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 چکیده

چراغی بود که تا چند    تک، از تمدن ارائه کردمقدمهخلدون در   درک متقدمی که ابن
 درک ، با آغاز رنسانس،یک قرن بعد. در جهان اسالم مورد توجه قرار نگرفتبعد قرن 
های هفدهم و هجدهم   ز تمدن در میان متفکران اروپایی پدید آمد که در قرنای ا  تازه

های    نظریهۀهای تمدن و ارائ   با نگارش تاریخ،های نوزدهم و بیستم  رشد کرد و طی قرن
چه زمانی درک جدید از   پژوهش حاضر این است که از  ۀمسأل. تمدن به بلوغ رسید

 متفکران مسلمان از چه زمانی بار دیگر به تمدن در میان مسلمانان شکل گرفت و
 بارۀ متفکران مسلمان درهای نگاشته ۀ با مطالعگان نگارند؟مفهوم تمدن پرداختند

خر از تمدن در جهان اسالم در قرن نوزدهم أ که درک متاند تمدن به این نتیجه رسیده
رعلی، خان، آخوندزاده، تونسی، سرسید، امی  توسط متفکرانی چون طهطاوي، ملکم

این متفکران در آثار گوناگونی به .  طالبوف پدید آمد وسیدجمال، آقاخان کرمانی،
 . و متمدن شدن پرداختند،معنای تمدن، ضروت توجه به آن

 
 .تمدن، متفکران مسلمان ،تاریخ تمدن :ها کلیدواژه
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Abstract 

The pioneering understanding of civilization, which Ibn 
Khaldun has introduced in Muqaddimah, was a dim of 
light which did not receive attention in Muslim world for 
several centuries. A century later, a new understanding of 
civilization emerged among European thinkers, which was 
developed during 17th and 18th and flourished maturely in 
19th and 20th centuries with publication of books on the 
history civilizations and theories of civilization. The 
problem of this research is when the new understanding of 
civilization emerged among Muslim thinkers and when 
they resumed totalk about concept of civilization? 
Reviewing literature of works by Muslim thinkers on 
civilization has come to conclusion that latter 
understanding of civilization in Islamic world was formed 
in 19th century by thinkers such as Tahtawi, Malkam 
Khan, Akhundzade, Tunesi, Syed Ahmad Khan, Ameer 
Ali, Sayyid Jamāl, AqaKhan Kermani, Talibov, etc. These 
thinkers have, in various works, discussed the definition of 
civilization, its significance and the necessity of being 
civilized. 
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  ١٧٥  خر مسلمان از تمدنأ متاندیشمندان  درک 

 پیشینۀ پژوهش
 ۀدربار ،جمله در جهان اسالم  نقاط جهان و ازدر اقصا اخیر سدهمباحث فراوانی در 
های کهن و باستانی جهان نگاشته شده    تمدندربارۀو آثار گوناگونی تمدن شکل گرفته 

رسد آغاز درک مفهوم تمدن توسط متفکران مسلمان    به نظر می،رغم این اتفاق  به. است
 ۀ به نخستین کاربردهای واژهایی  اشارهفلت قرار گرفته و تنها در برخی آثار،مورد غ

تمدن و مفاهیم  در کتاب بروس مازلیش،  نمونهبرای. شود  تمدن در آثار غربی دیده می
مارکوییس  از  و١٧٥٦به سال متعلق  را »تمدن «واژۀشده از   شناختهۀاولین استفاد ،آن

، تاریخ مفهوم تمدن در کتاب یست بنونیلام یا )Mazlish, 35 (دانسته است 1میرابو
، از » مدنیدربارۀ تاریخچۀ جامعۀای   مقاله«آدام فرگوسن در معتقد است نخستین بار 

 ).Benveniste, 5( تمدن استفاده کرده است واژۀ
 

   طرح مسأله
 در باب توجهی   به طرح مباحث قابل،مقدمهبار در    خلدون برای نخستین ابنپس از آنکه 

 مفهوم دربارۀها نوشت، بحث   ها و افول آن  گیری تمدن  تمدن پرداخت و از چگونگی شکل
اما در آن سوی .  گرایید به خاموشی،همراه افول تمدن اسالمی  به،تمدن در جهان اسالم

ای که   گیری رنسانس در اروپا و گسترش شهرنشینی، با توجه ویژه موازات شکل جهان، به
های    جرقه،های مهم انسانی صورت گرفت  یکی از سازهعنوان  بهه به شهر در این دور

 از نخستین متفکران 2،تامس مور ،در آغاز قرن شانزدهم. ای از درک تمدن پدید آمد  تازه
نهادهای «ای دانست که از    آن را جامعه،سخن گفت»  متمدنۀجامع«از اروپایی که 
های دیگری از درک    جرقه، هفدهم و هجدهمیها طی قرن. برخوردار است» خردمندانه

 تحول جدیدی در ،در قرن نوزدهم. آید به چشم میمانده  جایتمدن در میان آثار بر
 3 فرانسوا گیزو،١٨٢٨در . این تحول نگارش تاریخ تمدن بود. ها رخ داد  درک تمدن

آثار ن غربی متفکراپس از این اثر، .  منتشر کردرا 4تاریخ عمومی تمدن در اروپاکتاب 
. کردندهای گوناگون منتشر   ها و شناسایی تمدن  نگاری تمدن   تاریخۀمینگوناگونی در ز

که ها برداشته شد    گام سوم در درک تمدن،در اواخر قرن نوزدهم و طی قرن بیستم
                                                                                                                                            

١ .Marquis de Mirabeauدان فرانسوی اقتصاد؛. 
٢ .Thomas Moreمدار انگلیسینویسنده، فیلسوف اجتماعی و سیاستدان، ق حقو؛. 
٣ .François Guizotمورخ، سخنران و دولتمرد فرانسوی؛ . 

4. Histoire Générale de la Civilisation en Europe. 



 ١٣٩٢پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ ششم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٧٦

فوکوزاوا متفکرانی چون در این دوران، .  تمدن بودۀپردازی در زمین   نظریهشامل
 و 5،فرانسیس فوکویاما 4،نوربرت الیاس 3، آرنولد توینبی2، اشپنگلرتسوالوا 1،یوکیچی

 . تمدن ارائه کردنددربارۀ نظریات مهمی 6ساموئل هانتینگتون
 به وجود می آید که از چه زمانی   ویژه برای یک فرد مسلمان، این مسأله در اینجا، به

مان از چه زمانی بار درک جدید از تمدن در میان مسلمانان شکل گرفت و متفکران مسل
 . بیابد  کند پاسخی برای این مسأله  پژوهش حاضر تالش می .دیگر به مفهوم تمدن پرداختند

 
 شناسی تمدن واژه

اخالق شهرنشینان یافتن، و خوی گرفتن به اخالق «به معنی ای است عربی   واژه» تَمَدُّن«
.  مشابهی یافته استتاًتمدن در فارسی معنای نسب .)٢/١٧٦٦، معلوف(» مردم شهرنشین

در شهر بود باش کردن «:  استآمده چنین ،ذیل معنای لغوی تمدن،  دهخداۀلغتنامدر 
. »شهرنشینی«، »ردن در شهراقامت ک«، »و انتظام شهر نمودن و اجتماع اهل حرفه

شهرنشین  « عمیدفرهنگمعنا کرده است و » شهرنشین شدن« تمدن را  معینۀلغتنام
برای اشاره  ،در عربی .» گزیدن و به اخالق مردم شهر آشنا شدنخوی شهری«و » شدن

 شود که به  استفاده می» الحِضارَة«یا » الحَضارَة« از »تَمَدُّن« ۀبیش از واژبه این معنا، 
 .)٢/٢٩٧، معلوف( نشینی است  معنای شهرنشینی و ساختمان

برساخته از شود که    برای تمدن استفاده میCivilization ۀ از واژ،در زبان انگلیسی
 که در یک مکان شد   میاطالق به افرادی ، در عهد باستانcivis ؛است civis التین ۀواژ

توانست خانه یا دهکده   این مکان می. کردند  های دیگر زندگی و سکونت می  بیش از مکان
 ).Flanagan, 28 ( باشدشبیه آنهایی   یا مکان

.  برای تمدن ارائه شده است نیزعاریف گوناگونی ت، تمدنۀ معنای لغوی واژافزون بر
خلدون ارائه    ابن، که نزدیکی زیادی به تعاریف جدید از تمدن دارد را،نخستین تعریف

ای از تکامل اجتماعی شمرده است که پس از   خلدون حضاره را مرحله  ابن.  استداده
                                                                                                                                            

١ .Fukuzawa Yukichiنگار ژاپنی  نویسنده و روزنامه؛. 
٢ .Oswald Spenglerفیلسوف آلمانی ؛. 
٣. Arnold Joseph Toynbeeمدار و تاریخدان انگلیسی سیاست؛. 
٤. Norbert Eliasشناس آلمانی   جامعه؛. 
٥ .Francis Fukuyamaاقتصاد سیاسی آمریکایی فیلسوف و متخصص؛ . 
٦. Samuel Huntingtonعلوم سیاسی آمریکایی متخصص؛ . 



  ١٧٧  خر مسلمان از تمدنأ متاندیشمندان  درک 

 انواع گوناگون واهی،خ  بر اثر گسترش رفاه و تجمل،نماید و در آن  شهرنشینی رخ می
، خلدون ، در اندیشۀ ابنواقع در ).٢/٤٨خلدون،   ابن( آید   و صنایع پدید میفنون،هنر، 

ی عبور مین نیازهای اولیه و ضروری زندگزمانی که یک جامعۀ شهرنشین از مرحلۀ تأ
گیرد که موجب می شود به صنایع،  خواهی در آن شکل می کرد، سطحی از رفاه و تجمل

 خطاطی گرایش پیدا کند که باعث  وو هنرهایی چون درودگری، خراطی، نقاشی، ،فنون
 ،ای در چنین مرحله. ندشو یشتر شهر، خانه، و وسایل زندگی میآراستگی و زیبایی ب

 ).٢/١٠٤خلدون،   ابن(جامعه به تمدن رسیده است 
 ۀ زمر در، اندیشمند مصری، رفاعة رافع الطهطاوي، جدید و در قرن نوزدهمۀدر دور

 جوامعی در ، طهطاویۀعقید به. نخستین متفکرانی است که به تعریف تمدن پرداخت
 های تجاری، وسایل حمل  صاحب عمران، صناعات، علوم، راهکه  تمدن هستند ۀمرتب

 ،در همین قرن ).١٤ ،االبریز تخلیصطهطاوی، (باشند ... ها و   کشتی،اشیای سنگین
 و شود می که در آن روح انسان آزاد ای دانست  مرحلهفوکوزاوا یوکیچی، تمدن را 

کنند، دانش و خرد   گرایند، مستقل عمل می  های کهنه نمی  ها کوکورانه به سنت  انسان
ریزی و اصل اختراع   های بزرگ برنامه  دهند، برای دستیابی به پیشرفت  خود را توسعه می

 ).Benveniste, 23 (کنند  را اختراع می
هر اشپنگلر معتقد بود . تری برای تمدن ارائه شد  تعاریف متنوع ،در قرن بیستم
. ناپذیر فرهنگ است سازد و تمدن سرنوشت اجتناب   خود را میۀفرهنگی تمدن ویژ

  است»شده چیزی تبدیل« و تمدن »چیزی در حال تبدیل« فرهنگ ،زعم اشپنگلر به
)Spengler, 31 .(است  تاریخ شمرده ۀ مطالعای برای   تمدن را زمینههم بیآرنولد توین

شهر، شهر یا هر  تر از دولت ملی، دولت ای وسیع  که از حیث زمانی و مکانی دامنه
 تاریخش،  در اثر مشهورنیز ١ویل دورانت). Toynbee, 1/44 ( سیاسی دیگر داردۀمجموع
 وجود آن، ۀ که در نتیجدانسته عبارت از نظمی اجتماعی تمدن راشکل کلی  ،تمدن

 چهار در تمدن ، ویعقیدۀ به. کند شود و جریان پیدا می پذیر می رهنگی امکانخالقیت ف
بینی و احتیاط در امور اقتصادی،  پیش: اند از رکن و عنصر اساسی وجود دارد که عبارت

 .)١/٣دورانت،  ( و کوشش در راه معرفت و بسط هنر، سنن اخالقی،سازمان سیاسی
 :ند ازا دن در قرن بیستم عبارتشده از تم برخی دیگر از تعاریف ارائه

                                                                                                                                            
١ .Will Durantآمریکاییۀیسندسوف، تاریخنگار و نو فیل؛ . 



 ١٣٩٢پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ ششم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٧٨

د با ابزار توسعه است که این ابزار شامل  مولّۀجامعیک  تمدن 1:یگلیئکارول کو
 ).Quigley, 142 (های اجتماعی گوناگون برای برطرف کردن نیازهای انسانی است  سازمان

 تمدن فرهنگ شهرهایی است که اکثر ساکنان آن درگیر تولید غذا 2:فیلیپ بگبی
 ).Bagby, 163 (ندنیست

های معنوی و   ها و اندوخته   ساختهۀ تمدن عبارت است از مجموع3:علی شریعتی
 تمدن و ۀ به رابط، شریعتی در کنار این تعریف.)١٢شریعتی، (  انسانیۀمادی در جامع

 شهرنشینی شده ۀتقد است انسان متمدن وارد مرحلشهرنشینی هم اشاره کرده و مع
 ).١١، همان( است

تمدن : شود   تمدن در پژوهش حاضر چنین تعریف میتعاریف،وجه به این با ت
بینی و شرایط  ای است که به مرحلۀ شهرنشینی رسیده و بر مبنای جهان وضعیت جامعه

ای، که شامل ابزارها، ساختارها، و  زیست جغرافیایی و اجتماعی خود، دستاوردهای ویژه
 .هنرهای گوناگون می شود، پدید آورده است

 
 خلدون و درک متقدم از تمدن  ابن

 نسبتاً جدیددرک تمدن امری ، ها امری کهن و باستانی است  گیری تمدن  هرچند شکل
که به است  کسینخستین خلدون  ابن ،رسد در میان متفکران جهان به نظر می. است
 ،مقدمهش،  در اثر مشهوروی. و کوشید از آن تعریفی ارائه کند تمدن توجه کرد ۀپدید

که به  و پس از آنویژه داشت  توجه»شهرنشینی«به » نشینی  بادیه«به سیر تحول جوامع از 
 را صرف اثرش مابقی ،نشین و مردمان آن پرداخت   بادیهۀهای یک جامع  بررسی ویژگی

 شهری ۀکه جامع  زمانی،خلدون ابنزعم  به. شهرنشین و تحوالت آن کردۀ جامعتحلیل 
آید و    در آن ذوق تفنن و امور تجملي پدید می، افزوده شودتوسعه یابد و بر جمعیت آن

 زندگی ۀکند و صنایع جدیدی که الزم   صنایع و وسایل مکمل آن پیشرفت می،گاه آن
 به هجامعکه جاست   گذارد و در این  آید و هنر رو به کمال می   پدید می،تجملی است

 معتقد بود در سیر تحول جامعه از خلدون  ابن ).٢/٩١، خلدون ابن( رسد   تمدن میۀمرحل
شود و به   عصبیت و دالوری جامعه نیز کاسته می،نشینی به شهرنشینی و تمدن  بادیه

                                                                                                                                            
١ .Carroll Quigleyپرداز آمریکایی   مورخ و نظریه؛. 
٢. Philip Bagbyفرهنگ و تاریخۀ پژوهشگر حوز؛ . 
 .شناس ایرانی  نویسنده و جامعه؛شریعتی علی .٣



  ١٧٩  خر مسلمان از تمدنأ متاندیشمندان  درک 

نشین قرار    جوامع بادیهۀ شهرنشین در معرض هجوم و غلبۀهمین دلیل یک جامع
 رسیده د که به اوج تمدن خوی شهرنشینۀ زمانی که جامع).١/٢٤٨، خلدون ابن( گیرد می

 ۀیری و فرسودگی شود و شادابی غریزست، در اثر گذشت روزگار دچار پا
 طبیعت تمدن انسانی و ۀ به آخرین مرحل،اش به پژمردگی بگراید  خواهی  تجمل
شود و زمام امور را به    روزگار میۀ طعم،رسد و سرانجام   سیاسی میۀگیری و غلبجهان

 ).١/٢٧٩، خلدون ابن( کند   واگذار می، کافی از عصبیت و دالوری داردۀای که بهر  جامعه
ها مورد توجه متفکران مسلمان قرار نگرفت و    تا قرن، تمدندر درکخلدون   ابنمباحث

خلدون و  شناسان اروپایی به ابن تنها در قرن نوزدهم میالدی بود که پس از توجه شرق
 . داختند، متفکران مسلمان نیز به تحقیق و پژوهش دربارۀ آثار او پر اومقدمۀ
 
 ن با تمدن غربنا مسلماۀمواجه

 مسلمانانی که به دالیل ، قرن هجدهماز آغاز با شتاب گرفتن روند مدرنیسم در اروپا
ای که جوامع اروپایی از    اروپا و فاصلهسریعشدند متوجه تحوالت    میغربگوناگون راهی 

های مسلمان   یان ارتشهایی که م  این فاصله در زمان جنگ. شدند  ، داشتنددیگر جوامع 
 بیش از رخ داد،های پایانی قرن هفدهم و هجدهم   های مدرن اروپایی در سال  و ارتش

 اوضاعس خطر نسبت به پیش درک شد و سالطین و حکمرانان مسلمان با احسا
از اصالحاتی که . های مدرن برآمدند   درصدد اصالحات نظامی و تشکیل ارتش،آمده  پیش
مدورۀ  آغاز قرن هجدهم در عثمانی شروع شد و اقداماتی که در 1 احمد سو

 در 3میرزا  و اصالحات عباسصورت داد از آغاز قرن نوزدهم در مصر 2پاشا علیمحمد
 .هایی از این دست بود  نمونه ،در ایرانهای آغازین قرن نوزدهم   دهه

 تحوالت وتمدن و سالطین و حکمرانان مسلمان از تفصیلی  بر درک شاهدی دال
ی که در این رسد اقدامات   و به نظر میدر دست نیستهای غرب در این دوره   پیشرفت

 اولیه و ی صورت گرفت مبتنی بر درک، ابتدایی قرن نوزدهمۀویژه در سه ده به ها، زمان
جزئی از نهادهای مدرن جوامع اروپایی بود و نه مبتنی بر درک کلی سالطین و 

 . »تمدن غرب«م  نا  بهامریحکمرانان مسلمان از 

                                                                                                                                            
 .حکومت کرد ١٧٣٠ تا ١٧٠٣های   سال سلطان عثمانی که طی؛احمد سوم. ١
 . مصر نوین والی مصر و بنیانگذار؛پاشا محمدعلی. ٢
 . قاجارشاه  فرزند و ولیعهد فتحعلی ؛میرزا عباس. ٣
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 طهطاوی و آغاز موج اول
 را در مصر جستجو  از تمدن مسلمانانۀتازهای جدی درک    باید نخستین نشانهظاهراً

 همراه ،امام جماعتعنوان  به ، االزهرۀسال٢٦ ، طلبۀ رافع الطهطاويرفاعةکرد؛ جایی که 
کرد،   اهی فرانسه  مدارس نظامی مدرن رپاشا برای بنای هایی که محمدعلی  تئهییکی از 

 در فرانسه زندگی کرد و ١٨٣١تا  وارد پاریس شد و ،١٨٢٦طهطاوی در . به پاریس رفت
طهطاوی، (  فرانسه بود شاهد رویدادهای مهم، ضمن فراگیری زبان فرانسه،در این مدت

 ۀهای خود از جامع   یافته،وی پس از بازگشت به مصر). ١١٧ـ١/٣٧، الكاملةاالعمال 
این .  منتشر کرد١٨٣٤در  تخلیص اإلبریز في تلخیص باریز با عنوان در کتابیفرانسه را 

 را به تصویر  از تمدنکتاب از نخستین آثار جدید است که درک یک متفکر مسلمان
 اثر مشهور فرانسوا ،١٨٢٨ی در پاریس در جالب اینکه در زمان حضور طهطاو. کشد  می

ای به    اشاره در اثر خود،طهطاوی. منتشر شدا تاریخ عمومی تمدن در اروپگیزو با عنوان 
 . باشددیده که این اثر را بسیار محتمل است اما ،کتاب گیزو نکرده
 ۀ مرتب)١: ، جوامع انسانی را در سه مرتبه قرار دادتخلیص اإلبریز مقدمۀطهطاوی در 

که در  جوامعی بندی،  در این دسته. تحضر و تمدنۀ مرتب)٣ و ؛ بربریتۀ مرتب)٢ ؛توحش
ن حالل و حرام ابرند، فرقی می   در جنگ و نزاع به سر می دائماًاند،  توحشۀمرتب
  و کسب معاش آشنایی ندارند،ۀهای پیشرفت  دانند، به راه  گذارند، خواندن و نوشتن نمی  نمی

میان اند،   بربریتۀجوامعی که در مرحل. کنند  در غرایز و شهوات مانند حیوانات عمل می
های    اما در راه،دانند   تا حدودی خواندن و نوشتن می وشوند  رام تمیز قائل میحالل و ح

طهطاوی از . اند   و علوم عقلی و نقلی چندان پیشرفت نکرده،کسب معاش، عمران و صنعت
 تحضر و ۀاما جوامعی که در مرتب. ه استای از این جوامع یاد کرد  عنوان نمونه عرب بادیه به

   های تجاری، وسایل حمل   هستند که صاحب عمران، صناعات، علوم، راهجوامعیاند،  تمدن
 ).١٤، االبریز تخلیصطهطاوی،  (هستند... ها و  اشیای سنگین و کشتی

 جوامعی چون مصر، شام، ه، پس از تعریفی که از جوامع متمدن ارائه کرد،طهطاوی
 با این توضیح ه است؛اد جوامع متمدن قرار دۀرا در زمرمغرب و یمن، رم، عجم، افرنج، 

 غربی در علوم ریاضی و طبیعی و برخی از علوم ماوراءطبیعی به مراتب باالیی ۀکه جامع
 مسلمانان در علوم ،دارد و در مقابل  در راه نجات و دین حق قدم برنمی اما،رسیده است

طهطاوی چنین نتیجه . ند سرآمد،کمیو در علوم عقلی و حِها   شرعی و عمل به آن
 غربی ۀ از جامع،دانند   که مسلمانان باید آنچه را در علوم ریاضی و طبیعی نمیهتگرف
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و همچنین علومی را که ها    غرب نیز از مسلمانان شریعت و زبان آن،بیاموزند و در مقابل
 ).١٥، همان(فرابگیرد  ، دارندتجربهها   مسلمانان در آن

 اما ه،اسالمی یا تمدن مسلمانان نکردای مستقیم به تمدن    اشاره،طهطاوی در این کتاب
 عبدالرحمن خصوص  به، خلفای اندلس نیزمون وأویژه م  به، خلفای عباسیۀبه تمدن دور

 ۀ جامعویژه  به، از مسلمانان، و در ادامهاشاره داشته ها بازه و رشد علم و صنعت در این ،الناصر
 علم و صنعت غرب بپردازند به فراگیری ، برای بازگشت به شکوه گذشتهه که خواست،مصر

 و خود ه متون غربی اکتفا نکردۀ مسلمانان به ترجمۀ توصی صِرف بههمچنین). ١٦همان، (
  آغاز به عربی را برخی آثار فرانسویۀ ترجمو  شدهکار  به  طور جدی دست نیز در این زمینه به

وی پس ). ١/٥٥، ملةالكااالعمال طهطاوی، (ه است را برای نشر به مصر فرستادها    و آنهکرد
های ریاضیات، علوم    در حوزهی را کار ترجمه را رها نکرد و متون،از بازگشت از فرانسه نیز

 ).١/٦١همان،  ( و علوم انسانی به عربی برگرداند،طبیعی
برد  و پیش متون غربی به زبان عربیۀکار ترجم به دستدر مصر طهطاوی درحالی که 

 و 1الدوله ناظمخان   میرزاملکم متفکرانی چون ،ر ایران د،نظام مطلوب تربیتی خود بود
 پدر .داشتند اشتغال در ایران آن غرب به ترویج  با درک تمدن2میرزافتحعلی آخوندزاده

 برای تحصیل به فرانسه فرستاد ،سالگی  در ده،)م ١٨٤٣( ش ١٢٥٩ در  وی راخان ملکم
ازگشت و مورد توجه به ایران ب) م ١٨٥٠( ش ١٢٦٧ در ،پس از هفت سالاو و 

های دیپلماتیک در   موریتأم راهی برخی ، قرار گرفت و از سوی ویمیرزاآقاخان نوری
 ،آمدهایی که به عثمانی داشت  و  خان در رفت  ملکم ).١١ـ٨رایین، ( عثمانی و فرانسه شد

 به تنظیمات مشهور ، که در امپراتوری عثمانی قرار گرفتاصالحاتی  تأثیر مجموعه  تحت
 تا ١٨٥٩( ش ١٢٣٩ تا ١٢٣٧های   خان طی سال   ملکم،پس از برکناری نوری. ده بودش

ا  بای رساله ،ناصرالدین شاه به اصالحاتت و با هدف تشویق ثر از تنظیماأمت) م ١٨٦١
این رساله یکی از نخستین آثار فارسی است که درک یک .  نگاشتتنظیماتعنوان 

 در ،خان در بخشی از این رساله  ملکم. کشد  یر می غرب به تصو تمدنمتفکر ایرانی را از
 :ه و نوشتهشرح ترقی غرب از آیین تمدن فرنگ سخن گفت

کنیم که   ما خیال می. اند  ها چقدر از ما پیش افتاده  ایم که فرنگی  هنوز نفهمیده«
بینیم و حال آنکه اصل   قدر است که در صنایع ایشان می  همانها    ترقی آنۀدرج

                                                                                                                                            
 . قاجارۀ و سیاستمدار دور،نگار، دیپلمات روزنامه. ١
 . قاجارۀروشنفکر ایرانی دور. ٢
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یشان در آیین تمدن بروز کرده است و برای اشخاصی که از ایران بیرون ترقی ا
.  این نوع ترقی فرنگ را بتوانند تصور نمایندۀاند، محال و ممتنع است که درج  نرفته

کارخانجات . نوسأم بیان نکنم مگر به تشبیه مطالب منتوا  این مطلب عمده را نمی
 از ،اند و نوع دیگر  سام و فلزات ساخته یک نوع آن را از اج؛یوروپ بر دو نوع است

اند که از    از چوب و آهن یک کارخانه ساختهمثالً. اند  نوع انسان ترتیب داده  افراد بنی
نوع   دارند و همچنین از بنی  ریزند و از طرف دیگر ماهوت برمی  یک طرف پشم می

ریزند و از سمت   شعور می  اند که از یک طرف اطفال بی  انسان یک کارخانه ساخته
وبیش  محصول کارخانجات فلزی کم. آورند  دیگر مهندس و حکمای کامل بیرون می

از وضع ترتیب . در ایران معروف است، مثل ساعت و تفنگ و تلگراف و کشتی بخار
ها در    اما از تدابیر و هنری که فرنگی،الجمله اطالعی داریم  این قسم کارخانجات فی

دانیم که االن    هیچ نمیمثالً.  اطالعی نداریماند، اصالً   کار بردهکارخانجات انسانی به
در لندن یک کارخانه هست که اگر از پانصد کرور مالیات دیوان کسی ده تومان 

شود و نیز در پاریس چنان کارخانه هست   بخورد، در آن کارخانه المحاله معلوم می
کند و    حکماً در آنجا بروز می،که اگر در میان هفتاد کرور نفس به یکی ظلم بشود

توانند    بعد می،جا بریزند  همچنین کارخانه دارند وقتی که ده کرور پول در آن
ملل یوروپ . صدوبیست کرور پول نقد از همان کارخانه بیرون بیاورند و خرج کنند

اند، صدمراتب بیشتر در این   هرقدر که در کارخانجات و فلزات ترقی کرده
 ). ١١ـ١٠ ،خان  میرزا ملکم( »اند  نسانی پیش رفتهکارخانجات ا

بایست به اجرا    می،زعم ملکم قوانینی است که به   مجموعه،واقع درتنظیمات ۀرسال
ملکم پس از .  تمدن قرار بگیردۀن در مسیر ترقی و پیوستن به قافلشد تا ایرا  گذاشته می
مجلس  انتظام لشکر و، ندیوا دستگاه، وزیر و رفیق آثار دیگری چون ،این رساله
 . بودتنظیمات ۀ که در ادامه و شرح و اصالح رسالنگاشت قانون دفترو ، تنظیمات

 وی در  راه راهی چوناو،ثر از أخان و مت   همزمان با ملکممتفکر دیگری که تقریباً
هی تفلیس شده و در  که از دوران جوانی را،آخوندزاده هم.  آخوندزاده بود،پیش گرفت

از آغاز  قرار گرفته بود، تأثیر  برخی مظاهر تمدن غربی در روسیه تحتۀ مشاهدآنجا با
وی در یکی از .  ترقی و تمدن مشغول شدۀ در زمین به نگارش مقاالتی١٨٦٠ ۀده

 : ه تمدن چنین نوشتدربارۀ ، در باکو منتشر شد)م ١٨٦١( ش ١٢٤٠ مقاالتش که در
سیویلزاسیون لفظ عمومی . نامند  میین روزگار سیویلزاسیون  ا ترقی را درۀنتیج«

است که در ضمن آن جمیع صنایع و فنون و اقتدار دولتی و آسایش ملتی و امثال 
 ).٩٣ ،مقاالت ،آخوندزاده( »ها، از انواع و اقسام شروط مدنیت، مندرج و مفهوم است  این
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 ،همو( »مردی لیبرال و از ساکنان پروقره و طالبان سیولیزه«آخوندزاده که خود را 
 با هدف برداشتن گام اول برای متمدن کردن ،١٨٦٢ در ،کرد  معرفی می )٢٦ ،مکتوبات
کتوبات قدم اولست چاپ م«: نوشت مشغول شد و الدوله  کمال مکتوبات به نگارش ،جامعه
 ملت من نیز ،الدوله منتشر گردد  انشاءهللا تعالی اگر مکتوبات کمال«و »  سیویلیزهۀبدایر

ده برای متمدن کردن ازآخوند ).٢٠، همان( »تبیت و معرفت خواهد گذاش ترۀقدم بدایر
که بتوان به تمدن و برای آن«: گفت   ایران معتقد به تقلید از اروپاییان بود و میۀجامع

قبول خیاالت یوروپاییان استعداد بهم رساند، ب باید مردم ،ترتیبات آن دسترسی پیدا کرد
 مردم ایران به تجارت و مصنوعات یوروپاییان سبقت و باید خیاالت یوروپاییان در عقول

 ).٢٤، همان( »تقدم داشته باشد
 در نقش 1 دربار محمد الصادق بايۀرتب   یکی از مقامات عالی،در تونسهمین زمان در 

خیرالدین ؛  طهطاوی خلق کردتخلیص اإلبریز اثری مشابه  ویک متفکر اجتماعی ظاهر شد
مل در اوضاع أتی را در کشورهای اروپایی گذرانده و به تهمچون طهطاوی مد که تونسی

مالت خود را أ درصدد انجام اصالحاتی در تونس بود، ماحصل ت،پرداخته و در پی آنها   آن
 نام کتاب تونسی  أحوال الممالکمعرفةالمسالک في    أقوم. در قالب اثری مهم منتشر کرد

 به تاریخ و  او نگاه حاوی که،ر این کتابتونسی د. م در تونس منتشر شد ١٨٦٧بود که در 
نهادهای سیاسی و اجتماعی ممالک مختلف اروپایی بود، بخشی را به تمدن اروپایی 

ای که مسلمانان    ضمن اشاره به وضع نابسامان اروپاییان در دوره،اختصاص داد و در آن
ارلمانی و معرفی  شۀگیری تمدن اروپایی از دور  دارای تمدن بودند، به شرح چگونگی شکل

 پرداخت و فهرست ،گیری این تمدن نقش داشتند   اروپایی که در شکلیدانشمندان
 به بیان اختراعات و ،تونسی همچنین در بخش دیگری. ارائه کردها   بلندباالیی از آن

همچنین ). ٦١ـ٥١تونسی، (  پرداخت،اکتشافات مهمی که در کشورهای اروپایی رخ داده
 مسلمانان از تمدن اروپاییان و نقد سخن ۀ و ضرورت استفادهر توجی د، کتابۀدر مقدم

 به منظور، این به نوشت و ،شمردند کسانی که استفاده از علوم غیرمسلمانان را جایز نمی
استقبال پیامبر از طرح حفر خندق سلمان فارسی در جنگ احزاب اشاره کرد که توسط 

 ).٦ـ٥تونسی، (ده بود گرفته شایرانیان در جنگ با رومیان به کار 
 قاره از متفکران شبه ،سرسید احمدخان ، در سوی دیگر جهان اسالم ودوره   در همین

دنبال ترویج علم و   به،ماندگی مسلمانان هند و پیشرفت اروپاییان   عقبۀ، با مشاهدهند
                                                                                                                                            

 .م ١٨٨٢ تا ١٨٥٩ ۀحکمران تونس در فاصل. ١
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 و ها   که طی تماس،احمدخان.  بود،ویژه در میان مسلمانان  به،دانش مدرن در هند
آشنا ها   های علمی و صنعتی آن  های مقیم هند تا حدودی با پیشرفت  با انگلیسیوداتش مرا

 به بریتانیا سفر و در آنجا از برخی مراکز دانشگاهی بریتانیا بازدید کرد ١٨٦٩ در ،شده بود
 ).Graham, 97-116 (های این کشور قرار گرفت  تأثیر پیشرفت  تحت،و بیش از گذشته
 به اقدامات گوناگونی برای ترویج علم و دانش و تمدن ،گشت به هندسرسید پس از باز

در سرسید .  بوداالخالق   تهذیب ۀانتشار نشریها  آن که یکی از  زد دستمدرن در هند
 : چنین نوشت،م منتشر شد١٨٧٠  دسامبر ٢٤در که  ،االخالق   تهذیب ۀخستین شمارن

 پذیرش بهترین نوع تمدن هدف این نشریه آن است که مسلمانان هند را به«
نگرند، از میان  متقاعد کند تا تحقیری که ملل متمدن با آن به مسلمانان می

کند، شک  هرچند دین نقش بسزایی در متمدن ساختن ملل ایفا می... برداشته شود
هدف ما حکم در این . کنند نیست ادیانی هستند که موانعی در راه ترقی ایجاد می

 .»کند م از این بابت در کجا ایجاد مانع میباره است که دین اسال
 مدرسة«ای به نام   در شهر علیگر مدرسه، برای دستیابی به این هدف،١٨٧٥وی در 

 .تغییر نام داد» دانشگاه اسالمی علیگر«تأسیس کرد که بعدها توسعه یافت و به » العلوم
ترویج   هندرهقا  را در شبه از تمدنخودبرداشت مین متفکری که در همین دوره دو

 ادبیات و تاریخ ۀالتحصیلی در رشت  امیرعلی پس از فارغ. سیدامیرعلی هندی بودکرد،  می
شناسی و   قانون فراگیری تحصیل به لندن رفت و به ۀ برای ادام،لی هندگ هوۀدانشکد

 زبان  کتابی به، پیش از بازگشت به هند،م ١٨٧٣وی در . حقوق و قضاوت پرداخت
 با نگاهی کرد و کوشیدمنتشر  >زندگی و تعالیم محمد< با عنوان انگلیسی در لندن

 ،امیرعلی در این کتاب. های پیامبر اسالم را مورد توجه قرار دهد   زندگی و آموزه،تازه
 ۀهمسایگان متمدن مسلمانان در دور و  های کهن جهان   به تمدنهایی ههمچنین اشار

 ۀ به مواجهاو ۀتوجه این اثر اشار  یکی از نکات قابل. )Ali, 97-116(داشت  پیامبر
گیری    آن بر اروپاییان و شکلهای صلیبی و تأثیر جنگاروپاییان با تمدن مسلمانان در 

وی همچنین بخشی از کتاب خود را به  ).Ibid, 245-265 (تمدن جدید اروپایی بود
 . اختصاص دادگرایی و تمدن مسلمانان به اروپاییان  چگونگی معرفی عقل

 
 سیدجمال و آغاز موج دوم
 ،اسدآبادی به مصر   الدین سیدجمال با ورود ،راه انداختبه موجی که طهطاوی در مصر 

های   طهطاوی سال،  وارد مصر شد١٨٧١ر که سیدجمال د زمانی. ای شد   تازهۀوارد مرحل
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در و  بریزتخلیص اإلها پس از انتشار   طهطاوی مدت. گذراند  آخر عمر خود را می
کتاب .  با هدف تبیین قواعد تمدن منتشر کرد نیزآثار دیگریش، های پایانی عمر  سال

 یکی از این ، منتشر شد١٨٦٩ که در ،مناهج األلباب المصریة في مباهج اآلداب العصریة
 مدنیت مصر ۀ، یکی از دالیل نگارش کتاب را توسعشا  آثار بود که طهطاوی در مقدمه

 ).٣٠٧ـ٣٠٣، االعمال الکاملةطاوی، طه(ه است شمرد
ترین   دار انقالب فکری خود بود، یکی از مهمکه سیدجمال در مصر در گیرو حالیدر
سیحی به عربی ترجمه شد؛ های متفکران اروپایی توسط یکی از اعراب م  نگاری  تمدن

 توسط ١٨٢٨ که در ، راتاریخ عمومی تمدن در اروپاهللا الخوري کتاب   ةحنین نعم
 الدول تمدن تاریخ في ةاالدبی ةالتحف  با عنوان١٨٧٧ در ،فرانسوا گیزو منتشر شده بود

الخوري از اعراب مسیحی متولد .  در اسکندریه به عربی ترجمه و منتشر کردةاالورباوی
 ۀ پایانی قرن بیستم در زمینۀقراوالن جنبش اعراب مسیحی در دو ده  لبنان و از پیش

سیدجمال برای کتاب گیزو اهمیت . بطی هم با سیدجمال داشت رواتمدن بود و ظاهراً
از گیری  ای از جوانان مصری که برای بهره  ای که در حلقه  گونه  به،ای قائل بود  ویژه
 رسائل و ةالعضدي العقائدبودند، در کنار تدریس آثاری چون  او گردش جمع شده ۀاندیش

 این کتاب را  تأثیر).٦٤حداد، ( اختپرد   کتاب گیزو میۀ به تدریس ترجم،االشراق  
 ، نیز مشاهده کرد، پس از حضورش در مصر،های سیدجمال  توان در رسائل و نامه  می

؛ جایی که نی است یافت نیزم نوشت، ١٨٨٠ که در ،نیچریه ۀساله ردپای آن در رک چنان
 : تقلید آبا و اجداد تشویق کردبهامت مسلمان را به قانع نشدن 

 الواح عقول است بر براهین ۀهر امتى از امم، عقاید خود را که اوّل نقشباید آحاد «
 گزینند، و به یتّباع ظنون در عقاید دور محکمه مؤسس سازند و از اِۀمتقنه و ادل

الحجت و دلیل به مجرد تقلید آبا و اجداد خویشتن قانع نشوند؛ زیرا اگر انسان بِ
 ی آبای خود سازد، و به تقلید و پیروۀتّباع ظنون را پیشامورى اعتقاد کند، و اِ

اندك بالدت  خود خرسند شود، عقل او المحاله از حرکات فکریه بازایستد و اندك
و غباوت بر او غلبه نماید تا آنکه خرد او بالمرّه عاطل و از ادراك خیر و شر خود 

ر  وزی،تعجب منما گیزو. عاجز ماند، و شقاء و بدبختى از هر طرف او را فروگیرد
 مدنیّت امم افرنجیه را نوشته است، ی یعن، که تاریخ سیویلیزاسیون،فرنسا

 ظهور کرده، یا که طایفه  از اعظم اسباب تمدن یوروپ این بودییک: گوید  یم
 ما را رسد که براهین اصول یاگر چه دیانت ما دیانت عیسویه است، ول: گفتند

: گفتند که  یدادند و م مىو جماعت قسیسها اجازت ن. عقاید خود را جویا شویم
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بناى دین بر تقلید است و چون آن طایفه قوت گرفته افکار ایشان منتشر گردید، 
عقول از حالت بالدت و غباوت درآمده در حرکت و جوالن آمد و در استحصال 

 ).٦٤ـ٦٣خسروشاهی، ( »اسباب مدنیت کوشیدن گرفت
 یکی از ، سیدجمالۀستعنوان یکی از همراهان و شاگردان برج به ،محمد عبده
ات ظپرداخت و تقری   تمدن غربی میۀ به ترویج افکار سیدجمال در زمینکسانی بود که

 وی ).٦٥حداد، ( کرد   مصر منتشر میاالهرام ۀدر روزنام بر کتاب گیزو  رااستادش
 مسلمانان با ۀدربارۀ تمدن و تمدن غرب و چگونگی مواجههمچنین مقاالت و رسائلی 

 ).٣٥٨ـ٣/٣٥٦ ،٣٩ـ٢/٣٨ماره، ع( آن نگاشت
 ۀ روزنامانتشار با ،خان و آخوندزاده  موج بعدی توجه به تمدن در ایران پس از ملکم

 .عبدالرحیم طالبوف شکل گرفت و میرزاآقاخان کرمانیهایی چون    و اقدامات چهرهاختر
ری  همکااختر ۀبا روزنامهایی بودند که  از چهرهخان و میرزاآقاخان کرمانی   ملکم
دلیل   بود که بهافرادی ۀآقاخان کرمانی در زمر. نوشتند  کردند و برای آن مطلب می  می

وی .  بودیافته تحوالت فکری ، جنبش تنظیمات عثمانیتأثیر  تحت وحضور در عثمانی
 آثار متون غربی ۀ به مطالع، انگلیسی و فرانسویهای  با فراگیری زبان،در استانبول

آقاخان کرمانی همچنین در استانبول با . کران اروپایی آشنا شدپرداخت و با افکار متف
آدمیت، ( قرار گرفتها    آنتأثیر جمال آشنا شد و تحتخان و سید  هایی چون ملکم  چهره
 صد و مکتوب سه با نگارش دو کتاب ،١٨٩٠ ۀآغازین دههای   وی در سال ).٢٨ـ٢٤

 ،جید از تمدن ایران باستان اجتماعی ایران و تماوضاع ۀضمن نقد جسوران ،خطابه
 آقاخان سه مکتوب. های غرب و تمدن آن توجه داد  مخاطبان خود را به پیشرفت

ای که نخستین   گونه  به، آخوندزاده بودالدوله  مکتوبات کمالوضوح تقلید و اقتباسی از  به
 الدوله مکتوبات کمال است و چارچوب اصلی مکتوبات نوعی رونویسی  عمالًآنصفحات 

  از تمدند خو تعریفۀضمن ارائ ،سه مکتوبآقاخان در .  است رعایت شدهسه مکتوبر د
به طرح مباحثی از شکوه تمدن ایران باستان  ،)١١٠، مکتوب سهآقاخان کرمانی، (

 :ه نوشت، خودۀ ایران در دورۀ از وضعیت جامعم با خشم و افسوسأتو و با حسی هپرداخت
ن شوکت جسیم؟ چه شد آن قدرت کذایی؟ کو آن دولت عظیم؟ کو آ! ای ایران«

زمین ... کجا رفت آن سلطنت خدایی؟ کجاست آن شرف و در کجاست آن سعادت؟
مینوقرین تو خراب، شهرهای آباد تو ویران، مردم تو جاهل و نادان از تمام ترقیات 
عالم و نعم تمدن و ترقی سیویلیزاسیون جهان محروم و از حظوظ حیات آدمیت و 

 ).١٢٨همان، ( » مهجور، به ستم و ظلم گرفتارحقوق بشریت
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 و با انتقاد کردهالملل   بینۀاز جایگاه دولت ایران در جامع ،وی همچنین با لحنی تند
مورین دولت ایران را در خارجه اعتنای گربه و سگ نیست و هیچ وقعی أم«که بیان این

 زیاده ذلیل ارند و جداًدهند و در هیچ مجلس پولتیک و انجمن سیویلیزاسیون بار ند  نمی
 :هافزود ،)١٢٨همان، ( »و حقیر و خوارند

های خورد مجوسان   در عصر ما که سیل علم از فرنگستان سرازیر شده و تا خانه«
پرستان ژاپن را سیراب نموده و ترکمانان دشت قبچاق را متمدن   بمبئی و بت

ر را از نادانی و جهالت ساخته و وحشیان ینگی دنیا و زنگیان آفریقا و هندیان بلیا
 ۀآب این سیل به خان نجات بخشوده و بر تخت سعادت نشانیده باز یک قطره از

 در بیابان جهالت و نادانی ...ما شیعیان ایشان داخل نشده و مسلمانان ایران السیّ
 ).٢٢٧همان،  (»اند حیران و سرگردان مانده

نوعی جلد دوم  توان به  می،  شد نگاشتهسه مکتوب از کمی ۀ که با فاصلرا، صد خطابه
 مشهود است و بر کل  در این اثر کامالً از تمدن آقاخان کرمانیبرداشت.  شمردسه مکتوب

آقاخان ( است» دربارۀ فرهنگ و تمدن ایران باستان «خطابه صد اول ۀخطاب.  احاطه داردآن
این نکته بپردازد کند به اثبات   تالش می،و آقاخان در این خطابه )١، صد خطابهکرمانی، 

ملت ایران یا پدر تمام ملل متمدنه است یا اینکه زمانی بوده که بر کل این ملل «که 
تفاوت میان «به هم  چهارم ۀ آقاخان در خطاب).٣همان، ( »سلطنت و استیال داشته

تا کسی از لندن به ایران «ه  و مدعی شدهپرداخت) ١١همان، ( »های وحشی و متمدن  ملت
 ترقی ۀ درج، نخوانده باشد،نماید   علم اکونومی که تشریح و توضیح ثروت را مید و ازینیا

گری   سبب وحشی  تنزل و پستی ایران را بهۀ تمدن و تربیت و درجۀواسط فرنگستان را به
تفاوت نژادهای آدمی با یکدیگر و « موضوع ، پنجمۀوی در خطاب ).١٤همان، ( »فهمد  نمی

ها بر تمدن تا آنجا    و در اثبات تأثیر نژاد انسانهظر قرار دادرا مدن) همان( »تعریف تمدن
ملل وحشی خون و جنس ایشان، حتی ترکیب و فرم دماغشان با ملت « که هپیش رفت

تمدن ایرانیان و « به ، ششم همۀ در خطاب).١٥همان، ( »متمدنه فرق و تفاوت کلی دارد
توجه به تمدن در سایر . ه استتپرداخ) ١٧همان، ( »پیدا شدن کیش و آیین و تحول آن

 از  است شرحیخطابه صد، مشاهده است و درواقع  قابل نیزهای این اثر  ها و خطابه بخش
 .این تنزلرفت از  های برون   ایران و چگونگی و چرایی تنزل آن و راهۀتمدن گذشت
وان عن به ؛شود  نوعی دیده می  در سایر آثار وی نیز به دربارۀ تمدن آقاخاندیدگاه

 در موارد شده، منتشر )م ١٨٩١( ش ١٢٧٠  که در،بهشت هشتکتاب  وی در ،نمونه
آقاخان  (گفته است ارتباط ادیان و تمدن و اوصاف مردم متمدن سخن دربارۀ ،چندی

 ).١٢١ ،١١٠ ،١٠ ،٥ ،٤، بهشت هشتکرمانی، 
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وی .  آشنا شد در گرجستان با دنیای غرب، آخوندزادهمانند  نیز،عبدالرحیم طالبوف
های روسی و فرانسوی و   جا به فراگیری زبانسالگی به تفلیس رفت و در آن از شانزده

 گوناگونی با  متون غربی به زبان فارسی و تالیف آثارۀ به ترجم،سپس. عربی مشغول شد
ترین اثر وی مشهور.  ایرانی با علوم و فنون جدید پرداختۀهدف آشنا کردن جامع

 ،احمد، گو با فرزند خیالی خودو در قالب گفته  تالش کرد،ن است که در آاحمد ۀانگ سه
کتاب که  ،گانه  در نخستین جلد این سهاحمد. به آموزش علوم و فنون جدید بپردازد

 ی، کودکه نگاشته و سه سال بعد منتشر شد)م١٨٩٠ (ش١٢٦٩ در  نام دارد واحمد
 کند   مطرح میای انه علمی کودکیها  ساله است که هنوز به مکتب نرفته و پرسش هفت
این احمد در جلد دوم .  پاسخ بدهدها آن به ، با زبانی سادهه طالبوف تالش کردکه
تر و    منتشر شد، کمی بزرگ)م ١٨٩٣(ش  ١٢٧٢ در  طالبیۀسفین که با عنوان ،گانه سه

 ۀانگ  جلد سوم سه. یافته استهای وی نیز ارتقا   سطح پرسش،بعطراهی مکتب شده و بال
 منتشر شد الحیات  مسائلبا عنوان ) م ١٩٠٦(ش  ١٢٨٤ دوازده سال بعد در یز ناحمد

 با مسائلی ،های علمی  و عالوه بر پرسش کردهبزرگ شده و تحصیل احمد ،که در آن
 .چون مشروطیت و حیات اجتماعی و قانون درگیر است

ریق  مسیر تمدن از طبه ایران ۀدنبال هدایت جامع  به،احمد ۀگان طالبوف در سه
او در .  نهادهای اجتماعی بر محور قانون بودتأسیسآموزش علوم و فنون جدید و 

 :ه است نوشت، چنین آورداحمدای که بر کتاب   دیباچه
ال و جواب که حاوی سؤعنوان  خواهی خواست کتابی به  جهت ملت به... این بنده«

شد از زبان ل علم و فنون جدیده و اخبار صحیحه و آثار قدیمه بائمقدمات مسا
اطفال در لباسی که متعلمان را به کار آید و مبتدیان را بصیرت افزاید ترتیب بدهد، 

الجمله باز و روشن شده، در   شاید بدین واسطه ذهن ابنای وطن در ابتدای تعلیم فی
 ).١٤، کتاب احمدطالبوف، ( »آتی از برای تعلیم فنون عالیه مستعد شوند

 معتقد ،»شود  وزه ملل متمدنه همه با قانون اساسی اداره میامر«که وی با اشاره به این
ند، و از این جهت سلطان و تبعه به ا  غیرمتمدن محسوبملل سالطین مطلقه اقالً«بود 

 به مخاطبان ،طالبی ۀسفیناو در پایان  ).١٩٦همان،( »باشند  یک درجه منفور متمدن می
  ازاست عبارت ،زعم وی روند که بهب» نروح عالم تمد«دنبال   که باید بههخود تذکر داد
 به اثبات این نکته بپردازد که زمانی ما هطالبوف در ادامه تالش کرد. علم و استقالل

صاحب علم و استقالل خواهیم شد و به روح عالم تمدن دست خواهیم یافت که قانون 
 ).١٣٧ـ١٣٣همان، ( داشته باشیم
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 مسالککشد    به تصویر می از تمدنی را وبرداشت که ،توجه طالبوف دومین اثر قابل
 المحسنین   مسالک. در قاهره منتشر شد) م ١٩٠٥( ش ١٢٨٣ است که در المحسنین  

 نفر   دو همراهیهللا وریاست محسن بن عبد  نفره، به   پنج تئیک هی خیالی داستان سفر
ی ه هدفبشوند  مهندس و یک نفر طبیب و یک نفر معلم شـیمی است که مأمور می

ت ئ از طریق مناظراتی که این هیهطالبوف تالش کرد.  دماوند صعود کنند کوهعلمی به 
 به آموزش نکات موردنظر ، دارند  و اجتماعی  اخالقی  مختلف لئدربارۀ مساطی مسیر 
 تنظیم شده احمد ۀگان هدف سهبا همان مسیر و  نیز در المحسنین   مسالک. خود بپردازد

 به فراگیری جامعۀ ایرانی را کهدر عین این کوشیدهطالبوف در آن  با این تفاوت که ،است
 از ،کند   اجتماعی بر مبنای قانون ترغیب علوم و فنون جدید و همچنین بنای نهادهای

 که با بیان هرفتگانی پرداخت  به انتقاد از فرنگوی. بسته پرهیز دهد گوش و تقلید چشم
 باعث تنفر مردم از علم و معلومات ،یمشتی اراجیف و تقبیح رسوم و عواید اجداد

 که باید قوانین جدید را به ه معتقد بود،کید بر حفظ قوانین شرعیأ ضمن تاو .اند  شده
 :ه نوشتباره در این طالبوف. اضافه کردها   آن

 قبل بسیار خوب و بجا درست شده و بـهترین  قوانین شرعی برای هزار سال«
 ولی به عصر ما که هیچ نسبت به  ، و هست ا بودهقـوانین تمدن و شرایع ادیان دنی
 امروزی را ۀ تا ادار  جدید بر او بیفزاییمۀلأهزار مس صد سال قبل ندارد، باید سی

 زندگانی معاصرین و بر طبق   به واضح است که احـکام هـر عصر متعلق. کافی باشد
در این عصر آنچه در عصر خلفای عباسی الزم بود، . سهولت معیشت آنها وضع شده

   امروز طور بگذاریم و متمم آنها را آنچه ترقی از حیز انتفاع افتاده، آنها را باید همان
 ).٩٥ـ٩٤، المحسنین مسالکطالبوف، ( »الزم اسـت، وضع نـماییم

 ، تمدن رخ دادۀهای طالبوف در زمین   فعالیتۀتوجهی که در دور  از اتفاقات جالب
این . بود )م ١٨٩٥(  ش١٢٧٤ ن تونسی به زبان فارسی در خیرالدیالمسالک   اقوم ۀترجم

 .کرد ترجمه و منتشر ، ملقب به فخراالدباء،علی اصفهانیمیرزاحیدر راکتاب 
در جریان حالی که موج دوم توجه به تمدن در میان اعراب شام و شمال آفریقا  در

متفکران ی از قاره با ارتباط سیدجمال با برخ  توجه به تمدن در شبهبود، دومین موج
 حبلای با عنوان   روزنامهانتشار  ، هندۀدر کلکت) ش١٢٧٢( م١٨٩٣در .  شکل گرفتهند

شاه  ، که بعدها مظفرالدینالدین حسینی  سیدجاللتوسط یک ایرانی به نام به  ینتالم  
  این روزنامه حاصل دیدارچاپشود  گفته می .آغاز شد، به او بخشیدیداالسالم ؤلقب م

 صدر( بوده استالدین اسدآبادی در بندرعباس   دین حسینی و سیدجمالال سیدجالل



 ١٣٩٢پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ ششم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٩٠

در این جریده  «: نوشته شده بود عبارتاین ینتالم   حبل ۀزیر سرلوح ).٢/٢٠٠هاشمی، 
از هرگونه علوم و وقایع و اخـبار و پولتـیک و سیاست و منافع دولتی و اصالح قومی و 

خواهانه در آن   های ترقی   اندیشهدربارۀیادی مطالب ز و  »شود کرده میترقی نوعی بحث 
 از جمله ایران، ، نقاط زیادی در جهان اسالمبه که ینتالم   حبل. شد  منتشر می

 تمدن و ضرورت دربارۀشد، مملو از مطالبی    فرستاده می،عثمانیو افغانستان، عراق، 
سیس أرسمی ت این رویکرد پس از اعالم 1.متمدن شدن و بیرون آمدن از توحش بود

به وضوح ) ش ١٢٩٢ تیر ٢٣(م  ١٩١٣ جوالی ١٤ در »المتین لیمیتد   حـبل«شرکت 
  سیس شرکت به چاپ رسید،أ تۀامن  پس از اساس  کـه ، روزنـامه ۀدر سرمقال.  شدتصریح

  تمدن و تعلّم«منظور  که به،ایرانیان، به شرکت در آن کارویژه  به مـسلمانان، ۀهـم
 ).٤٧٤پروین، ( دعوت شدند  ،بود» مسلمانان

 

    تاریخ تمدن نگارشقرن بیستم و توجه به
 ،تمدن اسالمیویژه  به ،تر متفکران مسلمان به تمدنش شاهد توجه بی،با آغاز قرن بیستم

توجه   ایران رخ داد و در نوع خود جالباز اتفاقاتی که در آغاز قرن بیستم در. هستیم
 ۀفوری( ١٢٨٥ بهمن تمدن ۀنخستین شمار.  بودتمدن نام ا بای بود، آغاز به کار نشریه

 2میرزارضاخان مدبرالممالک هرندی توسط  پس از استقرار مجلس شورای ملی،،)١٩٠٧
ای که در   گونه  به، وجود داشتینتالم   حبلای میان این نشریه و   ارتباط ویژه. منتشر شد

الک به هند گریخت و شاه، مدبرالمم  محمدعلیۀ در دورپی به توپ بسته شدن مجلس
 را در تمدنالدین حسینی یک شماره از    به کمک سیدجالل،پس از یک دوره توقف

 عالوه بر معرفی .)٧٠اسفندیاری، ( به چاپ رساند) ١٩٠٨سپتامبر (١٢٨٧ کلکته در مهر
 تمدن ۀمدبرالممالک در نشریترین محورهایی که    از مهم،های گوناگون تمدن غربی  جنبه

  3. تمدن بودۀ ایران از قافلۀماندگی جامع   تبیین علل عقب،کرد  دنبال می
 پایانی قرن نوزدهم از سوی های تمدن اسالمی از دو دهۀ  با آغاز نگارش تاریخ
قرن در .  شاهد توجه متفکران به تمدن اسالمی نیز هستیم،متفکران غربی و مسلمان

 گوناگون و از جمله، تمدن اسالمی های نگاری تمدن بیستم آثار گوناگونی در زمینۀ تاریخ
                                                                                                                                            

 ۀ بـار از واژ    ٥٠ منتـشر شـد، حـدود        ١٩٠٥ که در سـال      ،ینتالم     حبل دوازدهم   ۀ در شمار  ،نمونهرای  ب. ١
 . تمدن استفاده شده است

 .ایران دولت رسمی ۀروزنام و عدالت دیوانهای   و سرپرست روزنامهتمدن ۀسردبیر نشری. ٢
 .٢ و ١ ص، صق ١٣٢٥ صفر المظفر ١٥، سال اول، ٨ ۀ، شمارتمدن ۀنشری: ـ نک ،نمونهرای ب. ٣
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 همچنین آثار زیادی از متفکران ،در این قرن. توسط متفکران مسلمان به رشتۀ تحریر درآمد
 . مورد توجه متفکران مسلمان قرار گرفت و ترجمه شد   تمدنهای  تاریخبارۀغربی در

 
 نتیجه

زودی به   گشود، بهتمدنبه تعریف و درک  در قرن چهاردهم میالدی خلدون ابنبابی که 
در .  آثار وی تا قرن نوزدهم در میان مسلمانان رواج نیافتۀی سپرده شد و مطالعفراموش

 اقدامات اصالحی برخی از سالطین و ،اواخر قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم
به . دارداز تمدن جدید غرب ها    درک اولیه و مبهم آنازمردان مسلمان حکایت  دولت

 حضور ۀنخستین درک جدید از تمدن در میان متفکران مسلمان به دوررسد   نظر می
 ١٨٣١ تا ١٨٢٦های   در فرانسه طی سال، رفاعة رافع الطهطاوي،متفکر مصری

 تاریخ عمومی تمدن در با عنوان ،ای که اثر مهم و مشهور فرانسوا گیزو  دورهگردد؛ بازمی
  راهای خود   ماحصل یافته،ه مصرطهطاوي پس از بازگشت ب.  در پاریس منتشر شد،اروپا

 منتشر کرد که یکی في تلخیص باریز اإلبریز تخلیص فرانسه در کتابی با عنوان ۀاز جامع
 ۀدر دور  از مفهوم تمدناز نخستین آثار مهمی است که درک یک متفکر مسلمان را

های   باید از دو متفکر ایرانی به نام،پس از طهطاوی. کشد  معاصر به تصویر می
هایشان در درک و تبیین   که کوششآخوندزاده نام بردمیرزافتحعلی خان و   ملکممیرزا

، ترین اثر او  توان در مهم   می دربارۀ تمدنخان را   ملکمدیدگاه. تمدن تأثیرگذار بوده است
.  جستجو کرده،و در شرح و اصالح آن نوشته  و آثاری که در ادام، تنظیماتۀرسال

. ه است به تصویر کشیدالدوله  کمال مکتوبات  در از تمدن خود راتبرداش  نیزآخوندزاده
خان و آخوندزاده به    فعالیت ملکمۀای است که در دور تونسی، دیگر چهره   خیرالدین
به شرح آن،  و در دست یازیده» الممالک أحوال أقوم المسالک في معرفةنگارش 

گیری این تمدن  ی که در شکلگیری تمدن اروپایی و معرفی دانشمندان  چگونگی شکل
  کانونقاره ، در شبهسرسید احمدخان و سیدامیرعلی هندی. ه است پرداخت،نقش داشتند

 ، شکل دادند و بدین ترتیب، توجه به تمدن را در کنار دو کانون عربی و ایرانیدیگر
 . کامل کردند، که با طهطاوی در جغرافیای جهان اسالم شکل گرفته بودموجی را

های سیدجمال و ارتباطاتی که   توان به فعالیت   میوعین م توجه به تمدن را بهموج دو
به تمدن اروپایی  توجه سیدجمال.  و هند داشت مرتبط ساخت، مصر، ایران علمایاو با

د، هایش دار   گیزو و همچنین اشاراتی که به تمدن اروپایی در نامهتاریخ تمدناز تدریس 
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تأثیر افکار سیدجمال قرار داشت، با نگارش  انی، که تحتمیرزاآقاخان کرم. آشکار است
.  تمدن غرب نشان داد به خود راۀ توجه ویژخطابه صد و مکتوب سهآثاری چون 

 دومین متفکر مطرح ایرانی در موج دوم ،عبدالرحیم طالبوف نیز پس از آقاخان کرمانی
 المحسنین مسالک و داحم ۀگان  سهتوجه چون ، آثاری قابل بود که در این مسیریادشده
 مجموعۀترین نشریاتی که در این دوره با هدف وارد کردن مسلمانان به  از مهم. نگاشت
 . اشاره کردتمدن  نشریۀ و همچنیناختر، المتین حبل باید به ،اندازی شد تمدن راهملل م
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