
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  59 -  41  ،     1394        تابستان  ،    دوم        ، شمارة   هم     پانزد    سال 

  كتاب بررسي و نقد
  عباسيان عصر در اسالمي تمدن

  *شهال بختياري

  چكيده
                                                            هاي متعددي باب آشنايي خوانندگان امروزي را با دستاوردهاي كهن                متون و كتاب
       كـردن                                                 ها راهي بـه سـوي زدودن ابهـام و روشـن                    نقد اين كتاب  .     كنند               تمدن باز مي

           در مواقـع     ، و  گان                                    هاي متعدد فكـري و نگارشـي نويسـند                      هاي متون و حوزه          قابليت
                       موارد قوت و كاستي كتاب       خصوص   در   .    شود            محسوب مي    ها         ان آن            ترجمه، مترجم

                      توان فـرض كـرد كـه                                از حوزه تأليف و ترجمه مي         عباسيان     عصر    در       اسالمي      تمدن
                                  تأليف و ترجمه شده اسـت و ميـزان      ة                                دستاوردهاي تمدني عصر عباسي انگيز   ة    ارائ

دهد كه مـوارد    ها نشان مي  بررسي   .        بوده است     باال       در آن                        موفقيت نويسنده و مترجم
مؤلف بـا داشـتن رويكـردي    . است تر  بيشهاي آن   كتاب در مقايسه با كاستيقوت 

ـ    محور عمـل كـرده و بـه     شريعت دسـتاوردهاي تمـدني اسـالم در     ةخـوبي از ارائ
با گزينش اثري مناسب، جـاي خـالي    ،مترجم نيز. برآمده است گوناگونهاي   حوزه

هـاي    با كاسـتي  ،تدريس چنين آثاري در زبان فارسي را پر كرده و متني حتي براي
  .است عرضه كرده ،ترجمه ةاندكي در حوز

   .                                              تمدن اسالمي، عصر عباسيان، نقد متون، آثار تأليفي :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
هـا بـه     ساختن نوشته   ها دانست كه عالوه بر روشن  توان دانش تنقيح آثار و نوشته  نقد را مي

از اين حيث نقـد نـوعي   . كند  كمك مي شانهاي  ظرفيتساختن  بارور وها   زدودن ابهام از آن
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هـاي    خواننده را در كشف قابليـت  ،تر  به عبارت روشن ،آيد كه فرد و  واكاوي به حساب مي
هـاي    دغدغـه  كـردن    مطـرح منـدي وي در   فكري و نوع نگرش نويسنده، توان ةمتون، حوز

تـأليف، دريافـت هـدف نوشـته و     هاي   اش، موفقيت متن در رساندن اهداف و انگيزه  فكري
از اين دسـت يـاري    يبودن استنادها و مسائل بسيار ديگر ميزان نوآوري آن، اتقان و مستند

مبـدع اثـر نگـاهي منتقدانـه بـه قصـد       اثر و  ةتوان در دو حوز  با اين توضيحات مي. كند  مي
 بود غافل دينبا زين ديتأك نيا از. ها داشت  هاي اثر به نوشته  ها و شناخت ضعف  دريافت قوت

 ايـ  و ضـعف  يهـا   حـوزه  افـت يدر كنار در ها  قوت ساختن   روشن هدف با هيدوسو نقد كه
  .كند  يآثار كمك م يعلم ميانتقال مفاه افزايش به سهو،   به و عمد   به مغفول،

اين امر . اثرگذاري يك نوشته است دريافتليفي گامي بزرگ در أبه اين ترتيب نقد آثار ت
ها در فضـاي علمـي كمـك      شدن آن تر  تواند به عميق  با بررسي نقاط قوت و ضعف آثار مي

به اين سبب نقد متضمن شناخت نقاط قوت و نيز نقاط ضـعف يـك اثـر اسـت و بـا      . كند
محـك گذاشـته   حقيقت با اين كار ميزان اعتبار آن اثر به  در. شود  همين هدف نيز انجام مي

  .شود  هاي بهتر گشوده مي يهاي جديدي به سوي اصالح و نوآور  شود و روزنه  مي
هـاي    اي به سـوي درك بخـش    تمدن بشري دريچه ةاز سوي ديگر، آثار مربوط به حوز

هـاي عملكـردي زنـدگي      ها و مكتوبات مربوط به اين حوزه بخش  نوشته. عيني تاريخ است
كشند و در كنـار وقـايع و رخـدادها، محقـق را بـه تماشـا و         ر ميانساني را به تصوي ةجامع

ايـن  . كننـد   هاي تاريخ سياسي دعوت مي  شده در كتاب  بررسي منظري متفاوت با مناظر ارائه
آثـار  . سـازد   تـر مـي      را عملي يهاي انسانديني دستاوربتر و باز  امر بازسازي گذشته را ممكن

اي   رفت آنان و كوششي است كه بـراي سـاختن جامعـه    پيش ةگر سابق تمدني مسلمانان بيان
هـايي كـه مـا را بـه ايـن مجموعـه         كتابيكي از . اند  تر به كار برده  بهتر براي زندگي آسوده

 يتمـدن  لحاظ از يعباس عصر. است انعباسي عصر در اسالمي تمدنكند كتاب   راهنمايي مي
  .ندنك مي يضرور را آن يبررس ها ويژگياين  كه دارد ييها  يژگيو

  
  هاي آن معرفي اثر و ويژگي .2

كه  ،قصد بر اين است تا مختصات اثر. شود  ها معرفي مي  در اين بخش كتاب از منظر ويژگي
وجود عواملي سبب شد تا اثر در . نشان داده شوند ،هاي ظاهري آن از ديگر آثار است  مميزه

تمـدني كـه    ةعواملي از قبيل تعلق به حوز. نقد كشيده شود ةگونه به بوت  يك بررسي معرفي
 طـوالني بـازة   يهاي تمدني عصري كه از نظر زمان  ناپذير تاريخ است، ويژگي  بخش جدايي

از مرزهاي آسياي ميانه ( وسعت زيادي يجغرافياي ةو از نظر گستر )عصر حاكميت عباسيان(
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تمـدني كـه    ةبودن نتايج مطالعات حـوز    يكاربردو را در اختيار داشت،  )تا اقيانوس اطلس
  .يي داشته باشداتواند با اندك تغييراتي در تطبيق با زمانه كار يم

محمد سـپهري    ةو ترجم 1محمدكاظم مكي ةنوشت تمدن اسالمي در عصر عباسيانكتاب 
و چـاپ   1383چاپ نخسـت آن در سـال   . استشده است كه تا به حال در سه نوبت چاپ 

  .ددارصفحه  482اين كتاب . انجام شده است 1391انتشارات سمت در سال از سوي سوم آن 
هايي از ايـن دسـت را مهـم و      تمدني در تاريخ اسالم لزوم نگرش ةتعلق كتاب به حوز

بنـدي خـود نيـز      اين تقسـيم . طراحي كتاب در چهار بخش بوده است. ضروري كرده است
  .مورد بررسي باشد ةلف به حوزؤاشي از نگاه متواند ن  تري دارد كه مي  تقسيمات جزئي

ه مفهوم تمـدن  باين بخش فصل نخست مكي در  :بخش نخست تمدن، عصر، سرزمين
سـه زبـان    جملـه  ازهـاي غيرعـرب    زبـان  هاي آن در دو قسمت ميراث عـرب و  و ويژگي

و آلماني پرداخته است و سير تطور اين اصطالح را از انديشمندان رومي  ،انگليسي، فرانسوي
جغرافيايي آن را از منظر  ةدر فصل دوم، عصر عباسي و گستر. تا زمان معاصر بيان كرده است

متمايز تقسيم  ةوي عصر عباسي را به سه دور. بررسي كرده و نگاشته است يتمدني و تاريخ
عصر و  ،)ق 447- 232(، عصر عباسي دوم )ق 232- 132(عصر نخست عباسي . كرده است

  ).52- 44 :1391 مكي،) (ق 656- 447(عباسي سوم 
ايـن  . رفت تمدن بوده است رفت و پس بندي نويسنده بر حسب ميزان پيش  معيار تقسيم

 انعباسـيان را بـه دور   انهاي معمـول اسـت كـه دور     بندي  بندي متمايز از تقسيم  نوع تقسيم
  2.اند   هشكوفايي و سپس اضمحالل تقسيم كرد انتثبيت، دورسيس و أت

عباسـي بـه    اندر نگاه مكي مملكت اسالمي در دور: جغرافيايي حكومت عباسي ةگستر
مرزهاي آن در شمال از باالترين نقاط تركسـتان  . ترين مساحت جغرافيايي خود رسيد  بزرگ

سرخ و اقيانوس هند تا دورترين نقاط هاي پيرنه در اسپانيا، در جنوب درياي  در آسيا و كوه
و بخشي از چين تا اقيانوس  ،فريقا، در شرق سرزمين سند و پنجاب در هنداصحراي بزرگ 

تمدني اين  ةدهد مطالع  رسد همين ويژگي نشان مي  به نظر مي. اطلس در غرب امتداد داشت
مرزهـاي سـرزميني و   تواند قواعدي را ارائـه دهـد كـه بـراي مسـلمانان فـارغ از         عصر مي

شـود، از نظـر     شدن گفته مـي    چه امروزه به آن جهاني آن. زا باشد  تقسيمات سياسي وحدت
  .يافته بود   تحقق نوعي هدر حاكميت عباسي ب ،جغرافيايي

مكـي  . عباسي و احوال معيشت آن اختصـاص يافتـه اسـت    ةبخش دوم كتاب به جامع
ر ايفاي نقش در ساختار سياسي پنج نـژاد عـرب،   نژادهاي ساكن در قلمرو عباسيان را از نظ

در بخـش اديـان نيـز وضـعيت و     . ايراني، ترك، رومي، سياهان و ديگران تقسيم كرده است
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، امـا بـرخالف ذكـر عنـوان     كنـد   مـي اجتماعي بررسي  ـ فضاي سياسيدر نقش اهل ذمه را 
  .شود  يمذاهب ديده نم ةدر متن مطلبي دربار) 76 ص(در تيتر مربوطه  »مذاهب«

 ،كه در اين كتاب به آن پرداختـه شـده اسـت    ،شناسي و اختالط نژادها  مباحث جمعيت
اين به . ثيرپذيري فرهنگي و اجتماعي حائز اهميت استأت و براي شناخت تركيب جمعيتي

الي حوادث و رويدادهاي تاريخي پرداخته شـده    تر در البه  مباحث به شكلي محدود و بيش
توجـه نويسـنده بـه ايـن      3.ابن خلدون به اين مباحث ورود داشته استاست و تا حدودي 

  .دكنهاي فرهنگي و تمدني نژادها را روشن   تواند زواياي مهمي از ويژگي  بخش مي
هاي اين بخش اختصاص فصلي بـه طبقـات     شود يكي از شاخصه  ميمعلوم در بررسي 
و شـراف، آزادگـان، مـوالي،    آنـان را شـامل ا   مؤلف .)92- 83: 1391مكي، ( اجتماعي است

بردگـان خـانگي بـراي تـأمين رفـاه       ؛كند داند و بردگان را به سه گروه تقسيم مي  بردگان مي
بندي وي خاص است كـه    مباني تقسيم. بردگان نظاميو خانواده، بردگان كارگر و كشاورز، 

بـه   ،دانـد   ياو اشراف را شامل هاشميان م. استمتفاوت شناسان امروزي   با تقسيمات جامعه
ايـن         ً  احتمـاال  . را دارندتعلق به خاندان اهل بيت  ةاشراف در نگاه وي مميز ةاين ترتيب طبق

تري  ويژگي با بحث حيثيت اجتماعي در تقسيمات طبقات و اقشار اجتماعي سازگاري بيش
كـه بـه    كنـد   مـي شده ذكر   هاي فتح  او آزادگان را قبايل عرب و ساكنان اصلي سرزمين. دارد

  .اند هفاصل آزادگان و بردگان فرض شد موالي حد. اسارت درنيامدند
و شـهر و شهرسـازي در فصـل دوم ايـن      ،هاي مسكوني اعم از ده، قريه، روسـتا  بخش

د، در كنـ    ميكه وضعيت جغرافيايي مناطق مسكوني را بيان  ،اين بخش. اند  بخش مطرح شده
تـوان    وي كه با مراجعه به منابع جغرافيايي مـي به نح ؛سياسي و تاريخي اهميت دارد ةعرص

نويسنده نيز به اهميت اين  4.كردزواياي بسياري از حوادث و رويدادهاي تاريخي را روشن 
فتوحات بااهميت  ةها را با نحو  هاي مسكوني، ارتباط آن  موضوع واقف بوده و با ذكر بخش

دن معيشـت  كر   به منظور فراهم جوي منابع حياتو  درپي و جست فتوحات پي. دانسته است
برتر و پيوستن به مراكز بحث و درس از عواملي است كه موجب پيدايش نهضت مهاجرت 

  .ه شدشد  هاي فتح و ديگر مناطق به سرزمين العرب   رةيجزاز 
هاي مردم، تأثير ايرانيان در لباس عصر عباسي،   خانهوي در توجه به ساختار اجتماعي به 

ين و خودنمايي با لباس، خوراك و تحول يهاي عامه و خاصه، تفنن، تز لباسانواع و اشكال 
ها، لوازم آشپزخانه و ظروف سفره، آداب سفره،  غذا در عصر عباسي، انواع و عناصر خوراك

پرداختـه كـه    هاي عمومي و خصوصي، مجالس شراب، اوقات فراغت و تفريحـات  مهماني
از جملـه   مـواردي  بيـان جـا    در ايـن  .ماعي استوي به مسائل اجتبسيار توجه  دهندة نشان
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مسـابقات   و ويژه در اعياد و اوقات فراغت، بازي با شـطرنج و نـرد    ها، به گردش در بوستان
خوبي مورد   زندگي اجتماعي است كه به ةو شكار از نكات حوز ،ورزشي مانند چوگان، شنا

  .توجه نويسنده قرار گرفته است
هـا از جملـه اعيـاد دينـي      و جشـن  ،ها اعياد، مناسبتدر فصل ديگري از اين بخش 

اعياد خـانوادگي و خصوصـي   و اسالمي، اعياد ديني غيراسالمي، اعياد ملي و اجتماعي، 
  .اند همورد بحث بود

و اقتصادي عصر عباسي اختصـاص   ،بخش سوم كتاب سه فصل به سازمان اداري، مالي
ها و ضمن آن بيان حقوق   ، انواع ديوانسير تحول سازمان اداري در عصر عباسي. يافته است
ثروت در عصـر  «مكي ذيل عنوان . ندا  تعطيالت هفتگي از اهم مطالب اين بخش كارمندان و

دولت، منابع مالي شرعي و جديد حكومتي، پول، طـال و   ةبه ثروت انباشته در خزان »عباسي
شرح در ادامه . كند ميدو واحد اصلي پول، ضرب سكه و سير تحول آن اشاره  منزلةنقره به 

به منظور تسهيل پرداخت و پرهيز از نابودي پول ابزارهاي جديدي به وجود آمد دهد كه   مي
ناميدند و نخستين  كه عالوه بر حمل آسان، امنيت بااليي نيز داشت كه اين اسناد را سفته مي

  .)240: 1391(بار ناصرخسرو از آن سخن به ميان آورده است 
ش به امور اقتصادي و عمران اراضي، كـار، مالكيـت زمـين، زمـين و     ن بخيفصل دوم ا

هـاي   ثـروت  بـه منزلـة  كه  ،معادن و انواع آنو زراعت، انواع دامداري و پرورش حيوانات، 
  .در عصر عباسي پرداخته است ،اند   هزيرزميني لحاظ شد

صنايع ايـن  ترين   تقسيم مهم. و ارتباطات اختصاص دارد ،فصل سوم به صنعت، تجارت
رنـگ، صـنعت    عصر به صنايع غذايي، نساجي، لـوازم خـانگي، فلـزي و پوسـت، عطـر و     

كـه   ،اي  تشـكيالت حرفـه   ةفروش توليدات صنعتي و نيز مطـالبي دربـار    پيش كاغذسازي و
تشكيل  وران براي رفع مشكالت و رفع اختالفات  و پيشه ،گران، كسبه اعضاي آن را صنعت

كـه بـه    ديگـر،  منابع ازها   استخراج اين بخش. مباحث اين فصل است ترين  از مهم دادند  مي
اند، كار ارزشمندي است كه نويسنده انجام داده است؛ زيرا   ها پرداخته  شكل محدودي به آن

تـوان    انـد و بـا مراجعـه بـه منـابع متعـدد مـي         تر اين مباحث را بيان كـرده   منابع تاريخي كم
  5.دكرآوري   استخراج و جمعها را   هايي از آن   هنمون

لف توزيـع نـابرابر مـواد و كاالهـاي اساسـي در      ؤدر بحث تجارت در عصر عباسي، م
مناطق، استقرار شماري از صنايع در برخي از مناطق، تالش براي برقراري توازن در ميـان  

دن امنيت مصرف و بـه عبـارت ديگـر انتقـال مـواد و كاالهـاي       كر   مناطق به منظور فراهم
 ةاو بازرگـاني در سـاي  . دانـد   سي را برخي از اسباب رواج بازرگاني در ايـن عصـر مـي   اسا
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حكومت اسالمي و عوامل ديگري از قبيل رشد و گسـترش شـهرها، افـزايش جمعيـت و     
رواج درنتيجه رشد مصرف، افـزايش توليـد صـنعتي و كشـاورزي، رواج چـك و سـفته،       

 و آمدن بهاي فلـزات قيمتـي،     پايين مضاربه، گسترش ضرب سكه، مانندهاي تجاري  شيوه
را دليل شـكوفايي تجـارت در عصـر عباسـي     افزايش مصرف كاالهاي لوكس و تجمالتي 

  .برشمرده است
لف با بررسي مراكز توليـد و بازارهـاي   ؤم »مبادالت تجاري در عصر عباسي«بحث مدر 

  :مصرف به نتايجي رسيده است
غالت، روغـن، مـواد روغنـي، سـبزيجات،      ةعمد ةكنند شهرهاي عصر عباسي مصرف ـ

  .و انواع چاشني غذا بود ،جات گوشت، انگور، خرما، ادويه
، صـحراي بـزرگ، آسـياي ميانـه و     العرب رةيجزهاي بدوي در  جمعيت ةمصرف عمد ـ

  .و كره بود ،ايران گوشت، مواد لبني، چربي
يران بـه هنـد و   اسب ا. نخست بود ةتجارت و صادرات حيوان، شتر در درج ةدر زمين ـ

  .شد خليج فارس و اسب عربي به شام و مصر صادر مي
زيرا تمدن اسالمي در صـنعت و   ،مواد معدني بود ةجهان اسالم به طور كلي واردكنند ـ

  .ضرب سكه نياز مبرمي به اين فلزات داشت
بنـابراين   ؛هـايي محـدود   مگر قسـمت  ،تر مناطق جهان اسالم خالي از جنگل بود  بيش ـ

زارهـا و   اي براي نظـارت بـر ثـروت محلـي و حفـظ بيشـه       ها تدابير اجرايي ويژه حكومت
  . لذا راهي جز تأمين چوب از راه تجارت نبود ؛ها اتخاذ كردند جلوگيري از غارت جنگل

 ،هاي ساخت صور، صـيدا  ظروف سفالي ساخت چين با شيشه ةدر عصر عباسي مبادل ـ
 . هاي قيمتي بودند مسلمانان سرور تاجران سنگ. شد و اسكندريه نيز انجام مي

 شـتي، تهاي متفاوت يهودي، مسيحي، بودايي، زر مطالب اين فصل به حضور گروه ةادام
در . جهـان در بخـش بازرگـاني پرداختـه اسـت      ديگـر مانوي در كنار مسلمانان در نقاط  و

و در ذكـر فراينـد تحـول     داند  مي انبازار را بازتابي از تمدن اين دور مؤلف مباحث بازارها،
هاي نخستين اسالمي هفتگي  اناما در دور ،ندبازارهاي عربي ساليانه و موسمي بود: گويد  مي
 ةدر بغداد چندين بازار وجود داشت و هـر صـنفي راسـت   . ندو سپس شكل ثابت يافت ندشد

رها و در كنار برخي از بازارها در خارج شه. اي داشت تا با ساير اصناف درنياميزند جداگانه
  .شد ها و ديوارهاي شهر و بر حسب تخصص تشكيل مي دروازه

هاي ارتباطي در عصر عباسي فقط  معتقد است راه مؤلف. موضوع بعدي ارتباطات است
جمله  ، ازندكرد هاي تمدني ديگري نيز ايفا مي بلكه نقش ،هاي تجارت و اقتصاد نبود شريان
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هـا و   جـا بـه جـاده     در ايـن . رساني به حاجيان خدمت وها، نشر عقيده،  ارتباطي ملت ةوسيل
در اين بخش و . كند دريايي اشاره مي و اي هاي رودخانه راه ،ها  ترين آن هاي زميني و مهم راه

اهميت اين بخش در حدي . هاي آن بخش روساختي تمدن اسالمي نمايان شده است  فصل
داري دولـت عباسـي را در     كه منصب خزانـه  ،بهذداربوده است كه در دولت عباسيان ابن خ

هـاي ارتبـاطي منتهـي بـه خالفـت        آوري ماليـات در راه   دست داشت، براي چگونگي جمع
كرد كه يكي از منابع بسيار مهم در بخش  مالكالمو  سالكالمعباسي، اقدام به تدوين كتاب 

  .)    1992   ،           ابن خرداذبه( شود يجغرافيايي دولت عباسي محسوب م
. اختصاص يافته اسـت  »فرهنگ در عصر عباسي«بخش چهارم كتاب با سه فصل به 

اسالم در منابع بر  او عالوه. مكي براي فرهنگ در عصر عباسي منابع و مراكزي قائل است
از  منابع ديگري مأخوذ از ديگـران را نيـز دخيـل دانسـته اسـت      ،فرهنگ در عصر عباسي

وي معتقد است در اين زمان نهضت فكـري   .و هندي ،منابع فرهنگي يوناني، ايراني جمله
هـاي   در زمينـه  يهاي جديد علوم و دانش كهبر اساس اسالم ايجاد شد  يگسترده و عميق

بـراي خـدمت بـه    و رياضـيات   ،شناسي، علـوم طبيعـي، كيميـا    پزشكي، داروسازي، ستاره
  6.دكرتقديم بشريت 

 ،شرقي قديم در مصـر، بابـل   هاي هرچند خاستگاه اين فرهنگ تمدن ،فرهنگ يوناني
فرهنگ . زمين بازگشت  و فينيقيه بود، در عصر عباسي در قالب و شكل يوناني به مشرق

متون فلسفي و ابواب علوم تجربي به  ةخصوص ترجم  يوناني از طريق نهضت ترجمه به
  .عالم اسالم انتقال يافت

 ةو انتقـال و ترجمـ   ،هـا  دبيري، ديوان ةفرهنگ ايراني نيز مسلمانان در زمينخصوص در 
 ،و آرايش لفظي بود ،كه متكي بر بيان، بديع ،و از سبك ايراني نداستفاده كرد آنآثار ادبي از 
از جمله  ،اي از زبان فارسي به عربي ترجمه كردند علوم عديده ،عالوه بر اين. تأثير پذيرفتند

  .هاي دولتي و سازمان ،فلك، طب، حكمت، تاريخ، جغرافيا
فرهنگ هندي مكي معتقد است در عصر عباسي، هند يكـي از واليـات عصـر     ةدر زمين

زيرا مسلمانان از حكمت، ادبيات، علـوم فلـك و    ،عباسي و خاستگاه فرهنگ و انديشه بود
  .پزشكي هند استفاده كردند                    ًشناسي، حساب و خصوصا  ستاره

مطـرح   بندي جغرافيـايي فرهنگـي    مكي در بحث مراكز فرهنگ در عصر عباسي تقسيم
و به رغم گستردگي فراوان، مملكت عباسي در حكم يـك منطقـه   اين با وجود . است كرده
شدند كه با هـم در تبـادل و اقتبـاس علمـي      اما مراكز به شش منطقه و مركز تقسيم مي. بود

خراسـان و   .3مصـر و شـام،    .2 ،عراق و جنوب ايران .1 :اين مراكز عبارت بودند از. بودند
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نويسنده در هر . العرب رةيجز .6 و ،فريقاامغرب و شمال  .5 ،سند و افغانستان .4 ،ماوراءالنهر
جا    نام شماري از دانشمندان مشهور آن ،هاي رايج در آن مناطق عالوه بر توضيح رشته ،مورد

  .ذكر كرده استنيز را 
اي اختصاصي رشد نهضت فرهنگي در عصر عباسي را مورد توجـه قـرار     وي در مطالعه

زيرا حمايت  داشت؛در عصر عباسي فرهنگ فضاي مناسبي  است وي متذكر شده. است هددا
العمـل    حاكمان از علم و عالم، مشاركت حاكمان در مجالس بحث و مناظرات علمي، عكـس 

  .مردم براي فقيه و يا دانشمند در رشد آن تأثير داشت ةالعاد احترام فوقو مثبت مردم، 
هاي   هاي علمي از راه  حلقه و ،مجالس درس، امال. يافت  ي توسعهفرهنگ با استفاده از ابزارهاي

 .شد يعصر عباسي بود كه پيش از تأسيس مدارس در مساجد برگزار م فرهنگ در ةتوسع
مطـرح و بـه سـه محـور     را  »انديشه در عصر عباسي«مكي در فصل دوم اين بخش 

  :كند  اشاره مي
گذاري   قانون جا كه  و از آن اسالمي بود يدولتدولت عباسي : علوم اسالمي و زباني )الف

علومي نظير علوم قرآني قرائت و تفسير، علوم  ،سنت استوار است و قرآنمنبع  اسالم بر دو
و  شـد  به اين زبان نـازل  قرآنعلوم عربي پيدا شد كه  و ،حديث، فقه، اصول فقه، علم كالم

باره بـه نـام تعـدادي از       اين توضيحاتي درلف افزون بر ذكر ؤم. استديث در قالب آن احا
  .كند هاي آنان اشاره مي ن و كتابامؤلف

ها از جملـه علـوم انسـاني و     دانش ةدستاوردهاي علمي در عصر عباسي شامل هم )ب
 ،از اين رو نويسـنده بـه بررسـي تـاريخ، جغرافيـا، نجـوم، رياضـي، كيميـا        . شود طبيعي مي

ـ  هـا   و سـير تطـور و تكامـل آن    پـردازد   يمـ و داروسـازي   ،شناسي، پزشـكي  گياه ذكـر   ارا ب
  .دهد   يها نشان م دانشمنداني برجسته در اين رشته

فكر عرب نبود،  ةيديچون ادبيات زا نويسنده معتقد است فلسفه هم: نهضت فلسفي) ج
در ابتـدا  . مسلمانان راه يافـت  ةبه انديش يو هند ،بلكه از طريق اقوام يوناني، ايراني، رومي

فضـاي  در هاي اقوام مذكور به زبان عربي ترجمه شد و رواج آن دستاوردهاي تـازه   كتاب
بـاره  نويسنده به فيلسـوفاني بـزرگ در ايـن    . فكري اسالم آثار ارزشمندي به ارمغان آورد

  .كند اشاره مي
عباسـي و   اندر دور كه عصر طاليي تمـدن اسـالمي    اين بخش از كتاب، با توجه به اين

ارتبـاط فكـري و فرهنگـي    و هـاي متفكـران،     ثر از نهضت ترجمه، تبـادل آرا و انديشـه  أمت
ـ     مي 7با دولت عباسي بوده است، گوناگونكشورهاي   اتواند زواياي فكـري دانشـجويان را ب

  .دكندرخشان علمي و تمدني اسالم آشنا  ةپيشين
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ادبيـات در عصـر    ةمكـي در زمينـ   .دارد نـام » ادبيات و هنر در عصر عباسي«فصل سوم 
يـك   ةو البتـه زاييـد   اند  عباسي معتقد است دستاوردهاي ادبي و توليدات هنري تصوير زمان

 ،در عصر عباسي فضاي تمدني مناسب موجب شد تا دستاوردهاي عظيم، متنوع. عصر معين
كـه   ،عباسـي هاي تمـدني عصـر    او پديدهدر نظر . حاصل شودادبي و هنري  ةو گسترد ،غني

 ةانتقال نظـم و نثـر از مرحلـ   . 1 :ند ازا  سازي نهضت ادبي داشتند، عبارت نقش مهمي در فعال
توسعه و گسترش مجالس . 3 ،ها هاي اداري ديوان سازمان  تحول. 2 ،تدوين ةشفاهي به مرحل

ري در جنبش مطالعاتي در مباحث دينـي ماننـد   گذاتأثير. 4 ،ادبي در مساجد و دربار حاكمان
تأثيرپـذيري قصـيده و مفـردات آن و    . 6 ،يابي و نفوذ مذاهب جديد تمدن راه. 5 ،قرآنفقه و 

  .ها در جذب ادبا حمايت مستمر از ادبيات و رقابت دولت. 7و ، ترك خشونت بدوي
نثر ادبي است كه در عصر عباسي در كنار شعر عربي  ،هاي ادبي نثر  از زيرمجموعهيكي 

نثـر   :انواع نثر ادبي عبارت بـود از . در محافل و قلوب مردم مورد تقدير و شگفتي واقع شد
 .و مجامع ادبي ،هاي اخواني، قصه و حكايت، تأليف منابع ادبي فني ديواني، رساله

پيـدايش   .1: اخص بـود شـ   شعر عباسي از نظر تمـدني دو پديـده   ةدر پژوهش و مطالع
نويسـنده بـه انـواعي    . هـاي شـعري   ها و جريـان  گرايش .2 و هاي شعري ها و گزيده ديوان

  .گوناگون در هر يك اشاره كرده است
چـون   فتح كرده بود هـم  ها را  آن هايي كه اسالم هنر نوشته است سرزمين ةدر زمينمكي 

هـا و   از تالقي فرهنـگ . داري داشتند هو صقلبيان ميراث هنري ريش ،روميان، ايرانيان، هنديان
هاي معماري،  هاي هنري اسالمي پيدا شد و در زمينه روابط بين اقوام، خصوصيات و ويژگي

هـايي اشـاره    نويسنده در هر مورد بـه نمونـه   كه نقاشي بروز كردو ينات، خط، موسيقي، يتز
  .اردچنين به انواع ديگري از هنر مانند تئاتر نيز اشاره د هم .كند مي

وي در انتها رئوس مطالب كتاب را در شش مورد . بخش پاياني كتاب مكي خاتمه است
  :دارد هايي براي موارد زير بيان مي  كند و پس از آن فهرست خالصه مي

 و ،هـا  كتـاب  .7هـا،    جـاي . 6هـا،   گـروه  .5اشخاص،  .4اشعار،  .3روايات، . 2آيات،  .1
  .منابع و مĤخذ  .8

  
  كتاب هايامتيازها و  يويژگ .3

 نيـز را ديگـر   ةگاه انتقادي چند مسئلددي ازتوان   رسد مي  مطالب كتاب به نظر مي نقدپس از 
  .كردبررسي 
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 ةكه آن را براي محقـق و خواننـد   ،هاي كتاب  يكي از ويژگي: شكلي اثر هايامتياز) الف
بحـث بايـد در   چنـد ايـن    هـر . روان آن است      ًنسبتا  ةايراني قابل استفاده كرده است، ترجم

  .توان آن را ناديده گرفت  شد، در نقد كتاب حاضر نمي   يبخش ترجمه بيان م
هاي گوناگون و اعالم در انتهـاي كتـاب امكـان     فهرست مطالب در ابتدا و فهرست ذكر

هاي چاپي اثر   كه از ويژگي ،خط و قلم مناسب. تر كرده است  گيري سريع از آن را آسان  بهره
هـاي محتـوايي و    بندي بندي و فصل  بخش. افزوده است از آن ولت استفاده، نيز بر سهاست

در عين حال كـه مطالـب كتـاب را نظـم      ،شود  هاي آن مناسب و مفيد ديده مي زيرمجموعه
گر حجم  عالوه بر مستندسازي مطالب، بيان ،هايي كتاب پانوشت. محتوايي نيز بخشيده است

ذكر تاريخ سال وقايع به تاريخ هجري قمـري  . ه استنويسند ةمراجعبسيار زياد منابع مورد 
. فـراهم آورده اسـت  را كتاب  ةسال ميالدي نيز امكان تفكيك زماني در مطالع او تقارن آن ب

در . كنـد   گيري در كتاب به دسترسي سريع بـه مطالـب آن كمـك مـي     وجود مقدمه و نتيجه
يافتن بـه     از قبيل سهولت حمل و نقل، سرعت در دست يبودن اثر مزاياي   جلدي  ضمن تك

  .براي آن فراهم كرده استرا ويي گ   هپرهيز از زيادو مطالب درون كتاب، 
اثر حاضر منبـع مفيـدي بـراي    . محتوايي كتاب نيز نبايد دور از نظر باشد هايامتياز) ب

 نيا در يمستقل كتاب كه  آن ژهيو  به ،شود  درس كليات فرهنگ و تمدن اسالمي محسوب مي
 و فرهنـگ  مختلـف  ابواب در ينسب تيجامع همچنين ست؛ين موجود يعباس عصر در باره

 دسـت  و معتبـر  اسناد و مدارك از است؛مؤلف  ينسب يعلم ةاز احاط يدارد كه حاك تمدن
تعريـف و تحديـد   . اسـت  شـده  استفاده در آن زين متأخر قاتيتحق و مطالعات كنار در اول

بيـان و  . هـاي ديگـر كتـاب اسـت      پژوهش و كتاب و ابواب آن از ويژگي ةمحدودعملياتي 
سو و واژگان مترادف مانند نسـبت بـين فرهنـگ و     ساختن نسبت برخي مطالب هم   روشن
 ،هاي لغت، اصطالح گيري از منابع در زمينه ه و نيز بهر ،و روايات قرآناستناد به آيات  ،تمدن

درك اوج و فرود تمـدن عباسـي فـراروي     به منظوراي  و سرانجام گشودن دريچه ،و تاريخ
  .آيد  ترين محاسن كتاب به شمار مي  خواننده و افزايش دانش براي طالب علم از عمده

 
  ر نوشتار كتابدمباني نظام فكري نويسنده و تأثير آن . 4

مسـائلي در نظـام فكـري    تـوان ديـد،     هايي كه در بررسي شكل كتاب مـي   عالوه بر ويژگي
  .توان دانست  موارد ذيل را از اهم آن ميكه نويسنده سبب گرايش او به تأليف شده است 

بـودن عمـر      تمدن به ضـرورت گسـتردگي و طـوالني    ةگزينش تعريفي عام براي واژـ 
لـف در بخـش نخسـت در رويكـردي     ؤگونه كه مالحظه شـد، م   همان: تمدن عصر عباسي
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وي به اين سبب تعاريف متعددي از تمـدن  . تمدن است ةبيان مفهومي واژتئوريك درصدد 
شود و در مواردي به تعريف ابـن خلـدون     كه معناي شهرنشيني از آن مستفاد مي كردهبيان 

رسـد مكـي درصـدد      به نظر مي ،بودن معنا و مفهوم تمدن   با توجه به وسيع. تر است  نزديك
هـاي الزم در توضـيح مبـاني      رگزيند كـه بـه او شـاخص   اي از تعريف را ب  بوده است حوزه

هـاي تمـدني را مـورد      بحث عناصر و ويژگي ةوي در ادام. ظر را بدهدنتمدني عصر مورد 
  .توجه قرار داده است

و در  دانـد   مـي را در تمدن عصر عباسي مهم  نژادو  ،عقل، زمان، مكان عنصر چهار يو
گير انسان از خلقـت تـاكنون اسـت و هـدف      تالش پي ةگيرد كه تمدن نتيج پايان نتيجه مي

  .بردن سطح زندگاني مادي و معنوي خويش است گير باال انسان از اين تالش پي
او در : تمـدني عصـر عباسـي    ةبدنه و ريش ةدهند  ها و عناصر ربط  جوي ريشهو  جستـ 

 شنگـر . اسـت هـاي آن    تمدن و ساخت ةدهند  نگاه تمدني به دنبال پيداكردن اصول تشكيل
ها سبب شـده تـا در بخـش تمـدن و       و ريشه ،ژه در بدنه، تنهيو  وي در پي يافتن رونماها به

 .ها باشد نبين اين دو و تبيين تناسب آ ةرابط ذكرفرهنگ به دنبال 
تر از تاريخ عباسي و تاريخ تقريبـي آن را    پيشرا مكي آغاز تمدن عباسي  ،در فصل دوم

هاي اسـالمي   توان دوره محور نمي  كند كه در نگاه تمدن خاطرنشان ميداند و  ق مي 98سال 
 .را از هم جدا كرد

داشـتن تمـدن بـر تـاريخ را        داشتن تمدن و تاريخ، پيشي   از اين حيث با وجود حركت
آن تمدن اسالمي نيز تمدني است كه بر تاريخ دولت اسالمي  ةداند و در ادام  امري مسلم مي

  .)33 :1391 مكي،(يرتر است پيشي دارد و فراگ
متمايز  اندر تقسيم عصر عباسي به سه دور :تحوالت سياسي بر تحوالت تمدني ةغلبـ 

امـا   ،نظر قرار داده باشد تمدني را مد ةموضوع يا امري در حوز مؤلففرض بر اين بود كه 
از تـأثر  مدهد كه وي نيز در ايـن فضـا     كتاب نشان مي 52- 44 هاي  همطالعه و بررسي صفح

قوت و قدرت خلفاي عصر نخست در مقابل چيرگي تركـان  . تحوالت تاريخ سياسي است
و ) 49 :همان( »هاي كوچك در شرق و غرب اسالمي   دولت«در آغاز در عصر دوم و ظهور 

تـاريخ   ةدر عصر سوم همه ناشي از نگـاه از حـوز  ) 50 :همان( »فروپاشي مملكت اسالمي«
  .يسياسي است تا تحوالت تمدن

چهـار   درمكي بخش دوم كتـاب خـود را    :هاي روزانه  بودن توجه به فعاليت   شاخصـ 
ايـن فصـل بـه اثـر وي تمـايز      . هاي روزانه اختصاص داده اسـت   فصل به زندگي و فعاليت

آن را  تـوان   يكـه مـ   ،ياجتمـاع  يهـا   تيـ فعال از يا  نگرش بـه جنبـه  . بخشيده است اي  ويژه
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و  مـردان   دولـت بـه   توجـه فـارغ از   ييسبب شده است تا در فضا د،ينام »يزندگ يروزانگ«
  .شود منعكس يزندگ ياصل يفضا از تر   سملمو يريتصوحاكمان 

گيـري از    مؤلف در اغلب موارد با بهره: ديني يها  اي استنادي در احكام و آموزه  يافتن ريشهـ 
بحث و سخنان خـود را مسـتند   هاي   شيعه كوشيده تا زمينه ةو يا احاديثي از ائم قرآنآيات 
، بردگـي  )198- 195 ص( قرآناز قبيل سياست و مديريت در اسالم با استناد به آيات  ؛كند

و حقـوق و وظـايف    ،، قواعد و اصول نظام اداري، شرايط انتخـاب )89- 86 ص(در اسالم 
  .)201- 199 ص(سازمان اداري 

هاي تمـدني    دادن شاخصه   با وجود كوشش نويسنده براي نشان :وجود رويكرد شيعيـ 
. اسـت ذكر شـده  نيز داشتن نقش شيعيان در تمدن عصر عباسي  نظر مطالبي دال بر در ،عام

 ؛حقوق و تمايزات آنان است و مواردي از قبيل بحث اشراف كه ناظر به علويان و هاشميان
در اغلـب   نوشـت پادر قالـب  (مطالب به سـخنان ائمـه يـا منسـوب بـه ائمـه       بسيار استناد 

 .)237 ص) (ع( امام علي اناسالمي براي نخستين بار در دور ةضرب سك ؛ و)فحاتص
ـ  ؤدر نگاه م ـ دولـت بـا امـور اداري در عصـر عباسـي       ةلف ثروت انباشـته در خزان

خـوبي    وي در بحث منابع مالي نيز بـه . رفت داشت ارتباطي تنگاتنگ، دوسويه و رو به پيش
 از منابع مالياتي جديد تفكيـك كـرده اسـت    ،شرعي دانستهها را منابع   كه آن ،منابع سنتي را

  .)221-220 ص(
جوي بينش مؤلف از ميان و  جست :نويسنده ةمحوري بر انديش  شريعت ةحضور و غلبـ 
دهـد كـه شـريعت در      هاي وي مستلزم تحقيقي مستقل است، اما مواردي نشـان مـي    نوشته
ل اقتصاد عصر عباسي را مكتبي مبتني بر اقتصـاد اسـالمي   امثبراي  ؛وي حضور دارد ةانديش
از ايـن   ؛شـوند   دو منبع ثـروت محسـوب مـي   از نظر او و طبيعت و كار ) 243 ص( داند  مي

  .كند يحيث او كار را مقدس معرفي م
علـوم و معـارف    ةدانستن عصر عباسي در هويت، مضمون و اصول همـ    وي با اسالمي

توانـد ناشـي از     اين امر مـي . داند  اسالمي مي ةو شريعت و عقيد نقرآمسلمانان را مستند به 
به اين سبب است كه وي در رأس منـابع فرهنـگ   . محور وي باشد  بينش و نگرش شريعت
  .)308 ص(كند   يعباسي اسالم را ذكر م

  
  ها تحليل كاستي .5

  .هاست  در ديگر نوشتهها   آنها براي رفع    ديگر نقد ذكر كاستي ةسوي
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     اثر   ي   شكل       ابعاد    در   ي    كاست     1.5
 ةاين نوشته به عنوان منبع اصلي درس كليات فرهنگ و تمدن اسالمي براي دانشجويان رشت ـ

 ؛شـد   ميدهي  الهيات ترجمه شده است و شايسته بود كه در قالب متون كتب درسي سازمان
 .شد    مي خالصه و نتايج در پايان آن درس ذكر ،گذاري  بدين معنا كه به شكل درس هدف

ويژه در بعضي از مطالب، مانند نقشه براي   فقدان نقشه، عكس و يا تصوير مناسب بهـ 
بـا توجـه بـه ويرانـي      شايسته بودچنين  هم: هاي شهرهاي امروزي شهرها و تطابق با نقشه

شده بـراي ايـن شـهر     تشريحچه در كتاب  اي بر اساس آن مغول، نقشه ةبغداد پس از حمل
 .م شوديرست

او، چون تولد و دوران حياتش،  ةاثر و ذكر مطالبي دربار ةفقدان شرح حالي از نويسند ـ
 8.آثار علميو زندگاني علمي وي، اعم از اساتيد، شاگردان، 

رعايـت  گـذاري   در برخي موارد نظام تقسيم و شماره :ها گذاري تداخل و تكرار در نام ـ
الشيء  مها بايد متباين باشد، يعني قسي قسيم ةكنيم رابط وقتي چيزي را تقسيم مي(نشده است 

 .)قسيم با مقسم عينيت است و نسبتش عمـوم و خصـوص مطلـق    ةغيرالشيء است و رابط
كه است  35 ةآن عصر عباسي است كه مقسم الف در صفح 2 ةشمار 42 ةمثال صفح رايب

شـيء خـود آن   ال  جا قسيم  در اين ،به عبارت ديگر. گذاري شده است آن هم عصر عباسي نام
ها كه اصل و فرع  گذاري  چنين موارد متعددي در شماره هم. آن ةشيء است و نه زيرمجموع

متـون  : 19تـا   13 ةصفح ،يك مفهوم تمدن در ميراث عرب ةمخلوط شده است مانند شمار
هــاي تمــدني كــه بــا  عناصــر پديــده: 24 ةصــفح. و ديــدگاه ابــن خلــدون قــرآنادبــي و 

تمدن  35 ةچنين در صفح هم. 29 ةساني خورده تا صفح هاي يك هاي آن شماره زيرمجموعه
ايـن مشـكل بـه    . خـورده اسـت   1 ةاست فروع آن نيـز شـمار   1 ةو تاريخ عباسي كه شمار

گـذاري در قالـب    تـوان از روش شـماره   بـراي رفـع آن مـي   . صورت مسـتمر وجـود دارد  
و يا از روش تركيب اعداد با حروف ابجـد  ...) و  - 2- 1، - 1- 1(ها  شدن زيرمجموعه  روشن

  .دكرو يا ديگر موارد مشابه استفاده 
 

  ييمحتوا يها يكاست 2.5
تحقيـق   ةرساند، پيشين  بودن آن را مي بديع و روشمند ييكي از موضوعاتي كه در هر تحقيق

 ةموضوعي است كه هيچ پژوهشي دربارتر   اهميت اين بخش به آن دليل است كه كم. است
تـاريخي بحـث    ةدر كتاب مكي جاي پيشين .)94: 1386ماليي تواني، (آن انجام نشده باشد 
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. نشده استذكر ب چنداني از سوي مؤلف و حتي مترجم در اين خصوص لمط. خالي است
فرهنگ و تمدن اسالمي تدوين  ةها و آثار بسياري دربار  اين مطلب در حالي است كه كتاب

. موجود در انتهاي خود اين كتاب نيز دال بر مدعاي فوق اسـت  ةنام كتابكه و تأليف شده 
و  هـا  يبرجسـتگ ذكـر نقـاط قـوت و ضـعف آن منـابع،       و چنين مطالعاتي ةدر صورت ارائ

  .ساخت  يم روشن را خود كار هاي نوآوري
و هنـر در   ،ادبيـات  ،راكز فرهنگ، انديشهمنابع و م دربارةبخش چهارم حاوي مطالبي  ـ

تر است تا بخـش دوم    در تمدن بيش ها  شك ميزان تأثيرگذاري آن  يعصر عباسي است كه ب
رسـد بهتـر بـود      به نظر مـي . هاي مسكوني و احوال معيشت سخن گفته است  كه از مجتمع

  .بخش چهارم كتاب بر بخش دوم پيشي گيرد
 ةاند مانند صفح  ها آمده  آدرس و ارجاعي از منبع اصلي آنشده بدون   گاه مطالب مطرح ـ
و آدرس آن را از بروكلمـان و حسـن ابـراهيم    كند   ميكه داستاني از ابن سينا را مطرح  358

كـه    اند، بـدون آن   و ابن رشد ذكر شده ،چنين مطالبي از فارابي، ابن طفيل هم. آورد  ميحسن 
  .استراحتي در دسترس   هاي مذكور به  كه كتاب  اين با ؛شود استنادهاي ايشان   به كتاب

 ةو چـه دربـار   يچه در منابع و مراكـز فرهنگـ   ،تام وجود ندارد يدر كل كتاب استقرا ـ
  .ها خواهد آمد نهايي از آ انديشه در عصر عباسي كه نمونه

هـا اشـاره     بـه آن  هـا نهاد كه در قسـمت پـيش    ماندن بعضي از مطالب ضروري   مغفول ـ
  .خواهيم كرد

 ينـ يچ  مقدمه جنبة تر  شياول و دوم ب يها  بخش    ًمثال ؛ كالم در موارد غيرضروري ةاطال ـ
تـوان    مجموع مي چنين در هم .آورد صفحه چند قالب در اختصار به ها را آن شد يم كه دندار

  .به اختصارگويي پرداخت ،اي بر جامعيت مطالب وارد آيد  كه لطمه  بدون آن
شايسته . در اين كتاب نويسنده در معرفي شهرها بيش از همه به بغداد پرداخته است ـ

آمـاري از   ةيا حداقل يك جامع ندشد هاي ديگر نيز معرفي و مقايسه مي بود برخي از شهر
 ،استقرايي ةارائ. شد  ميها با بغداد مقايسه   و عمران و آبادي آنذكر شهرها در عصر عباسي 

وضـعيت تمـدني    ةامكان توصيف تعدادي از اين شـهرها و مقايسـ   ،ناقصچند به صورت  هر
 132- 126 هاي  هرساني و تأسيسات شهري در صفح آب بارةچنين در هم. كرد  ها را فراهم مي  آن

  .اين مشكل وجود دارد
اسالم عامل اساسـي يـك   «: آمده است 8سطر  132 ةدر توصيف شهر بغداد در صفح ـ

 ،جنـبش مسـكوني   ةبـه جـاي كلمـ   بهتـر بـود   رسـد   به نظـر مـي   .»... جنبش مسكوني بود
چنين با اندكي دقت حتي در خـود ايـن كتـاب     هم .گرفت سازي يا شهرسازي قرار مي خانه
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هـاي   گل سرسبد شهرهاي عصر عباسي، در كنار كـاخ  در حكم ،كه در بغداد شود  معلوم مي
ـ  عظيم، مشقت فقرا و محرومان وجود داشت؛ بنابراين نمـي  د عامـل اساسـي آن اسـالم    توان

هـا    ان آندمـر   ها حفظ امنيت براي خليفه و دولـت   گونه شهرسازي  باشد، زيرا هدف مهم اين
كتاب در توضيح ايرادهاي سفير روم بـه سـه عيـب شـهر      125 ةكه در صفح  ويژه آن  به. بود

زنـدگي رعيـت در    و دوري از آب، كمبـود فضـاي سـبز،   : گويـد  مـي  كند و  ميبغداد اشاره 
در حالي كه بـر  . هايي را كه او گفته بود برطرف كرد پس از آن منصور عيب. نزديكي حاكم
ديگر باشـد،   هاي اسالمي زندگي حاكم و مردم بايد در كنار هم و در منظر يك اساس ارزش

  .ديگر و متفاوت كه دور از يك  نه آن
هـا ابهـام و اشـكاالتي      سـبت بـين آن  در برخي موارد در تبيين مفاهيم و واژگان و يا ن ـ

  :مانند ؛وجود دارد
در يـك روسـتا هـم عمـران      امـا  ،»... عمران اعم از تمدن است«: 9سطر  18 ةصفح ـ

ترجمـه روان و  بـاره  رسد در اين  البته به نظر مي. ولي مساوي تمدن نيست ،كند صدق مي
  .واضح نيست

نويسـنده قـول ويـل دورانـت را           ً  ظـاهرا  : نسبت بين تمدن و فرهنگ 33تا  31 ةصفح ـ
آن نسبت بين فرهنگ و تمـدن را عـام و خـاص مطلـق معرفـي       ةنتيج در كهاست پذيرفته 

شـد و شـايد بهتـرين قـول      در حالي كه بهتر بود اقوال مختلف در اين باره ذكر مي ؛كند مي
روح  ةزلنور و سايه بر اساس نظر بعضي از محققان باشد، به اين معنا كه فرهنگ به من ةرابط

  .)25: 1390رحيمي، (تمدن است 
 4 ةاسـت كـه در شـمار    اي  آيا منظور مفهوم اصطالحي: ديدگاه ابن خلدون 18 ةصفح ـ

بنابراين بايد عنوان بحث اصـالح و مشـخص شـود كـه بـراي توضـيح مفهـوم         ؟قرار گرفته
خلدون نظر ابن فقط چرا  ،از سوي ديگر. اصطالحي از نظر ابن خلدون بهره برده شده است

چنين در بحث مـدني   هم. كه افرادي نظير ابوريحان بر او تقدم دارند  مطرح شده است؟ با اين
تر   اثبات ضرورت نبوت خيلي پيش بارةبودن انسان، حكمايي نظير فارابي و بوعلي در   بالطبع

  .اند سخن رانده
كنـد زمـان    مـي  چه تغيير را ايجاد اما آن...  تاريخ حوادث است«: 37تا  35 هاي صفحه ـ
و اگـر   اسـت زيرا زمان پديدآمده از حركت و تغييـر   ؛نيست فتنياين سخن پذير .»... است

چنان كه خود حركت هم مربـوط بـه موجـودات     هم. آيد زمان به وجود نمي ،حركتي نباشد
از اعراض  ،است» كم متصل غير قار«به تعبير منطقي آن چون زمان  ؛مادي است و نه مجرد

  .ت مادي سوار استو بر موجودا
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اين توضـيح سـخن         ًظاهرا  .»... بدين ترتيب«: سوم و چهارم هاي  پاراگراف 36 ةصفح ـ
جـايي نشـود تمـدن     زيرا فرهنگ از نظر ايشان تا همه ؛كند بخش قبلي نويسنده را نقض مي

 باشـد،  مرتبط انسان به ديباداشته باشد، بلكه اختصاص بنابراين نبايد تمدن به امري نيست، 
  .اند جا عكس آن مطالب را گفته ننه قوم و قبيله و ملت، در صورتي كه اي

شد تا جايگـاه لغـت تمـدن     سو با آن ذكر مي تمدن شايسته بود لغات هم ةبعد از واژ ـ
 ةشـد   مشـخص شـود تـا خواننـده نظـر انتخـاب       هيـ اللغو فروقهايي نظير  بابا توجه به كت

  .نويسنده را بهتر دريابد
  .شد  ميذكر  نوشتپاهاي امروزي كلماتي مانند رطل و ذراع در  معادل بودشايسته  ـ
  

  گيري نتيجه .6
حـداقل  . را تقليـل داد  آنتوان  د، از نظر حجم ميدار ياگرچه اين كتاب امتيازات قابل توجه

تـوان بـه جـاي آن     سوم آن بدون لطمه خوردن به كل كتاب قابل حذف است و حتي مي  يك
مطرح مربوط به اصل بحث  يها جداول و يا نقشه ةصورت گزيده با ارائمطالب، نكاتي را به 

كه مطرح شده ممكن است مربوط به نارسـايي   ها  سري كاستي  است كه يك گفتنيالبته  .كرد
  :شود بعضي مطالب اضافه شود، از جمله نهاد مي ترجمه باشد و در برخي موارد نيز پيش

السـالم در    نقـش ائمـه علـيهم    بارةدران فصلي ترين خأل و كاستي اين نوشته فقد مهمـ 
تـا  هـزار  4) ع(كه نهضت فكري امام صـادق    ويژه آن  به ،فرهنگ و تمدن عصر عباسي است

. هـا و مـذاهب بـه منـاظره نشسـت       با ارباب انديشـه ) ع(هزار شاگرد پروراند و امام رضا   6
هاي درسي دانشگاهي اين امر   كتاب در )ايران(سزاوار و شايسته است در مركز جهان تشيع 

 .مغفول واقع نشود
تـرين   يكـي از مهـم   :نقش عباسيان در جلـوگيري از اعـتالي وافـر فرهنـگ و تمـدن      ـ
در عصر عباسي . هاي رشد و اعتالي فرهنگ و تمدن در يك جامعه نظام عادالنه است بستر

روزگـار  «اداشت كه كه دشمناني مانند معاويه را به اقرار و) ع(شخصيتي چون اميرالمؤمنين 
حضور داشتند، ) ع( امام كاظم و معصومي چون امام صادق ةائم و »مانند علي نخواهد زاييد

و  ببرنـد وافـر   ةكه مردم از آن امامان و از شاگردان آنـان بهـر   اما حاكمان عباسي مانع شدند
 .دكرخالفت عباسي جلوي اعتالي فرهنگ و تمدن را از اين جهت سد 

 گونـاگون هاي  ر تمدن غرب در شاخهدتأثير تمدن عباسي  ةشايسته است فصلي دربار ـ
البته نويسنده در مواردي جزئي به اين . صنعت باز شودو علوم عقلي، تجربي، هنر، تجارت، 

 .ندشد  يمبود كه جداگانه آورده  بهترمطالب اشاره كرده است، اما 
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عباس و اميران و حاكمان آنان،   بني اندور يكي از موارد مهم بررسي اقدامات فرهنگي ـ
مندي از دستاوردهاي نوابغ بزرگي چون بـوعلي اسـت    جا و كوتاهي از بهره هاي بي تعصب

  جاي قـدرداني و بـه  به چنين برخي حاكمان  هم. كردند شدن مي   كه آنان را وادار به متواري
و  كردنـد   ميتوجهي  ار ارزشمند بياين آثبه بردن آثار آنان در متن جامعه و يا حكومت،  كار 

 .بردند سوزاندند و از بين مي ميها را    آنيا حتي 
ولـو بـه    ،الزم است كه ذكر شـوند  گوناگونها در علوم  آوري نو ةبعضي مطالب دربار ـ

وار در باب موضوعات و يا مواردي مانند فيزيك، مكانيك، سـاخت تـوپ    صورت فهرست
 ....پزشكي با عنوان طب روحاني و  دار، روان جنگي، ساعت زنگ

هايي مترجم را   ترين پرسش اين بخش آن است كه چه اسباب و علت  مهم؛ و اما ترجمه
در اصل گزينش متني براي ترجمه اغلب بـا روحيـات   . كتاب ترغيب كرده است ةبه ترجم

ود خـ  ةمترجم در سـطرهاي پايـاني مقدمـ   . شود  فردي رابطه دارد و از عاليق وي ناشي مي
تواند جاي خالي كتاب درسي كليات فرهنگ و تمدن اسـالمي    اين كتاب مي« :نگاشته است

 ةتقريـب همـ    وي پيش از آن نيز متـذكر شـده اسـت كـه كتـاب بـه       .»را تا حدودي پر كند
عباســيان را بررســي كــرده و اجمــالي از  انو تمــدني دور ،فرهنگــي ،هــاي علمــي  حــوزه

با . روايي خاندان عباسي تقديم كرده است فرمان ةدر سايدستاوردهاي عظيم ملل اسالمي را 
گيري از آن بـه    شود كه مترجم جامعيت اطالعات كتاب و قصد بهره  اين توضيح روشن مي

  .خود معرفي كرده است ةانگيزرا كتاب درسي  منزلة
بـه ترجمـه ترغيـب    را ها و مميز در مـتن كتـاب متـرجم      از سوي ديگر وجود شاخصه

ايجاد  ،هاي گوناگون تمدن طوالني عصر عباسي  هايي از قبيل شناخت جنبه  اخصهش. كند  يم
اب تك ةآگاهي خوانند ، وچسب و شيرين كتاب مباحث دل ،تر در خواننده  بيش ةشوق مطالع
  .اي از دستاوردهاي شگفت مسلمانان در عصر عباسي  از گوشه

به بخش تمدني تاريخ اسالم  مواردي از قبيل رويكرد. دارداهميت  يكتاب نيز از وجوه
                       ً       اطالعات تمـدني عصـري نسـبتا      ذكركردن و    جمع ،دادن دستاوردهاي عيني آن   براي نشان

چنينـي    فقدان متني ايـن و  ،طوالني در يك مجلد كه سهولت دسترسي را فراهم آورده است
  .در زبان فارسي

  
  تمايز نقد متن و نقد ترجمه .7

وجـود لغـات و   . هـاي خـود را دارد    دسـت سـختي   متـوني از ايـن   ةمسلم است ترجم
در انتقال از  ،اي نيز دارند  كه هر كدام مدلوالت ويژه ،تمدني ةمصطلحات خاص در حوز
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به همـين دليـل نقـد    . براي مترجم به وجود خواهند آورد مشكالتيزباني به زبان ديگر 
ترجمه و رسايي مطلب بررسي صحت . هايي دارد  ها و سختي  اي نيز ويژگي  متون ترجمه

به مـتن اصـلي و توانمنـدي در رسـاندن پيـامي كـه نويسـنده داشـته          يو ميزان وفادار
در اصل برگرداندن متني از زباني به زبان ديگر ناخواسته به . ترين بخش كار است  عمده

اي براي آن نيست، اما توانمندي مترجم در انتقال   كند كه چاره  رسايي متن ضربه وارد مي
 ةرسد متـرجم محتـرم در ترجمـ     به نظر مي. را جبران كندمعضل تواند بخشي از اين   مي

نهايـت كتـاب فـوق     در. آن برآمده باشد ةاز عهد انيعباس عصر در ياسالم تمدنكتاب 
تمدني اسالم تلقـي   ةمندان با حوز هآشنايي عالقبراي ها   ثرترين كتابؤتواند يكي از م  مي
  .شود

  
  ها نوشت يپ
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