
بررسی دستاوردهای شکوفایی علمی و
یر فرهنگی در ایران، مقایسه با اوضاع سا

!کشورها در آن زمان

چه اتفاقی افتاد که بعد از آن همه 
؟شکوفایی، ایران از غرب، عقب تر افتاد



فرهنگ اسالمی  :
چیزی شبیه روح، مربوط به فکر و اندیشه

تمدن اسالمی:
چیزی شبیه جسم، مربوط به چیزهایی که ما می بینیم.

غیر استدین اسالم همیشه ثابت است ولی فرهنگ و تمدن متناسب با تغییرات زمانی و مکانی مت.



آیا االن مسلمان ها دارای تمدن هستند یا خیر؟

آیا مسلمانان دارای تمدن مستقل از غرب هستند؟

رسد؟نیاز به چه چیزهایی هست که جهان اسالم بتواند به هویت مستقل ب



.تهسعقل و علم اگر فرهنگ و تمدن را به خیمه تشبیه کنیم، ستون مرکز آن، 

!تمدن اسالمی بدون فرهنگ اسالمی پایدار نمی ماند

.فرهنگ، اساس هویت هر فرد و جامعه است



!برای تغییر یک جامعه، باید فرهنگ و تمدن آن را تغییر داد

.یستیادمون باشه تغییر در فرهنگ و تمدن، به معنای تغییر احکام دین ن



منابع پیدایش فرهنگ و تمدن اسالمی

1 )قرآنآموزه های وحیانی
(ع)سنت و روش معصومین 

2 )مواریث و دستاوردهای بشری
(ی وایرانی، عربی، ترکی، بربری، یونانی، چین! فرهنگ و تمدن در خال ظهور نمی کند)...



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

یادمون باشه این دوره بندی، با دوره بندی تاریخ سیاسی متفاوت هست!

...خلفای راشدین       امویان          عباسیان         حکومت های متقارن و(        ص)پیامبر 

!  اینجا فقط صحبت تاریخ سیاسی و ترتیب حکومتها نیست

....هستتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی 



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

1 ) («ص»ساله نبوت پیامبر 23دوره )تاسیس دوره

معرفی و تبلیغ آموزه های اسالم
.در میان فرهنگ جاهلیت، به دنبال ترویج فرهنگ اسالمی بودند( ص)پیامبر 

13(اندیشه سازی)تالش ایجاد تغییرات فکری و فرهنگی در مردم : سال مکه
10(جامعه سازی)تالش برای ایجاد جامعه اسالمی و تشکیل حکومت : سال مدینه

(یرانمثل انقالب اسالمی ا. )یادمون باشه همیشه ساختن اندیشه، مقدم بر جامعه سازی هست



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

2 ) گسترش جغرافیایی فرهنگ و تمدن اسالمی
دوره فتوحات و گسترش قلمرو اسالم
دین اسالم از جزیره العرب خارج شد.

یادمون باشه که فتوحات ارضی، لزوما به فتوحات قلبی منجر نمی شه!
 قش توجه به ن)خیلی مهمه نقش تبلیغات فرهنگی برای گسترش اسالم ناب

(امامان و اصحابشان در این زمینه



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

3 )(  نهضت ترجمه)دوره اخذ و اقتباس دستاوردهای فرهنگی و تمدنی اقوام دیگر

جذب دانشمندان غیرمسلمان
ترجمه آثار و علوم اقوام دیگر در رشته های مختلف
 ف و تسهیل راه های تحقیق، مطالعه، تالی(: بزرگترین مرکز ترجمه)الحکمههدف بیت

ترجمه، ایجاد زمینه مطالعه برای همه مردم جهت آشنایی با حقایق و علوم سایر ملل

اسالم-1
فرهنگ یونانی-2
فرهنگ ایرانی-3
فرهنگ هندی-4

سرچشمه های فرهنگ و تمدن اسالمی

ای به یادمون باشه که گفتیم فرهنگ و تمدن، انسانی هستند و در خال و بدون هیچ پیش زمینه
.رفتشکل گتعامل علمی بین اسالم و فرهنگ های مختلف وجود نمیان؛ در واقع با نهضت ترجمه، 



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

4 )  (6تا اوایل قرن 4آغاز قرن )دوره خالقیت و نوآوری

 ه رشد روند رو ببین مسلمانان رواج داشت      تفکر اجتهادی و توجه به تولید علم تا زمانی که
مسلمانان

...اری وابوریحان بیرونی، فارابی، زکریای رازی، ابن سینا، خواجه عبدهللا انص: تعدادی از دانشمندان

علم: عامل اصلی برای پیشرفت تمدن



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

5 ) (بخاطر حمله مغول و آسیبهای بعد از آن)مرحله ضعف و زوال فرهنگ و تمدن اسالمی
هجوم مغوالن باعث تضعیف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جهان اسالم شد.
 نبودروح کلی پیشرفت و ترقی در جوامع اسالمی حاکم.

 لیدگراییو تق!( همه چیز تقدیر خداست)کم رنگ شدن تولید علم و اجتهاد، گرایش به جبرگرایی
(تعصب نژادی. )به جای گرایش به امت اسالمی، دنبال قومیت گرایی بودند
 ر حکومت های موروثی، از پدر به پس)حاکمعدم توجه به مشروعیت و مقبولیت در انتخاب

.(منتقل میشد
 های تجزیه شده و ضعیفحکومت



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

6-خیزش مجدد جهان اسالم

شیعهرسمی کردن مذهب ، تشکیل حکومت شیعی صفویه
(نوان برای اولین بار در ایران بود که یک حکومت مقتدر سراسری، تشیع را به ع

مذهب رسمی خود انتخاب کرد؛ هر چند تا قبل از آن در بعضی مناطق مختلف
.(ایران، حکومت های محلی شیعی وجود داشت

 رطرف برای ب( پاسخگویی به نیازهای روز بر اساس قرآن و حدیث)اجتهاد توجه به
اشت؛ اداره کشور، نیاز به قوانین و احکام شیعی د)ساختن نیازهای فقهی حکومت 

(عاملدعوت از علمای لبنان و جبل 
 توجه به اختراعات و علوم مختلف
 شیعی( نمادها)و بعضی شعائر ( ع)احیا و مرمت بناهای شیعی مثل حرم ائمه

در جهان اسالم.... مثل جشن عید غدیر، عزاداری عاشورا و
گسترش هنر و معماری به سبکی نوین



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

7 ) (پدیده استعمار)مرحله ضعف و زوال مجدد فرهنگ و تمدن اسالمی

 رای ، کشورهای صنعتی نیاز زیادی به مواد خام بانقالب صنعتی در اروپابعد از
ی که تولید انبوه کاال داشتند                    توجه کشورهای اروپایی به کشورهای

شاهد کشورهای استعمارگر و .                   نیروی کار یا مواد اولیه داشتند
.مستعمره هستیم

 نباید از اهداف)ایجاد ارتباط و تعامل بین کشورهای اروپایی و سایر کشورها
.(بودنددنبال دزدی ! آنها غافل بشیماستعماری 

ضعف و افول مجدد تولید علم



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

8 ) (همزمان با دوره پهلوی در ایران)دوره استحاله فرهنگی مسلمانان در فرهنگ غرب
حل شدن: استحاله
م، مانع یعنی رضاشاه و محمدرضا شاه با تشویق دشمنان، فکر میکردند که دین اسال

الم پیشرفت ایران هست و تمام تالششون رو برای برانداختن احکام و دستورات اس
(مثل کشف حجاب. )میکردند

می گفتند برای پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا، شبیه غربی ها بشیم!
اشتاین تفکری بود که در خیلی از جوامع اسالمی که تحت استعمار هم بودند وجود د!
دین اسالم را مانع پیشرفت کشور میدونستند.



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

9 )تجدید فرهنگ و تمدن اسالمی با آغاز انقالب اسالمی ایران

.عمل به اسالم ناب، عامل نجات ملت های مسلمان است(: ره)طرح جدید و نو امام خمینی 
.دگذاشتنهای جهان با توجه به آموزه های اسالم ناب، راه جدیدی جلوی پای همه ملت ( ره)امام خمینی 

...، مترقیانه ترین تفسیر از اسالم، متناسب با زمان ماست(ره)مکتب امام خمینی 

...احیای تفکر اجتهادی
!حاال در این طرز فکر، جمهوری اسالمی ایران، رقیبی برای فرهنگ و تمدن غربی میشود

چرا دشمن داره این طوری برای از بین بردن نظام اسالمی ایران خرج میکنه؟
...موج بیداری اسالمی



دوره بندی تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی

1 ) («ص»ساله نبوت پیامبر 23دوره )تاسیس
2 ) و اسالمفتوحات و گسترش قلمردوره گسترش جغرافیایی فرهنگ و تمدن اسالمی
3 ) (  عصر ترجمه)دیگردوره اخذ و اقتباس دستاوردهای فرهنگی و تمدنی اقوام
4 )  (6تا اوایل قرن 4آغاز قرن )دوره خالقیت و نوآوری
( انمسلمانرو به رشد مسلمانان، روند اجتهادی و توجه به تولید علم بین تفکر)
5 ) (14تا اواسط قرن 6اوایل قرن )مرحله ضعف و زوال فرهنگ و تمدن اسالمی
6 )خیزش مجدد جهان اسالم
7 ) (پدیده استعمار)مرحله ضعف و زوال مجدد فرهنگ و تمدن اسالمی
8 ) (دوره پهلوی)غرب فرهنگ در مسلمانان دوره استحاله فرهنگی
9 )تجدید فرهنگ و تمدن اسالمی با آغاز انقالب اسالمی ایران



. قانون و قاعده کمال طلبی در بشر،هیچ گاه توقف پذیر نیست

نظریه2
1 )تغییرات و تحوالت دائمی در انسان رو به کمال است.
2 )قوط انسان یکنواختی را تحمل نمی کند و دائما در حال حرکت است؛ ولی ممکن است رو به س

.باشد

(داردتاریخ، باال و پایین. )تکاملی که زندگی بشر رو به سوی آن می رود، فراز و فرودهایی دارد.
ما بارها تجربه میکنیم و شکست می خوریم...
هر شکستی برای ما درسی است برای پیدا کردن راه...

بشر، در حال پیشرفت و تکامل است... نگاه خوش بینانه دین به عاقبت بشریت...
 تکامل یافته ترین دوره تاریخ است(عج)عصر ظهور حضرت مهدی ،...

ی، حاال وظیفه ما این هست که از این تاریخ عبرت بگیریم و با توجه به نقاط ضعف و پیشرفت قبل
. راه روشنی برای آینده خودمون ترسیم کنیم


