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از او . در فرانسه است آنال مکتب تاريخنگاری از بزرگان فرنان برودل ترجم ـتوضيح م
. به انگليسی در دسترس است مديترانه  ةتاريخ چندجلدی سرمايه داری اروپايی و حوز

). فصل پنجمشاخه های آن نگاه کنيد به  برای آشنايی با مکتب آنال و روش تاريخنگاری(
برگرفته و به فارسی ترجمه  (١٩٨٧) تاريخ تمدنها تابانگليسی ک  ةحاضر از نسخ  ةگزيد

 :اين بخش ها عباتند از. مستقل راديويی تنظيم کرده ايم  ةشده که ما آنرا برای پنج برنام

 بخش اول ـ خاورنزديک پيش از اسالم
 بخش دوم ـ سرآغاز تمدن اسالمی

 بخش سوم ـ عصرطاليی تمدن اسالمی
 ن اسالمیبخش چهارم ـ علم و فلسفه در تمد

 بخش پنجم ـ انحطاط تمدن اسالمی

 

اين . کنند دورانی دراز الزم است تا تمدن ها به دنيا آيند، مستقر شوند، و رشد
 حضرت محمد] کوشش[گفته حقيقت دارد ک اسالم طی چند سال کوتاه با 

 .پديدار شد؛ اما همين گفته گمراه کننده و دشوارفهم نيز می تواند باشد
 همين شيوه با عيسا زاده شد، اما به تعبيری، اين دين در عصر مسيحيت نيز به

 بدون محمد و عيسا، اسالم و مسيحيت وجود نمی. پيش از عيسا ريشه دارد
تمدنی چنگ انداخت که پيش   ةداشتند، اما هريک از اين اديان جديد، بر بدن

 دو دينهرکدام از اين . دين تازه روح دميد] کالبد[برجا مستقر بود و در  تر
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 توانست از ميراثی غنی بهره بگيرد ــ از گذشته، اکنونِ  در حال زيست، و
 .]ای که تمدن های بزرگ گذشته عطا کردند[آينده 

[. . .] 

تمدن اسالمی، همچون تمدن مغرب زمين، اقتباسی و اخذ شده است ــ اگر 
تمدن  تمدن اسالمی همچون[آلفرد وبر را به کار گيريم، بايد بگوييم  اصطالح

اين تمدن بر لوحی پاک نقش زده نشد، بلکه . دوم است  ةتمدنی از مرتب  ]غرب
 [. . .] .بستر زنده و پرگداز تمدن ماقبل خود در خاور نزديک بنا نهاده شد بر
 

 خاورنزديک پيش از اسالم

متحد شده بود، در مراحل ) آشوريان(خاور نزديک که ابتدا توسط آسوريان 
 و) کامبيز(ای پادشاهان ايرانی، نظير کورش کبير، کمبوجيه با پيروزی ه بعدی

دو قرن . انسجام خود را حفظ کرد) قبل از ميالد ۴۸۵-۵۲۱(داريوش بزرگ 
ساختار رفيعی که دودمان هخامنشی برپاکرده بود در برابر حمالت  بعد،

) قبل از ميالد ۳۲۳ -۳۳۶(مقدونی ها به رهبری اسکندر کبير  يونانيان و
يونانيان و مقدونيان حتا سريع تر از پيروزی اعراب  پيروزی. ردسقوط ک

 .بود يکصدسال پس از اين تاريخ

 «  آن ده قرن، به طور عمده، دوران با اهميتی بود که می توان آنرا دوران
 وسيعی ميان آب های مديترانه و  ةو تسلط يونانيان بر منطق  »استعمار

مهمی  شهرها و بنادر ،»استعمارگر«مقام  يونانيان، در. اقيانوس هند نام نهاد
 ساختند و دولت های) الکزاندريا(و اسکندريه ) آنتيوک(همچون انطاکيه 

 ]بطالسه  ةسلسل  ةسلوکيان و مقدوني  ةگسترده ای بنانهادند ــ نظير سوري
 اين فرمانروايان، هرچند]. پتولمی ها، بطميوس اول و دوم واليان مقدونی مصر

 ی خود رفت و آمد می کردند اما با آنها درنمی آميختند؛ آنهادر ميان رعايا
هرگز در مناطق روستايی که همچنان برای شان بيگانه بود، سکونت نمی 

ـُستند وسيع آسيا را   ةدر واقع اهالیِ  کم شمار يونانی ـ مقدونی، اين خط .ج
شدند،  استعمار خود درآوردند که بعدها اروپاييان، آفريقا را متصرف چنان به
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خود را بر اين مناطق ] فرهنگی[زبان، قواعد اداری و ديناميسم و تحرک  يعنی
 .سلطه تحميل کردند تحت

 کشورگشايی روميان نيز به آسيای صغير، سوريه، و مصر کشيده شد و اين
در پس پشت ظاهر رومی، همان فرهنگ . را تداوم بخشيد» استعماری«دوران 
ن فرهنگ پس از سقوط امپراتوری روم در قرن بود که دوام يافت؛ همي يونانی

هنگامی که بيزانس ــ يا همان تمدن يونانی ــ جای اش را گرفت  پنجم، به
که تا چندی پيش در الجزاير می زيست، » ای اف گوتيه«. شد دوباره احيا

با اين ماجراجويی عظيم استعماری داشت، عصری که  اشتغال فکری بزرگی
 .و اثری از آن برجانگذاشت و کردسرانجام تاريخ آنرا مح

 خوبی  ةمستعمره شده، با سروران خود ميان  ةخاور نزديک، به عنوان يک خط
 اشکانيان پارتی،  ةقبل از ميالد به بعد، دولت بزرگ سلسل ۲۵۶از سال . نداشت

 ] ةشبه قار[، خود را از مرزهای )ميالدی ۲۲۴از سال (و سپس ساسانيان ايرانی 
 روم و. سوريه گسترانده و مستقر کرده بودند  ةهای شکنند هند تا دروازه

 مقتدر، سازمان يافته، و  ةبيزانس، جنگ های فرسايشی بزرگی عليه اين همساي
 ستيزه جو به راه انداختند، همسايه ای با نيروی وسيع تيولداری و سازمان

 .و چيناداری و سواره نظام؛ و پيوسته به خاور دور از طريق هند، مغولستان، 
سالحی که سلحشوران ايرانی به کار می بردند، کمانی که تير آن می توانست 

 ايران. مغول بود  ةروميان عبور کند، به احتمال زياد ساخت  ةميان سپر سين از
 مهاجم ـ«، قاطعانه در برابر »دين برتر زرتشت«، الهام گرفته از )پرشيا(
 .کرد مقاومت می» هلنيسم] فرهنگ يونانی يا تمدن[

معينی،  اما اين خصومت سياسی، مانع از آن نبود که ايران باستان، در موارد
نی  جاستی«فيلسوفان يونانی که توسط . تأثيرات فرهنگی غرب را پذيرا شود

  ةکنار تحت پيگرد بودند، به تيسفون، پايتخت بزرگ] امپراتور روم شرقی[» ين
مسيحی مورد  ه رافضيان و مرتداندجله پناه می آوردند؛ و از طريق ايران بود ک

در آن  تعقيب در بيزانس، خود را به چين می رساندند، سرزمينی که بعدها
 .توفيق بسيار کسب کردند
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 بنابراين، در خاور نزديک که چنين درگير نبرد ميان قدرت ها بود و به
مسيحيت نيز گرويده بود و همزمان در برابر يونانيان مقاومت می کرد، 

توانستند متحدانی ) ميالدی ۶۴۲-۶۳۴سالهای (شورگشايان عرب ک نخستين
ميالدی از  ۶۳۹و مصر در سال  ۶۳۴سوريه در سال . باشند طبيعی داشته

 .اعراب استقبال کردند

اين  .مقهور اعراب شد ۶۴۲نيز در سال ) پرشيا(غير منتظره تر از آن، ايران 
 و بيزانس فرسوده شدهامپراتوری باستانی، که در جنگ های طوالنی با روم 

 بود، عالرغم داشتن ارتشی با اسب ها و فيل ها، نتوانست به طرز مؤثری در
 خاور نزديک به زانو درآمد و. برابر مهاجمان بی رحمِ  شترسوار مقاومت کند

شکست دادن شمال آفريقا ميان قرن هفتم تا آغاز . خود را تسليم اعراب کرد
رت گرفت؛ اما پس از آن، اعراب توانستند هشتم برای اعراب دشوارتر صو قرن

  .ميالدی بر اسپانيا تسلط پيدا کنند ۷۱۱در سال  به سرعت
 

روی هم رفته، به استثنای کوهستانهای آسيای صغير که از سوی بيزانس 
نگهداری می شد، جنگجويان عرب به سرعت بر سراسر خاور نزديک  حفاظت و

 .ا به سمت غرب ادامه دادندو بالفاصله هجوم خود ر دست پيدا کردند

آيا ) ناشی از چه عواملی بود؟ الف ] ی اعراب مسلمان[سرعت پيروزی ها 
) شبيخونهای ناگهانی بود هنگامی که هيچکس انتظارش را نداشت؟ ب  ةنتيج

پيروزی ها برآيند طبيعی حمالت سريع و تخريب کننده ای بود که  آيا اين
جبورشان می کرد يکی پس از ديگری محاصره در می آورد و م شهرها را به

تغييرات آرامی بود که در خاور نزديک سرانجام در   ةثمر )تسليم شوند؟ يا، ج
رسيده و به نقطه ای می رسيد که به زبان امروزی آنرا روند  يکجا به اوج خود

 می خوانند؟ استعمار زدايی

دن ها، اما در تاريخنگاری تم  . اين فرضيه ها بدون شک معتبرند  ةهرس
شکست همه جانبه  چنين  . چنين داليل کوتاه دامنه ای کفايت نمی کند

خوردگان و  و هميشگی ای را نمی توان تنها با عواملی مثل تبانی شکست
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بپذيريم ميان  آيا منطقی تر نخواهد بود که. سستی و رخوت آنان توضيح داد
دينی ـ  ندینيروی پيروزمند و نيروی مغلوب، نوعی قرابت عميق و خويشاو

 همزيستی های طوالنی بود؟ دينی که  ةاخالقی وجود داشت که خود ثمر
 محمد عرضه کرد، در واقع، در قلب خاور نزديک سکه زده شد و با باورهای

اسالم، در بهار کشورگشايی . بنيادی روحی و مذهبی اين خطه همخوان بود
تمدنی که طی خود، همان تمدن شرق باستان را بار ديگر زنده کرد،  های

با اقتدار برجا مانده بود و دست کم می توان آنرا پس از خود  قرون، چنين
اسالم به . عمارت تمدنی اين سرزمين به شمار آورد» دوم ستون«عربستان، 

خطه هايی بسيار غنی توانست ريشه بدواند که در  در» تمدن«عنوان يک 
سرنوشت اسالم بود که  اين. بسيار فقير می نمود مقايسه با آنها، عربستان

ديگر دوباره به حرکت در آورد و آنرا به قله هايی  تمدنی موجود را در يک مدار
 .رفت برساند که هرگز تصورش نمی

 سرآغاز تمدن اسالمی

همه در . بود قرن های هشتم تا دوازدهم اوج شکوهمند اسالم ميان  ةنقط
شد؟ افول قطعی  انی آغازاما انحطاط آن از چه زم. اين مورد اتفاق نظر دارند

تاريخ، دو معنای  ولی اين. آن را معموالً از قرن سيزدهم به حساب آورده اند
 .تمدن پايان عصر شکوفايی، و پايان يک: متفاوت را در هم می آميزد

 از] در جهان[در قرن سيزدهم، اسالم آشکارا موقعيت و مقام رهبری خود را 
 اک اسالم تا قرن هجدهم به وقوع نپيوست؛اما زوالِ به راستی خطرن. دست داد

. فاصله ای که در زيست طوالنی تمدن ها، دورانی کوتاه محسوب می شود
» توسعه نيافته«در اين تاريخ با کشورهايی که امروزه آن ها را ] اسالمی تمدن[

نرسيدن به  ناميم، سرنوشتی مشترک پيدا کرد، کشورهايی که به خاطر می
ماندند، يعنی نخستين انقالبی که جهان را با سرعت عقب  ،انقالب صنعتی

، ]نرسيدن به انقالب صنعتی[اين ناکامی اوليه، . جلو راند سرسام آور ماشين به
آنچه روی داد اين . اسالم به مثابه يک تمدن را باعث نشد به خودی خود مرگ

 .دو قرن پيشرفت مادی، اسالم را پشت سر نهاد  ةانداز بود که اروپا به
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 اسالم طی همان چند. يش از قرون هشتم و نهم، تمدن اسالمی وجود نداشتپ
 سالی که اعراب موفق شدند يک امپراتوری را مقهور خود کنند، تبديل به يک

امپراتوری بود با يک  وحدت آن  ةزاد تمدن اسالمی اما. موجوديت سياسی شد
يان دراز و نسل سال .تمدن باستانی که سرزمين آن به تصرف اسالم درآمده بود

در ابتدای . يابد های متعدد می بايست سپری شود تا اين روند تمدنی تحقق
شده را به کيش  کار، اعراب به هيچ وجه در صدد برنيامدند که رعايای تسليم

مصر، آفريقا  برعکس، آنها با تسخير تمدن های ايران، سوريه،. خود درآورند
زيادی با تونس   ةانداز ه می خواندند و تاآفريقای رومی که اعراب آن را ايفريقي(

در جايگاه مرکزی بهره  ، خود را)يا آندالوس(، و اسپانيا )امروزی يکی می شد
مسيحی می خواست به  اگر يک فرد. از اين تمدنها قرار دادند] مالی[کشی 

می بايست خراج  چرا؟ زيرا غيرمسلمانان. اسالم روی آورد، شالق می خورد
] دين شان با تحميل[حان جديد نمی خواستند درآمد خود را بدهند، پس فات

 . . . مردمان مناطق اشغال شده، راه و رسم خود را حفظ کردند«. تنزل دهند
قرار  گاو و گوسفندی رفتار می شد که در موقعيت برتری  ةبا آنها همچون گل

رين خراج بيشت گرفته بودند و می بايست از آنها مراقبت به عمل آورد تا بتوانند
 )گاستون ويت(» .را بپردازند

 بر) ميالدی ۶۶۰-۶۳۲(اين شرايطی بود ک طی خالفت چهار جانشين محمد 
) ۷۵۰-۶۶۰(اين اوضاع در دوران امويان . سرزمين های اشغال شده حاکم بود

طی . امويان دمشق را پايتخت خود قرار دادند. به همين شکل باقی ماند نيز
برای مثال، . مداوم، مسايل دينی هرگز مطرح نبودسالهای جنگ و گريز  اين

 .بيزانس يک نبرد سياسی بود، نه جنگی مذهبی نبرد با

 غير(» بوميان«گذشته از اين، سازمان اداریِ  سرزمين های اشغالی، در دست 
 فارسی(باقی ماند، و اسناد کشوری کماکان به زبانهای يونانی يا پهلوی ) عرب

  .دنوشته می ش) عصر باستان

حتا  باقی ماند،] يونانی[هنر و معماری نيز در منابع الهام خود همچنان هلنی 
گنبدها  حياط مرکزی، رديف ستونها، طاقها، داالن ها، و. در ساختمان مساجد
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گويان  مسجد، که برای اذان  ةفقط منار. همه از مدل بيزانسی پيروی می کردند
 همان نيز بی شباهت به برج طراحی شده بود، اصالت اسالمی داشت، هرچند

کشورگشايی، اعراب موفق به   ةدر اين نخستين مرحل. ناقوس مسيحی نبود
شدند، اما هنوز يک تمدن به وجود » دولت«و يک » امپراتوری«يک  ايجاد

 .نياورده بودند

 قرن هشتم بود که تحوالت اساسی و تعيين کننده به وقوع  ةفقط در ميان
ای در پهنه های سياسی، اجتماعی، و سرانجام پيوستندــ خيزش گسترده 

عباسيان رسيد و پرچم   ةبه هنگامی روی داد که خالفت به سلسل انديشگی،
جايگزين پرچم سفيد امويان شد؛ و اين زمانی بود که دنيای اسالم  سياه آنان

مديترانه عقب کشيد،   ةروی کرد و خود را تا اندازه ای از حوز به سمت مشرق
 .قبالً توجهی وافر به آن داشت هحوزه ای ک

تحت حاکميت خلفای جديد، پايتخت اسالم از دمشق به بغداد منتقل شد و 
 انتقال باعث نارضايتی کسانی شد که نفوذ خود را رو به تنزل می ديدند، همين

 اين پايان دوران. همچنين اهالی سرزمين های تحت سلطه نيز ناخشنود شدند
 قيادتی که يک قرن به درازا کشيده بود ــ سه يا بود،» اصيل«قيادت اعراب 

 جنگجويان و سلحشوران عرب به  ةزبد  ةچهار نسل برجسته ــ که طی آن، طبق
همان که تمدن (تدريج در ميان خوشگذرانی های ناشی از ثروت و تجمالت 

  ةغوطه خورده و به مرتبه ای رسيدند که ابن خلدون، اشراف زاد) ناميم اش می
 .توصيف کرد» شـّر مجسم«آندالوس، بعدها زير عنوان  اهل عرب

 سپس، به طور کامالً طبيعی، کشورهای متمدن و قديمی تر، برتری خود را
 دوباره ابقا کردند، و اين زمانی بود که از هرسو ثروت مادی به سرعت درحال

 اسالم شايد پنج  ةخليف  ةميالدی، درآمد ساالن ۸۲۰حوالی سال . افزايش بود
 تحت يک سيستم بازرگانیِ  سرمايه دارانه. ابر درآمد امپراتوری بيزانس بودبر

 خود بسيار پيشرفته تر بود، و تا اقصا نقاط چين و هند، خليج  ةکه از زمان
فارس، اتيوپی، دريای سرخ، تونس، و آندالوس گسترده می شد، دارايی های 

 .به چنگ خالفت می افتاد کالنی
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 از يک سر. رای چنين نظامی چندان نابهنگام نيستب» سرمايه دارانه«صفت 
جهان اسالم تا آن سر ديگرش، سوداگران بدون اتالف وقت، دست در کار 

عرب به نام حريری، تاجری را   ةيک نويسند. و داد وستد بودند معامالت
من می خواهم زغفران ايران را به چين ببرم «که می گويد،  توصيف می کند

بااليی دارد، و سپس ظروف چينی را به يونان بفرستم،  چون در آنجا بهای
آلپو را   ةرا به هند و آهن آالت هندی را به آلپو، شيش پارچه های زربفت يونانی

  » . . .راه راه يمنی را به ايران منتقل کنم و به يمن، و پارچه های

ط سيستمی انجام می گرفت که ما در شهر بصره، حل و فصل معامالت توس
 .جنس با جنس ــ می ناميم  ةامروزه آن را تهاتری ــ معاوض

 برای تمرکز فعاليت های تجاری، شهرهايی. شهرها بود] رونق[تجارت به معنی 
اين شهرها نه تنها شامل بغداد می شد، شهری که از سال . بزرگ ساخته شد

غولها به طرز بی رحمانه ای ويران م  ةميالدی که به وسيل ۱۲۵۸تا سال  ۷۶۲
واقعی به شمار می آمد و در جهان قديم، بزرگ ترين و  شهر نور شد، يک

پايتخت محسوب می گشت، بلکه شهر بزرگ سامره در نزديکی  ثروتمند ترين
  ةتجلی دوبار(بزرگ بصره، قاهره، دمشق، تونس  درادجله، و همچنين بن

 .ی گرفتبر م ، و کوردوبا را هم در)کارتاژ

اين شهرها، به مدد نصّ قرآن و شعر سنتی کهن عرب، زبانی را توسعه   ةهم
گذاشت ــ زبانی فرهيخته،  نام عربی» کالسيک«زبان  دادند که می توان آنرا

رايج کشورهای اسالمی شد،  ]کتبی[بيان   ةمصنوع، و ادبی، که تبديل به شيو
ديگر، شکل های  سوی از. درست همانند زبان التين در کشورهای مسيحی

کار می  محلی زبان عربی که جداگانه در کشورهای مختلف در محاورات به
. شدند رفت، حتا زبان در خود عربستان، به تدريج تبديل به زبانهای محلی می

 عربی کالسيک نه تنها يک زبان محسوب می شد بلکه ادبيات، فلسفه، يک
دربر می گرفت که نخست در دين جهانشمول و پرانرژی، و يک تمدن را هم 

 .بغداد قوام می يافت و از آنجا به دورترين نقاط دنيا راه پيدا می کرد شهر
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و  تمدنی، حتا پيش از دوران عباسی، باعث کسری ديوانيان  ةاين درجه از توسع
اموی،   ةميالدی، عبدالملک، خليف ۷۰۰در سال . خادمان دولتی می شد

را که مشاور خليفه بود و ) ۷۴۹-۶۵۵( نام يوهانس داماسينوس شخصی به
به حضور خود خواند و به او گفت تصميم دارد از آن پس  بعدها راهب شد،
يخنگار عرب رتا. اسناد اداری قدغن کند  ةيونانی را درهم استفاده از زبان

ـَدوری اين تصميم، يوهانس «در اين باره می نويسد،  (Baladori) بل
ود کرد و او با اوقات تلخی از پيشگاه خليفه ناخشن داماسينوس را به شدت

: با تعدادی از دولتمردان يونانی تبار به آنها گفت داماسينوس در مالقات. رفت
دنبال شغل ديگری باشيد، خداوند کار فعلی شما را  وقت آن رسيده که شما

 » .تعطيل کرده است

 لمانان وطوالنی بود که طی آن مس راه و رسم زندگیاين لحظه، پايان يک 
پس از اين لحظه، . مسيحيان در کنار هم به شکل صلح آميز می زيستند

 .کلی متفاوت آغاز شد دورانی به

وحدت زبانی در جهان عرب، ابزار بسيار مهمی بود که با آن ارتباطات 
های بازرگانان  نامه .فکری، تجاری، سياسی، و اداری ممکن می شد

  ةاين سرماي .عبری ــ نوشته می شدند يهودی به زبان عربی ــ اما با حروف
فرزند  )ميالدی ۸۳۳-۸۱۳(مأمون . زبانی به رونق فرهنگ کمکی بزرگ کرد

يونانی را به  تعداد زيادی از کتب خارجی، به ويژه  ةهارون الرشيد، دستور ترجم
می شد زيرا  دانش موجود در اين کتابها به سرعت منتشر. زبان عربی صادر کرد

مراتب از پوست  کوتاهی، شروع به استفاده از کاغذ کرد که به  ةلاسالم به فاص
کوردوبا،  گفته می شود در شهر. حيوان برای نوشتن، ارزان تر تمام می شد

ـَم دوم   ۴۰۰۰۰۰کتابخانه ای داشت که در آن ) ۹۷۶-۹۶۱(خليفه الحک
کتاب خطی و چهل و چهار جلد فهرست کتب نگهداری می ) چهارصد هزار(

 اگر اين آمار تا اندازه ای اغراق شده باشند، باز بايد به ياد داشته باشيم حتا. شد
 فقط) شارل حکيم، فرزند جان خيرانديش(شارل پنجم در فرانسه   ةکه کتابخان

 .کتاب در خود داشت) نهصد( ٩٠٠
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محمد  دين .  طی اين قرون مهم بود که اسالم از درون متحول شد
آن  سبک بيزانس پيچيده تر می شد و در کنار توسط تفسيرها و تأويل هايی به

 نوعی از بينش عارفانه رشد می کرد که به گمان بسياری از صاحبنظران،
انشعابی شيعه نيز از   ةحتا فرق. بود )نئوپالتونيسم( احيای حکمت نوافالطونی

شهيد علی   ةشيعيان، از خليف. می گرفت اسالم عربی، نيرو  ةمنابعی ورای حوز
ـُنی حرکت می کرد کردند که در تضاد با جريان پيروی می يکی از . اصلی س

هنوز هرساله هزاران زائر را به خود  اماکن زيارت آنها، شهر کربال در عراق،
علی همچون يک عيسای دوم و « می نويسد،» ای اف گوتيه«. جلب می کند

مرگ علی و . رسيدند دوم به نظر می  ةمادرش فاطمه، به سان مريم باکر
منظور گوتيه می [ » .مصائب عيسا مسيح، نقل می کردند  ةرزندانش را به شيوف

 ]زهرا نيز باشد ـ م  ةتواند حسين و فاطم

 اصلی خود نيز با وام گرفتن از تمدن های  ةبه اين سان، اسالم حتا در بدن
باستانی شرق و مديترانه، خويشتن را بازآفرينی کرد و به کمک يک زبان 

آنجهانی و اين جهانی اش را با آن عناصر اخذشده، ادامه  مأموريت مشترک،
از يک نقطه . اسالم در عربستان فقط يک اپيزود يا فصل کوتاه بود شروع. داد

 مردمان غيرعرب درحقيقت، تمدن اسالمی تنها زمانی آغاز شد که انبوه نظر،
 اسالمی در ميان امت مسلمان از] مکاتب[به اسالم روی آوردند و مدارس 

 به اين ترتيب، يک بار ديگر، همان شراب کهنه. آتالنتيک تا پامير پخش شدند
  .در بطری های تازه ريخته شد

 

 عصر طاليی اسالم

به مدت چهار يا پنج قرن، اسالم درخشان ترين تمدن جهان در عصر قديم به 
بيت الحکمت   ةبه تقريب از زمان مأمون، سازند ،عصر طاليی .شمار می آمد

، آغاز می )ستاره شناسی  ةمرکز ترجمه، و رصدخان دارای کتابخانه،(د در بغدا
آخرين فرد از گروه فيلسوفان بزرگ اسالمی، به پايان  شود و تا مرگ ابن رشد،
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در مراکش در سن هفتاد و دو سالگی  ۱۱۹۸سال  مرگ ابن رشد به. می رسد
ن دوران به شمار تنها کليد عظمت اسالم در اي اما تاريخ هنرها و علوم. رخ داد

 .نمی رود

  ةاسالمی، اشاره دارد که دوران رونق انديش  ةلئون گوتيه، تاريخنگار فلسف
يعنی دوره ای که ثروت و  بود، رونق اقتصادی همان اوقات صلح و«اسالمی، 

و قدرتمند، حامی  اجازه می داد که خليفه ای روشن انديش] دولت[اقبال 
المنصور تا  شرق در قرون هشتم و نهم، ازخلفای عباسی در . باشد] فرهنگ[

گسترش  المتوکل، از اين شمار بودند؛ آنها بی وقفه به مدت صدسال، مشوق
 يونانی در جهان اسالم گشتند، تالشی که به همت مترجمان  ةعلم و فلسف

به همين شيوه، در مناطق غربی، در . . . مسيحیِ  نسطوری انجام می گرفت
بر اين عادت بودند که  ) Almohad المحاد(موحدون دوازدهم، خلفای ال قرن

از . خود، بحث های نظریِ طوالنی داشته باشند  ةيا فيلسوف مورد عالق با دکتر
 ديگر، در دورانی که امپراتوری به جانب بی اعتدالی و تضاد درونی درمی سوی

غلطيد، متفکران سنت شکن، اين امکان را پيدا می کردند که در ميان 
رقيب، به حامیِ معتدل تری روی آورند ــ کسی مانند سيف اهللا امير  نسالطي

 » .نخست قرن نهم، که فارابی را تحت حمايت خود گرفت  ةدر نيم) حلب( آلپو

. لئون گوتيه اهميت مسأله را به وضوح در تاريخ سياسی جستجو می کند
زوال  اما. از ديد او مديون شاهزادگان و مستبدان روشن انديش است تمدن

بغداد به دنبال ناکامی های متعدد، که به چندپارگی های  سريع خالفت
منجر شد، به هيچ وجه گسترش فلسفه را از رونق  سياسی بی سابقه ای

چندپارگی باعث آزادی نسبی فکر و انديشه بود،  برعکس، همين. نينداخت
به انديشمند می توانست از يک دولت يا حامی،  درست به اين دليل که يک

همين ويژگی، به طور مکرر . نزديکی روی آورد دولت يا حامیِ ديگری در همان
. اروپای قرون هفدهم و هجدهم به چشم می خورد در ايتاليای عصر رنسانس و

 .همين شيوه، فرصت فراهم می کرد اسالم هم بارها و بارها به
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يت نمی کفا] برای شکوفايی فرهنگی[اما برتری های انديشمندانه به تنهايی 
حوالی سال . که دوام انديشه را توضيح می دهند است امتيازات مادی .کنند
. جغرافيايی به وسيع ترين حد خود رسيده بود ميالدی، اسالم از لحاظ ۷۵۰

 ۷۱۸قسطنطنيه که در سال . روبرو می شد گسترش بيشتر، با مقاومت از خارج
جنوب [سوم، اهل ايسورا  امپراتور لئوی به محاصره درآمده بود، به يمن دليری

نجات ] اسالم  ةاز گزند حمل[تهور يونانی  ، و شور و]کنونی  ةآسيای صغير، ترکي
نيز با پيروزی شارل مارتل در  (Gaul) گال  ةپيدا کرد؛ مناطق غربی و خط

مراکش، [، و شورش همزمان در مغرب ٧٣٣ يا ۷۳۲نبرد تور يا پوآتيه در سال 
  .دا کردند، نجات پي]در شمال آفريقا

در نتيجه، در مناطق مرزی امپراتوری اسالم، درجه ای از ثبات به وجود آمد، 
ريشه دواند،  يک سيستم اقتصادی پهناور درحاليکه در درون اين مرزها،

 .رشد کرد، و ثمر داد

بر پول  مربوط به استقرار اقتصاد بازار بود؛ اقتصادی مبتنی] اقتصادی[اين رشد 
توليد  افزونِ  محصوالت کشاورزی که همه يکجا در محلروز» تجاری شدن«و 

و  خود به مصرف نمی رسيدند بلکه اضافه توليد آن در شهرها فروخته می شد
 تجارت خرما هرساله، صدهزار بار. به رونق عمومی اين نظام ياری می رساند

  ةخان«بازارچه های شهرها به نامهايی چون . شتر را به حرکت درمی آورد
اين ميوه جات که از شهر مرو در . شهرت می يافتند» ]و هندوانه[  خربزه

. می آمدند، به ويژه مشتريان بسيار داشتند] آسيای مرکزی[  ماوراء النهر
شکل خشکبار در محموله های بسيار بزرگ و از مسيرهای  همين ميوه ها به

ای صادر می شدند؛ ميوه های تازه را، در محفظه ه بسيار طوالنی، به غرب
. انتقالی، به بغداد می فرستادند  ةطی چندمرحل مخصوص چرمی و در ميان يخ،

در رابطه با صنايع غذايی، . را به وجود آورد کشت نيشکر نيز صنعت خاص خود
، آسياب های آبی در ۹۴۷به سال . کرد آسياب کردن آرد نيز توسعه پيدا

در شهر . ل بودندسيستان به کار مشغو نزديکی بغداد و آسياب های بادی در
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انداختن چرخهای آسيا مورد استفاده قرار  بصره، جريان آب دجله برای به کار
 .می گرفت

 

 شد، از جمله آهن، چوب، وصنايع متعددی   ةاين اقتصاد پر رونق باعث توسع
 ؛ مزارع پنبه نيز در شرق)کتان، ابريشم، پنبه بافت، و اجناس پشمی(پارچه 

 .قالی های بخارا، ارمنستان، و ايران شهرت بسيار داشتند. توسعه پيدا کردند
بدن کرم خشک شده برای [مقدار عظيمی کرم قرمز   ةشهر بصره، واردکنند

 نيل. ها پارچه ها را به رنگ سرخ و آبی درآورندو نيل بود تا با آن] کردن رنگ
 هندی که از مسير کابل می آمد، بر همين محصول از مصر عليا، برتری کيفی

  .داشت

 اقتصاد. اين فعاليت های اقتصادی، خود برايندهای سياسی و اجتماعی داشتند
 پولی، پايه های جامعه ای را که از اربابان و روستاييان تشکيل می شد، به

اغنيا، غنی تر و متکبرتر، و محرومان بازهم محروم تر  .  شدت تکان داد
رشد تکنيک های آبياری باعث افزايش تقاضا برای نيروی کار  .  می شدند

شد؛ و ثروت اسالم اين امکان را می داد که در برابر  بردگان کشاورزی می
. اخت شودبرابر قيمت رايج، برای خريد اين نيرو پرد رقيبان، پنج تا شش
ثروت و نعمت اسالمی تنها عامل . اين وضعيت بود  ةنتيج ناآرامی های اجتماعی

فضايی از تحريکات . ميزان زيادی در رشد آن دخيل بود ناآرامی نبود اما به
شهری و روستايی به وقوع پيوست   ةشورش های بی وقف انقالبی و يک سلسله
نزمان پيوند داد، نظير فتنه هايی جنبش های ملی گرای آ که می توان آنها را با

نوشته های اين دوره به راحتی کاربرد اصطالحات و . گرفت که در ايران باال
طبقاتی را   ةناسيوناليسم، سرمايه داری، و مبارز مفاهيم امروزينی چون
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تعريف فرنان برودل از نظام سرمايه داری، : مترجم توضيح. [امکانپذير می کند
اوليه، و زمانبندی آغاز وجه توليد سرمايه داری  جاریِ ت  ةنقش عنصر سرماي

مطالعات . تاريخدانان مورد انتقاد قرار گرفته است مدرن، از سوی برخی از
ــ گذار از فئوداليسم به سرمايه داری در » گذار بحث«معروفی که با عنوان 

درگرفت، زمان آن ــ در ميان تاريخنگاران بريتانيايی  اروپا و داليل، چگونگی، و
 ].است از جمله مباحث مربوط

 برای نمونه، در جزوه ای که توسط نويسنده ای به نام االفريقی حوالی سال
بی ترديد تا وقتی که چنين دست ! هرگز«تحرير شده، چنين آمده،  ١٠٠٠

 بگذار شيخ دعا بخواند، همان که. فقير بمانم، نزد خدا دعا نخواهم کرد تنگ و
 چرا دعا بگزارم؟ مگر. انبارهای اش لبريز از مايحتاج نظام است و  ةفرماند

توانمندم؟ يا مگر قصری دارم با اسب های بسيار و پوشاک مرغوب و کمربندی 
طال؟ این رياکاری است که من دست به دعا بردارم درحاليکه حتا يک  از

 » .من تعلق ندارد وجب خاک به

يا  های بدعت آميز،جنبش  از آنجا که همه چيز به يکديگر مربوط است،
الحادی در اسالم که طی اين قرونِ  پرتالطم پديدار شدند همه، نظير 

های الحادی قرون وسطا در اروپا، ريشه های اجتماعی و  جنبش
انشعابی و شکلی که به خود   ةپيدايش و گسترش يک فرق .  سياسی داشتند

تاريخ . ستمساعد يا شرايط سخت و پيگردهای شديد ا می گيرد تابع شرايط
 .تنگاتنگی با رشد اين دستجات متنوع و چندشاخه دارد تفکر اسالمی پيوند

  ةبرای توصيف عصر طاليی اسالم از واژ» متز. آ«يک تاريخنگار به نام 
کار او به اين معنی است که . استفاده کرده است» رنسانس«چندمعنايی 

ا رنسانس پرشکوه تمدن اسالمی در اين دوران را تنها می توان ب برجستگی
: حسـن اين مقايسه آن است که واقعيتی را مؤکد می کند. مقايسه کرد ايتاليا
همانند ايتاليا در قرن پانزدهم، در شکوفايی تمدن اسالمی نيز، ثروت و  اينکه
هردوی اين تمدنها متکی بودند بر . مادی و فکری هردو نقش داشتند رونق

هردوی اين . روت مالی بهره می گرفتندکه از رونق تجاری و ث جوامعی شهری
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تالش حلقه های کوچک اما درخشانِ  افرادی استثنايی بودند که   ةتمدنها، ثمر
تأثيری عميق گرفته بودند، تمدنی که آنرا ستايش کرده، به  از تمدن باستان

بستند؛ افرادی که قرنها از مردم همعصر خويش جلوتر  تجديد حيات آن کمر
اين تمدنها از سوی قبايل غير متمدن فراسوی  هردویهمچنين، . بودند

 .می گرفتند مرزهای خود، در معرض تهديد قرار

 تهديدی که متوجه ايتاليا در پايان قرن پانزدهم ميالدی بود از سوی کوه
ِ  سوئيس، آلمانی های شمال تنگ ـِر  ةنشينان غيرمتمدن  Brenner) برِن

Pass)، را در » اوترانتو«که (ک پا، يا ترکان فرانسوی ها، اسپانيايی های چاب
تهديدی که متوجه تمدن اسالمیِ   .، می آمد)تسخير کردند ١۴٨٠ سال

ی [ابن سينا و ابن رشد می شد، از طرف ترکهای سلجوق، بربرها  عصر
بيشتر  .صحرانشينانِ  همان خطه، و صليبيونِ  غربی بود ،[شمال آفريقا

ند تا از آنها در امور داخلی استفاده مردمان غيرمتمدن دعوت می شد اوقات،
از همان نخستين روزهای . همانطور که بعدها در ايتاليا مرسوم شد شود ــ
اين بردگان . بغداد، برای بردگان و مزدوران ترک، تقاضا وجود داشت خالفت
در » .آنها تضمين شود  ةآيند«والدين خود، به فروش می رسيدند تا  توسط

طال می شد مهاجمان مسيحی شمال را بازخريد   ةا چند سکمدتها، ب اسپانيا تا
المعتمد ! اما به ناگهان، جنگ مغلوبه شد. کشور خودشان عودت داد کرد و به

برای آنکه از تهاجم مسيحيان جان سالم به در برد، ] اشبيليه[  پادشاه سويل
 .از شمال آفريقا شد] مرابطون[قبايل غيرمتمدن المراويدی  دست به دامن

هرچند ممکن است اين گفته متناقض به نظر رسد اما تمدن اسالمی بر روی 
هم  هم تمدنی واحد بود و هم متکثر؛ ميالدی، ۱۱۹۸تا  ۸۱۳هم، از سال 
 وحدت جهان  ةآنچه دربار. و هم از لحاظ محلی متنوع) يونيورسال(جهانشمول 

  ساجد واسالم در همه جا دست به ساختن م: اسالم می توان گفت اين هاست
هايی زد که تزيينات داخلی آنها عمدتاً و به طور يکپارچه » مدرسه«
يک حياط مرکزی، طاقها و : همه متحدالشکل بودند. بود) آبستره( »انتزاعی«

يکدست، حوضی برای وضو، يک محراب برای جهت قبله، يک منبر  ستونهای
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همه از . که توسط ستونها حفظ می شد، و يک مناره در شبستان يا صحنی
ستونها و سرستونهای مشابه، : اخذ شده بودند همان ذخاير معماری مشابه

، ]سه پر[، شـبدری ]به شکل نعل[مغربی  مورب، سبک(طاقهای متعددالشکل 
تو در تو با هاللها، زوايای مورب، [  چندضلعی، طاق رومی، سبک استاالکتيکی

راه راه، انواع موزاييک و ، گنبدهای ]مانند و ساختارهای کندو مانند و قنديل
با خطوط عربی، احساسات را برمی  سراميک، و دست آخر هنر خطاطی که

 .انگيخت

و  شعری بود که بر اصول واحد و عبارات مألوف  ةدر همه جا اسالم توليد کنند
 ،)»گل سرخ بدون نقص خداست«(اين شعر، به ستايش خدا . مشابه متکی بود

که رد پای . . . به عظمت کوه «(ک، اسب، شـتر طبيعت، عشق، رشادت، نژاد پا
شراب، و انواع   ة، دانش، لذات منع شد)»کمربندی برای زمين می سازد آن

به همين شيوه، تمام دنيای اسالم، از قصه های فولکلور . پرداخت گلها می
می کرد که در اصل از هند آمده بودند و ما امروزه آنها را با  واحدی تغذيه

می شناسيم، که پس از دوران ] هزار و يک شب[» عربی ایشبه«عنوان 
در قرن چهاردهم ميالدی به شکل کتبی جمع  طوالنی نقل سينه به سينه،

 .آوری شدند

ريزی  ارسطو و مشائيان يونان پی  ةاسالمی بر اساس فلسف  ةدر همه جا، فلسف
به  که،شد؛ اين فلسفه تالش بسيار ورزيد تا خدا را در عالمی جايگزين کند 

 را» خلقت«تأسی از يونانيان، آنرا جاودانی می پنداشت و در نتيجه تصور 
 .منتفی می کرد

 در همه جا، تکنيک ها، صنايع، اشياء صنعتی و مبلمان مشابهی به کارگرفته
 ]قرطبه[می شد، چنانچه از حفاری های مدينه الصحرا، در نزديکی کوردوبا 

بغداد   ةمشابه سليق  ةبه هم که نسخ در همه جا، مدهای شبيه. مشهود است
ِ  دنيای شرق . به چشم می خورد بود اسپانيا، آخرين ايستگاه اين واردات

شد که تأثيرات تدريجیِ  آنها را در سراسر اين کشور می توان  محسوب می
ـّص که از شعرای معروف  :مشاهده کرد عادت به استفاده از اسم مستعار يا تخل
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ود، رسم پوشيدن ردای کالهدار پس از ورود خاندان شده ب شرق وام گرفته
، برخی بازمايه های مکرر ادبی، نسخه های ]مرابطيان / مرابطون[المراويد 

 .اينها دارويی معين، و نظاير

مردم  همه جا، از ايران تا آندالوس، صحنه گردانهای دوره گرد به سرگرم کردن
رقصنده و  ا در ميان آنها دخترانبيشتر آنها از مصر می آمدند ام. مشغول بودند

داشتند، که  خوانندگانی که در مدينه يا بغداد تعليم ديده بودند نيز حضور
شاعران  همه. لباس شان در شرق به رنگ زرد و در غرب به رنگ قرمز بود

کردند  سرانجام، در همه جا مسلمانان شطرنج بازی می. وصف اينان را کرده اند
 که با اسب های چوبی زره دار انجام می kurag امو همچنين بازی ای به ن

ابن «: اين يک بازی بسيار سرگرم کننده بود. گرفت و طرفدار بسيار داشت
سردار خليفه المعتمد، در حاليکه به اين بازی سرگرم بود، از سوی يکی  مرطان

 » .مورد شبيخون قرار گرفت] قرطبه[رستگان سپاه دشمن در شهر کوردوبا  از

و  يکی، وزير. ديگر را می توان در اثبات يکپارچگی اسالم ذکر کرد  ةندو نمو
را  هيأتهايی«ايران بود که در ابتدای قرن دهم،   ةخراسان در خط  ةنايب السطن

 به کشورهای گوناگون گسيل داشت تا نسخه ای از آداب و رسوم دربارها و
عراق،  ن، در چين، دروزارتخانه ها در هرکشور، در امپراتوري يونان، در ترکستا

وزير، اين  اين. . . در سوريه، در مصر، در زنجان، زابل، و کابل فراهم کنند 
بخارا، در دربار و  تا در» نسخه ها را با دقت مطالعه کرد و بهترين آنها را برگزيد

درون مرزهای اسالم،  ديگر، به طور اخص در  ةنمون. دولت به کار گيرد  ةادار
ـَم دوم، خل ـَک شده در ايران و سوريه و  کتابهای نوشته  ةکوروبا بود که هم  ةيفح

هزار دينار «ارنست رنان،   ةاو، به گفت. نقاط ديگر را به محض انتشار می خريد
منتخبات   ةتا نخستين نسخ به شکل طالی ناب برای ابوالفرج اصفهانی فرستاد

 » .معروف او را ابتياع کند

 در. محلی از ميان برود  ةشد که خصوصيات زنداما اين وحدت فرهنگی باعث ن
قرن دهم، هنگامی که امپراتوری اسالمی شکاف برداشت، هرقسمت آن تا 

استقالل خود را احيا کرد و فضايی برای تنفس به دست آورد تا در  اندازه ای
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اين   ةخود را دوباره به نمايش بگذارد، شخصيتی که در هم  ةويژ آن شخصيت
بده بستان با اسالم به عنوان يک کليت، آنرا با عزم راسخ حفظ عالرغم  دوران،
 .بود کرده

تدريج  اسپانيای مسلمان، در پاسخ به تأثيرات مکرر بيرونی و پذيرش آنها، به
 کاراکتر خاص اسپانيايی خود را کسب کرد ــ شخصيتی که درتاريخ بارها

 يشتری بر کرسیايران نيز فرديت خود را با قدرت و زور ب. متجلی شده بود
يک  بغداد. ايران با خالفت بغداد انرژی و سبک و سياق خود را احيا کرد. نشاند

دوران عباسی شاهد موفقيت بيش از پيش . شهر ايرانی محسوب می شد
های ميناکاری شده بود که در اصل به ايران تعلق داشت، و نيز رونق  سفالينه

ايوانهای . فلزی  ةگری با روي از گنجينه های ايرانی، يعنی کوزه يکی ديگر
زبان عربی همچنان زبان اصلی به شمار . يادآور قصرهای خسروان بودند ايرانی،

اما فارسی نيز ــ که حاال با خط عربی نوشته می شد ــ دومين زبان  می آمد
به حساب می آمد که به نقاط دوردست راه پيدا کرد، از جمله به  مهم ادبی

فارسی، به عنوان زبانی نيمه مردمی ). اتوری عثمانیبه امپر و بعدها(هند 
کثير مردم راه پيدا   ةاين قابليت را داشت که به ميان تود )demoticدموتيک(

در پايان قرن . ناپديد شدن کامل زبان يونانی نيز به اين رونق کمک کرد کند، و
از . دميالدی، فردوسی شاهنامه اش را در تجليل از ايرانيان باستان سرو دهم
يازدهم ميالدی به بعد، زبان فارسی به طور روزافزون در نوشتن کتابهای  قرن

 .به کار گرفته شد علمی

اين  ايران قطعاً يک تمدن ملی با شخصيت قوياً منحصربه فرد خود بود ــ اما از
 نمايشگاه بزرگ. اسالمی رشد می کرد  ةتاريخ به بعد در درون تمدن گسترد

 اين. در اين رابطه بسيار روشنگر بود ۱۹۶۱س به سال هنر ايرانی در پاري
 نمايشگاه نشان می داد چقدر دوران پيش از اسالم با دوران اسالمی متفاوت

 .است، اما تداوم را نيز ميان اين دو آشکار می کرد

اين قطب بندی ميان جهانشمولی و محلی گرايی در تمام تاريخ اسالم 
مشخص آن را می توان در هند مسلمان،  کامالً موارد .  وجود داشته است
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مشاهده کرد که اسالم در آنها عميقاً نفوذ  اندونزی مسلمان، و آفريقای سياه
 .تاريخی شان را هم نگه داشتند کرد اما آنها همزمان شخصيت

در هند، کنش و واکنش ميان دو تمدن باعث پيدايش هنر ناب هندی ـ 
. و به ويژه در قرن سيزدهم می بينيم شد که اوج آنرا در قرن دوازهم اسالمی
. دهلی، نمونه های شگفت انگيزی از اين هنر هنوز برجا مانده است در شهر

. از ديدن آن به دست می دهد ناشی از التقاطی بودن اين هنر است اعجابی که
باز می گردد،  ۱۱۹۳مسجد بزرگ شهر دهلی که تاريخ آن به سال  برای مثال،

ی شد اما ساختمان آنرا معماران و پيکرتراشان هندی به طراح توسط مسلمانان
اين ساختمان مخلوطی است از سبک هندیِ  همسان با طومار  .اتمام رساندند

به اين شيوه، يک هنر تماماً . همراه با تزئينات خط عربی مزين به نقش گل،
 بسته به زمان و مکان گاه به طور عمده اسالمی بود و گاه تازه پديد آمد که

سرانجام، وقتی که به قرن هجدهم ميالدی . غلبه داشت ويژگی هندی در آن
چنان در هم سرشته شده اند که تميز هريک از  مي رسيم، اين دو شاخه
 .ديگری ناممکن می شود

 عصر طاليی تمدن اسالمی در سطوح باالتر خود، هم شامل موفقيت بی نظير
 استان؛ و در کنار آنها ادبياتب  ةعلمی بود و هم تجديد حيات استثنايی فلسف

 نيز از دستاوردهای بزرگ اين دوران است، گرچه دوتای اول بود که سرآمد
 .پيروزی های ديگر به حساب می آيد

 

 علم و فلسفه در تمدن اسالمی

اين  .در اينجا بود که مسمانان مهمترين ابداعات را پديد آوردند: نخست علم
 در مثلثات،). نام شان هم عربی است که(ابداعات در جبر و مثلثات بود 

شده  پيش از آنها يونانی ها موفق. مسلمانان سينوس و تانژانت را اختراع کردند
حساب  يک زاويه را از روی وتری که دايره را قطع می کرد  ةبودند فقط انداز

 ۸۲۰در سال  خوارزمی محمدابن موسا ملقب به. سينوس، نصف وتر بود: کنند
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 دو  ةای در جبر منتشر کرد که تا حل معادالت درجميالدی رساله 
(quadratic equations) اين اثر بعدها به التين ترجمه شد . پيش رفته بود

. به عنوان يکی از کتابهای درسی مرجع در غرب مورد استفاده قرار گرفت و
 پس از اين تاريخ، رياضی دانان مسلمان توانستند معادالت دو مجذوری مدتی

(biquadratic equations) را حل کنند. 

اندازه  جغرافی دانان مسلمان که متکی به روش های رياضی بودند نيز به همين
کار  رصدخانه ها و ابزار ستاره شناسی که به. صاحب مقام محسوب می شوند

جغرافيايی  ، و اندازه گيری عالیِ  عرض و طول)به ويژه اسطرالب(می بردند 
  ةجمل اشتباهات فاحش بطلميوس را تصحيح کرد، از که) هرچند هنوز ناکامل(

باالترين   ةهمچنين، مسلمانان در اين زمينه ها شايست. دستاوردهای آنها بود
ـَر  ةدر زمين: تحسين اند  ةدرج علم شيمی  ،(optics) نورشناسی و علم بصَـ

علم  ، و)تقطير الکل، توليد شربت های شفابخش، و کشف اسيد سولفوريک(
 .زیداروسا

 بيش از نيمی از داروها و شيوه های مداوا و مرهم هايی که در غرب مورد
 استفاده قرار گرفت از اسالم گرفته شده اند، از جمله گياه سـِنا يا فلوس

(senna)ريواس، تمر هندی، جوزالقی ، (nux vomica)قرمزدانه ،  )  
kermesکسته بندی ، کافور، انواع شربت های طبی، ش)برگرفته از کرم قرمز

 .پومادها، مرهم های روغنی، و آب مقطر با گچ،

ابتدا مورد استفاده قرار  ، که اهل مصر بود، با آنکه کشفيات اش درابن نفيس
پيش تر از ويليام هاروی،  نگرفت، سه قرن پيش از مايکل سروه توس و بسيار

 .موفق به کشف جريان خون شد

از کشف دوباره ــ در اصل بازگشت  فلسفه آنچه روی داد عبارت بود  ةدر حوز
ِ  اخذشده از يونان  ةفلسف به موضوعات اين   ةدامن .مشايی و ارسطويی

همين کار  کشف دوباره محدود به نسخه برداری و تکثير مجدد نبود، هرچند
به  اين کشف دوباره در عين حال. نيز بی شک تالشی ارزنده محسوب می شد
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 ارسطو که به خاک  ةفلسف. و نوآوری هم بودکار، شرح و تفصيل   ةمعنی ادام
جهان و  ؛ تبيينخطرناک تلقی می شد اسالم منتقل شده بود، بناگزير

دين  انسانيت در اين فلسفه مخاطره آميز بود زيرا با اسالم به عنوان يک
و  وحيانی رويارويی پيدا می کرد، دينی که خود برای بودن جهان تبيينی عام

  ةفالسف با اين همه، ارسطو موفق شد. را دارا بود] اوتاما متف[بسيار دقيق 
رنسانس  با» متز. آ«اينجا هم مقايسه ای که . اسالمی را مجذوب و مسخـّر کند

 نام در واقع می توان گفت که چيزی به: اروپايی کرده مناسب به نظر می رسد
و  که ارزشمند] بينش انسان مدار= اومانيسم[وجود داشت  اومانيسم اسالمی

 .متنوع بود و در اينجا فقط می توانيم شمه ای از آن به دست دهيم

در . اسالمی شامل متفکران متعدد در زمانها و مکانهای متفاوت می شد  ةفلسف
الکندی، فارابی، ابن سينا، غزالی، و  :اين ميان پنج نام از همه برجسته ترند

دارند، و اهميت ابن ابن سينا و ابن رشد از ديگران شهرت بيشتری  .ابن رشد
جهت از همه بيشتر است که بر تفکر قرون وسطای اروپا تأثير  رشد از اين

 .عميقی گذاشت

 اين[ميالدی می دانيم  ۸۷۳که ما فقط تاريخ وفات او را به سال (الکندی 
ميالدی ثبت  ۸۶۶مجيد فخری   ةنوشت» اسالمی  ةتاريخ فلسف«تاريخ در کتاب 

به . ن النهرين متولد شد، پدر او والی کوفه بوددر بي]) است ـ مترجم شده
 ۸۷۰فارابی، متولد . لقب داده بودند» فيلسوف اعراب«محل تولدش، او را  خاطر

می زيست و در سال ) حلب(او در شهر آلپو . ميالدی، اصليت ترکی داشت
فارابی به اتفاق حامی و ولی نعمت خود . ميالدی در دمشق درگذشت ۹۵۰

ش از تسخير آلپو به دست دشمن، به دمشق مهاجرت کرده پي سيف الدوله،
ابن . خطاب می کردند ــ معلم اول ارسطو بود» )ثانی) معلم دوم«او را . بود

به دنيا آمد ] ازبکستان[در شهر افشنا نزديک بخارا  ميالدی ۹۸۰سينا در سال 
در غزالی در طوس متولد شد و همانجا . وفات يافت در همدان ۱۰۳۷و در سال 

غزالی در اواخر عمر به يک فرد فيلسوف ـ  ميالدی درگذشت؛ ۱۱۱۱سال 
دفاع ] در برابر فلسفه[تعصب از دين سنتی  ستيز تبديل شده بود که با شور و
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ی اسپانيا متولد شده )قرطبه(شهر کوردوبا  در ۱۱۲۶ابن رشد به سال . می کرد
 .رود گفتدر مراکش جهان را بد ميالدی ۱۱۹۸و در دهم نوامبر سال 

 اين تاريخ ها و مکان ها نشان می دهد که اومانيسم اسالمی، در تاريخ اين
 گسترده و عمر بلندی داشت، به ويژه اگر درنظر بگيريم که هريک  ةدين، دامن

 از اين چهره ها پيرامون خود همکاران و دانشجويان و خوانندگانِ  سرسپرده
 .بسيار داشت

که آخرين فيلسوف واجد اهميت، در  اين فهرست همچنين نشان می دهد
باليد ــ آخرين اما نه لزوماً مهمترين فيلسوف، هرچند که همين ابن  اسپانيا

 .عربی و با شخص ارسطو آشنا کرد  ةکه غرب را با فلسف رشد بود

 Louis) در اين چشم انداز وسيع، پرسش واقعي همان است که لويی گارده
Gardet)  آيا: است) ود به آن پاسخ منفی دادهو خ(به تأکيد مطرح کرده 

 وجود داشت؟» اسالمی  ةفلسف«حقيقتاً چيزی به نام 

 معنی اين پرسش آن است که آيا يک سنت فلسفیِ  واحد وجود داشت که از
 الکندی آغاز و به ابن رشد ختم می شد؟ آيا پيدايش چنين فلسفه ای، مديون

 و نوآور بود؟ به رسم مألوف اسالم بود؟ آيا اين فلسفه بديع] فرهنگی[فضای 
 .باشد بله و نه پاسخ محتاطانه و ناگزير بايد

يونانی از   ةسرگردان ميان انديش .  بله اين يک سنت فرهنگی يگانه بود
از سوی ديگر، از اين سو به آن سو درمی  يک سو و حقيقت وحيانی قرآن

يونان و نه انحصاری خود را مديون  اين سنت، عقالنيت روشن اما. غلطيد
فيلسوفان نامبرده، همزمان دانشمند هم   ةهم. گرايش علمی درون اسالم بود

شيمی، رياضيات، و همواره طب، توجه  بودند و به علومی چون ستاره شناسی،
بيشتر اوقات آنان را مورد لطف شاهان  طب بود که] تبحر در. [نشان می دادند

ابن سينا دست . راهم می کرددرآمدی ف و امرا قرار می داد و برای شان منبع
ابن رشد نيز همينگونه عمل . زد قانون به تأليف يک دايره المعارف طبی به نام
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طب اسالمی، حرف آخر در طبابت محسوب  کرد؛ و در اروپا، تا مدتهای دراز،
 .مولير می رسيم می شد، حتا زمانی که به عصر کمدی های

. کرد را دارای پيوستگی درونی میاسالمی   ةتأثيرات برگرفته از يونان، فلسف
ارسطو  مؤلف اين کتاب«نوشت، » فيزيک«ابن سينا در پيشگفتار خود بر کتاب 

و  او منطق، فيزيک،. او فرزند نيکوماخوس و خردمندترين يونانی بود. است
 من به اين سبب او را بنيانگذار اين. متافيزيک را بنياد گذاشت و کامل کرد

 يچيک از آثار ديگری که در اين رشته ها پيش از اورشته ها می دانم که ه
را  هيچ کدام از کسانی که تا امروز راه او. . . نوشته شده، حائز اهميت نيستند 
او  سال، نتوانسته چيز تازه ای به آثار ۱۵۰۰دنبال کرده اند، حتا با گذشت 

 » .بيفزايد يا در اين آثار خطايی مهم پيدا کند

ن ارسطو را ارج می گذاشتند، به ناچار درگير جدل فيلسوفان عرب که چني
] عقلی[پايان ناپذير ميان وحی پيامبرانه يعنی قرآن و تبيين فلسفی  های

طاقت فرسا ميان وحی و   ةمجادل. يونانی ها می شدند  ةيعنی فلسف انسان
بايست هر دو طرف جدل را تا اندازه ای قايل به تخفيف موضع  استدالل می
 .عقل و ايمان هريک تا اندازه ای مصالحه کنند نیخود کند، يع

 . شده بود پيامی االهی را به بشريت اعطا کرده بود» نازل«ايمان که بر محمد 
آيا يک متفکر قادر بود بدون کمک گرفتن از جای ديگری، حقيقت 

کند و عقل خود را مقدم بر اصول جزمی و ايمانی به  جهان را کشف
فيلسوفانی که از آنها   ةبرابر چنين دو راهه ای، هم در مقام داوری برنشاند؟

ِ  وافری، شايد بيش از حد الزم، نشان  نام برديم از خود مهارت ديالکتيکی
بيهوده نبود که نابغه قلمداد «ماکسيم رودنسون، ابن سينا،   ةبنا به گفت. دادند

نحصر به راه حل ابن سينا، که م» .راه حلی پيدا کرد] مشکل برای اين[او : شد
به شکل «پيامبران، حقايق سرمدی را : در اين مايه بود او هم نبود، چيزی
زبان آنها . آشکار کرده بودند» تمثيالت، تصاوير، و استعارات حکايات، سمبولها،

اما فيلسوف . مردم با اين هدف که آنان را خوشبخت کند  ةتود زبانی بود برای
گام ] پيامبرانه[يار فراتر از اين زبان اين حق را دارد که بس برخالف اين روش،
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] زبان و روش يافتن حقيقت[فيلسوف بر آزادی بی حد و مرز انتخاب  .بگذارد
تضاد کامل وجود ] فلسفی[فشارد، حتا زمانی که ميان رويکردهای رقيب  پا می
 .دارد

برای مثال، فيلسوفان اسالمی به طور معمول همانند يونانی ها اعتقاد داشتند 
اگر جهان همواره وجود داشته، چطور می  اما. هان جاودانی استکه ج

] پيامبرانه[چنانکه وحی  ،توان گفت در مقطعی از زمان خلق شده است
انتها، اعالم کرد که خدا  مدعی می شود؟ فارابی با پی گرفتن اين منطق تا به

باشد؛ خدا تنها  نمی توانست از اشياء و موجودات مشخص اطالعی داشته
مثل خدای عهد  اما خدای قرآن،. را می شناخت» گزاره های کلی«هيم يا مفا

هيچ . است چيزهايی که بر زمين است و در درياست با خبر  ةاز هم«عتيق، 
زمين، هيچ  برگی بدون آگاهی خدا بر زمين نمی ريزد؛ هيچ دانه ای در تاريکی

نوشته  خشکی وجود ندارد که از قبل گزارش و خبرش  ةنهال سبز يا شاخ
 » .نشده باشد

اعتقاد  جاودانه بودن روح فارابی به. تضادهای ديگری هم وجود داشت
رستاخيز و  از طرف ديگر، ابن سينا به. نداشت، اما ابن سينا اعتقاد داشت

او برآن بود که پس از . که در قرآن آمده، باور نداشت بازگشت بدن مرده
ده های غيرمتجسد بود، که همان قلمرو هستن مرگ، روح به سپهر خودش

منطقی، ديگر جايی برای پاداش و جزا  در نتيجه، به طور. بازخواهد گشت
خدا در کنار هستنده های . دوزخی وجود نداشت، نه بهشتی در کار بود و نه

بودند، و در مقابل آن، ماده زوال  غيرمتجسد و ارواح، ساکن جهان ايده آلی
بر سکون تقدم دارد و نه سکون  رکتنه ح«ناپذير و جاودانی بود ــ زيرا 

دليلی . . . ديگر است  مسبب هر حرکتي يک حرکت پيشين. . . برحرکت 
 » .وجود ندارد که خدا حادث باشد

اسالمی زياد بوده به ويژه در منطق و فيزيک   ةتوضيح ــ تأثير ارسطو در فلسف[
ا بهتر گفته اما تأثير افالطون، ي. طبقه بندی معارف  ةو نحو) سماع طبيعی(

تئولوگيا «در کتابی به نام  )فلوطين(تأثير نوافالطونی پلوتينوس باشيم، 
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اين کتاب در زمان . بر تأثيرات ارسطويی سايه می اندازد» آريستوتليس
الکندی، يعنی نسبتاً زودتر از آثار يونانی ديگر، به عربی ترجمه شد و برخی به 

متفکران مسلمان که مجبور بودند برای . نادرست آنرا به ارسطو نسبت دادند
آنچه که آرامش (فلسفه را به شکلی با آموزه های دينی و قرآنی وفق دهند 

، بينش نوافالطونی مددکار )فيلسوفان اسالمی نام نهاده» دينخويی«دوستدار 
) emanation(يا تجلی  فيضان ضد ارسطويی  ةبزرگی بود، زيرا در آن نظري

ی نخستين و » يکتا«منشاء چيزها از   ةهمتجلی : پيش گذارده می شود
ذات يگانه خارج از ). احد، ذات يگانه(هرچيز به بازگشت به سوی يکتا  شوق

 ]مترجم. است، که انديشه ای غير ارسطويی است غير از زمانزمان يا 

 را برمی انگيزند] فلسفی[گرفتيم، کنجکاوی  ارنست رنان اين نقل قولها که از
کار فراوان الزم است تا  نزديک و  ةمطالع .خ نمی دهنداما هرگز بدان پاس

ِ  غيرقابل اعتماد بتوان   ةدربار. [استدالالت را دنبال کرد] شبه[ اين منطق
نزد ابن سينا، نگاه کنيد به فصول مربوط  تقليب فيزيک و متافيزيک ارسطويی

آرامش   ةنوشت امتناع تفکر در فرهنگ دينی مشايی در کتاب  ةبه فلسف
  ]ـ مترجم ۳۸۰تا  ۲۰۰ستدار، به ويژه ص دو

داشته و  از زمان ارنست رنان به اين سو، فيلسوفانی که به اين موضوعات عالقه
معماها  معماهای قديمی آنها را مطالعه کرده اند، موفق به يافتن راه حل اين

يا ايده  تفسيرهای آنها متأثر از نوع گرايش شان است که عقلی باشد. نشده اند
 .ستی ــ يا اينکه کدام فيلسوف را بر ديگری ارجح تلقی کنندآلي

 الکندی بر آبهای دينی زورق می پيمود که طبعاً طوفانی برنمي انگيخت؛ ابن
 سينا به شکل انکارناپذيری ايده آليستی می انديشيد؛ ابن رشد فيلسوفی برای

 مسلمان  ةغزالی، مدافع ايمان، اصول جزمی تئولوگ های اولي. پايان جهان بود
 مشايی را ناديده بگيرد و حتا در  ةاو در صدد برآمد فلسف: را از آن خود کرد

 مرحله ای آنرا تخريب کند، زيرا گرايش های خودش، او را به مسيرهای بسيار
 سفيد و پشمين  ةاو اين دنيا را پس زد تا خرق. متفاوت عارفانه کشانده بود
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 نی دوخته شده بود نه طرفداران علمصوف بپوشد که برای تن رازباوران ايما
 .می شناسند» بي نوايان خدا«اين عده را با عنوان . کالم عقلی

کار او  امتياز. ابن رشد، طبيب کوردوبا، ويراستار و شارح نوشته های ارسطو شد
توضيحی  کامل عربی از متن يونانی را همراه با گفتاری  ةدر اين بود که ترجم

 اين متن و تفسيرات ابن رشد، در. عرضه می کرد شامل مالحظات و فرعيات
از عربی به التين ترجمه و سپس در اروپا پخش گشت و ) طليطله(شهر توليدو 

به اين ترتيب، . انقالب بزرگ فلسفیِ  قرن سيزدهم زده شد  ةنتيجه جرق در
اسالمی، برخالف پندار برخی از مفسران، در زير ضربات سهمگين غزالی   ةفلسف

پيش از آنکه قرن دوازدهم ميالدی  اما به هرتقدير،. راهی گور نشد لهبالفاص
 .اسالمی و علم اسالمی، عمرشان به پايان رسيد  ةبه پايان رسد، فلسف

سپس اين غرب بود که مشعل اين هردو را به دست گرفت و به راه خويش 
 .ادامه داد

 انحطاط تمدن اسالمی

ناگهان در قرن دوازدهم از  تمدن اسالمی پس از پيروزی های شگرف به
قرن   ةحتا در اسپانيا پس از سپری شدن آخرين ده. باز ايستاد حرکت

نامترقبه بودن اين . پيشرفت علمی، فلسفی، و مادی ادامه نيافت دوازدهم،
 .هايی را به ميان می کشد تغيير، پرسش

حمالت پرشور و  آيا آنطور که در گذشته ادعا می شد، اين اتفاق به سبب
نبايد اين نظريه را  و آزاد انديشی روی داد؟ سهمگين غزالی عليه فلسفه

محصول زمانه اش بود ــ همان اندازه معلول اوضاع  غزالی .زياد جدی گرفت
فلسفه از همان روزهای آغازين دشمنان بسيار  از آن گذشته،. که دليل آن

لی که های متعدد گواهی می دهند ــ عم تراشيد؛ چنانچه کتاب سوزاندن
زيادی از   ةهمينطور عد. امکانپذير نمی بود بدون دشمنی های فعال و عمومی

سلب حيثيت می شدند و محکوم به تبعيد ــ  مردم  ةفيلسوفان در بارگاه عام
بار ديگر عوض شود؛ و اوقاتی نيز پيش  ]سياسی[دستکم تا وقتی که اوضاع 
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هر فيلسوفی را وادار به می يافت و  می آمد که فقه اسالمی بر همه چيز تسلط
غزالی، فلسفه يک بار ديگر ] درگذشت[ گذشته از اين، پس از. سکوت می کرد

 .رشد نيست ابن  ةشکوفا شد، و منظور ما تنها فلسف

عقيده ای  اين بود؟» اقوام وحشی«به گردن ] رکود و انحطاط[آيا تقصير 
 (S. D. Gothein)  است که يک تاريخنگار متأخر به نام اس دی گوتين

نظر  اين اقوام نامتمدن خود از] اما بايد به خاطر داشت که. [ابراز داشته است
 آيا همين. نظامی ناجی اسالم در برابر تهديدات از سوی آسيا و غرب بودند

 اقوام نبودند که تمدن اسالمی را از درون به تحليل بردند؟

که  بودند) مرابطون( اين ناجيان خطرناک، نخست در اسپانيا خاندانها المراويد
که ) موحدون(از سودان و صحرای آفريقا می آمدند، سپس قوم الموحاد 

 ترکان سلجوقی در خاور نزديک، ناجيان اسالم را. شمال آفريقا بودند ساکنان
تشکيل می دادند، قبايلی که يا از استپ های سردسيری آسيای مرکزی آمده 

بنا به نظر اس دی گوتين، انحطاط . زو يا به عنوان غالم از نواحی قفقا بودند
تقريباً در تمامی حکومت های اسالمی قدرت به دست «آغاز شد که  زمانی

مديترانه شکسته   ةوحدت خط«و » افتاد] ی ترک[و رزمنده  غالمان سلحشور
اما برای اين اقوام «تالش اسالم به دست آمده بود،  اين وحدت با» .شد

چندان معنايی » ی مديترانه ای شريک نبودندسنت ها نامتمدن که هيچگاه در
 .نداشت

غرب  در برابر اين نظر می توان چنين پاسخ داد که اين اقوام نامتمدن، هم در
 و هم در شرق، چندان بدوی تر از اعرابی که نخستين پيروزی ها نصيب شان
 شد نبودند؛ و همانند عرب ها آنها نيز در اثر تماس با کشورهای قديمی، کم و

خلفای الموحدون حامی ابن رشد . يش در مدت کوتاهی متمدن شده بودندب
در گزارش های آشنای صليبيون، صالح الدين سلطان بزرگ کردی  .بودند

ريچارد شيردل، به عنوان شخصيتی بلندنظر و واال ترسيم شده،  االصل و خصم
سرانجام اينکه با کمک مصر، . جنگجويان نامتمدن مسيحی دستکم در چشم

سرکوبی مغولها در عين جلوت واقع در سوريه، در تاريخ  سالم موفق شد باا
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سرزمين «با تسخير آکرا، آخرين پايگاه مسيحی در  ، و۱۲۶۰سوم سپتامبر 
 .ديگر استقالل خود را به دست آورد ، بار۱۲۹۱، به سال »مقدس

 اواخر قرن يازدهم در مديترانه بود؟  ةاز دست دادن حوز  ةآيا انحطاط ثمر
دوباره به چنگ آورد و  ميالدی، اروپا به تدريج نواحی کنار دريای مديترانه را
هانری پيرن . گرفته شد در نتيجه، امتيازات و فوائد اين مناطق نيز از اسالم

نهم ميالدی وقتی  تاريخنگار فرانسوی بر اين نظر است که در قرون هشتم و
نقل و انتقاالت  پا از امکانکه مسلمانان نواحی مديترانه را فتح کردند، ارو

برای [حال  .آزادانه باز ايستاد و ناچار به مناطق داخلی عقب نشينی کرد
. گرفت هانری پيرن را می بايست برعکس در نظر  ةنظري] توضيح علت انحطاط

هميشه فلج  اين بار نواحی مديترانه از زير کنترل اسالم به درآمد و آنرا برای
ملزومات و  قادر نشد به گسترش خود ادامه دهد وساخت، به نحوی که ديگر 

 .امکانات زيست معمولی و روزانه اش را بازتوليد نمايد

نخستين کسی  ۱۹۳۰که در سال » ای اف گوتيه«عجيب به نظر می رسد که 
اين شکست و عقب نشينی تمدن اسالمی را برجسته کرد هرگز در  بود که

ان زمان بسيار مطرح بود در مورد تئوری هانری پيرن را که هم صدد برنيامد
اين  با ميزان کنونی دانش ما، به احتمال زياد. اسالمی به کار گيرد افول تمدن

 .اسالم است] تاريخی[بهترين نظريه در توضيح واگشت و واپس ماندن 

 از اين پس شايد هرگز. تمدن اسالمی از اين شکست نيز جان سالم به در برد
در . ل نشد اما به هرحال به بقای خود ادامه دادبه عظمت دوران گذشته ناي

ای تمدنها، ما می دانيم شما «هنگامی که پل والری اعالم کرد،  ١٩٢٢ سال
فصول تاريخی چنان است که گلها و . ، مسلماً او مبالغه می کرد»هستيد فانی

حداقل آنکه نابودی . را بر زمين می اندازد اما درخت برجا می ماند ميوه ها
 .بسيار دشوارتر صورت می گيرد درخت

از . پس از قرن دوازدهم بدون شک اسالم شاهد روزهای بسيار تاريکی بود
 ۱۲۷۰تا  ۱۰۹۵(غرب اسالم با نبرد طوالنی صليبيون مواجه شد  سمت
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اما در . نيمه پيروز بيرون آمد ۱۲۹۱آن، پس از تسخير آکرا در  که از) ميالدی
از سمت آسيا . س گرفت، دريا را از کف دادهرچند زمين ها را بازپ اين نبرد،

و  ۱۲۰۲طوالنی و سهمگين قبايل وحشی مغول ميان سالهای  توسط هجوم
ترکستان، ايران، و آسيای صغير هرگز از اين حمالت  :تحليل پيدا کرد ۱۴۰۵

 ۱۲۵۷فتح بغداد در سال . دوباره کمر راست کنند تخريب کننده نتوانستند
اسالم تنها به ميزان محدودی توانست از . بد بود بخت بارز اين  ةميالدی نشان

 .اين زخم ها شفا پيدا کند

 در همان زمان، طی اين قرون تاريک ــ قرنهای سيزدهم، چهاردهم، و پانزدهم
ميالدی ــ دشواری های خاص اسالم توسط مشکالت اقتصادی عام جهانی 

امی دستخوش يک از چين و هند تا اروپا، دنيای کهن به تم. شد تشديد می
هرچيز و هرکس به کام اين بحران که چند قرن دوام . شد بحران درازمدت

از (اروپا به نظر می رسد که بحران کمی ديرتر فرارسيد  در. آورد فرو رفت
و  ۱۴۵۰ميان سالهای (و مدت آن نيز کوتاهتر بود  )ميالدی ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۰
بارزترين . واقعی و جدی بود به هرحال اين بحرانی اما). به پايان رسيد ۱۵۱۰

به درازا کشيد و در  ۱۴۵۳تا  ۱۳۳۷بود که از  جنگ های صدسالهتجلی آن 
طوالنی خارجی و نبردهای داخلی مدنی و  کنار آن يک سلسله از جنگهای
بنابراين، به هنگام . بسيار نيز به وقوع پيوست اجتماعی توأم با ويرانی ها و فقر

الم، بايد ميان پديده های عام جهانی و پديده اس ارزيابی از شورکامی های
 .مسلمان بود، تمايز قايل شويم هايی که مختص سرزمين های

آخرين  ،ابن خلدون در چنين شرايطی از رنجوری و بدبينی عام بود که
خلدون  ابن. خود را خلق کرد  ةفيلسوف بزرگ مسلمان، آثار ارزشمند و برجست

که در  ی بود با اصليت آندالوسی)جامعه شناسو امروزه بايد گفت (تاريخنگار 
در  او به عنوان يک ديپلمات و دولتمرد. متولد شده بود ۱۳۳۲تونس به سال 

 شهرهای گرانادا، تلمسن، بجائيا، فز، و در سوريه يک زندگی پرمشغله و با
. شغل قضاوت را داشت) در قاهره ۱۴۰۶(او به هنگام مرگ . اهميت داشت
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از مرگ تيمورلنگ رخ داد که ابن خلدون زمانی به  يک سال پس مرگ او
 .دربارش فرستاده شده بود عنوان سفير به

نام دارد که مجموعه ای است بزرگ با » کتاب العبر«اثر اصلی ابن خلدون 
به تنهايی  آن  ةمقدم .تاريخ اقوام مهاجم است  ةتنظيمی بديع که دربرگيرند

  ةدربار له ای سيستماتيک رايک شاهکار است که برای نخستين بار رسا
مقدمه  اين. و جامعه شناسی تاريخ اسالم می پروراند) روش علمی(متدولوژی 

عنوان  با ۱۹۵۸به زبان فرانسه و در سال » پرولگومن«در قرن نوزدهم با عنوان 
 .به زبان انگليسی منتشر شد» پيشگفتاری بر تاريخ: مقدمه«

 بود اقتصاد جهانی، عمدتاً در قرنپس از برگشتن اوضاع به حال عادی و به
 .شانزدهم، اسالم بار ديگر از موقعيت واسط خود ميان شرق و غرب بهره گرفت

 .شهرت دارد، دوام پيدا کرد» الله  ةدور«عظمت ترکيه تا قرن هجدهم، که به 
به  زمانی رخ داد که تصاوير واقعگرا يا تزئينیِ  گل» الله  ةدور«در استانبول 
 ی ظروف و در مينياتورها و نقوش پارچه ها و بافته ها ظاهر میطور مدام رو

الله عنوان مناسبی است برای عصری که از لحاظ قدرت و محاسن   ةدور. شد
از لحاط سياسی، بهبود اوضاع به معنی پيروزی های سريع . کم نداشت چيزی

 ۱۴۵۳(ترکان عثمانی بود که مدتها قبل از فتح قسطنطنيه   ةو برجست
آن موفقيت خيره کننده، پيروزی های چشمگير . بود آغاز شده) دیميال

پيروزی ها تا قرن شانزدهم، ترکيه را تبديل به  اين. ديگری به دنبال داشت
 .مديترانه کرده بود  ةيکی از قدرت های بزرگ حوز

 کوتاهی اسالم را  ةبيزانس و نواحی مقدس عربی، به فاصل  ةسروران جديد خط
، سلطان عثمانی، ترک اعظم، خود ۱۵۱۷پس از سال . اختندکمابيش از نو س

نواحی خارج از کنترل ترکها فقط شامل . تمام مؤمنان محسوب می شد  ةخليف
نايب (دوردست ترکستان، مراکش در آنسوی ريجنسی  مناطق
ايران در اين زمان تحت . و ايران شيعی بود ی الجزاير،)Regencyالسطنه

مزدوران مسلمان . ناسيوناليست شده بود از پيشحاکميت خاندان صفوی بيش 
يکی ) ميالدی ۱۵۳۰تا  ۱۴۹۵(بابر  مغول و ترک به رهبری ظاهرالدين محمد
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را به تصرف درآوردند و در سال  از خويشان دور تيمورلنگ، امپراتوری دهلی
مغول اعظم آن ظاهرالدين  امپراتوری نوينی بنانهادند که نخستين ۱۵۲۶

 .نقاط هند مسلط شد کوتاهی بر اکثر  ةمپراتوری به فاصلاين ا. محمد بود

ترکها موفق شدند مجارستان مسيحی را در نبرد  ۱۵۲۶در همان سال 
آشکار بود که اسالم به رهبری ترکان سنی، نوعی . شکست دهند موهاکس

پيروزی کامل جزميت اسالمی  تجربه می کرد که همراه بود با نوزايی عام را
  .و دين سـنتی

درت بار ديگر خود را ابقا کرد، آزاد انديشی از ميان رخت بربست و رژيمی ق
 .آهنين بر مردم تحميل گشت

 ترکان مصادف شد با رونق مادی، رشد  ةدر مناطق بالکان و خاور نزديک، سلط
 ۸۰قسطنطنيه تنها  ۱۴۵۳در سال . سريع جمعيت، و استقرار شهرهاي بالنده

 ۷۰۰هم هنگامی که تبديل به استانبول شد، در قرن شانزد. سکنه داشت هزار
شاخ  در آنسوی (Pera) در خود شهر و محالت يونانی نشين پرا هزار نفر

در سمت  )Scutariاسکودار ـ(و اسکوتاری  (Golden Horn) طاليی
شهرهای بزرگ،   ةاين پايتخت، که همانند هم. بودند بسفر مقيم  ةآسيايی تنگ

در خود داشت و هم فقر هولناک، الگويی رشک  را هم زندگی اعيان و تجمالت
که به رهبری عثمانی ها، نفوذ خود را در  انگيز از تمدن را عرضه می کرد

می ] عناصر فرهنگی ای[و به صدور  مناطق دور به طرز وسيعی پخش می کرد
سليمانيه که برای سلطان سليمان  پرداخت نظير الگوی مساجد بزرگی چون

  .ساخته شده بود

 ت واقعی ترکيه که تا ساليان سال از سوی غرب انکار می شد اکنون بهعظم
آرشيوهای بی . تدريج به مدد تحقيقات تاريخنگاران بر ما آشکار می شود

ترکيه، که سرانجام طبقه بندی و فهرست نگاری شد، به روی محققان  همتای
ع، اين آرشيوها يک به يک عملکردهای يک بوروکراسی متنو. شود گشوده می

و مسـتبد را آشکار می کنند که قادر بود اقداماتی نظير  دقيق، پيشرفته،
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جمعيت، تدوين يک سيستم اداری متجانس، و  سرشماری کامل و دقيق
را سازمان دهد و با مستقر کردن قبايلی  انباشت خزانه های بزرگ طال و نقره،

 دژی مستحکم عليه اروپا بسازد و به استعمار در مناطق بالکان،
 .بالکان بپردازد  ةسيستماتيک خط

بزرگش  آخرين تکان. اما اين ماشين عظيم سرانجام در قرن هفدهم از پا درآمد
امپراتوری ترک از  پس از اين تاريخ، آيا. روی داد ۱۶۸۷وين به سال   ةبا محاصر

امپراتوری و فضای باز  اين رو فروکاهيد که فاقد تجهيزات دريانوردی بود؟ ميان
کامل به اقيانوس  طلس، مراکش حائل بود؛ دريای سرخ امکان دسترسیآبهای ا

 .  رويارو بود هند را نمی داد؛ و در خليج فارس با مقاومت خشن ايرانی ها
مهمتر از همه، ناوگانهای برتر اروپايی و حاميان تجاری قدرتمندشان 

 .بودند که به تازگی از راه رسيده بودند

ين خاطر رو به زوال گذاشت که نتوانست به موقع يا شايد امپراتوری ترک به ا
امپراتوری ترک در  خود را با تکنولوژی نوين وفق دهد؟ يا به وضوح بيشتر،

قرن هجدهم و به ويژه در قرن نوزدهم، در موضع رقابت شديد با 
پيروزی های سواره نظام اتريش طی کارزارهای  مدرن قرار گرفت؟  ةروسي

فقط نواحی مرزی ترکيه ) ميالدی ۱۷۱۸تا  ۱۷۱۶از به ويژه (شاهزاده يوجين 
روسيه، يک غول جوان می   ةاما با مداخل .در اروپا را به مخاطره انداخته بود

 .را به مصاف بطلبد آمد که پهلوانی بيمار يا دستکم خسته

نبود که  «مرد پير اروپايی«اين اوصاف، امپراتوری ترک در اوان کار آن   ةبا هم
آنها  وزدهم به آن تبديل شد و از قدرتهای بزرگ و ديپلماسیسپس در قرن ن

 اسالم ترکی تا مدتها همچنان. چنين بی پروا مورد بی مهری قرار گرفت
 ايران صفوی نيز اينچنين بود، چنانکه. قدرتمند، درخشان، و پرزور باقی ماند

 .تاورنيه، سفرنامه نويس فرانسوی در قرن هفدهم به ستايش آن برخاست
نگونه، امپراتوری بزرگ مغول بود که در آغاز قرن هجدهم می رفت تا همي

را عالرغم ديده بانی نزديک ] هند[در جنوب  (Deccan) فالت دکان سراسر
  .فرانسوی ها به تسخير خود درآورد انگليسی ها و



 آيا اسالم می تواند غيرسياسی شـود؟                                                 نوشتهء  عبدی کالنتری

را زودتر  بنابراين، بايد در برابر داوری های شتابزده ای که تاريخ انحطاط اسالم
تاريخ  ]زودرس[رخ داد برآورد می کند و به نوعی سعی در پيشبينی  از آنچه

  .دارد، هشـدار بدهيم
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