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Abstract 

The compilation of the cultural history of the Islamic world on the one hand requires 

mastery of cultural theories and definitions, texts and sources and critique and study 

of the study history of cultural and civilizational history of the Islamic world in its 

various cultural and civilizational fields and on the other hand requires a clear 

definition and provide a clear model for understanding culture. The cultural history 

of the Islamic world, due to its vastness and diversity, has not yet been seriously 

considered and all the writings that have allegedly arisen due to the lack of definite 

definitions and frameworks have addressed only some aspects of this issue and have 

failed to understand its generality. This article examines the form and content of the 

book of the cultural history of the Islamic world written by Boroumand Azamipour 

with a descriptive and analytical method. As a result, the author of the work relies 

on the common approach in writing such works and adopting a common view of the 
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history of Islamic sciences and civilization due to the lack of a clear definition of the 

concept of cultural history. Therefore, the cultural history of the Islamic world has 

been reduced to the history of science and education. 

Keywords: Critique of the Book, Cultural History, Civilizational History, Islamic 

World. 
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  تاريخ فرهنگي جهان اسالم بررسي كتاب نقد و
  )اسالمي ةتاريخ فرهنگ و تمدن در دور بردرآمدي (

  *مهدي عزتي
  **اهللا بهرامي روح

  چكيده
سـويي نيازمنـد اشـراف بـر نظريـات و       تدوين و نگارش تاريخ فرهنگي جهـان اسـالم از  

و نقد و بررسي پيشينة مطالعاتي تـاريخ فرهنگـي جهـان     ،منابع تعاريف فرهنگي، متون و
ديگـر، نيازمنـد يـك تعريـف      سـوي  تمـدني آن و از هاي متعدد فرهنگي و  اسالم در حوزه
 ،فرهنگ است. تاريخ فرهنگي جهـان اسـالم   ةالگوي روشن در فهم مقول ةمشخص و ارائ

توجه قـرار نگرفتـه اسـت.     طور جدي مورد ههنوز ب ،گستردگي و تنوعي كه داردواسطة  به
هاي  ارچوبهچ فقدان چنين تعاريف و علت هاند ب كه بدين مدعا برخاسته يهاي نگارش ةهم

 تـاريخ فرهنگـي   مشخصي تنها به برخي از زواياي اين موضوع پرداخته و از فهـم كليـت  
اند. اين نوشتار با روش توصيفي و تحليلي به بررسـي شـكلي و محتـوايي كتـاب      بازمانده
چه  آن د،رس نظر مي بهپور پرداخته است.  ليف برومند اعظميأت اسالم جهان فرهنگي تاريخ

تاريخ فرهنگـي و فرهنـگ نيسـت،     است توجه نگارنده واقع شده ي كتاب موردادر محتو
و تاريخ علم در جهان اسـالم در   ،هاي آموزشي بلكه تنها بخشي از تاريخ آموزش، ساختار

روشن از مفهوم  يتعريف نكردن هدليل ارائ اثر به ةنتيجه، نگارند در است. نظر بوده مورد ةدور
گونه آثار و اتخاذ نگاه و برداشـت متـداول    تاريخ فرهنگي به رويكرد رايج در نگارش اين
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 اسـالم بـه تـاريخ   تاريخ فرهنگي جهان  ،از تاريخ علوم و تمدن اسالمي اتكا دارد. بنابراين
  است. يافتهعلوم و آموزش تقليل 

  .ن اسالم، جهان اسالمنقد و بررسي كتاب، تاريخ فرهنگي، تمد ها: دواژهيكل
  
 . مقدمه1

تـاريخ در   ةرشـت  ةآموختـ  پور دانش برومند اعظمي ةنوشت اسالم جهان فرهنگي تاريخكتاب 
براي اولين بار در  1397در سال را اين اثر انتشارات سپند مينو مقطع كارشناسي ارشد است. 

گفتار و  پيش . كتاب مذكور شاملكرده استدر تهران چاپ  صفحه 558نسخه و در  پانصد
 و كلي بـه  طور بسيار مختصر به مفهوم فرهنگ و تمدنبه فصل اول، در  .استهشت فصل 

هـاي   يهو اركان و پا ،عريف تمدن، تفاوت فرهنگ و تمدن، تو اصطالحي تمدن معني لغوي 
گيري جهان اسـالم   سرآغاز شكل تمدن و عوامل زوال تمدن پرداخته شده است. فصل دوم

، و علل گسترش اسـالم در قالـب فتـوح    ،ه و نخستين تكاپوها، انگيزهدادتوجه قرار  موردرا 
 ،فصـل سـوم  در  .از مباحث اين فصل است اسالمو  عربال ةجزيرو دانش در  ،جايگاه علوم

 ،)مصري (قبطي، رومي، ايراني، يونانيهاي  تمدناسالمي نظير  ةر دوردهاي تأثيرگذار  تمدن
اسالمي و نهضت  ةدورهاي  شاخصهه است. فصل چهارم اثر به بحث واقع شد موردو هندي 

 ةلئو مسـ  ،خردورزي ،تسامح ،، رواداريدر اين فصل به نگرش ديني ترجمه پرداخته است.
فصـل   در .شـده اسـت   توجه ،تمدن اسالمي ةهاي برجست عنوان شاخص به ،نهضت ترجمه

هـا،   خانه نظير مساجد، مكتب هاي آموزشي و فرهنگي در جهان اسالم ، نهادها و كانونمجپن
هـا،   خانـه  هـاي دانشـمندان، كتـاب    ها، خانه الحكمه، زوايا، خانقاه ها، بيت مدارس، رصدخانه

و مباحث ديگري نظير زبان  ،كز و نهادهاي آموزشي در جهان اسالماها و ساير مراسر كاروان
در شـده اسـت.   توجه واقـع   آموزي مورد هاي علم برخي روشو جايگاه دانشمندان،  ،علمي

 ةلئمسـ  بـه  بندي علوم پرداخته شده، سپس فصل ششم، ابتدا به علم در جهان اسالم و دسته
 و ، فقه و كالم،نظير قرائت، تفسير، حديث ،فصلترين مباحث اين  عنوان مهم به ،علوم نقلي

تصوف و عرفان و تفسير خواب پرداخته شده  ةلئو نثر و مس ،نظم ،ادبيات اعم از نحو، لغت
علوم عقلي در جهـان اسـالم و مبـاحثي نظيـر فلسـفه، منطـق،        ةفصل هفتم، مقول در است.
هندسه، جغرافيا، تاريخ  ،ت و نجوم، رياضياتئشناسي، هي ، طب، داروشناسي، گياهريگكيميا

آخـرين   فتـه اسـت.  بحث قـرار گر  مورد ،عنوان علوم عقلي به ،نگاري و شعب مختلف تاريخ
نهايـت   دهد. در و صنايع تزئيني نظير خط و موسيقي شكل مي ،هنر ،معماري فصل كتاب را
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آورده و سپس ضـمائمي شـامل نقشـه و    » سخن پاياني« گيري را تحت عنوان نگارنده نتيجه
  ده است.كراسالمي را پيوست كتاب  ةتصاويري از آثار و ابني

نويسـنده   كـه  اينكتاب داراي فهرست منابع اصلي و تحقيقات جديد است و  ،چنين هم
بـه   ،عنوان معرفي ساختار و محتواي كلي اثـر  به ،نمايه را نيز تنظيم كرده است. با اين مقدمه

هاي  نقاط قوت و ضعف بررسي ها و و محتوايي اثر و بيان كاستي ،ارزيابي شكلي، ساختاري
 پردازيم. علمي اثر مي

  
 محتوايي اثر نقدي بر رويكرد تاريخ فرهنگي و . 2

  نگاري فرهنگي رويكرد تاريخ 1.2
از امتيازات مهم يك اثر تحقيقي تناسب عنوان كتاب با محتوا و متن آن است. عنـواني كـه   

بـه   توجـه  حدي ژورناليستي اسـت. البتـه بـا    نويسنده براي اين كتاب در نظر گرفته است تا
اين رويكرد ناشي از روش نويسـنده بـوده اسـت     ها آنبررسي و  مؤلفعناوين آثار ديگر 

 فرهنگـي  تـاريخ اگر عنوان اصلي كتاب يعنـي   ،حال هر بهعنوان كتاب). : 1397 پور (اعظمي
، است تناسب محتوا با عنوان رعايت شده توان گفت كه نمي را در نظر بگيريم، اسالم جهان

اين،  وجود موضوع كتاب حاضر دارد. با زيرا موضوع تاريخ فرهنگي تفاوت اساسي با متن و
 ،لحـاظ شـكلي   به ،حدودي اصلي آورده اين نقص را تاعنوان فرعي كه نويسنده ذيل عنوان 

اما اشكال مضموني و محتوايي در رويكرد و روش نويسـنده برطـرف    ،برطرف كرده است
كافي عنوان  شتنندا انطباق اثردر نگارش اين  الت اساسيارو، يكي از اشك اين از نشده است.

نويسنده با مضمون و محتواي اثر است. اين امر به ضـعف رويكـرد    ةمطالع و موضوع مورد
رويكـرد فرهنگـي بـه     منجـر شـده اسـت.    ،عنوان اثري در تـاريخ فرهنگـي   به ،محتوايي اثر

هـم تـاريخ و مطالعـات    بـراي ف هـاي جـدي    ها و روش نگاري امروز يكي از رويكرد تاريخ
ر د درونـي و سـيال روح زمانـه    ةهـم جـوهر  منظـور ف  است. اتخاذ اين رويكرد بـه  تاريخي

ـ  بـراي  يدر مطالعات تاريخ عنصري اساسي و ها داد بخشي بر حوادث و روي اثر  درك ةارائ
تـاريخ در پيونـد بـا فرهنـگ محسـوب      ملموس  تري از ابعاد و زواياي نا تر و عميق مطلوب

عنوان تاريخ فرهنگ  هايي از مطالعات تاريخي را به خهاكه ش اي رشته ميان يرويكرد ؛شود مي
هـاي   از دهـه  ). اين رويكرد و روش30- 29: 1389 (برك و تاريخ فرهنگي خلق كرده است

ـ  محور به تاريخ به فرهنگ ةمبناي نگر برآخر قرن بيستم  رويكـردي برجسـته در كـانون     ةمثاب
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 فهـم  براي گزين جاي رويكرد يك عنوان به وزمين قرار گرفت  ربغمطالعات تاريخي در م
 مناسـبي  جـاي  اجتماعي و ،اقتصادي سياسي، نظامي، رويكردهاي جاي هب تاريخ تر مطلوب

گـرا بـه فرهنـگ نظيـر دروكـيم و مـاكس وبـر         شناسان تاريخي جامعه هاي روش كرد. باز
تلفيق رويكرد زماني بـا   وجه جدي به فرهنگ و سبك زندگي درهاي مناسبي براي ت زمينه
 وبـر آثـار فكـري     روح حـاكم  هـا،  ويژگـي  هـا،  يل خواسـت منظور تحل يكرد فرهنگي بهرو

 و ،، اجتمـاع از اقتصـاد   س اعمملمو آثار در ملموس نا ةروحي وروح  پديد آورد تا فرهنگي
). 1378 دوركـيم  ؛1392 (وبر بررسي قرار گيرد موردمذهب  و معماري، هنر، نظير مسائلي

 بـر  حـاكم  روح و هـا  نگـرش  دادن نشان منظور به فكري و علمي آثار تحليل اين رويكرد با
 و يافـت فراوانـي   اهميت فرهنگي تاريخ تحليلدر  رويكرد اتخاذ شد. اين زمان تحوالت
 توانـد تحقـق   مـي  است كـه  شناسي روش و رويكرد نوع اين اتخاذ با تنها فرهنگي تاريخ
مغفول در كتاب تـاريخ فرهنگـي جهـان اسـالم محسـوب       ةامري كه نگر ؛پيدا كند عيني
 اسـم  برخالف اسالم جهان فرهنگي تاريخ كتاب كهاست  شده باعث غفلت اين شود. مي
 در گرايـي  تقليـل  دام در و آيد شمار هب علم تاريخ به رايج رويكردهاي با كتابي خود نام و

فهـم و برداشـت روشـني از    رسد كه نگارنـده   ر ميظن به .گي گرفتار شودفرهن تاريخ فهم
ل از اوهاي رايـج و متـد   تعريف ئةبا ارا لذا در مقدمات بحث صرفاً .تاريخ فرهنگي ندارد

 آثـار  در معمـوالً  كه تعاريفي ؛)25- 12: 1397 پور (اعظمي فرهنگ گرفتار شده است ةواژ
معمول گ و تمدن فرهن ميان تمايز ايجاد براي اسالم جهان تمدن و تاريخ قالب در سنتي

 در اسـالمي  تمدنكتاب  جرجي زيدان، ةنوشت اسالم تمدن تاريخمانند كتاب  ؛بوده است
نوشـتة   ايـران  و اسـالم  تمـدن  و فرهنگو كتاب  ،كاظم مكي محمدنوشتة  عباسيان عصر
  .و... ،اكبر واليتي علي

همـان سـنت    ةادامـ  جهـان اسـالم   يفرهنگـ  يختـار توان ادعا كرد كه  مي ،بر اين اساس
وردهاي علمـي و آموزشـي   ابا اتكا به دست نگاري تمدني جهان اسالم است كه عمدتاً تاريخ

ـ  انگـاري فرهنگـي دسـت    جهان اسالم نگاشته شده است و از منظر تاريخ شـمار   هوردي نـو ب
نگـاري   تاريخآيد و بر فهم نو از تاريخ فرهنگي جهان اسالم استوار نيست و با رويكرد  مين

فاقد تفسير نمادين و ناملموس از روح اي  انگارهاين با چنين  رد.بسيار دا ةفاصلفرهنگي نيز 
جغرافيـاي   شناسـي فرهنگـي،   روانفرهنگي جهان اسالم است و از منظر مضموني به ابعـاد  

شـناختي تـاريخ فرهنگـي توجـه شـايان و       روششـناختي و   معرفـت رويكـرد  و  ،فرهنگي
  .ذكري نداشته است قابل
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  اسالم جهان فرهنگي تاريخاشكاالت محتوايي  2.2
نقد و بررسـي را تـا    قابلگفتار نكات  براي بررسي دقيق محتواي كتاب حاضر از همان پيش

كه نثر شيوا و  اين باوجودگفتار  . در پيشكنيم ميترتيب فهرست مطالب بيان  بهانتهاي كتاب و 
بيـان   تا غرض و هـدف از تـأليف كتـابش را    است كار رفته و نويسنده تالش كرده هبليغي ب

 معرفـي محتـوا و مباحـث مهـم كتـاب بپـردازد       كـه بـه  اسـت  كند، از اين نكته غافل مانده 
  ).9- 5 :1397 پور اعظمي(

اسـت. در  يافته فرهنگ و تمدن اختصاص  مباحث نخستين اين كتاب به موضوع مفهوم
اركان و  تفاوت ميان آن دو،اين مباحث معنا و تعريف لغوي و اصطالحي فرهنگ و تمدن، 

 نظران صاحب است. بحث و بررسي قرار گرفته ن موردو عوامل انحطاط تمد ،هاي تمدن پايه
هـا   واژهمـورد ايـن    و اصـوالً در  انـد  دهكـر فرهنگ و تمدن تعـاريف بسـياري ارائـه     ةدربار

بعد). شايسته بود، نويسـنده بـه   ه ب 25: 1389 (آشوريوجود دارد نظرهاي بسياري  اختالف
هاي ميان فرهنگ و  بيان تفاوت وجود با، علتكرد. شايد به همين  ميتر توجه  اين بحث بيش

خـوبي بيـان    را بـه  ها آنمهم و ارتباط بين  ةنويسنده نتوانسته نسبت ميان اين دو مقول ،تمدن
  ).33- 31: 1383 (بنگريد به مكي كند

در ايـن فصـل بـه     مؤلفگيري جهان اسالم است.  عنوان فصل دوم كتاب سرآغاز شكل
ها و علل فتوحـات   انگيزه )،30- 25: 1397 پور مباحثي مانند چگونگي ظهور اسالم (اعظمي

 هنگام برآمدن اسالم العرب جزيرةو جايگاه علم و دانش در  ،)36- 30 :(همان اعراب مسلمان
  ) پرداخته است. 38- 36: (همان

خوبي در برخـي از مباحـث ايـن     به مؤلفگرايي  دارانه و نيز ايران ديدگاه و بينش جانب
فصل نمايان است. در جايي نويسنده حمله و تهاجم اعراب مسـلمان را بـه تهـاجم تركـان     

شـان بيابـاني و   كـه فرهنگ  ،واقـع عملكـرد تركـان    در «... نويسـد  مـي  اوتشبيه كرده اسـت.  
ا همـان  نام جهاد يـ  مانند فرهنگ و عملكرد اعراب صدر اسالم بود كه به به ،متمدنانه بودغير

). اين تحليل 29 :(همان »جنگ و غارت و كشتار مقدس به تهاجم و كشورگشايي پرداختند
زيرا بسياري از فاتحان عرب  ،الفارق و ناصواب است رسد و قياسي مع نظر مي غيرمنصفانه به

ـ   چنـين رويكـردي نداشـتند.     ويـژه در زمـان پيـامبر اسـالم     هو مسلمان در صدر اسـالم و ب
اعراب مسلمان در بحث انگيزه و علل فتوحات مسلمان نيز  ةگران غارت ةوكردن شي برجسته

اعراب مسلمان به روزگـار  « جا كه نويسنده معتقد است: خصوص آن هب ؛كامالً مشهود است
 »گـري پرداختنـد   هاي مرزي امپراتوري ساساني هجوم بردند و به غـارت  ابوبكر به سرزمين
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كه عامل عمده و محرك اعـراب  كند  ميگيري  نتيجه نويسنده ،). با اين توصيفات32 :(همان
 بـوده  آوردن غنايم و مسائل اقتصادي و تنگناهاي مادي دست بهدر حمله به همسايگان خود 

چنـد  هـاي مهمـي مواجـه بـوده و هر     سؤالو ها  اين مسئله با چالش ).33- 32 :(همان است
جمله فقر و گرسنگي،  اقتصادي ازشرايط  هاي مادي و انگيزهتوان  باور برخي محققان نمي به

و...  ،، افزايش جمعيتالعرب ةجزيراهش موقعيت بازرگاني ك نقصان محصوالت كشاورزي،
كـه برتولـد    طور همان )، اما16- 1 :1344 (حتي در فتوحات اعراب مسلمان را ناديده گرفت

چيزي  ) نيز اشاره كرده، علت واقعي و محرك اصلي تازيان قبل از هر7 ،1 ج :1369( اشپولر
جايگاه علم و دانـش در  «چنين رويكردي در بحث  دين جديد و اعتقادات تازه بوده است.

). اگـر  38- 36 :1397 پـور  اعظمـي ( شـود  مينيز ديده » هنگام برآمدن اسالم در العرب ةجزير
و  گيـري فرهنـگ و تمـدن اسـالم     هاي شكل زمينه چالش به جاي اين مباحث پر بهنويسنده 

نظـر   بهكرد، بهتر  هايي در ظهور فرهنگ و تمدن اسالم دخيل بود، توجه مي مؤلفهچه  كه اين
 .ي داشتتر و عنوان كتاب تناسب بيش ،موضوع ا،و با محتورسيد  مي

 طـور  بـه  ،مؤلـف اسـت.  » اسـالمي  ةهاي تأثيرگذار در دور تمدن«مبحث ديگر، موضوع 
اعـتالي   بـر و تمدن مصـري   ،تمدن هنديخالصه به اثرگذاري تمدن ايراني، تمدن يوناني، 

» اسـالم  تمـدن « ةترديـد در واژ  نويسـنده بـه   تمدن اسالم پرداخته است. در آغاز اين بحـث 
هاي گذشته چون تمدن يوناني،  به ميراث تمدن توجه پرداخته و شايد بر اين باور است كه با

هـم  » تمدن اسـالمي «اساس قوميت نه ديانت، عنوان  طالق اين اسامي برو ايراني و ا ،هندي
 زيرا اين آيـين  رسد، نمينظر  نويسنده صحيح به ). اين ترديد42- 41: همان( تأمل است قابل

تمـدن جديـدي    ةوجودآورنـد  ههاي گذشته موجد و ب اسالم بود كه با جذب و هضم تمدن
شريعت اسالمي بوده  بر اسالم و تمدن نوپا مبتني نام تمدن اسالم شد و روح حاكم بر اين به

و مسـيحيت فاقـد چنـين كـاركرد      ،بـودايي  كه اديان ديگـر چـون زرتشـتي،    حالي است. در
گرايـي   ايـران شـكل نگرفـت. ديـدگاه     هـا  آننـام   هرو تمدني نيز ب اين سازي بودند و از تمدن

ر تمدن دبر تأثير تمدن ايراني  زيرا اوالً ،بيش بروز كرده است و نويسنده در اين بخش نيز كم
بار  واني داشته و حتي آن را مقدم بر تأثير علوم يوناني دانسته است و ثانياً يكااسالم تأكيد فر

 كنـد  گرانه توصيف مي تاخته و آن را مخرب و غارت اعراب مسلمان به ايرانحملة ر به ديگ
 ،كوتاه نويسنده به تأثير تمدن سرياني اسـت  ةاين مبحث، اشار ةدربارآخر  ةنكت). 43 :(همان

 ةعنوان حلق گيري علوم اسالمي داشته و به كه تمدن سرياني اهميت زيادي در شكل حالي در
  شده است. واسط ميان تمدن اسالمي و تمدن يوناني محسوب مي
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 عنـوان فصـل   است كـه بـه   مبحث ديگري» اسالمي؛ نهضت ترجمه ةهاي دور شاخصه«
معلـوم   كـه  ايـن نخسـت  . و اشكال اساسـي دارد ده است. عنوان اين فصل دچهارم تنظيم ش

اسـالمي   ةهـاي دور  شاخصهعنوان  ،طرفي نيست اين دو موضوع چه ارتباطي باهم دارند. از
آميز است و گوياي محتـواي مـتن فصـل مـذكور نيسـت. هرچنـد از        نيز در اين فصل ابهام

هاي فرهنـگ و   برشمردن عناصر و ويژگيغرض نويسنده كه شود  مطالب ذيل آن معلوم مي
جهان اسالم فقط به سـه  هاي موردنظر  شاخصهدر بررسي  ،الح عين تمدن اسالمي است. در

اندوزي در اسالم و تسامح و رواداري اشـاره   و دانش ،نگرش توحيدي، خردورزي ةشاخص
م، جذب دين اسال ةهاي مهمي چون وحدت و انسجام در ساي باره، ويژگي اين شده است. در

تسهيل  ،جغرافياي پهناور سياسي و فرهنگي جهان اسالم هاي پيشين، و تركيب ميراث تمدن
ممالك و ملل گونـاگون اسـالمي   و چگونگي تركيب مواريث  ،فرهنگي در ايجاد روابط ميان
  مغفول مانده است.

در بحث نهضت ترجمه نيز نويسنده خيلي خالصه و كلي به چگونگي آشنايي مسلمان 
هاي قبلي توجه كرده است. بايد در نظـر گرفـت كـه موضـوع      تب و منابع علمي تمدنبا ك

 رهنگ و تمدن اسـالمي داشـته  گيري و رشد ف نهضت ترجمه اهميت زيادي در بحث شكل
كـرد. نهضـت    تفصيل ارائـه مـي   . بايسته بود تا نويسنده آن را در يك فصل جداگانه بهاست

) 142- 86: 1379 احمـدي  (جان اسالمي بود ةدور ترجمه داراي ادوار و مراحل مختلفي در
گويي باعث شده كـه نويسـنده    نشده است. همين اختصار ها آناي به  كه در اين كتاب اشاره

مترجمان مسلمانان بسنده كند و حتـي از ذكـر    قلم بهمتون يوناني و ايراني  ةتر به ترجم بيش
اسالمي تنها بـه  ة است. مترجمان دورداري كرده دز خوها و مراجع علمي مهم ني انواع كتاب

منابع يوناني و پهلوي اكتفا نكردند و بسياري از منـابع هنـدي و سـرياني را نيـز بـه عربـي       
 ةترجمـ ) از 360: 1417( نـديم  ابـن كـه   چنـان  ،)380- 370 تا: بي اصيبعه ابي ابن(ند برگرداند
  طب به عربي سخن گفته است. ةاثر هندي فقط در زمين دوازده

، هاي مختلف آموزشي و تربيتـي  كانوننويسنده به معرفي مراكز و  يث ديگردر مبح
: 1397 پـور  (اعظمـي  اسالمي پرداختـه اسـت   ةدور و مواد درسي در ،هاي آموزش شيوه

 ،كنـد  كه در ابتداي هر فصل مدخل يا درآمدي بيـان مـي   ،مؤلفاساس روش  ). بر73-127
هـم زده و بـدون هـيچ     بـه نيست كه چرا ايشان در آغاز اين فصـل ايـن سـاختار را     معلوم
در  كـه  اينتأمل است  بعدي كه قابل ةنكت ).75 :(همان اي وارد بحث اصلي شده است مقدمه
و دارالحكمه  ،، دارالعلمالحكمه ةخزانمراكز مهم فرهنگي و آموزشي چون  الحكمه، بيتبحث 
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كـدام از ايـن مراكـز     كه هـر  صورتي در ،)بعده ب 83 :(همان آن قرار گرفته است ةمجموع زير
شـكل   بـه هـا را   ن آتوانسـت   مـي  مؤلـف  و رنـد هاي خـاص خـود را دا   كاركردها و ويژگي

  . كنداي مطرح  جداگانه
هـاي   ويژگـي ي از ) يكـ 90- 88 :(همان ها در جهان اسالم هاي دارالعلم در بحث ويژگي

 اً حاكمان،تعمدرا اين است كه اين مراكز  است، نظر نويسنده دوره ماندهكه از  ،آن ةبرجست
  ).1389 (كريمي اند هكردو عالمان شيعي تأسيس  ،رجال

نهضـت تأسـيس مـدارس    «نتايج تأسيس مدارس نظاميه است بـه   به راجعدر مطلبي كه 
است  و جديدمفهومي نوين » ملي«مفهوم ). 93: 1397 پور (اعظمي اشاره دارد» يلدولتي و م
جـاي آن   بـه » مردمـي « ةاژو از بهتـر بـود  گار كاربردي نداشته اسـت و  در آن روز كه اصوالً

  شد.  مي هاستفاد
از مسعودي در كتـاب   نقل ) مطلبي به107- 104 :(همان سراها در بحث مربوط به كاروان

شـود. معمـوالً چنـين     كه بـيش از سـه صـفحه را شـامل مـي     است نقل شده  الذهب مروج
را در پـانويس   شـد آن  هاي مستقيمي در متن اصلي كتاب زياد رايـج نيسـت و مـي    قول نقل
  كرد.  ذكر

 ةمسـئل  بـاب علـم و   بحثي جدي در ةدون ارائبندي علوم، ب نگارنده در پرداختن به دسته
 ،نويسـنده كـرده اسـت.   بندي علوم اشاره  صورت خيلي مختصر به دسته بندي علوم، به طبقه

نقلـي   ايـن فصـل را بـه علـوم    ر جهان اسالم به علوم نقلي و عقلي، بندي علوم د طبق دسته
و بسياري  ردبندي علوم اهميت زيادي در تمدن اسالمي دا طبقه ةاختصاص داده است. مسئل

)، 340- 39: 1381( العلـوم  احصـاء از دانشمندان اسـالمي نظيـر ابونصـر فـارابي در كتـاب      
)، فخـر رازي در كتـاب   7- 6: 1389( العلـوم  مفـاتيح ابوعبداهللا محمد خـوارزمي در كتـاب   

، )41- 37: 1373( صـري نا اخـالق كتاب  ةمقدمخواجه نصيرالدين در )، 1394( العلوم جامع
برخـي  نـد.  ا دهيك نظـر و ديـدگاه خـاص خـود را ارائـه دا      هرو   كردهآن بحث  ةدربارو... 

بندي علوم در آغاز  طبقهتدوين  ر طرح ودترين عوامل مؤثر  بندي مسلمانان را از مهم تقسيم
جـا بـدون    در اين مؤلف). 351: 1383 (حكيمي كنند جديد در مغرب زمين قلمداد مي ةدور

بندي علوم را از كـدام دانشـمند اخـذ     مباني نظري خويش درخصوص طبقه كه ايناشاره به 
نكـرده  نظران ارائه  هاي علوم توسط صاحب بندي انواع دسته ةكرده، هيچ توضيحي نيز دربار

علوم عقلـي   ازشده تاريخ را  بندي ارائه در دسته ،اين بر ). عالوه132: 1397 پور (اعظمي است
  سابقه نيست.  به كه در فرهنگ و تمدن اسالمي مسبوق است ذكر كرده



 255   )اهللا بهرامي روحو  مهدي عزتي( ... تاريخ فرهنگي جهان اسالم بررسي كتاب نقد و

 

زيرا  ،هستيم مؤلفگرايي  شكل محسوسي دوباره شاهد رويكرد ايران به ،همين فصل در
 ،كالم مان علوم اسالمي چون قرائت، تفسير، حديث، فقه،كه منظور ه ،در بحث علوم نقلي
امـا   ،في رجال و كتـب مشـهور پرداختـه اسـت    گويي و معر تر به كلي و ادبيات است، بيش

كـه  اسـت    حالي دراين تر مطالب اين فصل را شامل شده است.  مبحث ادبيات حجم بيش
تفصـيلي نويسـنده در ادبيـات    اشاره شده و تنها مبحث صورت مختصر  بهبه ادبيات عربي 

دلـي خاصـي بـه معـري نشـان داده اسـت        عرب به ابوالعالء معري اختصاص يافته و هـم 
، مقفـع  باب ادباي بزرگي چون عبدالحميـد كاتـب، سـيبويه، ابـن     اما در ).158- 157: (همان
 ي خالصـه شـده  تنها به نام و ذكر اثـر عرب  ةو ساير ادباي بزرگ و برجست ،دمبن اح خليل
كار قرار تاريخ ادبيات فارسي را در دستور ليتفص به عوض در بخش ادبيات فارسي در است.

بـيش از   ،داده و به بررسي آثار ادبي و دواوين شعراي پارسي زبان پرداخته و حجم وسيعي
  ). 224- 161 :را به اين مطالب اختصاص داده است (همان ،پنجاه صفحه

هـاي مختلـف مـذهبي و     بنـدي  بـه دسـته   يتوجه بياساسي در مباحث علوم نقلي  ةنكت
تـرين نقـاط    هويژه يكي از عمد هو كالمي است. ب ،حديثي ،هاي متعدد و متنوع فقهي رويكرد

زيدي در علوم نقلـي و  و هاي اسماعيلي، امامي،  به نگرش يتوجه بيضعف در اين مبحث 
فرهنگي  ةچهر در بررسي و كالم است كه اساساً ،فقه، حديث ةها در حوز ميراث اين جريان

  ندارند. وزني جهان اسالم در بخش علوم نقلي 
 ،(شـيمي)، طـب   (يـا علـوم غيراسـالمي) شـامل فلسـفه و منطـق، كيميـا        علوم عقلـي 

در فصـل هفـتم    و تـاريخ  ،جغرافيـا  رياضـيات،  ،نجـوم  ،تئـ شناسي، هي و گياه ،داروشناسي
خـود   بـه ننـده را  بحث و بررسي واقع شده است. موضوعي كه در نظر اول توجـه خوا مورد

هـاي   ديـدگاه تـر مطـابق رويكـرد و     كند، تفصيل برخي از مباحث است كه بـيش  جلب مي
هـاي فيلسـوفاني چـون رازي و     شخصي نويسنده است. در مبحـث فلسـفه ايشـان ديـدگاه    

كه مطالب اين قسمت با كل  طوري هكند، ب تاب بسيار تشريح و نقل مي و راوندي را با آب  ابن
 به راجع). جالب اين است كه مطالب 258- 234: همان( كند اسالمي برابري مي ةبحث فلسف

  تنها در دو سطر خالصه شده است.  سينا هاي فلسفي ابن ديدگاه
يعني جـابربن حيـان و    ،اسالمي ةبحث علم كيميا يا شيمي به شرح دو دانشمند برجست

 ،ايـن حـوزه  مسـلمان در  به دانشـمندان ديگـر   اي  اشارههيچ  شده و محدود ،رازي زكرياي
 الحكيم رتبةصاحب دو كتاب مهم  ،ق)  389 د( بن احمد مجريطي مسلمهويژه كساني چون  به
كتاب  صاحب ،ابوالحكم محمدبن عبدالملك صالح خوارزمي ،شيمي ةزميندر  الحكيم غايةو 
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 ،الذهب زراعة يف المكتبكتاب  مؤلف ،چنين ابوالقاسم عراقي و هم، الصناع عين و الصنعه عينة
  ).294- 292: 1388 (نصر نشده است و...

ها  گيري در آن ديگر برخي از علومي كه در تمدن اسالمي رشد و پيشرفت چشم سوي از
(يـا مكانيـك) و    الحيل مانند فيزيك و نورشناسي، علم ،است ايجاد شده يا كالً مغفول مانده

صـورت نـاقص و    بـه  ،چشـم پزشـكي   و ،شناسـي  گياه شناسي، و يا مانند داروشناسي، كاني
  توجه قرار گرفته است. مورد مختصر

و كتب دانشـمندان علـوم    شناسي و معرفي آثار رجالتر مطالب اين فصل نيز  اساساً بيش
مسـلمان بـه    گيري و توجه دانشمندان هاي شكل هزمين ةاست و هيچ بحثي دربار غيراسالمي

و اختراعـات دانشـمندان    ،قيتابتكارات، خالچنين بررسي دستاوردها،  علوم گوناگون و هم
نيامده است. در اين فصل نيز تناسب ميان موضوعات مختلف رعايت نشده و گويا  اسالمي

  عنايت نويسنده بوده است.  برخي از موضوعات بيش از حد مورد
 دادن تـاريخ در ذيـل علـوم    راي قرارنگارنده ب ةتوجه در اين اثر علق يكي از نكات مورد

بندي ظـاهراً صـرف اجتهـاد و     در تمدن اسالمي بوده است. مبناي اعمال چنين تقسيمعقلي 
بنـدي علـوم    تمايل نگارنده به دانش تاريخ بوده است، نه واقعيت جايگاه تاريخ در تقسـيم 

در آثـار   بندي علوم در تمدن اسالمي در طبقهتاريخ در تمدن اسالمي. واقعيت آن است كه 
هـاي   بنـدي علـوم و در تـداوم سـنت     طبقـات و دسـته   ةدربـار  بازمانده در تمدن اسـالمي 

انـد   بنـدي علـوم پرداختـه    بندي علوم يونانيان در ذهن و زبان كسـاني كـه بـه تقسـيم     طبقه
كه دانش تاريخ  ،بندي علوم رسد چنين بينشي در تقسيم نظر مي واقع، به جايگاهي ندارد. در
ل اثر در فصـ  ةنگارند ،اين وجود با است. هعقلي قرار داده باشد، ديده نشد را در شمار علوم

نگـاري اختصـاص داده كـه در     و شعب مختلف تاريخ علوم عقلي بحث مفصلي به تاريخ
العلـوم در   و نگارندگان آثار طبقات ،شناسان فيلسوفان، علم ةي علوم در انديشبند نظام طبقه

متداول نبوده است.  كر آن در ذيل علوم عقلي بدين شكلتمدن اسالمي نيامده است. لذا ذ
عيت دانـش  تـا وضـ   خيزد اد و ديدگاه نگارنده برميتر از اجته رسد اين نگره بيش نظر مي به

  تاريخ در تمدن اسالمي.
است. كرده بررسي  ها را آن نگارندهاسالمي آخرين مبحثي است كه  ةمعماري دور هنر و

رسـد   مـي  نظـر  ، بهها آمده عربميان  آن در ةپيشينكه تحت عنوان معماري و  ،در آغاز بحث
تفكيك ميان عـرب   گرفته است. ايشان بدون مي را پيعربي و اسال گيري ضد نويسنده جهت

اعراب را عاري از هرگونـه معمـاري و هنـر در قبـل اسـالمي       ةحضري و عرب بدوي هم
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داند و حتي با بيان حديثي از پيامبر مدعي است كه در آيين اسالم مشوقي براي پرداختن  مي
گونــه  ). ايــن396- 393: 1397 پــور (اعظمــي هنرهــا و معمــاري وجــود نداشــته اســت بــه

چنـين كشـفيات    گيري خالف واقعيات تاريخي اسـت و بـا دقـت بـه مراجـع و هـم       جهت
 ،هايي چون تمدن قتبان، معين، سبأ توان آثار پيشرفت و ترقي تمدن شناسي، امروزه مي باستان

 را مشـاهده كـرد   ،در شمال عربستان ،و نيز تمدن شهر پترا و پالميرا ،العرب ةجزيردر جنوب 
  ).159- 59: 1383 (سالم

را نقل  )22 ،4 ج ق: 1387( چندان معتبر از طبري نههمين فصل روايتي  395 ةدر صفح
دوم و  ةمسلمانان در فتح مداين فرش بهارستان را با دسـتور خليفـ   كه اين بر مبني ،است كرده

نظر در بررسي اسناد  دليل عدم دقت به مؤلفجا نيز  تكه كردند. در اين ) تكه(ع مشورت علي
گونـه   روايت مذكور را بدون هـيچ  طبري ابكتفارسي  ةچنين استفاده از ترجم روايي و هم

كه با بررسي اين روايت روشن خواهد شد كه طبري  حالي در ،نگرش انتقادي پذيرفته است
نقل كرده و مورخان ديگر نيز آن را  ،بن عمر سيفيعني  ،آن را از شخص كذاب و غيرموثق

است كه طبـري مطـابق    همه معلوم ). بر518 ،2ج : 1385اثير  ابن( اند كردهاز طبري اقتباس 
چه روال معمول ايشان است به صحت و سقم روايات خويش كـاري نـدارد و آن را بـه     آن

جملـه   بـن عمـر از   سيفكنند. روايات آن تحقيق و تعمق  ةبار خوانندگان وانهاده است تا در
  ها اكتفا و اعتنا كرد. به آن توان بدون نقد و بررسي الزم نمي كهرواياتي است 
و  ،يوناني سوري، هاي هنري مصري، اي از سنت هنر اسالمي را آميزه مؤلفبنابراين، 

 پـور  (اعظمـي  ايراني قلمداد كرده كه تحت حاكميت اسالمي باهم پيونـد خـورده اسـت   
اي را بـراي اعـراب در هنـر و     نهيگونـه سـابقه و پيشـ    سويي هـيچ  رو، از اين ). از397 :1397

نقاشي و  ر اسالم و تقبيح هنرطرفي با تأكيد بر سادگي روح حاكم ب كند. از معماري ذكر نمي
ر هنر اسالمي اسـت. ايـن   داسالم )، منكر تأثير 398: (همان سوي اين دين از ،سازي هممجس
هـاي ديـن اسـالم     آمـوزه  از برگرفتهحالي است كه هنر اسالمي در بسياري از ابعاد خود در

 چنين ديدگاهي در چند باوجود هنر التقاطي برشمرد. توان هنر اسالمي را صرفاً نمي واست 
 كنـد  توصـيف مـي   »هنـر دينـي صـرف   « هنر معماري اسالمي را يك ةتر نگارند سطر پايين

  ). (همان
ه موضوع معماري و هنر اسالمي را خيلي خالصه و تنها در سـه بخـش   نويسند ،واقع در

اما هنر اسالمي  ،و غنا و موسيقي محدود كرده است ،نويسي خوشخط و  معماري اسالمي،
نقاشـي،   كه در اين كتاب از موضوعات متنوعي چون است  اي بسيار وسيع و گسترده مقوله
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يـا   و... ،بـافي  كاري، قالي آرايي، منبت كتاب يب،گري، تذه كاري، سفال ، مقرنس، آينهبري گچ
تأمـل   قابل ةاست. نكت جزئي شده ةاشار ها آنبه برخي از  ميان نيامده و يا تنها بهذكري  اصالً
صـورت   هايي از هنرهاي اسالمي بـه  نمونهاز تصاوير و ذكر  نكردن له استفادهئاين مس ةدربار

  ديداري است.
 ،رويكـرد روايـي و توصـيفي اسـت     ةاب غلبـ سراسـر مـتن كتـ    در: رويكرد توصيفي

 هـا  آنو ذكـر اسـامي آثـار    كه بسياري از موارد به شرح احوال رجال و دانشـمندان   طوري به
  است. بسنده شده

  
 اسالم جهان فرهنگي تاريخنقدي بر ساختار شكلي . 3

  عالئم سجاونديبرخي اشكاالت نگارشي و  1.3
هاي  اب رعايت شده و تنها برخي واژهو نثر كتم نگارشي و سجاوند در متن ئمجموع عال در

كار برده شده كه الزم اسـت   ه) ب121 :1397 پور اعظمي» (شكنجه كش«ة نامأنوس مانند واژ
عالمـت  در فصـل اول كتـاب    ،چنـين  هـم  هاي بعدي اصالح كنـد.  ن را در چاپنويسنده آ

 كـه  ه اسـت فاده شـد سـت ا(،) يا نقطه  جاي ويرگول ول آن بهمعمطور غير (؛) به ويرگول نقطه
  كند. مي كمي خواننده را سردرگم

  
  غلبة حاشيه بر متن و ارجاعات ةشيو 2.3
را  هايي واژهصورت پاورقي است و نويسنده هرجا كه الزم دانسته عبارات و  ارجاع به ةشيو

رسـد،   مـي نظـر   بـه  ،چند اين رويه امري مستحسـن اسـت   در پاورقي توضيح داده است. هر
 ةغلبـ كرده و اين امر اصطالحاً به  روي زيادهباره بسيار  اين برخي از صفحات درنويسنده در 

 ،67 ،59 ،34 ،31، 25 ،17 :1397 پـور  اعظمـي ، (براي نمونه شده استمنجر حاشيه بر متن 
68، 85، 94، 95، 96.(  
 

  زماني موضوع ةمحدود نكردن رعايت 3.3
 اسالمي از آغاز تا پايـان قـرن   ةورد زماني موضوع اثر حاضر ةتاب محدوداساس عنوان ك بر

خيلي روشن نيسـت، امـا از    دادهاي فرهنگي و توالي زماني روي هفتم هجري است. ترتيب
ة جمله در صـفح از .رعايت نشده استگاهي اين محدوده كه آيد  برميبرخي مطالب چنين 
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وع هنر موض به راجعكه ، 401 و 400ة در صفح ياحافظ شيرازي در قرن هشتم  ةدربار 214
زماني وارد شـده   دةنيز فراتر از محدو نويسي خوشدر بحث خط و  ،ايلخانان پرداخته ةدور
  .)405 ،404 :1397 پور اعظمي( است

  
 هاي غـرب جهـان   تر به تحوالت فرهنگي و تمدني در سرزمين توجه كم 4.3

  اسالم
جهـان  كه هدفش بررسـي تحـوالت فرهنگـي     آن باوجود اسالم جهان فرهنگي تاريخكتاب 

م در شرق خالفت تر به مسائل و موضوعات فرهنگي و تمدني جهان اسال اسالم بوده، بيش
گرچه در برخي از موارد اجغرافياي سرزمين ايران پرداخته است. نويسنده  ويژه اسالمي و به

به نقـش و  ولي هاي غرب اسالم اشاره كرده،  به دانشمندان علوم مختلف در غرب سرزمين
موجود در شمال آفريقا و اندلس توجه چنداني نكرده و شايد بتوان گفت  سهم مراكز علمي

عنوان كتاب شايد  لحاظ جامعيت و تناسب محتوا با به ،ناديده انگاشته است. بنابراين را ها آن
اسالمي از لحاظ آموزشي كاربرد بهتـري   ةتاريخ با گرايش ايران دور ةبراي دانشجويان رشت

 به زيرا ،مطلوب نباشد نشجويان گرايش تاريخ اسالم چنداني داعوض برا داشته باشد و در
كـه   چنـان  ،فريقا و مغرب اسـالمي و آنـدلس  وردهاي تمدن اسالمي در مصر و شمال آادست 

  پرداخته نشده است. ،بايسته است
  

  از ابزارهاي كمك آموزشي گيري بهره عدم 5.3
ندرت  به آموزشي در محتواي كتاب اي علمي وو ديگر ابزاره ،استفاده از نمودارها، تصاوير

ميزان خـراج از واليـات مختلـف     ةفقط در يك مورد يك جدول دربار( استفاده شده است
 در پايان كتاب آثار خيلي كمي از تنها مؤلف. )349- 347 :1397 پور اعظمي، ذكر شده است

 آورده است. نويسندهعنوان نمونه  اسالمي را به ةدور و... ،ها سفال ،ها تصاوير مساجد، نقاشي
تجهيـزات و ابزارهـاي    ةتوانست تصاويري از دستاوردهاي دانشمندان مسلمان در حـوز  مي

هـا،   الحيل)، انواع ترازوها، ساعت (علم و اختراعات مهندسي و مكانيكي ،ها دستگاهپزشكي، 
رسد  مي رنظ البته به و... را به معرض ديد خوانندگان بگذارد. ،ها رصدخانه ،ها زيج اسطرالب،

فرهنـگ و تمـدن    ةآوردن متني عمومي دربار بر فراهم نظر نگارنده مبني به هدف مورد توجه با
توان گفت  اين رويكرد مي وجود بااما  ،اسالمي چندان به بعد آموزشي اثر توجه نكرده است
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دانشـجويان   ةدرسي براي مطالع عنوان يك اثر كمك تواند به مي بودن متن همگاني علت هكه ب
  توجه قرار گيرد. كارشناسي مورد

  
  نقاط قوتبرخي از . 4
 خيتـار بررسـي واقـع شـد، كتـاب      كه مورد ،اشكاالت ساختاري و محتوايي مذكور وجود با

 ادامـه كـه در  اسـت هـاي مطلـوبي نيـز     و ويژگـي  داراي نكات قـوت  اسالم جهان فرهنگي
  .كنيم اشاره مي ها آنصر به صورت مخت هب

نسبتاً خوب رعايت  اسالم جهان فرهنگي تاريخساختار و نظم منطقي مباحث در كتاب 
. ناديده گرفته شـده اسـت  اين در برخي موضوعات تناسب متن با عنوان  وجود شده است. با

نويسـنده  مثال  رايها و مباحث بوده است. ب بودن موضوع گسترده علت البته اين كار شايد به
كنـديا در   بندي علوم در جهان اسالم را بسيار خالصه ذكر مـي  در فصل ششم موضوع دسته

، راوندي و زكرياي رازي بيان كرده هاي ابن انديشهافكار و  ةفصل هفتم مطالب مفصلي دربار
هـا و   يگيـر  ا به دو سطر بسنده كـرده اسـت. جهـت   سين هاي فلسفي ابن انديشهدرمورد  ولي
ـ   ،گري نويسنده نيويژه ايرا به ،نويسنده ةداران جانب هاينظر  راحتـي  هرا در برخي از مـوارد ب
غارت و ساير  و يا اعراب را در فتح ايران ةتوان مالحظه كرد. ازجمله محرك اصلي حمل مي

چنين در فصل هفتم  ). هم32 :1397 پور اعظمي( ها و مسائل اقتصادي بيان كرده است انگيزه
كريـاي رازي  راونـدي و ز  هاي ابـن  انديشه وتأثير آرا  رسد كه نويسنده خيلي تحت نظر مي به

  بسيار برجسته كرده است. را ها آنقرار گرفته و 
بردن از منابع مطالعاتي فراوان  بهره اسالم جهان فرهنگي تاريخجمله نقاط قوت كتاب  زا

به نويسنده  ،حال اين جديد است. با هم در بخش منابع اصلي و هم در بخش منابع تحقيقات
 نثر كتاب اغلـب سـاده،   و منابع التين اصالً مراجعه نكرده است. ،ها نامه پايان مقاالت علمي،

تأثير متون كهن فارسي نيز قرار گرفتـه   و روان است. در برخي از موارد نويسنده تحت ،شيوا
بندي رعايـت   ها نكات ادبي و ساختار جمله جملهدر برخي  گفتار كتاب). پيشهمان: ( است

در مجموع اغالط اماليي كمي  ). در12 خط ،394 ؛2 خط ،32 همان: ،مثال راينشده است (ب
 نظر نويسنده و كيفيت مطلوب چاپ كتاب است.  شود كه ناشي از دقت اين اثر ديده مي

ممكن اسـت   ها آنيكي از نقاط قوت كتاب آوانگاري عبارات و كلماتي است كه تلفظ 
اين كار باعث تلفظ صحيح كلمات و اسامي شده است. طراحي  .دشوار باشد هبراي خوانند
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جلد كتاب بسيار خوب و زيباست و اندازه و نوع قلم متن هم طوري است كه خواننـده را  
خسته نخواهد كرد. يكي از نكات حائز اهميـت اثـر اعمـال ذوق ادبـي و ذكـر اشـعاري از       

اسبي جذابيت مناست و اين امر  الي مباحث كتاب هها يا در الب شعراي بزرگ در آغاز فصل
چـاپ كتـاب    شعري نويسـنده اسـت.   ةداللت بر ذوق و قريحبراي مخاطبان ايجاد كرده و 

مناسبي صورت گرفته است. صحافي اثر بـا كيفيـت بسـيار مطلـوبي انجـام       شكل و به منقح
بر   منطبق ،كه موردبحث قرار گرفت ،هايي كاستي باوجودبندي و ساختار  تقسيم گرفته است.
 فهرسـت مطالـب و   مؤلـف  مناسب است. اًاز تاريخ فرهنگي داشته تقريب مؤلفتصوري كه 

  است. بسيار مطلوبي از اثر انجام داده سازي نمايه
، آوردن متني سـاده  از نظر فراهمشود،  نمينوآوري چنداني ديده  اهرچند در متن و محتو

عنـوان كمـك    و خواندني براي دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسـي ارشـد بـه    ،روان
مناسـب اسـت. التـزام نگارنـده بـه تلفـظ دقيـق         تـاريخ و تمـدن اسـالم    ةسي در مطالعدر

سبي براي تلفظ گذاري منا و لغات در سراسر متن باعث شده تا اعراب ،اصطالحات، اسامي
خي صورت بگيرد و از اين نظـر كـاري شايسـته و    و اصطالحات تاري ،، اماكناسامي اعالم

ارجاعـات بسـيار    ةو شيوو استنادات به منابع متعدد  هتفاداس ةنوآورانه انجام داده است. نحو
هـا و   . زيرنـويس دقيق و علمي صورت گرفتـه اسـت و از ايـن نظـر حـائز اهميـت اسـت       

در اين زمينه  مؤلفت دق ةدهند تهيه شده كه نشان اهاي مناسبي براي تكميل محتو يادداشت
بسـيار بـيش از   ها  گاهي اين يادداشت ،سي واقع شدبرر كه در متن مورد طور اما همان ،است
اغالط  كه كتاب فاقد است شدهخواني و ويرايش دقيق كتاب باعث  شده است. نمونه امحتو

  و اشكاالت رايج باشد.
  
 گيري نتيجه. 5

شـكل   بـا روشـي توصـيفي و بـه     ماسـال  جهـان  فرهنگـي  تـاريخ توان گفت  مجموع مي در
جهـان اسـالم و    ر به تاريخ تحوالت علمي و آموزشيت محور بيش محور و نه مسئله موضوع

هـاي   تر به تحليل مسائل و چـالش  كمپرداخته و  هاي شرقي تمدن اسالمي يژه در بخشو هب
توجـه   ويژه مسائل فرهنگي و تمـدني جهـان اسـالم    ههاي علمي و ب داد روي دربارةموجود 

مناسبي بـراي  بندي  ساختار منظم و فصل كه استداشته  داشته است. هرچند نگارنده تالش
هـاي الزم   بحث فاقد نوآوري و موضوعات مورد ،صورت ،كتاب صورت بدهد، اين ساختار

 هـاي تـاريخ   اساس سنت متدوال و نگاه رايج در قالب كتـاب  تر بر قبول است و بيش و قابل
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و  ،ها همؤلفشده است. فقدان تعريف روشن از تاريخ فرهنگي،   نوشتهعلوم و تمدن اسالمي 
  .ثر در اين زمينه بوده استؤنگاري از عوامل م گونه تاريخ اينهاي  شاخص

و تفاوت اين دو مفهـوم بـاهم و نيـز     ،تمدن ،برخي از موضوعات مانند تعريف فرهنگ
 هاي ايـن اثـر   اسالم از ويژگيجهان هاي آموزشي و فرهنگي در  پرداختن به نهادها و كانون

 عقلـي  . در بخش علـوم ات آمده استقگونه كتب و تحقي است كه مطابق سنت رايج در اين
ها و ابتكارات دانشمندان مسلمان در برخي از علوم مانند چشـم   تحليل دستاورد بهنويسنده 

هاي مهم فرهنگ و  شاخصهاي نكرده است. يكي از  .. اشاره.و ،الحيل) (علم پزشكي، مكانيك
سـت كـه   ر گسـترش علـوم نـوين در اروپا   دمي تمدن اسالمي تأثير دانشمندان بزرگ اسال

رويكرد  ،طور كلي هو به اين امر نپرداخته است. ب كردهنويسنده از اين موضوع مهم غفلت 
هـاي   هـاي نگارنـده از سـطح تحليـل     توصيفي و روايي بر كليت اثر حاكم است و تحليـل 

تفصيل  ها به هاي كتاب است كه ذكر آن فته است. برخي موارد ديگر از ارزشفراتر نر  رايج
    شود. مي منجر

اعتنـا   نگارنده وجود دارد كه آن را قابلهاي موجود چند نوآوري در كار  كاستي باوجود
ـ  .كند مي هـاي   دورهراي دانشـجويان  نخست زبان ساده و روان نويسنده است كه آن را هم ب

اين امر  است. ه نويسنده به مردم و مخاطب عمومينگا يد و ديگركن ميكارشناسي مناسب 
. دقـت در نگـارش   اسـت  هكـرد و عموم مردم مناسب  ،مندان عالقهكتاب را براي مخاطبان، 

و چاپي و چاپ مناسب و شكيل و دقت در كاربرد و  ،مالييا ،نشايياساده و فاقد اشكاالت 
ـ   هـ  نگارش اسامي و اصطالحات تـاريخي از ارزش  رود. اگـر در   شـمار مـي   هاي ايـن اثـر ب

بگمارنـد،  نهادي همت  ردنظر و پيشهاي مو هاي بعدي نگارنده و ناشر به رفع كاستي چاپ
  خواهد آمد.  صورت اثر مطلوبي در به قطعاً

  
  نامه كتاب
  گه.آتهران:  ،ها و مفهوم فرهنگ تعريف، )1389( داريوش آشوري،

  .الحياة ةالمكتب دار بيروت: تحقيق نزار رضا، ،االطباء طبقات في االنباء عيون ،)تا بي( اصيبعه ابي ابن
  دارصادر. بيروت: الكامل في التاريخ،، ق)1385( عزالدين اثير، ابن
  .ةالمعرف دار تحقيق ابراهيم رمضان، بيروت: ،الفهرست)، 1417( نديم ابن

ة بر تاريخ فرهنگ و تمدن در دوري (درآمد تاريخ فرهنگي جهان اسالم ،)1397( برومند پور، اعظمي
 ، تهران: سپند مينو.اسالمي



 263   )اهللا بهرامي روحو  مهدي عزتي( ... تاريخ فرهنگي جهان اسالم بررسي كتاب نقد و

 

تهـران:   جـواد فالطـوري،   ةترجمـ  ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسـالمي ، )1369( برتولد اشپولر،
  و فرهنگي.  علمي

 تهـران:   فاضـلي و مرتضـي قلـيچ،   اهللا نعمـت  ةترجمـ  ،؟تاريخ فرهنگي چيست ،)1389( پيتر برك،
  تاريخ اسالم. ةپژوهشكد

  .4 ش ،تاريخ اسالم ةمجل، »آن مدهايآ پي و نتايج ترجمه؛ نهضت« ،)1379( فاطمه احمدي، جان
 تبريز: حقيقت. ابوالقاسم پاينده، ةترجم ،تاريخ عرب ،)1344( حتي، فليپ

  تهران: دليل ما. ،دانش مسلمين، )1383( حكيمي محمدرضا
  تهران: علمي و فرهنگي. حسين خديوجم، ة، ترجمالعلوم مفاتيح ،)1389( بن احمد محمد خوارزمي،
  طباطبايي. هدانشگاه عالمتهران:  نادر ساالرزاده، ةترجم، يخودكش ،)1378(اميل ، دوركيم
  بنياد موقوفات افشار. تهران: داوود، ، تصحيح سيدعلي آلالعلوم جامع ،)1394( فخرالدين رازي،
 اميركبير. تهران: علي جواهركالم، ةترجم ،اسالمتاريخ تمدن در  ،)1372( جرجي زيدان،

  علمي و فرهنگي. تهران: باقر صدرنيا، ةترجم ،تاريخ عرب قبل از اسالم ،)1383( عبدالعزيز سالم،
  التراث. دار ابوالفضل ابراهيم، بيروت: تحقيق محمد ،تاريخ طبري ،ق) 1387محمدبن جرير ( طبري،
 عليرضـا صـدري،   تصحيح مجتبي مينـوي و  به ،اخالق ناصري، )1373( الديننصير  خواجه ،طوسي

  خوارزمي. تهران:
  حسين خديوجم، تهران: علمي و فرهنگي. ةترجم ،احصاءالعلوم ،)1381( ابونصر محمد فارابي،

 ، تهران:هاي شيعي و نوزايي فرهنگي در جهان اسالم دارالعلم ،)1389(، محمد كريمي زنجاني اصل
  اطالعات.

  سمت. محمد سپهري، تهران: ةترجم ،تمدن اسالمي در عصر عباسيان، )1398( محمدكاظم مكي،
  فرهنگي.و علمي  تهران: احمد آرام، ةترجم ،علم و تمدن در اسالم ،)1388حسين ( نصر،
 پريسـا و  عبـدالكريم رشـيديان  ة ، ترجميدار يهمذهب پروتستان و روح سرما ،)1392( ماكس ،وبر

  فرهنگي. و علمي تهران: ،منوچهري كاشاني



 

 

  


