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 همقدم

رمغان اسالم براي بشريت ، فرهنگ و تمدن عظيم و جامعي است که ا

تمامی انسانها بويژه مسلمانان را براي هميشه وامدار خود کرده 

است . امروزه معرفي فرهنگ و تمدن اسالمي ، مسئله مهم و مورد 

توجه جوامع ، بويژه برای اهل فضل و دانش است . نسل هاي آينده 

ه گذشتگان آنها از لحاظ فرهنگ و تمدن ، مسلمان ، بايد بدانند ک

در چه مرتبه ای بوده اند . اين آگاهي در شکل دهي و بازسازي 

شخصيت آنها بسيار موثر است . استعمار در طول دو قرن گذشته ، 

سعي کرده است ، اصالت و کارايي فرهنگ و تمدن اقوام ، بخصوص 

دن خود را به مسلمانان را انکار کند تا در پی آن ، فرهنگ و تم

اين کشورها صادر کند . هدف اصلي غرب اين است که جهان و فرهنگ 

هاي مختلف را به اين باور برساند که چاره اي جز غربی شدن 

 ندارند . 

يکی از اهداف بيگانگان از انکار تمدن اسالم و تحميل فرهنگ و 

ارزشهاي غربی به کشورهای مشرق زمين ، اين است که پيشرفتهاي 

ملل و تمدن ها را به خود نسبت دهند و از سوي ديگر ، از همه 

 حرکت سريع و پيشرفت رو به جلوي مسلمانان جلوگيري کنند .

هدف از نگارش اين كتاب كه جهت دانشجويان گروه پزشكي تدوين شده 

است، معرفي برخي از جنبه هاي برجسته فرهنگ و تمدن اسالم به 

 دانش اموختگان اين رشتهند خصوص در حيطه پزشكي است كه مي توا

با تقيدی آگاهانه و پشتوانه ای از معارف اسالمی و  ها را

برخورداری از درکی درست و اطالعاتی گسترده درباره تاريخ علم، 

نقش های موثری در خصوص آموزش، پژوهش و  در جهت به عهده گرفتن 

 ياري نمايد.همچنين مشاوره و مشارکت در امور آموزشی و پژوهشی 

 مولفين
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یکی از مباحث مهم و اصلی در هر پژوهشی، بررسی مفاهیم کلیدی آن است. برای شناخت تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم 

باشاند. هاای تااریخ، فرهناگ و تمادن مایو ایران، آشنایی با برخی از مفاهیم ضروری است. از جمله این مفااهیم واهه

 رساند. شناخت این مفاهیم ما را برای ورود به بحث یاری می

 مفهوم تاریخ 

 واهه تاریخ در نزد مسلمانان از روزگاران دور در معانی متعددی به کار رفته است که از آن جمله موارد زیر است:

اسات و معناای آن هماان  The history ofگذشت زمان و رویدادها؛ یعنی تکامل تاریخی که معادل عباارت  .1

 توان فهمید. چیزی است که از واهه و عبارت تاریخ اسالم، تاریخ ایتالیا و تاریخ ایران می

 .The dateای با روز، ماه و سال؛ معادل عبارت معین کردن زمان حادثه .2

 .The historyهای تاریخ و آن چه در آن آمده است معادل علم تاریخ و آشنایی با آن و کتاب .3

 است.  Historiographyنگاری، تدوین تاریخ، توصیف، تکامل و تحلیل آن که معادل واهه رایند تاریخف .4

 The biography(1)ی نامه، تاریخ و شرح احوال رجال، معادل واههزندگی .5

 (  2اند.)همچنین برخی محققان، معنای اصطالحی تاریخ را علم حوادث گذشته بشری و علم قوانین این حوادث دانسته

های گوناگون است که در آن کارهای گذشاته جامعاه انساانی موضاو  و اما در اصطالح امروز تاریخ یک علم با گرایش

شود علل وضع قوانین و روابط حااکم و باروز برخای حاوادث اجتمااعی و یاا رشاد و محور بحث است و کوشش می

ای شاود بارای ارزیاابی وضاع جواماع ین گردد تا وسیلهانحطاط جوامع کشف گردد، تا از این رهگذر فلسفه تاریخ تدو

 (3امروز و آینده بشری.)



های ارائه شده درباره چیستی تاریخ با ایرادهایی روبرو بوده است. برخی محققان، علوم مربوط به تاریخ را تقسیم تعریف

تواند باشد که با یکدیگر رابطه نزدیکای اند. از دید ایشان سه علم مرتبط به تاریخ میو برای هر قسم تعریفی ارائه کردنده

 . فلسفه تاریخ.3. تاریخ علمی 2. تاریخ نقلی 1دارند 

ها در گذشته، در تعامل اوضاا  و احاوالی کاه در زماان علم به وقایع و حوادث و اوضا  و احوال انسان . تاریخ نقلی:1

ها تألیف شده در این مقوله قرار ی ملتکه در میان همه هاییها، و سیرهها، فتحنامهنامهحال وجود دارد. از جمله، زندگی

 گیرد. می

 . تاریخ علمی:2

های گذشته که از مطالعه و بررسای حاوادث و وقاایع ساپری شاده بدسات علم به قوانین وسنن حاکم بر زندگی انسان

مبادی و مقدمات تاریخ علمای  دهد، به منزلهآید. حوادث و وقایع گذشته که محتوای رسائل تاریخ نقلی را تشکیل میمی

ها است تاا رود. مورخ در این قسم از تاریخ در پی کشف طبیعت حوادث تاریخی و روابط علّی و معلولی آنبه شمار می

با یک سلسله قواعد و ضوابط عمومی و قابل تعمیم، به موارد مشابه حال و گذشته دست یابد. بنابراین، موضو  این علم 

کند اختصاصی به گذشته ندارد و قابل تعمیم به خ گذشته است اما مسایل و قواعدی که استنباط میهرچند حوادث وتاری

 (4حال و آینده نیز هست.)

 . فلسفه تاریخ:3

ای به مرحله دیگر و قوانین حاکم بر این تحوالت و تطورات. علام تااریخ در علم به تحوالت وتطورات جوامع از مرحله

ی هاا در یاک مرحلاهی دیگر اسات، ناه علام زیسات آنای به مرحلهتکامل جامعه از مرحلهاین معنی در حقیقت، علم 

های ی ماست، نه علم به باودن آن. از ایان رو، مقاوّم تااریخی باودن مسا لهخاص. به عبارت دیگر، علم به شدن جامعه

گذشته آغاز شده و همچنان اداماه  فلسفه تاریخ این نیست که به زمان سابق تعلق داشته باشد بلکه یک جریان است که از

 ( 5دارد.)

توان علم مسائل نظری تاریخ یا تاریخ نظری نامید. این دانش خود باه دو رشاته جداگاناه علم تاریخ در این مفهوم را می

های عماومی و هاا و سانتی علل حوادث اجتماعی و یا فان قانونشد و چون مسائل نظری تاریخ یا در زمینهتقسیم می

تاوان فلسافه تااریخ نامیاد و یاا ایان کاه دربااره مساائل مرباوط باه کند، در این صاورت آن را مین را بحث میکلی آ

بندی مناابع و اساناد تااریخی، آداب نقاد شناسی دانش تاریخ، از قبیل ضوابط و اصول ارزیابی اسناد تاریخی، طبقهروش

 شود. نامیده می« علم تاریخ»که از این حیث کند شناسی تاریخ فلسفه بحث میتاریخ، ضوابط و اصول گزارش

 فرهنگ

شاود. در و در عربی ثقافاه ترجماه می Cultureاز فرهنگ تعاریف مختلفی ارائه شده است. این واهه در زبان انگلیسی 

ی فرهنگ به معنی ادب و تربیت به کار رفته است که با پسوند ساتان باه صاورت فرهنگساتان و باه آثار کهن ایران واهه

 معنای دبستان و مکتب آمده است. 



توان در برسی و مطالعاه آثاار پژوهشاگران ایان سارزمین ای طوالنی دارد و این امر را میمفهوم فرهنگ در ایران پیشینه

به معنی نیروی معناوی، شاکوه، عظمات، « فرّ»تشکیل شده است. « هنگ»و « فرّ»ی فرهنگ از دو جزء بدست آورد. واهه

در نقش پیشوند نیز ذکر شده است که در این صورت به جای معنی جلاو، « فر»است. عالوه بر این جالل و درخشندگی 

 شود. نشیند. در واهه فرهنگ، فرّ، در معنای اخیر یعنی به صورت پیشوند به کار برده میباال و پیش می

باشد. معنی ترکیبای و وقار می)سنگ( به معنی کشیدن، سنگینی، وزن، گروه  Thangaاز ریشه اوستائی « هنگ»همچنین 

ها و نیروهاا و اساتعدادهای این دو واهه بیرون کشیدن و باال کشیدن است که منظور از آن بیرون کشیدن مجمو  دانستنی

( در کتب و آثار قدیم فارسای 6ی آدمی است.)های ناشناختهها و خالقیتی افراد یک ملت برای پر بار کردن پدیدهنهفته

ای که گااه معناای مجاازی جاای معاانی حقیقای آن را در مفاهیم مختلف به کار برده شده است؛ به گونه ی فرهنگواهه

 گرفته است. 

های مختلف علوم انسانی، هر یک از پژوهشاگران بناا شناسی و دیگر شاخهاز زمان پیدایش و رشد جامعه شناسی، انسان

اند. بعضی فرهنگ و تمدن را یکی دانسته و بعضی دیگر به عنوان دو به نظر خود تعریف جدیدی برای فرهنگ ذکر کرده

 اند. مقوله جداگانه مورد تبیین قرار داده

هاا، ای است کاه شاامل مجموعاه علاوم و داناشای پیچیدهشناس انگلیسی ا فرهنگ مجموعهادوارد تایلر ا مردمبه نظر 

اعتقادات، هنرها، افکار و عقاید، صنایع، تکنیک، اخالق، قوانین و مقررات، سخن، عاادات و رساوم و رفتاار و ضاوابطی 

( رالاف 7گیارد و در قباال آن تعهاداتی باه عهاده دارد.)است که انسان به عنوان عضو یک جامعه، از جامعه خود فرامی

دهناد و آناان را باه داند که ویژگی مشخص و روشانی باه افاراد جامعاه میلینتون، مفهوم فرهنگ را مسائل بنیادینی می

ای از ( مایکال گیلساون فرهناگ را مجموعاه8آورد.)صورت یک گروه متمایز با زبان، آداب، رسوم و دین خاص در می

گیرند و در واقع به مساایل غیار علمای بساتگی دارناد، د ناشناخته و مسایلی که ذیل عنوان امور غیرطبیعی قرار میقواع

 (  9داند.)می

م در 1956پوست کاه در ساال های فرهنگی سیاهی جهانی ادبا و شخصیتپوست ا در کنگرهفرانتس فانون ا متفکر سیاه

فرهناگ »، تعریف زیر را از فرهناگ ارائاه داده اسات: «نژادپرستی و فرهنگ» پاریس برگزار شد، در گفتار خود با عنوان

های فکری است که از برخورد بشر با طبیعت و باا هام ناو  خاود باه وجاود ای از حرکات و روشعبارت از مجموعه

 (11«.)آیدمی

های انساانی یاا باه وسایله وههای غریزی است. فرهنگ دربرگیرنده تمام عواملی است که فرد از گرفرهنگ ماوراء پدیده

های گوناگون، نهادهای اجتماعی، باورها، اشکال مختلف تماس و غیره متأثر ها، شیوهرفتار آگاهانه آموخته و یا از تکنیک

 شده است. 

ها در طی تاریخ انسانی آفریده شاده های مادی و معنوی است که توسط انساندر واقع فرهنگ عبارت از مجموعه ارزش

ای مبین میزان، سطح پیشرفت و ترقیات فنی، تجربیات تولیدی در کاار، وضاع آماوزش و هر فرهنگی در هر دورهاست. 

 ها است. ها و نهادهای اجتماعی معین از زندگی انسانپرورش، علم، ادبیات، هنرها، آرمان



ارت اسات از کلیاه عبا« فرهناگ»خالصه باید گفت فرهنگ راه و روش زندگی است کاه هار قاومی بارای خاود دارد. 

های عامه که از نسلی به نسل بعد منتقل ها، آداب و رسوم، مقررات عقاید، هنرها و دانستنیها، اندوختهها، پرداختهساخته

 شود. می

 خصوصیات اساسی فرهنگ

مال ی همه یا اکثریت اعضاء گاروه، جاماه عهای اجتماعی رفتار است که به وسیلهفرهنگ یک گروه شامل انوا  مدل .1

 پوشد. می

جامعه یک اصطالح فرهنگی است که افراد، به نسبت روابطی که با یکدیگر دارند، برای بیان برخی از صور رفتارهاای  .2

 برند. خود به کار می

حقیقت فرهنگ عبارت از وقو  اعمال و ضوابط بین افراد است، که از نظر ذهنی برخوردار از دنیاائی متفااوت اسات  .3

 تواند به وسیله آن ابزار هویت کند. فع و روابط خود با دیگران میکه هر کس در جهت منا

 ای از درخت فرهنگ گروهی است که به آن تعلق دارد. هر فرد معرف جزئی از فرهنگ و شاخه .4

 تمدن 

باشد. تمدن در عربای های التینی و عربی، به معنای مشترک شهرنشین شدن و اقامت در شهر میی تمدن در فرهنگواهه

است که ریشه آن حضر و به معنای مستقر شدن و اقامات « الحضاره»واهه مدینه گرفته شده و معادل رایج آن در عربی  از

( برای واهه تمادن نیاز همانناد 11رود.)در منازل و روستاها است که در حقیقت در مقابل بداوت و صحرانشینی بکار می

اناد: ناسان تمدن را وابسته به وجود آثار هناری و باساتانی دانساتهشفرهنگ معانی و تعاریف متعددی وجود دارد. باستان

گویند. سیاسیون تمدن را برقراری روابط شود تمدن میمورخین، میراث گذشته یک جامعه را که به نسل آینده منتقل می»

ی ست باه عقیادهخارجی و حسن جریان امور داخلی کشور گویند. به عقیده فالسفه فطرت انسانی بر تمدن نهاده شده ا

 (  12«)گیرند.های جدید قرار میها در پرتو آن تحت تأثیر دانشجامعه شناسان تمدن حالتی شرقی است که ملت

نامه دهخدا، تمدن به معنای اقامت کردن در شهر، شهرنشینی، مجازاً تربیات، ادب و تمادن داشاتن، یعنای دارای در لغت

 (  13ی کامل تربیت اجتماعی قرار داشتن، خالف بربریت، آمده است.)تربیت بودن، شهرنشین بودن و در مرحله

هاا، هنرهاا، فناون، آداب و رساوم دانشی تمادن عباارت اسات از مجموعاه»نویسد: هرسکویتس در تعریف تمدن می

های انسانی، طی قرون و اعصار های افراد و گروهتأسیسات نهادهای اجتماعی که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیت

های یک جامعه و یا چند جامعه که با هم ارتباط دارناد رایاج اسات مثال گذشته توسعه و تکامل یافته و در تمام قسمت

هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی و تکنیکای خااص بساتگی تمدن ایران و هر کدام دارای ویژگیتمدن مصر، 

های متنو  و با اهمیت ای است به قدر کافی بزرگ از پدیده( مارس موس در مورد تمدن معتقد است، مجموعه14«.)دارد

های فرهنگای جواماع ها و فعالیتدورانت اندیشه ( ویل15از نظر کمی و کیفی و معموالً بین چند جامعه مشترک است.)

آورد که شهرنشینی تکامل یافته باشاد. وی همچناین تمادن را تاابع عاواملی چناد را وقتی در شمار تمدن به حساب می

دارد و این عوامل به شود و یا آن را از سیر و حرکتی که در پیش دارد باز میداند که یا سبب تسریع در حرکت آن میمی



ظر او عبارتند از شرایط معرفه االرضی، جغرافیایی، اقتصاادی، زیساتی، روانای، نظام سیاسای وحادت زباانی و قاانون ن

 (  16اخالقی.)

گیارد. ممکان اسات علات توان گفت که هر تمدنی با یک یا چند اندیشه اساسای شاکل میبا توجه به تعاریف فوق می

هاا های مادی و تکنولاوهی زنادگی انساانروپا. تمدن بیشتر به جنبهشکوفایی تمدنی در عرصه اقتصاد باشد؛ مثل تمدن ا

 باشد. ها در طول تاریخ بشر میهاست و میراث انساناشاره دارد. که فراتر از قومیت

اند. با رجو  به تقسیم کار دورکیم، شاید به این علات کاه در ی تمدن داشتهافرادی مثل ویل دورانت شهرنشینی را الزمه

شود این تقسایم کاار در تماام نهادهاای بشاری مثال لیل تراکم جمعیت و افزایش نیازها تقسیم کار پیچیده میشهر به د

افتاد و در ایان حاال باا راه یاافتن تکنولاوهی باه آن و شاکل گیاری اباداعات و اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اتفاق می

 ساکنانش را برآورده کند. تواند نیازهای مادی کند. عناصر تمدن میاختراعات، تمدن بروز می

توان نکاتی را به صورت نتیجه اشاره کرد: نخسات اینکاه هار تمادنی با توجه به آن چه که از تعاریف تمدن ذکر شد می

ها وجاود دارد توان آن را فرهنگ یک تمدن دانست. این اصول عقلی که در تمادندارای خواستگاهی عقالنی است و می

ی است که در ذهنیت جمعی در مورد زندگی نقش بسته است. مسائلی مانند دولت، قدرت، ناظر به هدف زندگی و معنای

مشروعیت در سیاست، معقوالتی مانند انسان، دین، جامعه و باالخره مسایل مانند کار، طبیعت ثروت در عرصه اقتصااد و 

ر تمادن دارای مجموعاه ( دوم ها17شاود.)همین طور تکالیف و حقوقی که برای انساان در حاوزه حقاوق تعریاف می

ها هستند کاه های اجتماعی، همچون نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و همین طور نظام سیاسی است. اساساً هیمن نظامنظام

 دهند. تمامیت یک تمدن را شکل می

 

 رابطه تمدن با فرهنگ

شاود کاه در ایان ساوب میارائه شده است، گاهی تمدن صاورتی از فرهناگ مح« فرهنگ»و « تمدّن»در تعاریفی که از 

تار و خصوصایات صورت، تمدن و فرهنگ ممکن است مترادف باشند و در صورتی کاه فرهناگ دارای پیچیادگی بیش

 روند. تر باشد، در یک معنا به کار میتر و کیفیتی پیشرفتهفراوان

دانساته و « فرهناگ»را معاادل « تمادن»های تمدن و فرهنگ، حد و مرز مشخصی ندارند. برخای رسد که واههبه نظر می

 دانند. می« فرهنگ»را معادل « فرهنگ معنوی»و « تمدن»را « فرهنگ مادی»( و برخی 18تفاوتی بین این دو قائل نیستند)

است که به کمک این دو یعنی دانش علمی  شناس آلمانی تمدن را معرفت علمی و فنی دانسته و معتقدآلفرد وبر ا جامعه

های هنری، مذهبی، فلسافی و آداب را فرآورده« فرهنگ»توان بر منابع طبیعی مسلط شد. در حالی که منظور از و فنی می

شناساان و ( اماا نظار او الاقال باه دلیال زیار چنادان ماورد قباول انساان19دانند.)و رسوم اعتقادات و... یک جامعه می

 ناسان نیست:شباستان

اسات. باه « فرهناگ غیرماادی»و « فرهناگ ماادی»در واقع همان اختالف رایج میان « تمدن»و « فرهنگ»این تمایز میان 

 (21گرفته است.)« فرهنگ»و فرهنگ معنوی را به جای « تمدن»عبارت دیگر آلفرد وبر، فرهنگ مادی را 



ی ( در این مضمون، معنی فرهناگ تغییار کارده وهماه21.)دهندی مقابل تمدن قرار میگروهی دیگر فرهنگ را در نقطه

ی شاود. حاال آنکاه تمادن باه حاوزههای انسانی مربوط به اسطوره، دین، هنر، و ادبیاات را شاامل میعقاید و آفرینش

د ترین معیارهای مورکند. خط، تکنولوهی، و علم عمومیآوری )تکنولوهی( و علم اشاره میخالقیت انسانی مرتبط با فن

ی تجربای، های دیگاری نیاز اساتفاده شاده اسات کاه در مشااهدهاند. همراه با این معیارها، از خصوصایتاستفاده بوده

ی کاار باا هام اند: وجود شهرها، وجود ناهمگنی جمعیتی که بر اثر تقسایم پیچیادهها غالباً با آنها پیوستگی داشتهفرهنگ

 ی. مرتبط شده اند، و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاس

زمانی »گیرند. از نظر این گروه، دهند در نظر میای که هر یک پوشش میبرخی نیز تفاوت آن دو را صرفاً به لحاظ حوزه

تری مَطمَاح نظار باشاند. تمادّن در مقایساه باا تر و در زمینه اجتماعی، وسایعهای کلّیرود که ارزشسخن از تمدن می

( تمادن زماانی 22«)گیرد.ار و از دیدگاه فرهنگی منفک و متمایز را در برمیتری دارد و مردمانی بسیفرهنگ حوزه وسیع

هاای انساانی شود که در این صورت معنای فرهنگ تغییر کرده و همه عقاید و آفرینشدر نقطه مقابل فرهنگ تعریف می

انی مرتبط باا فان آوری مربوط به اسطوره، دین، تفسیر و ادبیات را شامل شود و حال آن که تمدن به حوزه خالقیت انس

 ( 23)تکنولوهی( و علم اشاره دارد.)

از تعاریف فوق، تعریف اخیر به طورغیر مستقیم تمدّن )تکنولاوهی و علام( را باه اماور ماادّی و محساوس و فرهناگ 

ه )عقاید، اسطوره و دین( را به امور معنوی مربوط دانسته است. احتماالً بر همین اساس است که برخای فرهناگ را وجا

 (  24اند.)معنوی و متعالی زندگی اجتماعی و تمدّن را وجه مادّی و فنّی زندگی اجتماعی معنا کرده

کند این است که تمدّن امری تاریخی و فرهنگ مربوط به زمان حال است، تر میای که تمایز این دو را قدری روشننکته

تمادّن معارّف »گویاد: ی این دو واهه مطرح شده اسات، مینوربرت الیاس در تبیین این تمایز، که بر مبنای مصطلح آلمان

همچاون »شاود کاه های انسانی مرباوط می، امّا فرهنگ با فراورده«یک روند یا دست کم معرّف سرانجام یک روند است

 (  25حضور دارند.)« شکوفه در کشتزارها

نتیجه را گرفت که فرهنگ به عاالم موجاود،  توان ایناگر تاریخی بودن تمدّن و غیر تاریخی بودن فرهنگ را بپذیریم می

هاا و آثاار آن باه زنده و متجدّد تعلّق دارد امّا تمدّن مربوط به اموری است که غالباً دوران آن به سرآمده و صرفاً گزارش

 تواند منشأ اثر باشد. صورت اموری متجسّد و محسوس در اختیار ما است. البته این امور می

 ارکان تمدن

 اند: های تمدن را چنین گفتههای مختلفی ذکر شده است. برخی سازهتمدن مؤلفهبرای 

 ای مکتوب است؛ها دارای مقررات و قوانینی هستند که معموالً به صورت مجموعهالف( همه تمدن

بااالخره ها دارای نوعی دولت هستند. دولتی با زمامداری پادشاهی یا روحانیون و پادشااه روحاانی و یاا ب( همه تمدن

 نمایندگان منتخب مردم؛

 ها خط و الفبایی برای ثبت و ضبط وقایع و امور دارند؛ج( همه تمدن

 شود؛ های هنری پیدا میها اشکال و انواعی از هنر و فعالیتد( در همه تمدن



 ها دارای معتقدات دینی هستند با سلسله مراتبی از روحانیان و مقدسین؛و( همه تمدن

 (26بخشند، خواه به خاطر قواعد علمی و خواه برای خدمت به اهدف دینی.)ا علوم را تکامل میهز( همه تمدن

 ویل دورانت برای تمدن چهار رکن در نظر گرفته است:

 بینی و احتیاط در امور اقتصادی؛پیش -1

 نظم سیاسی؛ -2

 سنن اخالقی؛ -3

 (27کوشش در راه معرفت و بسط هنر.) -4

های مشابهی دارند کاه اغلاب آنهاا در اند گفتهها و عوامل سازنده آن تعریف کردهدیگر اندیشمندانی که تمدن را به علت

 اند. های تمدن به نظام اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تأکید کردهسازه

 هاعوامل مؤثر در پیشرفت واعتالی تمدن

یکی از عوامل امنیت و آرامش است. عامل دیگر کاه در واقاع روح ها نقش دارد. عوامل متعددی در اعتال و زایش تمدن

اصلی هر تمدنی است، غرور و همبستگی ملی یا به تعبیر ابن خلدون عصبیت است. عامل بعدی همااهنگی و انساجام و 

های مختلف سیاسای، فرهنگای و همسویی میان عناصر تمدنی است. همین عنصر وحدت در هر تمدنی است که ساحت

بخشاد. عامال بعادی دی در تمدن را در مداری مشخص و هدفی معلوم قرار داده و هویت آن تمدن را عینیات میاقتصا

اخالق است. تسامح به معنای تحمل، بردباری و صبوری و حفظ وحدت و یکپارچگی و دین، از دیگر عوامل تمادن باه 

 آیند. شمار می

د نام برد: رفااه نسابی و فشاار اقتصاادی و اجتمااعی. عامال نخسات ها اصلی از دو عامل دیگر نیز بایدرکنار این مؤلفه

هاا یابی بادان شارایط، باروز و آشاکار شادن تواناییای زیر ساخت یک تمدن باشد که با دستتواند برای هر جامعهمی

دهاد و ر میگردد و عامل دوم این ویژگی را دارد که نیاز جامعه را عیان ساخته، افراد را گارد یاک محاور قاراهموار می

 (  28کند.)بدین ترتیب شرایط را برای زایش یا اعتالی تمدن فراهم می

 ها:علل و عوامل انحطاط تمدن

کند. ویال دورانات بار آن اسات کاه برخی صاحب نظران معتقدند که هر تمدنی در طول حیات خود مراحلی را طی می

توحید و پرسش مبادی معنوی به ستایش عقل و علم مردمان هر تمدن بر اساس رشد عقالنی خود پس از مدتی به جای 

ی شاود و دورهپردازند، از این پس جنگ بین ارزش و دانش آغاز شده و نیروی محرک جوامع به تادریج متوقاف میمی

 (29شوند.)انحطاط تمدن آغاز می

این عمران و آبادی و توساعه »رسد ابن خلدون در رابطه با انحطاط تمدن معتقد است پس از آنکه تمدن به اوج خود می

گاردد، شاجاعت، آوری باه کارهاای ناپساند معماول میگرایای و تجمال و رویرود که مصرفاقتصاد آن قدر پیش می

پرستی خوی و عادت آنها شد رفته رفتاه عاادات گرایی و تجملگردد. هنگامی که مصرفدوستی، مودت فراموش مینو 

 (  31«)گردد.گیر جوامع و تمدن میفات اجتماعی گریبانشود و آناشایست بر جامعه مسلط می



مرحلاه پیادایش خودکاامگی و »، «ی پیکاار و مباارزه اولیاهمرحلاه»کند. به طور خالصه هر تمدن سه مرحله را طی می

 «. مرحله تجمل و فساد»و سرانجام « استبداد

 

 

 

 ادوار تاریخی تمدن اسالم و ایران

های دانند این تمدن مانند بسیاری از تمادنن اسالمی را هجرت پیامبر)ص( به یثرب میهمه مورخان و محققان آغاز تمد

 کنیم. توانیم در شش مقطع زمانی آن را بررسی میدیگر افت و خیزهای متعددی را پشت سر گذاشته است که می

 گیری تمدن اسالمی )قرن اول و دوم هجری(دوران شکل -الف

جری است مسلمانان با معارف اسالمی آشانا شادند و علاوم را از ملال مختلاف اعام از که سده اول و دوم ه این مقطع

های مختلاف سازی تمدن اسالمی در رشاتههندی، ایرانی، مصری، یونانی و... اخذ کردند. این دوران را باید دوران زمینه

 علمی بدانیم. 

 دوران تکامل و پیشرفت )قرن سوم( -ب

توسعه علوم و معارف قدیم توسط اندیشمندان اسالمی هستیم در این مرحله اندیشامندان دراین مقطع ما شاهد تکامل و 

های خالق خود را در نوآوری و ابتکار و تعمیق و گسترش علومی کاه در مرحلاه اول باه دسات مسلمان نبوغ و اندیشه

 ل این دوره است. ها از یونانی و سریانی به زبان عربی محصوآورده بودند، به کار بردند. بیشتر ترجمه

 دوران اوج تمدن اسالمی )قرن چهارم تا اوایل هفتم( -ج

ی عالم اسالم مانناد های علمی برجستههای مختلف علمی در این قرون پدید آمد. چهرهبهترین آثار دنیای اسالم در زمینه

ن در این قرون نمودار اسات رشاد و فارابی، ابن سینا، بیرونی و... در این دوران به جهان معرفی شدند. آنچه در این تمد

ها شاهر بغاداد اسات. های علمی و اقتصادی و فرهنگی است. مرکز ثقل این تمادن در ایان ساالپیشرفت در تمام زمینه

افزون بر این در کنار این شهر، شهرهای دیگری مثل اصفهان، ری، نیشابور، خوارزم، بخارا در درخشش این تمدن ساهیم 

 هستند. 

 قف و رکود )قرن هفتم تا دهم(دوران تو -د

تر از هماه حملاه مغاوالن از یاک طارف و های صلیبی و مهمبار خارجی مثل حمالت رومیان، جنگهای وحشتجنگ

ساز افول و توقف و رکود تمدن اسالمی شاد. در ها عامل دیگر زمینهای و گروهی ودههای داخلی و منازعات فرقهجنگ

آباد و متمدن خراسان و ماوراءالنهر براثر حمله مغاول ویاران شاد. در کناار ایان ویرانای این دوران بسیاری از شهرهای 

نشینی و گسترش روحیه ناامیدی شاد. در ایان ساز انزوا و گوشهروحی نشأت گرفته از این شکست، زمینهـ  عوامل ذهنی

 زمان بسیاری از دانشمندان کشته یا گریختند. 

 زدهم(دوران تجدید )قرن دهم تا دوا -ه



قرن دهم تا دوازدهم سه دولت قدرتمند اسالمی در سه ناحیه جهان اسالم ظهاور کردناد. صافویه در ایاران، عثماانی در 

هاای قدرتمناد را های عربی و بابریان در هند. ظهور این دولتآسیای صغیر، شبه جزیره آناتولی و قسمت اعظم سرزمین

ای راپدید آورد کاه صاورت توان آغاز یک تجدید نظر به شمار آورد. دولت صفوی در ایران یک حرکت تجددگرایانهمی

شیعی آن بیش از وجوه دیگر آن آشکار است. در کنار صورت شیعی، ورود دانشمندان برجساته در علاوم مختلاف مثال 

 اسالمی در بعد شیعی آن در ایران بود.  ریاضی، نجوم، پزشکی، فقه، حدیث و فلسفه، نمودار تجدید تمدن

دولت عثمانی و بابریان نیز بر مبنای عقیده تسنن آثار هنری و علمی گوناگونی خلق کردند که گرچاه باه دوران عظمات 

 رسید ولی نشانه یک حرکت تجدید گرایانه در تمدن اسالمی در حال ضعف و انحطاط بود. تمدن اسالمی نمی

 سیزدهم و چهاردهم( دوران انحطاط )قرن -و

های علمی، اقتصادی و نظامی گوی سبقت را از دنیای اساالم رباوده باود، با ظهور استعمار قدرتمند اروپایی که در زمینه

های اسالمی صفویه و عثمانی و بابری بیش از پیش آشکار شد. اینان در برابر اروپائیان در مساابقه تمادن، انحطاط دولت

و توان هماوردی با اروپای پیشرفته کاه از دوران رنساانس در ایان مساابقه سارعت گرفتاه بودناد، قافیه را باخته بودند 

 های اسالمی تاختن گرفت. نداشتند. در این زمان اروپا با اسب آهنین به سرزمین

 

 

 چیستی تمدن اسالمی 

ب حیات بخش دیان اساالم باود. های گوناگون با آهای آماده و مستعد اقوام و ملتتمدن اسالمی محصول آبیاری زمینه

ها در بعد زمینی خود اگر در شرایط مناسب جغرافیایی قارار ها دارای استعدادهای خدادادی مختلف اند، این انسانانسان

های شرقی چناین باوده شوند، اکثر تمدنهای مادی میبگیرند با ایجاد نهادهای اجتماعی و سیاسی زمینه ساز ایجاد تمدن

های غیر دینی ظهور کرده است، بخش ناچیزی از استعدادها و توانمندهای آدمی اسات. ادیاان ه در تمدنیاند، ولی آن چ

تواناد الهی در به فعلیت رساندن استعدادهای الهی و آسمانی انسان که در هیأت و منظر تمدن مادی نیاز جلاوه گاری می

ا وحیانی برخوردار اسات و از جهتای ترجماه و حلقاه  ( تمدن اسالمی از بنیانی آسمانی31اند.)داشته باشد، تالش کرده

های بعد است و خاود نیاز مبتکار و مولاد ها و میراث آن تمدن به نسلآوردهدهنده دستهای قبل و انتقالارتباطی تمدن

 (  32باشد.)آوردهای فراوانی میابتکارات و دست

گویند تمادن اساالمی، گااهی اسالم است. البته وقتی میهای زندگی اجتماعی که متأثر از تمدن اسالمی یعنی آن ویژگی

هاست و نسبت دادن به اسالم فقط از آن روست که کسانی که این کارها را انجام داده اند، مسالمان منظور تمدن مسلمان

لای ی مسالمان هاسات. وگوییم در مقابل فلسفه مسیحی، یعنی این فلسافههستند. مانند این که گاهی فلسفه اسالمی می

ای است که متأثر از فکر اسالمی باشد، یعنی اسالم آن را ابدا  کرده یا پرورش داده و باه کاار گرفتاه گاهی منظور فلسفه

هاا دربااره تمادن نوشاته اناد، منظورشاان هماان تمادن هایی که غربیگوییم تمدن اسالمی. در کتابباشد. اینجا هم می

 دانند. اسالم و عرب را مساوی می اغلب،، هاگونه نوشتهمسلمان هاست. در این



نامند نامی است که به تمدن شرق، همزمان با قرون وساطی اطاالق تمدن اسالمی یا آنچه بعضی به اشتباه تمدن عرب می

هاا، هاای اساالمی اسات کاه عربشود. تمدن اسالمی تمدن یک ملت یا نژاد خاص نیست بلکه مقصود، تمدن ملاتمی

( که به وسیله دین رسمی یعنی اسالم و زبان علمی و ادبی یعنی عربی باا 33شود،)ان را شامل میها و دیگرایرانیان، ترک

یکدیگر متحد شدند. این تمدن با هنر ایرانی و رومی و سایر جوامع ترکیب گردید و تمادنی باه ناام تمادن اساالمی باه 

های آن و احاطاه بار آگاهی از همه جنباه ای از عظمت و کمال و پهناوری است که( این تمدن به درجه34وجود آورد.)

همه انحای آن کاری بس دشوار است. با پیدایش اسالم و انتشار سریع و گساترده آن در میاان اقاوام و ملال و جلاب و 

گذاری شد که در ایجاد آن ملل های گوناگون بشری بنای مستحکم و عظیمی از فرهنگ و تمدن انسان پایهجذب فرهنگ

های نوین اسالمی موفق باه ایجااد تمادنی شادند کاه بادان ها و مالکی سهیم بودند. این ملل با ارزشو نژادهای مختلف

 شود. تمدن اسالمی گفته می

 های دیگرهای تمدن اسالمی با تمدنتفاوت

هم ها و نیازهای او تا پیش از مرگ و در نتیجاه، فاراهای غیر اسالمی بر اساس محدود دیدن زندگی انسانبنیان تمدن -1

مند از رفاه شود. در این شرایط انسان موجودی بی مبدأ و بای کردن شرایطی است که انسان در این محدوده متنعم و بهره

شود و بر همین مبنا دغدغه آباد کردن هر معاد است. اما در تمدن اسالمی انسان در هر دو بعد حیوانی و الهی تعریف می

 (  35دو بعد را دارد.)

برد ای غیر اسالمی به مفهوم رایج آن که به معنای فراخی و رفاه بیشتر در زندگی مادی انسان و پیشهتوسعه در تمدن -2

باشد. اماا در تمادن اساالمی باشد و اکنون در غرب در اوج میمیاو در جهت تمتع هرچه بیشتر از مواهب طبیعی است 

سابیل »شود. راه رشد ا یا همان آن تعبیر به رشد می باشد که ازتوسعه دارای مفهومی متفاوت از آنچه در غرب دارد، می

کند و آن را به راه اصاالح، (، راهی است که انسان را به سوی علت غایی خویش هدایت می141قرآنی ا )اعراف/« الرشد

 (  36کنند.)ترجمه می

دی اصاالت دارد در های مادی به واسطه رفاه ناشی از سلطه و تصرف جهاان مااجوییهای غیر اسالمی لذتدر تمدن -3

حالی که در تمدن اسالمی اصالت به ابعاد روحانی و معنوی بشری مربوط است و ضرورتاً با توسعه مادی مالزمه نادارد 

 (  37شود.)بلکه در مواردی برعکس، تعالی معنوی با قناعت، زهد و مصرف کمتر حاصل می

تفاوت است در تمدن غیر اساالمی در مفهاوم توساعه، های غیر اسالمی با تمدن اسالمی ممفهوم توسعه در نگاه تمدن -4

شود: فقیر و ثروتمند و معیار هم مصرف است. در حالی گذاری میها بر اساس بهره مندی اقتصادی تقسیم و ارزشانسان

قار شاود: )الفکه در تمدن الهی اسالم به جز فقر مادی از فقر ذاتی عبد در مقابل غنای پروردگار باه عناوان فخار یااد می

 (  38فخری(.)
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 فصل دوم:

 شكوفايي علوم در اسالم و ايران 
 

 

 

 

 

 شود های شکل گیری و شکوفایی تمدن اسالمی بحث میدر این فصل علل و زمینه

 دالیل رشد و شکوفایی علم

توان در ترین این عوامل را میدر پیدایش و شکوفایی علوم در تمدن اسالمی، علل و عوامل مختلفی نقش داشتند که مهم

 :موارد زیر خالصه کرد

 نگرش اسالم به علم -1

دهد. اسالم در زمان و مکانی طلو  کرد که دنیا را جهل و اسالم دینی است که دانش و دانشمندان را مورد تقدیر قرار می

سوادی فرا گرفته بود. در مناطقی همچون ایران که بعنوان مهد تمدن مطرح بود علم و داناش در حیطاه نفاوذ طبقاات بی

 خاصی بود و اکثریت مردم از نعمت آن محروم بودند. 

دانناد برابرنادد در حقیقات دانند و کساانی کاه نمیشود که آیا کسانی که میدر قرآن کریم این س وال انکاری مطرح می

اندیشاند و ( و مسلم است که برتری و رجحاان مخاتص آناان اسات کاه می4پذیرند. )زمر/ردمندان هستند که پند میخ

 دانند. می

فرمایاد: داناد و میستیز علم را به سان ایمان مایه سرافرازی و بلندمرتبگی انسان میقرآن به عنوان کتابی خردگرا و جهل

(. ازنظر اسالم، انسان باه وسایله داناش از فرشاتگان 11)مجادله/« نکُم وَ الَّذِینَ اُوتُوا العِلمَ دَرَجاتٍیَرفَعِ اهللُ الَّذِینَ آمَنُوا مِ»

ی اهللَ مِان »فرماید: که خداوند در قرآن میبرتر گردیده و جانشین خدا در روی زمین شده است. سرانجام این إِنَّمَاا بَخشاَ

ای در احادیث و روایات معصومین) ( به انادازه« شان از ترس خدا لبریز است.دلهای ( دانشمندان28عِبَادِهِ العُلَمَاءُ؛)فاطر/



اندوزی و دانشمندان علوم مختلف تجلیل به عمل آمده که هیچ موضوعی به این اندازه مورد سفارش قرار نگرفتاه از علم

 است. 

آن حضرت در مواجهه با معتکفاین مساجد در نماید. سیره عملی و رفتاری پیامبر)ص( فراگیری علم و دانش را تأیید می

نمودند با نیک شمردن هر دو کاار، گفتگاوی ای دیگر گفتگوی علمی میخواندند و عدهای دعا میقالب دو گروه که عده

 (  1پیوست.)علمی را افضل دانسته و خود به آن گروه می

ای به علم و دانش اهمیات داده اسالم به اندازهسازی محسوب شده و دین بنابراین قرآن و سنت منابع اصلی علم و تمدن

های گوناگون به کار رفته است. از طرف دیگر این کتاب آسامانی باا بار به شکل 751که در قرآن کریم ماده علم بیش از 

ها دعوت نماوده اسات و از ها را به تفکر و تدبر در آفریدهو... انسان« لَعَلَّهُم یَتَذَکّرُونَ»، «اَفَال تَعقِلُونَ»کاربرد اصطالحات 

 این جهت مسلمانان موظف بودند که درباره طبیعت، مطالعه و آن را به وجهی عقالنی تعبیر و تفسیر کنند. 

ای پدیاد آورد و قرآن به این ترتیب با دمیدن روح جدید بر پیکر نیمه جان جهان آن روز فضای علمای و فرهنگای تاازه

علم و تمدن بوده و تمدن پرشکوه اسالمی ناشی از همین رویکارد قارآن باه علام و  دهنده نگرش اسالم بهاین امر نشان

 اندوزی بود. علم

( اسالم با همگانی کاردن 2اسالم به همگانی کردن علم پرداخت و طلب آن را بر همه مسلمان واجب و فریضه قرار داد.)

این راستا پیامبر)ص( فرمود: هرکسی به راهی بارود ای خاص در آورد و در علم در میان مسلمانان آن را از انحصار طبقه

 (  3گشاید.)که به کسب علمی بینجامد، خدا برای او راهی بسوی بهشت می

 پژوهانجویی دانشحقیقت -2

پژوهان بوده است کاه در راه حاق هایچ چیاز جویی دانشیکی دیگر از عوامل شکوفایی علوم در تمدن اسالمی حقیقت

بروند اگرچه به ضررشان باشد. در قرآن آمده است: و من اظلم ممّن افتری علای اهلل کاذبا، او  مالحظه نکنند و دنبال حق

بندد یا به هنگامی کاه حاقّ باه (: چه کسی ستمکارتر از آن است که بر خدا دروغ می68کذّب بالحقّ لما جائه )عنکبوت/

 کندداید تکذیبش میسوی او می

یابیم باشد، زیرا بارای طالاب حاق که هدف ما تحصیل حق از هر منبعی که می شایسته است»گوید: ابویعقوب کِندی می

من که این تاریخ را پیش گرفته ام، التازام ایان قادر »نویسد: ( و ابوالفضل بیهقی می4«)هیچ چیز سزاوارتر از حق نیست.

 ( 5«)بکرده ام تا آنچه نویسم یا از معاینه من است یا از سما  درست از مردی ثقه.

این کتاب را درباره عقاید هندوان تاألیف کاردم و هرگاز در حاق »آورد: وریحان بیرونی نیز در کتاب تحقیق ماللهند میاب

آنان که با ما اختالف دینی دارند، تهمت زدن بی اساس را برایشان روا نداشتم، و نیز ایان مطلاب را مخاالف دیناداری و 

کردم برای روشن شدن مطلبی ضرورت دارد با طاول آنجا که خیال میمسلمانی خویش نپنداشتم که کلمات ایشان را در 

رسد و پیروان حق یعنی مسلمانان آنها را قابل اعتارا  بدانناد، ها کفرآمیز به نظر میگونه نقلو تفصیل بیان کنم. اگر این

ه ایان اعتراضاات پاساخ دانناد کاه چگوناه باگوییم اعتقاد هندوان چنین است و آنان خود بهتر از هر کس میاین را می

پندارناد و آنچاه را کاه ( انتقاد ابوریحان از هندوان این است که آنچه را که موافاق نظرشاان اسات درسات می6«)دهند.



دانااد کااه: بَاال کااذّبوُا بِمااا لَاام ( او آنهااا را مصااداق ایاان آیااه شااریفه می7شاامارند.)مخااالف نظرشااان اساات، باطاال می

 که دانشش را ندارند دروغ شمردند.  (: بلکه چیزی را29یُحیطوُا)توبه/

   کوشی در کسب علم و معرفتمداومت و سخت -3

ناپذیری علماء مسلمان بود و این به علت آن است کاه یکی دیگر از عوامل مؤثر در ترویج بازار علم، مداومت و خستگی

پژوهشاگران مسالمان بارای  اسالم کسب علم را از هر منبع و در هر حال، از گهواره تا گاور، توصایه کارده اسات، لاذا

کردناد. ناه شارایط محایط باعاث دسترسی به یک معلم یا حل یک معضل علمی یا فلسفی از هیچ کوششی مضایقه نمی

 شد و نه کهولت و رنجوری باعث توقف آن. ترک تفحصات علمی می

معرفت و طب آورده اسات: اش به کسب علم و های دوران پیری خود، درباره عالقهمحمدبن زکریای رازی در یادداشت

اما چنین گفته است: محبت من به دانش و حرص و کوشش من در راه کسب علم بر کسانی که مصاحبم بودناد، کاامالً »

معلوم و مشهود است. من از کودکی تا این تاریخ سخت در علم کوشیده ام تا حدی که هرگاه باه کتاابی کاه قابالً آن را 

یاافتم، باه هایچ کاار دیگار مشاغول انشمندی که او را از پیش ندیده باودم دسترسای مینخوانده بودم و یا به مالقات د

کردم و پایه و مقاام آن مارد را شدم، تا آنکه کتاب را مطالعه میهای فراوانی روبرو میشدم، گرچه در این راه با زیاننمی

جااوز از بیسات هازار بارگ یادداشات باره به حدی بود که در یک ساال متدادم. حوصله و صبر من در اینتشخیص می

پانزده سال شب و روز کار کردم تا اینکه چشمانم ضعیف شد و یکی از عضاالت دساتم « جامع کبیر»نوشتم و در تألیف 

جا به جا خشک شد و از کار افتاد؛ همین دو علت یعنی ضعف باصره و سستی دست، در حال حضر مانع از خوانادن و 

شوم که پردازم و همیشه به کسانی متوسل میتوانم، به خواندن و نوشتن میال تا آنجا که میشوند با این حنوشتن من می

 (8«)های مرا بنویسند.برای من کتاب بخوانند و یادداشت

دانان اسالم و متولد بغداد است به سوریه، فلسطین، عربستان، زنگبار، ایاران، مسعودی که از بزرگترین مورخان و جغرافی

ای فاراهم های خاود را در مجموعاهزی و هند سفر کرد و حتی تا دریای چین رفت و سپس حاصل مسافرتآسیای مرک

الذهب چهاار جلادی درآماد. او دربااره شاهرهایی کاه دیاده از لحااظ آورد که پس از دو بار تلخیص به صورت مروج

ها را شارح داده سافه ماردم آن سارزمینجغرافیایی، گیاهی، حیوانی و تاریخی سخن رانده و عادات و ادیان و علوم و فل

 است. 

ها، و هاا، ساریانیاو از منابع و میراث مکتوب ملل جهان، مانند هندیان، ایرانیان، چینیان، رومیان، یونانیان، اعراب، عبرانی

های های مختلف استفاده کرد چه منابعی که خاود در ضامن سافرهای طاوالنی ومساتمرش در کشاورها به زبانمصری

 های دیگر، یافته بود، همگی را مورد استفاده قرار داد. لف و قلمرو پهناور اسالم یا سرزمینمخت

طلبم که خاطر ماا باه سافر و بادیاه اگر در این مورد کوتاهی شده یا غفلتی شده عذر می»نویسد: او خود در این باره می

تصاصات اقالیم را به معاینه تاوانیم دانسات و سایر نوردی به دریا و خشکی مشغول بود که بدایع ملل را به مشاهده و اخ

 (9«)من در آفاق چون سیر خورشید در سواحل اشراق بود.



کردناد شااگردان و دانشاجویان خاود را نیاز باه این علماء ودانشمندان نه تنها خود سختکوش بودناد، بلکاه تاالش می

عاادت »گوید: رونی در وصف استادش چنین میکوشی ترغیب کنند. یکی از شاگردان ابوریحان بیجویی و سختمعرفت

فرماود، هرگاز ساازی کارهاا میهای خود زمینهخواجه ما استاد رئیس ا خدای رحمت کناد ا این بود که هرگاه در کتاب

باود. سابب را آورد، به شیوه سربسته و با سخنان شیوا به دور از تفهم میآورد. اگر هم بر وجه قلیل و اندک میمثال نمی

گذارم، آن است که تا نگرناده دربااره آنچاه باه او پرسیدم. فرمود: سبب این که من تصنیفات خود را از مثال خالی می از

 ( 11«)سپارم، اجتهاد ورزد.دست وی می

 

 

 تعهد به پیروی از برهان  -4

وان خاود را از تقلیاد از عوامل مؤثر دیگر در شکوفایی علوم در تمدن اسالمی، تعهد به پیروی از برهان بود. اساالم پیار

وَ ال تَقْافُ ماا لَایْسَ جا برحذر داشته و به پیروی ازبرهان دعوت کرده اسات: کورکورانه دیگران و تبعیت از تعصبات بی

ا، دانی چیست، مرو. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اهلل قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبائنا(: از پی آنچه نمی36)اسراء/لَکَ بِهِ عِلْم

(: چون به آنان گفته شود که از آنچه خدا نازل کارده اسات پیاروی 171اولو کان آبائهم ال یعقلون شی ا و ال یهتدون)بقره/

 اندد خرد و گمراه بودهرفتند، حتی اگر پدرانشان بیرویم که پدرانمان میکنید، گویند نه، ما به همان راهی می

 های پیشیننقش تمدن -5

در پیدایش تمدن اسالمی، تمدن هائی بود که با گسترش قلمرو فتوحات به قلمارو اساالمی پیوساتند. از عوامل تأثیرپذیر 

اند عبارتند از ایران، مصر )اسکندریه( مراکز یونانی )سوریه(، هند و پنج مرکز عمده تمدنی که مسلمانان از آنها متأثر شده

 یونان

ظهور اسالم دارای تمدن درخشانی بود و باه عناوان کاانون علام و ایران از جمله مراکزی است که قبل از  ایران: -الف 

شد. ایرانیان تا این زمان در علوم مختلف مانند موسیقی، طب و ریاضیات بر اثار ارتبااط باا مشارق و دانش محسوب می

ی ریاضایات و هایی نائل شده بودند. در عصر ساسانمغرب و مللی مانند هندوان و بابلیان و ملل آسیای صغیر به پیشرفت

گرفت، پیشارفت ایرانیاان در هایی که مورد استفاده منجمین اسالمی قرار مینجوم از علوم مورد توجه بوده و وجود زیج

هایی مشتمل بر کتب مختلف پهلوی و یونانی وجاود داشات. بعضای از کند. عالوه بر آن کتابخانهاین زمنیه را روشن می

 محمد به عربی ترجمه کردند.  ها را ابن مقفع و پسر اواین کتاب

شاپور در روزگار خسرو انوشایروان باه اوج توان نام برد. جندیشاپور را میاز مراکز مهم علمی در عصر ساسانی، جندی

های گوناگون وکهن هندی، یونانی، یهودی، سریانی، مسایحی و شکوفایی خود رسید و آکادمی این شهر که در آن دانش

 (11بودند، بزرگترین نهاد آموزشی جهان آن روزگار شد.)ایرانی گرد هم آمده 

شاپور از همان ابتدای تأسیس، مرکزیت علمی پیدا کرد و در آن شماری از کتب یوناانی باه پهلاوی ترجماه شاد. جندی

یاران گردید. این مرکز از بزرگترین مراکز فیلسوفان اعلوم در این شهر به زبان یونانی و سانسکریت و سریانی تدریس می



و یک حوزه دینی بزرگ و از مهمترین مراکز تجمع علمای عیسوی و محل تعلیم طب یونانی و آمیزش آن با طب ایرانای 

 (12و هندی بود.)

کردند. ایان ای هندی کار میاین مراکز دارای بیمارستان و رصدخانه بود. در بیمارستان آن پزشکان نسطوری ایران و عده

( این مرکاز یکای از 13اثر هندی را به پهلوی ترجمه نمودند که بعدها به عربی ترجمه شد.)دسته از پزشکان هندی چند 

 (14های مهمی است که تمدن اسالمی در عصر رشد و بالندگی به آن اعتماد کرده است.)گاهتکیه

کام کامق.م( اساکندریه  282ـ 323از دوره بطالساه یعنای جانشاینان بطلمیاوس )مصر )حوزه علمی اسکندریه(:  -ب

مرکزیت علمی پیدا نمود و تبدیل به وارث تمدن یونانی و محل تالقی افکار علمی به ویژه در زمینه فلسفه شد که عمدتاً 

رو فالسفه یونان بودند. شهرت این مرکز در طاب باود و از فالسافه معاروف آن فیلاون اساکندرانی و ساکاس ا دنباله

این مرکز علمی بودند. فلسفه یونانی از طریق مدرسه اسکندریه وارد فلسافه  بنیانگذار فلسفه افالطونی جدید ا وابسته به

 (15های اسالمی مثل معتزله راه یافت.)مسلمانان شد. و در اقوال و آثار بسیاری از رهبران فکری فرقه

ار آن ماورد اساتفاده ( تقریباً همه آث16این حوزه تا اواخر قرن اول هجری فعال بود ولی اندکی بعد به انطاکیه منتقل شد.)

 های علمی بعدی بخصوص حوزه علمی بغداد قرار گرفت. مترجمان و طبیبان حوزه

های آرامای اسات. در آغااز دوره مسایحیت آرامیاان در ناحیاه سُریانی یکی از زبان سوریه )مرکز علمی سریانی(: -ج

هاای مختلاف کاه ریشاه آرامای د و به زباانشد پراکنده بودنوسیعی که شامل سوریه، بین النهرین، شوش و الجزیره می

کردند. این مناطق در محل برخورد دو قدرت آن روز )ایران و روم( قرار داشت و غالباً دست به دست داشت صحبت می

گشت، لذا از هر دو تمدن تأثیر پذیرفته بود. از شهرهای مهام ایان بخاش رُهاا، نصایبین، قنسارین و آمِاد مشاهورتر می

رها بعدها تبدیل به مرکز تبلیغ مسیحیت شد. انجیل به سریانی نوشته شد و ایان زباان تبادیل باه زباان  ( شهر17بودند.)

کلیسا گردید و در شرق فرات انتشار یافت. ایشان برای تمایز از آرامیان غیرمسیحی خود را سریانی نامیدناد. دانشامندان 

به ترجمه کتب معتبر یوناان خاصاه ارساطو، افالطاون و زبان در عین اثبات اصول معتقدات دینی و مذهبی خود سریانی

اند. ایان مادارس بعاد از اساالم نیاز کردهافالطونیان جدید به سریانی توجه بسیار داشته و از کتب پهلوی نیز ترجمه می

مدتی رونق خود را حفظ کردند. این قوم واسطه نقل علوم یونانی به عربای شادند و تقریبااً کلیاه کتاب فلسافی، طاب، 

ریاضی و نجوم یونانی و اسکندرانی را به عربی ترجمه کردند و بیش از ساایر اقاوام در انتقاال علاوم یوناانی باه تمادن 

اسالمی نقش داشتند. آنان در عصر اسالمی نیز به عنوان معلمین و اساتید برخی از قدرتمندان نقش واسط را ایفا نمودند. 

بود. از این مرکز اندیشه یونانی به جامعه مسلمانان وارد شاد. ایان مرکاز و  مهمترین مرکز سریانی در بین این مراکز رُها

شاک شاپور از مراکزی بودند که مسلمانان از طریق آن دو توانستند با مباحث گوناگون میراث یونان آشنا شوند. بیجندی

اناد،  تمدن جدیدشان از آن سود بردریزی تأثیر این دو را در تمدن اسالمی نباید با هیچ مدرسه دیگر که مسلمانان در پی

 (18مقایسه کرد.)

از مراکز علمی تأثیر گذار در تمدن اسالمی، علوم هندوان است که انتقاال آن عمادتاً باه وسایله ایرانیاان  تمدن هند: -د

ومی ترین آثار طبی، ریاضی و نجشاپور نقش زیادی داشت. مهمصورت گرفت و در این انتقال مرکز علمی باز هم جندی



( دانشامندان و پزشاکان هنادی در 19هندوان در فاصله میان قرن سوم پیش از میالد و قرن هشتم میالدی به وجود آمد.)

آغاز دوره عباسی در ترجمه کتب هندی به عربی نقش داشتند. در این دوره بسیاری از کتب که به زبان سانسکریت باود 

 به عربی ترجمه شد. 

 های علمی و فلسفی هند از چند راه وارد عالم اسالم شد:به طور کلی مجموعه اندوخته

شد مانند کلیله و دمنه کاه در شاپور تدریس می. تعدادی از آثار هندی به زبان پهلوی راه یافته و در مراکز علمی جندی1

 زمان منصور عباسی ترجمه شد.

رباار خلفاای عباسای راه یافتاه بودناد از زباان . برخی آثار هندی به طور مستقیم به وسیله مترجمان آن کشور که به د2 

 سانسکریت به عربی ترجمه شد، مثل منکه هندی و ابن دهن.

. سومین راه انتقال میراث هندی به وسیله اشخاص معروفی چون ابوریحان بیرونی انجام شد که با مساافرت خاود باه 3 

. مناسبات تجاری فعال هند باا ایاران و 4قل کردند. هند حکمت و علوم آن سررمین را ترجمه کرده و به دنیای اسالم منت

 (  21سایر ممالک نیز در این انتقال نقش به سزائی داشت.)

 تمدن یونان  -ه

تأثیر تمدن یونانی بر تمدن اسالمی قابل انکار نیست. این تأثیر مستقیم و گاه غیرمساتقیم باود کاه تجاارت موجاود باین 

وریه باعث پیوستگی فرهنگی بین آنها با تمدن یونانی و رومی گردید و با آغاز هایی چون فلسطین و ساعراب با سرزمین

فتوحات و ورود مسلمانان به مصر، شام و فلسطین آشانایی مساتقیم اعاراب مسالمان باا مظااهر تمادن یوناان صاورت 

الفات اساالمی پذیرفت. در مرحله بعد با روی کار آمدن امویان و جایگزینی دمشق به جاای مدیناه باه عناوان مرکاز خ

ای ادامه یافت باه گیری مسلمانان از مظاهر فرهنگ و تمدن یونانی ا رومی و تماس با دانشمندان آنها به طور فزایندهبهره

های یونانی مربوط به علم کیمیا به درخواست خالدبن یزید، شاهزاده اموی، توسط استپان طوری که در همین زمان نوشته

 (  21قدیس به عربی ترجمه شد.)

هایی چون پزشکان صورت گرفت که قبال و بعاد هرچند که تأثیر تمدن یونانی بر تمدن اسالمی در ابتدا از طریق واسطه

زیستند و شاید به همین دلیل مسلمانان تصور روشانی از ترتیاب زماانی و تحاول های یونانی میاز فتوحات در سرزمین

فرهنگ و تمدن یونانی به ویژه پس از اسکندر که موضو  زنادگی  ( ولی با توجه به خصوصیت22علوم یونانی نداشتند،)

هایی چون نهضت ترجمه و مراکاز علمای مانناد اساکندریه، ادساا، جهان وطنی را شعار اصلی خود قرار داده بود، از راه

بعد از تعطیلای نصیبین و انطاکیه انتقال علوم یونانی به جهان اسالم صورت گرفت. به ویژه از طریق مدرسه اسکندریه که 

مراکز علمی آتن اعتبار واالیی یافت و جریان مستقیم انتقال فلسفه و علوم یونان به جهاان اساالم از آن مرکاز سرچشامه 

 (23گرفت.)

در جریان نهضت ترجمه، تمدن اسالم و یونان در یک کنش خالق آگاهانه با یکدیگر قرار گرفتند و آثار فرهنگ و تمدن 

پزشکی حائز اهمیات های پزشکی، ریاضی، نجوم، فلسفه و گیاهنده شد و در این میان ترجمه کتابیونان به عربی برگردا



است. به ویژه در نجوم و پزشکی که نظرات بطلمیوس، بقراط، جالینوس و اهرون از منجماین و اطباای یوناان در گاذر 

 (  24زمان راهنمای مشتاقان این علوم گردید.)

ها اساتفاده کارد ولای آوری شد. هر چند که تمدن اسالمی از دست آوردهاای دیگار تمادندر این جا باید این نکته یاد

ها و مباانی خودکاه ( و بناابر اصاول، پایاه25دهنده محض نبود بلکه ترکیب کننده و مکمل نیاز باود.)تقلیدکننده و ادامه

برگرفته از قرآن و سنت بود قرائت جدیدی از فرهنگ و تمدن ارائه داد. یعنی به نقد آنها پرداخت و به رفع نقاط منفی و 

 های دیگر همت وافر گماشت. جذب نقاط مثبت تمدن
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ها دوست بودند. از این خانادانهای برجسته دانشها و شخصیتاز عوامل دیگر در توسعه علوم و تمدن اسالمی، خاندان

های برمکی، نوبختی، بلعمی، موسی بن شاکر، خوارزمی، جیهانی و... را نام برد. همچنین برخی از وزرای توان خاندانمی

های الملک، خواجه نصیرطوسی در فراهم کردن زمیناهابن عمید، صاحب بن عباد، ابن سینا، خواجه نظام برجسته همچون

 توسعه علوم در تمدن اسالمی تالش کردند. 

هایی بودند که اوج قدرت آنان در عهد شکوفایی تمدّن اسالمی باود و وزرای داناش دوسات سامانیان از جمله حکومت

امیران سامانی بزرگاانی اندیشامند و باا تجرباه را گاردآورده و بارای آناان »نویسد: باره میاینزیادی داشتند. ثعالبی در 

های فراوان مقرر داشته بودند تا از رای و اندیشه ایشان در مشکالت و مساائل و پیشاامدها اساتفاده مواجب نیکو و صله

 (  26«)کنند.

ق( وزیار قدرتمناد ه. 326اا358بودناد. صااحب بان عبااد )بویه نیز در رشد علوم در تمادّن اساالمی ماؤثر وزرای آل

مؤیدالدوله و فخرالدوله دیلمی از وزرای مشوق علم و فرهنگ و تمدّن و ادب بود اساتاد صااحب، در امار وزارت ابان 

ه بویه به درایت صاحب در اداره امور احتیاج داشتند و وی در سه مرحله وزارت آن خاندان را به عهدعمید بود امرای آل

شد از برکت وجود صاحب باازار فضال و ها و رشد تجارت میداشت. اقدامات صاحب باعث آبادانی شهرها، امنیت راه

 (27دانش رونق یافت.)

الملاک الملک طوسی یاد کرد، خواجه نظاماز دیگر وزرای قدرتمند ایرانی مؤثر بر رشد تمدّن اسالمی باید از خواجه نظام

مَت در عهد آلب ارسالن و ملکش اه و در دوران عظمت حکومت سلجوقیان وزارت آنان را بر عهده داشت وی نیز در ساِ

الملک برای توسعه علم و فرهنگ در شهرهای بزرگ تحات سایطره ساالجقه، وزارت مشوق دانشمندان بود خواجه نظام

صافهان، نیشاابور و بغاداد باه های بزرگ امروزی بود تأسیس نمود. شهرهای مرو، بلخ، اها را که در حکم دانشگاهنظامیه

 هایی بزرگ شدند. همت خواجه صاحب نظامیه

دوست در توسعه تمدّن مؤثر بودند به عنوان نمونه وزیر عزیاز های منطقه غربی جهان اسالم نیز وزرای دانشدر حکومت

شرت علمااء تشاویق دوستی و معادوست بود و خلیفه را به علمپرور و کتابفاطمی مصر، یعقوب بن کلس، مردی دانش

 (  28آورد تا خلیفه را به ترویج علم و ادب تشویق کنند.)کرد و دانشمندان را به خدمت او میمی
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یکی از دالیل تحوّل بزرگ علمّی مسلمین در تمدّن بشری به ویژه علوم عقلی ناو  روش مطالعااتی آناان باود. اساتفاده 

تجربه، مشاهده، استقراء، قیاس و تمثیل ساختن قوانین و یا تحقیق در مورد صاحت و ساقم آنهاا، در مسلمانان از روش 

های تجربی است ایجاد اختراعات و ابداعات بسیار مؤثر بود. جابر بن حیان ضمن جمالتی که نشانگر آشنایی او با روش

ردازی زیارا کسای کاه باه عمال و تجرباه اولین کار ضروری آن است که به اعماال و تجاارب مختلاف بپا»نویسد: می

ای فرزند بار تاو بااد تجرباه بارای کساب ترین درجات شناخت یقینی نائل شود. پستواند حتی به پایینپردازد نمینمی

 «  معرفت.

نگرد کاه ظن نمیطالب حق به هر کس با حسن»نویسد: می« الشکوک علی بطلمیوس»حسن بن هیثم نیز در اوایل کتاب 

شود نه صرف پذیرش اقوال و سخنان کند در معر  اتهام، تقلید و تبعیت است. او به حجت و برهان قانع میاگر چنین 

ی روش علمای دانشامندان مسالمان ( جالب آنکه هونکه دربااره29«)و همسویی درونی که توأم با ضعف و خلل است.

والم و نه ل وناردو داوینچی و ناه گالیلاه. پایش از گذار علم تحقیقی است و نه باکوفون ورنه راجر بیکن پایه»نویسد: می

طور کاه علام طبیعای مادرن گذاری شده بود. همانآنان علم فیزیک تحقیقی و آزمایشی به وسیله دانشمندان اسالمی پایه

هماان  دهد تا به نتیجه برسد، حسن بن الهیثم در آن زمان عیناًشده ربط میکنونی یک ت وری متناسب را با آزمایش تنظیم

هایی پرداخت که سرتاسار اش به آزمایشیافتههای آزادی دوبارهاش و در سالکرد. در دوران زندان خودخواستهکار را می

 (31«.)بخش هندسه نور را به زمینه بارور علمی تبدیل کرد
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اساالمی ثباات یافات بارای ها که حکومت پس از اوج دوران فتوح و فروکش کردن حمالت مسلمانان به دیگر سرزمین

اولین بار شاهد ظهور نهضت ترجمه از حیث تمدنی و فرهنگی تاریخ اساالم هساتیم. اگرچاه ترجماه در ایان عصار در 

مقایسه با قرون بعدی، از حیث محتوا، ابتدایی و ضعیف است اما این عصر نقطه شرو  ترجمه در شارق و غارب جهاان 

 (  31گردد.)اسالم محسوب می

ه به زبان عربی از سوی خالدبن یزید بن معاویه صورت پذیرفت. وی برخی از فالسفه و دانشامندان یوناانی اولین ترجم

 (  32مقیم مصر را برای ترجمه کتب به عربی فراخواند. )

اما در حقیقت نهضت ترجمه با ظهور نخستین خلفای عباسی آغاز شد و بیش از دو سده تداوم یافت باه ویاژه در زماان 

ی علاوم باه دو روش تحات اللفظای و معناایی ور دومین خلیفه عباسی اقدامات مهمای در زمیناه ترجماهحکومت منص

شااپور و صورت گرفت. انتقال مرکز خالفت از دمشق به بغداد در زمان منصاور و نزدیکای آن باه کاانون علمای جندی

العبااس باه علام و ی اول بنایفاای دورهشائبه وزیران کاردان ایرانی در دربار خالفت عباسی و عالقه وافر خلحضور بی

 های بعد بدان نایل نگشت. پروری، سبب گشت ترجمه به حدی از کمال دست یابد که در سدهادب

زادگاان نومسالمانان بودناد. ها از فارسی به عربی بود. مترجمان این آثاار معماوالً زرتشاتیدر این دوره نخستین ترجمه

رجمین بود که چندین کتاب ادبی از جمله کلیله و دمنه را ترجمه کرد. در این دوره حنین عبداهلل بن مقفع از جمله این مت

هاای عربای، یوناانی، ساریانی و پهلاوی مذهب که باه زبانالمترجمین پزشک حاذق نسطوریبن اسحاق مشهور به شیخ



ی شایوه را برگزیاد کاه شایوهتسلط داشت از جمله مترجمانی بود که به کار ترجمه نظم بخشید. او در ترجماه بهتارین 

 ( 33معنایی بود.)

هایی بود که در الحکمه نظارت بر کلیه ترجمهالحکمه را پذیرفت. کار حنین در بیتحنین به خواست مأمون ریاست بیت

های روم سافر نماود و های خطای یوناانی باه سارزمینشد. همچنین حنین به قصد تهیه نسخهداخل این مرکز انجام می

 ( 34اب را برای مسلمانان به ارمغان آورد.)چندین کت

توان به یوحنّا بن ماسویه، یعقوب بن اسحاق کندی و عمر بن فَرّخان طباری اشااره کارد. از دیگر مترجمان این عصر می

ی آنچه در این عصر ترجمه شد معاادل ای که مجموعههای متعدد و منابع فراوانی به دست آنها ترجمه شد به گونهکتاب

 (35هایی است که در طول نهضت ترجمه به انجام رسید.)ا بیشتر از تمام کتابو ی

ی معتصم، واثق و حتی متوکل فروکش کرد. پاس از آن در نیماه اول قارن جریان ترجمه پس از خالفت مأمون در دوره

ایان عصار ی جدیدی از مراحل تطور نهضت ترجمه آغاز شد. باا آغااز شاتاب مجادد ترجماه در چهارم هجری مرحله

بن یونس، یحیی بن عدی، قسطابن لوقا و ابن زُرمه کاه مترجمان شاخصی چون ثابت بن قُرّه، سنان بن ثابت بن قرّه، متی

 (  36اند سکاندار نهضت ترجمه در این عصر گردیدند.)جملگی از معروفترین مترجمان

تاوان در عادم ارائاه مطالاب تاازه تنهاا می سرانجام این نهضت پس از دو قرن کار جدی رو به افول نهاد و علات آن را

  ها، دانش مسلمین باالتر از سطوح آثار ترجمه شده بود.دانست زیرا در بیشتر رشته
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تاوان باه ی ایان مراکاز میبا استقرار نظام اسالمی به تدریج مراکز و نهادهای آموزشی متعددی به وجاود آماد. از جملاه

 الحکمه، بیمارستان، رصدخانه و مدارس اشاره کرد. مسجد، کتابخانه، بیت

 مساجد اولین نهاد آموزش جهان اسالم: -الف

شک مسجد نخستین نهاد آموزشی در تمدن اسالمی است. که تاریخ آن باه هجارت پیامبرباه مدیناه و بناای نخساتین بی

ترین تعلیماات در تااریخ آموزشای ترین دانشگاه اسالمی و پایگاه اساسایی در واقع کهنگردد. مسجدالنبمساجد باز می

شد. پس از وفات پیامبر)ص( نیز تعلایم و تربیات در اسالمی بود. که در آن قرآن، تفسیر، احکام و علوم دینی تدریس می

 آن ادامه یافت. 

ر داشات کاه در آن دوران مسااجد کاانون سیاسای، های نخساتین بایاد در نظابرای پی بردن به اهمیت مسجد در ساده

درناگ در آن مکاان کردناد بایرو مسلمانان هر کجا را کاه فاتح مایهای دادرسی و نهادهای آموزشی بود. از ایندادگاه

 ساختند. مسجدی می

ترین نسنت تعلیم و تربیت در مساجد ادامه یافت. چنانکه تاا دوران اماوی و نیماه اول عصار عباسای یکای از درخشاا

نهادهای آموزشی مسجد بود. در زمان ائمه معصومین) ( نیز به ویژه در زمان حیات اماام محماد بااقر) ( و اماام جعفار 

 آمد. ترین پایگاه معنوی و آموزشی، به حساب میصادق) ( که آموزش به اوج خود رسید، مساجد به عنوان اصلی



آورد. باه پژوهاان فاراهم مایشی از منابع مطالعااتی را بارای داناشهایی نیز شکل گرفت که بخدر کنار مساجد کتابخانه

های عمومی باود. کاه تعاداد زیاادی در غالب مساجد، کتابخانه وجود داشت و در بیشتر شهرها نیز کتابخانه»ای که گونه

وط باه مساجد هاا مربا( از جمله مشهورترین این کتابخانه37«)کتاب داشت و درهای آن به روی طالبان علم گشوده بود

 های نفیس و نادری بود. جامع نیشابور بود که دارای کتاب

های عظیمای وجاود ( در مساجد اندلس نیاز کتابخاناه38مسجد جامع قرویین در فارس دارای سه کتابخانه مستقل بود.)

 داشت

وار در اساکندریه دارای های مساجد فعال بود. از جمله کتابخانه مسجد شیخ معروف به االندر سرزمین مصر هم کتابخانه

ای عظایم باود. مساجد جاامع موقعیت واالیی بود. در دمشق که پایتخت امویان بود. نیز مسجد جامع آن دارای کتابخاناه

های های مهم آموزش بود که حلقهدمشق که در زمان ولید بن عبدالملک و با هزینه گزافی بنا شد هم یکی دیگر از کانون

 (39شد.)یل میتدریس بسیاری در آن تشک

 مدارس، مؤثرترین نهادهای آموزش جهان اسالم -ب

جویی بود کاه موجاب شاوق و نشااط علمای در میاان برپایی مدارس و مراکز علمی و آموزشی از دیگر مظاهر معرفت

هاای کالمای، پیشاوایان گردید. هر چند که در آغاز مدارس دینی بود اماا پیادایش ماذاهب فقهای و مکتبمسلمانان می

ها را نیازمند به تأسیس مراکزی بیرون از مسجد جامع و دیگر مساجد آموزشای کارد تاا مذاهب و فقیهان وابسته به فرقه

های دروس و کنناد. در حقیقات گساترش حلقاهای دنبال ها و مطالعات مذهب خود را به صورت گستردهدامنه آموزش

 ازدیاد جمعیت باعث شد که جایگاه دیگری برای آموزش در نظر گرفته شود. 

نخست مدارس خصوصی ایجاد شد بدین شیوه که اگر عالمی از مکنتی برخوردار باود در منازل خاود مجاالس درس را 

 داد. کرد و یا مکانی را به این امر اختصاص میبرگزار می

دادناد. از پژوهان قرار میذشته از دانشمندان گاه رجال سیاسی نیز خانه خود را برای آموزش و پرورش در اختیار دانشگ

ق( رئیس شهر گرگان اشاره کرد کاه خاود از محادثان و فقیهاان ه.324توان به محمد بن فضل بن عبداهلل )مآن جمله می

ی و حضور استادان و دانشاجویان اختصااص داده باود و نیازهاای های علمبزرگ شافعی بود که خانه خود را به نشست

 (  41کرد.)مالی و معیشتی آنان را تأمین می

گشت. افتخاار تأسایس نو  دیگر مدارس، مدارس دولتی بود که برنامه و نیز هزینه آن از سوی دستگاه خالفت تعیین می

خستین کسی بود که مدارس یا نهادهای آموزشی عاالی را الملک طوسی ناین مدارس نیز از آن ایرانیان است خواجه نظام

 الملک به نظامیه مشهور شدند. در سراسر قلمرو سلجوقیان برآورد که به سبب انتساب به خواجه نظام

های دقیق خواجه در برآوردن این مدارس یا نهادهای آموزش عالی مباحث مختلفی مطرح شده اسات، اماا در باب انگیزه

 کرد:خواجه در این امر دو هدف مهم را دنبال می آنچه مسلم است

ی مذهبی داشت به این صورت که در نظر داشت تا با ایجااد ایان مادارس باه تقویات ماذهب هدف نخست وی ریشه

ی وزیار پیشاین عمیادالملک کنادری شافعی در برابر دیگر مذاهب اهل تسنن به خصوص مذهب ابوحنیفه کاه در دوره



کافی برخوردار بود، بپردازد و از سوی دیگر جهات مقابلاه باا تبلیغاات و فعالیتهاای فرهنگای ا مورد توجه و از رونق 

 (  42هایی در شهرهای مهم تأسیس کند.)اجتماعی اسماعیلیان تصمیم گرفت مدرسه

ن ای از ایاالملک قصاد داشات تاا باا ایجااد شابکهالملک را باید در اهداف سیاسی او جستجو کرد. نظامهدف دوم نظام

نهادهای آموزشی که به شخص او وابسته است مقاصد سیاسی خود را پیش برد. زیرا امپراطوری سالجوقی باه کارکناانی 

ای الملک در هار یاک از شاهرهای مهام عاراق و ایاران مدرساه( نظام43معتمد و منشیان و دبیران برجسته نیاز داشت.)

بغداد کرد. عاالوه بار ایان در دیگار شاهرهای بازرگ چاون هزار دینار صرف بنای نظامیه برآورد. وی نزدیک به شصت

های علمی و حقوقی جهان اسالم اسات اصفهان، نیشابور، بلخ و هرات نیز نظامیه ساخت این مدارس درحقیقت دانشگاه

 (  44های بعدی جهان اسالم و اروپای قرون وسطی گردید.)که سرمشق دانشگاه

ریزی و سازماندهی اماور از مراکاز مهام علمای ا الملک در برنامهواجه نظاماین مدارس عالی به دلیل حضور مدبّرانه خ

ترین دانشاجویان تنها بهترین دانشمندان اسالم در آن گرد آمدند بلکه برجساتهمذهبی جهان اسالم گردید؛ به طوری که نه

 التحصیل شدند. نیز از آن فارغ

دانسات. ر تعلیم و تدریس در نظامیه را مس ولیت شخصی خود میالملک گماشتن علما و دانشمندان شایسته برای کانظام

ق که نظامیه بغداد گشایش یافت وی رنج بسیار کشید تا ابواسحاق شایرازی را باه تادریس در آن راضای ه.459در سال 

ق وی ابوحامد غزالی متکلم و فیلسوف معروف را که تنهاا سای و ساه ساال داشات باه ایان ه.484کند. بعدها در سال 

 (  45درسه دعوت کرد.)م

های جهان اسالم به این مدارس و مراکز محدود نماند بلکه صدها دانشگاه و مدرسه عالی با عنااوین مختلاف در دانشگاه

ممالک اسالمی وجود داشت که طالبان دانش را با آغوش باز پذیرا بود. در قرن ششم تنهاا در بغاداد سای مدرساه و در 

 (46ل به کارهای مهم علمی مشغول بودند.)دمشق بیست مدرسه به صورت فعا

ق به امر المستنصر خلیفه عباسی در بغاداد ه.631بود که در سال « مستنصریه»از دیگر مدارس بسیار مشهور جهان اسالم 

ها مختص باه ماذهب شاافعی و طریقاه اشاعری باود اماا ها این بود که نظامیهبنیان نهاده شد. امتیاز مستنصریه به نظامیه

 (  47ریه چهار مدرسه یا ایوان و کرسی جداگانه برای هر یک از شعب مذهب تسنن داشت.)مستنص

توان به دانشگاه االزهار کاه برخای آن را باه جهات ها و مراکز علمی و آموزشی مشهور جهان اسالم میاز دیگر دانشگاه

ق باه ه.359ره نمود. دانشگاه االزهار در ساال دانند، اشاها میتر از نظامیههای علمی و ابتکاری، پیشرفتهتاریخی و برنامه

فرمان جوهر صاقلی )سیسایلی( ا ساردار معاروف المعاز ا خلیفاه فااطمی بناا شاد و در زماان خلیفاه العزیاز باااهلل 

های آموزشی آن با نظم خاصی شاکل گرفات. در ق( به مفهوم واقعی دانشگاه درآمد و به دستور وی برنامهه.386ا365)

هایی نیز برای اقامت استادان خریداری و به دانشگاه افازوده شاد. های دانشجویان تأسیس شد و خانهاین دانشگاه حجره

 التحریر رایگان برخوردار بودند. دانشجویان این دانشگاه افزون بر مسکن مقرری ماهیانه، غذا و حتی از لوازم



تاوان باه یرای دانشجویان بودند از جمله میهای اسالمی وجود داشت که با آغوش باز پذمدارس دیگری نیز در سرزمین

مدارس رشیدیه، امینیه، طرخانیه، خاتونیه، شریفیه در سوریه و مدارس ناصریه، صالحیه در مصر و نیز مادارس دیگار در 

 نیشابور، سمرقند، مرو، بلخ و اصفهان یاد نمود. 

های بسیاری تأسیس شد تنها در قرطبه، دانشگاهگذشته از ممالک شرق اسالم در اسپانیای اسالمی )اندلس( نیز مدارس و 

های گوناگون علمی و ادبی دوشاادوش پایتخت اندلس، صدها مرکز علمی فعالیت داشتند که در آن فلسفه، تاریخ ورشته

 های اندلس این جمله زیبا حک شده بود:( برباالی دانشگاه48تحقیقات مذهبی دنبال شد.)

   (49«)دانش دانشمندان، دادخواهی پادشاهان، دعای نیکان و مردانگی دالورانجهان بر چهار چیز استوار است: »

 الحکمه و نقش آموزشی و فرهنگی آنبیت -ج

با استقرار نظام نوبنیاد اسالمی نهادهای آموزشی به تدریج به وجود آمد یکی از نخستین مراکاز کاه باه منظاور گساترش 

الماال که در بغداد ساخته شد. این مرکز که به هزینه خزانه دولتی یا بیتالحکمه نام داشت علوم و فنون تأسیس شد بیت

هاای علمای و فلسافی ای باود کاه کتابشد، محل اجتما  دانشمندان و پژوهشگران و به ویژه مترجمان شایستهاداره می

الرشاید د بود، توسط هارونالحکمه که نخستین کتابخانه مسلمانان در بغداکردند. اساس بیتیونانی را به عربی ترجمه می

هاای هایی از زبانریزی شد. البته پیش از او منصور عباسی که از زمان وی کار ترجمه آغاز شده بود دستور داد کتابپایه

 الحکمه گردید. ی بیتها پایهدیگر به عربی ترجمه کنند و همین کتاب

ق( بود؛ چرا که به امر وی جمعی مترجماان متبحار ه.182ا198ی خالفت مأمون )الحکمه در دورهاما اوج شکوفایی بیت

( مأمون برای بدست آوردن منابع یوناانی بعاد از غلباه بار 51الحکمه گرد آمدند و به کار ترجمه مشغول شدند.)در بیت

ی امپراطوری روم از شرایط صلح، اخذ یک نسخه از تمام کتب یونانی را قرار داد بدین ترتیب مسالمانان باه مناابع علما

 عظیمی دست یافتند. 

شود تالش و کوشش مترجمین هار قاوم در ترجماه الحکمه دیده میمس له مهم و قابل ذکر که در نهضت ترجمه و بیت

کردناد آراء و عقایاد خاود را زودتار از آثار خود به زبان عربی است؛ بدین معنی که هر یک از اقوام مختلاف ساعی می

ها را در جامعااه اسااالمی فااراهم و همااین رقاباات موجبااات تسااریع ترجمااه دیگااری در میااان مساالمانان رایااج سااازند

 (51ساخت.)می

آمدند. ماثالً ابویوساف یعقاوب الحکمه و مترجمان آن از دانشمندان بزرگ زمان خود به شمار میبسیاری از استادان بیت

ت منزلات در هار یاک از علاوم کتاب و رساله نیاز در موضاوعا 265های فراوان، بیش از کندی، عالوه بر ترجمه کتاب

 (52تألیف کرد و تنها به ترجمه صرف نپرداخت.)

های چون حنین بان اساحاق، بخیتشو ، خاندان نوبخت و شخصیتهای معروف علمی آن زمان مانند آلهمچنین خاندان

ار ترجماه تاوان ناام بارد کاه در کاابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی، علی بن زیاد، ابن مقفع، حسن بان ساهل را می

 های بسیاری کردند. تالش



الحکمه شناخت علوم توسط مسلمین و گسترش و تحقیق بیشتر در زمینه آثار و تألیفات علمی گذشته بود نتیجه کار بیت

   آمد.ترین عوامل مؤثر در تمدن اسالمی به حساب میکه خود یکی از مهم

 دارالعلم -د

ها مؤسساتی وقفی، چندمنظوره و تقریباً رسمی و ایجاد شاده باه دارالعلم دهد کهبررسی اسناد و مدارک موجود نشان می

های مذهبی و تشاکیل مجاالس بحاث و ای عمومی در مکانی مستقل بودند که با تأکید بر علوم و آموزششکل کتابخانه

نظیر دریافت مقارری شدند و از خدماتی مناظره تأسیس گردیدند. استادان و دانشجویان در مکانهای تعیین شده ساکن می

ی های دیگار باا ماوارد اساتفاده( این مجموعه در حقیقت از یک یا چند تاالر، یک کتابخانه و اتاق53شدند.)مند میبهره

 های آن عبارتند از: های خاصی بود از جمله مهمترین ویژگیمختلف تشکیل شده بود که دارای ویژگی

 وقفی بودن آنها؛  -1

 خاص و در ساختمانی مستقل؛استقرارشان در مکانی  -2

 ی آنها؛عمومی بودن کتابخانه -3

 برگزاری جلسات بحث و درسی و مناظره در محل آنها؛ -4

 برخورداری از فضایی برای اسکان استادان و دانشجویان؛ -5

 (54اشتغال به کار استنساخ و پزوهش در آنها.) -6

خالفت و به قدرت رسیدن شیعیان به وجود آماد. بویه در دستگاه ی چهارم و پنجم در پی نفوذ آلاین مؤسسات در سده

های عمومی و مؤسساتی برای تبلیغ و ترویج علوم مختلاف ویاژه معاارف شایعی باه زیرا در آن زمان به وجود کتابخانه

هاا را باه بویاه، دارالعلم( شیعیان در پی امنیت و آسایش به دست آمده از به قدرت رسیدن آل55شد.)شدت احساس می

 ( 56به وجود آوردند.)« عمومی»سساتی چند منظوره و به معنای واقعی کلمه عنوان مؤ

ها برپا شد. بویه و نفوذ آنان در خالفت دارالعلمدر حقیقت در اوج درخشش تمدن اسالمی در ایران با حاکمیت یافتن آل

ق دارالعلام دیگاری ه.381 شریف رضی در بغداد دارالعلمی داشت که سرشار از کتاب بود. همچنین در این شهر به سال

آن نشان « خزانه شاپور»گونه که نام به دست ابومنصور شاپور بن اردشیر وزیر خاندان بویه ساخته شد. این دارالعلم همان

های دهد، مجموعه بزرگی از کتاب داشت. از این گذشته با حضور دانشمندان و شاعران در آنجاا گفتگوهاا و مباحثاهمی

 (57گرفت.)علمی و ادبی سر می

ها به شکوه و اعتالی خاصی دست یافت باه ویاژه کاه دارالعلام با تأسیس سلسله فاطمیان در سرزمین مصر هم دارالعلم

ق در شهر قاهره و باه ه.395مصر یک سازمان علمی در حد ممتاز و نیز یک کتابخانه بی نظیر داشت این سازمان به سال 

تأسیس یافات مخازن کتابخاناه ایان مرکاز علمای در ماورد تماامی موضاوعات خلیفه فاطمی « الحاکم به امراهلل»دستور 

 111/611/1شود که در این کتابخاناه شد. گفته میبرداران کاغذ و قلم رایگان داده میهایی را دارا بود و برای نسخهکتاب

امکاناات قابال تاوجهی  عمار در طرابلس عالوه بار تارویج و تبلیاغ تشایع از( دارالعلم بنی58جلد کتاب وجود داشت.)

 برخوردار بود. 



ها مربوط و یا منحصر به بزرگان شیعه و یا برای ترویج عقاید و علوم این مذهب بود، لیکن رغم اینکه بیشتر دارالعلمعلی

هاا همچاون های محدودی وجود دارد کاه برخای از دارالعلمشد. چرا که در تاریخ، گزارشکامالً منحصر به شیعیان نمی

علمی که در شهر فسطاط ساخته شده سرپرست آن برعهاده شایعیان نباود بلکاه دو قاضای ماالکی آن را سرپرساتی دارال

 کردند. می

ها به روی همه و حتی افراد غیر بومی باز بود. چنان که در مواردی برای آنهاا در قیااس باا همچنین درهای این دارالعلم

ترتیب که امکاناتی مانند سکنا گزیدن، مستمری کافی و نیز قلام، دوات  شد. بدینافراد بومی تسهیالت بیشتری فراهم می

 برداری کنند. شد تا بتوانند از آثار مورد نیاز خود نسخهو کاغذ در اختیارشان نهاده می

نابودی و زوال این نهادهای مؤثر و ارزشمند به دنبال برخی تحوالت سیاسی و ماذهبی صاورت گرفات. چاه اینکاه باا 

عاام ی کرخ بغداد و به دنبال قتلق و حمله او به محلهه.452بویه به سال اد توسط طغرل سلجوقی و زوال آلتصرف بغد

کننده آن در پی ایان رخاداد باه الطایفه حسن به محمد طوسی ادارهشیعیان، دارالعلم این شهر به آتش کشیده شد و شیخ

جاف را اساتوارنمود. همچناین پاس از انحطااط خالفات ی علمیه نهای حوزهنجف اشرف هجرت نمود و در آنجا پایه

( دارالعلم بنی عمار در طارابلس نیاز باه دسات 59ایوب، دارالعلم شاپور هم از بین رفت.)فاطمی در مصر و استیالی بنی

 (  61ق نابود گردید.)ه.513ها به سال صلیبی

 هاخانهمکتب -ه

های معاصار و زماانی آید، از همان صدراسالم تا دورهدست میآنچه که در تاریخ آموزش در فرهنگ و تمدن اسالمی به 

هاا و یاا مراکازی وجاود داشات کاه در آن که مدارس به سبک نوین و یا اصطالحاً کالسیک به وجود نیامده بود، مکان

 نامیدند. خانه میگرفتند که آن را مکتب یا مکتبکودکان مورد تعلیم و تربیت قرار می

خواندناد و از پیوناد می« کتُااب»ترین نهادهای آموزشی و ابتدائی بود که به زبان عربی نخستین و رسمیها از خانهمکتب

های اصالی در آن باوده اسات. آموزگااران ایان مرکاز باه یکی از برنامه« نوشتن»توان دریافت که می« کتب»آن با ریشه 

خواندند در جای دیگری که ویژه ها درس میخانهاین مکتب الکتّابی مشهور بودند. کودکانی که درالصبیان و یا معلممعلم

 (  61پرداختند.)یاد دادن قرآن و مقدمات دینی بود به آموختن می

شد و بعدها کاه آماد و شاد کودکاان در مسااجد فزونای ها و زوایای مساجد تشکیل میها نخست در گوشهخانهمکتب

شاد. زیگریاد ی مکتبداران تشکیل میاجد منتقل و غالباً در خانهیافت، برای حفظ حرمت و طهارت مسجد به بیرون مس

 نویسد:گونه مراکز را برای کودکان آزادانه دانسته میهونکه علت پدید آمدن این

منظور اصلی و هدف از به وجود آمدن این مدارس این بود که هار کاس بتواناد آگاهاناه باه دیان اساالم وارد شاود و »

کس دساتوری در روی احساس و احتیاج داخلی و آزادانه و خود به خود به وجود آمدند و هیچمسلمان واقعی گردد، از 

 (  62«)بایست روزانه آیاتی از قرآن را بخوانداین مورد صادر نکرده بود، چون هر مسلمان می

و توساعه خاود  ی عباسایان باه اوج رشادها در ایران توسعه یافت به طوری که مکتب در ایران در دورهخانهاین مکتب

ها به تدریج کودکان غیر مسلمان خانهای وجود داشت. در این مکتبخانهرسید و در تمام محالت مسکونی ایرانی مکتب



شد، ها جلوگیری میخانهرسد که در زمان حکومت متوکل عباسی از ورود این کودکان به مکتبنیز راه یافتند. به نظر می

 (  63ادامه نداشت.) اما این ممنوعیت زمانی طوالنی

نیااز بارای مادارس عاالی های علمی، همواره از یکسو به صورت یک نظام پایشبه هر حال مکتب صرف نظر از ویژگی

عمل کرده و از سوی دیگر مردم را برای زندگی و داد و ستد و ارتباط متقابل به حاداقل ساواد ماورد نیاز زماان تجهیاز 

   نموده است.
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 فصل سوم: 

 زمینچگونگي نفوذ فرهنگ و تمدن اسالمي به مغرب
 

 

 

 

عظمیی بر جهان غرب و دو تمدن بزرگ واقع در شرق جهان اسالم یعنی هند و چاین داشاته اسات. تمدن اسالمی تأثیر 

باود. بود، جریان تحول علم در هر کدام از این سه تمدن، بسیار متفاوت از آنچه اکنون هسات مایاگر علوم اسالمی نمی

ل علام جدیاد در آن و اثارات ایان زمین صادق است که به واسطه تکوین و تحواین واقعیت، بخصوص در مورد مغرب

تارین آثاار علاوم جریان بر کل جهان، بالطبع از اهمیت مرکزی برخوردار است. بین قرون یازدهم و سیزدهم میالدی مهم

اسالمی به التین ترجمه شد و به تدریج اسامی بعضی از دانشمندان مسلمان همچون ابن سینا و رازی در جهان غرب باه 

 ( 1نوس و خانگی تبدیل شد.)هایی کامالً مأنام

زمین و تأثیر آن بر نوزایی و شکوفایی علوم غربی به عوامل متعددی بستگی دارد. بخشای انتقال دانش مسلمانان به مغرب

های مسالمانان باه اساپانیا و گردد. عمده ایان رویادادها، لشکرکشایاز این عوامل به چند رویداد سیاسی، نظامی باز می

های صلیبی است. این تهاجمات متقابل، موجباات ، تهاجم دنیای غرب برای تصرف فلسطین در جنگسیسیل و در مقابل

 زمین را فراهم ساخت. همجواری و اختالط مسلمانان با مسیحیان مغرب

 اسپانیا )اندلس( -1

ی میاانی فرهناگ حلقهزمین است. این سرزمین های تماس دنیای اسالم با مغرباندلس یا اسپانیا یکی از مهمترین کانون

و تمدن اسالم و غرب است. حضور هشتصد ساله مسلمین در این سرزمین و به بار نشستن عمیق فرهنگ و هنر اساالم، 

  اندلس را به پلی میان این دو تمدن بزرگ تبدیل نمود.

هاای وپا را با این مقاامآن ابزار معرفت که اهل ار»از دید یکی از محققان، اندلس بازار معرفت و فرهنگ اسالمی است و 

نوظهور آشنا کرد، عبارت بود از اسپانیا و سیسیل. در اسپانیا عالقه به فرهنگ اسالمی ا که فرهناگ قاوم برتار محساوب 

ی متعصاب مسایحی در ساال ( یاک نویساندهAlvaroیافت که حتی آلوارو)ها غلبه میشد ا گهگاه بقدری در مسیحیمی



برند و آثار حکماء اساالمی را های عرب لذت میهموطنان مسیحی وی از اشعار و قصهق شکایت دارد از این که ه.854

 (  2«)ها را رد کنند بلکه به قصد آن که در زبان عربی سبک بیان دلکش و درستی پیدا کنندخوانند، نه برای آن که آنمی

شاکوفاترین ادوار تمادن اساالمی درطی هشت قرن حضور مسلمانان در اندلس، این سرزمین شاهد یکی از بارزترین و 

مندان علاوم وحامیاان آن ی رشد وگسترش علوم اسالمی بود. امیران اموی خود از عالقهبود. دوره حکومت امویان دوره

ی عظیم در شاهر قرطباه ترتیاب داد. کتابخاناه او ق( که چندین مدرسه و کتابخانهه.366-351بودند به ویژه المستنصر )

( ادوار 3های بغاداد وقااهره باود.)های اسالمی ود ر ردیف کتابخانهترین کتابخانهاشت و از بزرگهزار جلد کتاب د411

های مختلف علاوم ی این نهضت فرهنگی وعلمی بود. دانشمندان بزرگی در رشتهبعدی حکومت اسالمی نیز ادامه دهنده

شناس، ابن رشید، ابن طفیال و... کاه ستاره ظهور کردند نظیر ابوالقاسم زهراوی طبیب وجراح، مسلمه بن احمد مجربطی

هایی بود که در نهضت ترجمه اروپا مورد توجاه مترجماان قارار شهرت جهانی یافتند و آثار علمی آنان از نخستین کتاب

 گرفت. 

 ترین مراکز انتقال فرهنگ وعلوم اسالمی به اروپا باود. گذشاته از مسایحیان انادلس اچه اهال ذماه وچاهاسپانیا از مهم

ای باا مسالمانان مستعربون که در تعامل دایم با مسلمانان بودند ا همکیشان آنان در فرانسه و ایتالیا نیاز رواباط گساترده

داشتند. آمدو شد بازرگانان و زایران مرقد یعقوب مرسل در سانتیاگو از عوامل اصالی برقاراری ایان رواباط باود. حتای 

م( اشااره 1113( )در گذشاتهGerbertتوان به گربت)آمدند از این جمله میمیبرخی از آنان برای فراگیری علوم به اندلس 

( دوم به مقام پاپی نایل شد. او به فراگیری علوم اسالمی به ویژه ریاضیات در انادلس Silvesterکرد که با عنوان سیلوستر)

ق/یاازدهم.م باه طاور ه.های اسالمی که از اواساط قارن پانجم( گسترش نفوذ مسیحیان وتصرف سرزمین4مشغول شد.)

یابی بیشتر مسیحیان به علوم اسالمی را فراهم ساخت که باعث تحول فکری واحیاای ای آغاز شد موجبات دستگسترده

اندیشه علمی در آنان واروپاییان شد. برهمین اساس آنان در قرن دوازدهم حرکات علمای جدیادی را آغااز کردناد کاه 

  بان عربی بود.نخستین گام آن ترجمه متون علمی از ز

آغاز شد و مسلمانان در مدتی کوتاه سرتاسر این سرزمین را فتح کردند و به مرزهای شمالی آنجا  92فتح اندلس در سال 

تارین نتاایج با فرانسه رسیدند. رواج آئین اسالم در اندلس به ترویج و گسترش فرهناگ اساالمی انجامیاد. یکای از مهم

نایی رهبران مسیحی با آراء و عقاید اسالمی و تأثیرپذیری از آن بود. رهبران مسایحی ی فرهنگ و تمدن اسالمی آشاشاعه

های اسالمی در اندلس در آراء و عقاید خود تغییراتی ایجااد کردناد. بارای نموناه اساقف شاهر طلیطلاه متأثر از اندیشه

او را بشار و فرزندخواناده خادا  )تولدو( تحت تأثیر آراء متکلمان اسالمی به نفی الوهیت حضرت عیسی) ( پرداخت و

 (5دانست.)

 سیسیل -2

تاا  652ها تحت حکومت مسالمانان باود )از مجموعه جزائر واقع در جنوب ایتالیا در دریای مدیترانه است. سیسیل قرن

ای باا فرهناگ اساالمی و م(. جامعه سیسیل به طور طبیعی با گذشت چناد قارن حکومات عارب بار آن، جامعاه1191

های مکاانی، ( نقش سیسیل و تا حدودی جنوب ایتالیا در انتقال علوم اسالمی با وجود محادودیت6ه بود.)زبان شدعرب



بسیار عمیق بوده است. گرچه پس از تصرف جزیره بدست مسیحیان، سلطه مسلمانان بر این جزائر به پایان رسید ولی به 

خانادان بسایاری از ماردم همچناان مسالمان بااقی  دوست اینها و نیز پادشاهان دانشجوی نورمانعلت شیوه مسالمت

ی علمی مثل التین، عربی و یوناانی در آن رواج داشات. های زندهماندند. سیسیل به صورت کانونی در آمده بود که زبان

از جا بود کاه آثاار زیاادی نخستین اقدام برای ترجمه علوم از زبان عربی به زبان التین در این جزیره انجام شد در همین

 عربی به التین ترجمه شد. 

جویی حاکماان نورماان در ها، فرهنگ اسالمی تامدتی در این جزیره بروز وظهور داشت. مسالمتپس از استیالی نورمان

ترین عامل در این زمینه بود. باحمایت پادشاهان که خود از حامیان علم بودند بخش بزرگی از مردم مسالمان سیسیل مهم

م(باود کاه رفتاار او باا ادریسای  1154-1131مله این پادشاهان دانش دوسات نورماانی روجار دوم )باقی ماندند. از ج

م( اداماه 1194اا1251جغرافیدان مسلمان معروف است. این شرایط برای گسترش علم و تمدن در عصر فردریاک دوم )

ین مراعات و مماشات در عهد مانفرد یافت. او عالوه بر دانشمندان مسیحی، متفکران مسلمان را در کنار خود گرد آورد. ا

( و به زودی این 7ها فرهنگ اسالمی وعربی در این جزیره رایج بود)جانشین او هم ادامه یافت. بدین ترتیب در طی سال

 های فعال ترجمه علوم اسالمی شد. جزیره از حوزه

ای از مترجمان التینی ظهور کردند. عده در حقیقت جریان بسیار فعال ترجمه آثار اسالمی نخست از این نقطه آغاز شد و

شاد کاه در قارون حوزه ترجمه سیسیل منحصر به این جزیره نبود بلکه در حد فراتری شبه جزیره ایتالیا را نیز شامل می

دوازده و سیزده میالدی، از مراکز تمدن و فرهنگ اروپا بود که از مهمترین مراکز علمی آن مدرسه طب سالرنو باود. ایان 

ه از مراکز اصلی انتقال وترجمه علوم اسالمی در اروپا بود. آغاز تأسیس این مدرسه معلوم نیست ولی درقارن دهام مدرس

و یازدهم میالدی مرکز اصلی طب و مهمترین مرکز درمانی در اروپا بود و نخستین مرکز علمی غیر دینی بود که در اروپا 

ازدهم ظهور کرد و در واقع گسترش و توسعه علوم پزشکی در ایان تأسیس شد. آثار پزشکی این مدرسه در ابتدای قرن ی

مدرسه مرهون علوم اسالمی و کار مترجمان التینی بود. بااینحال حتی فعالیت این مدرسه در سده دوازدهام مایالدی کاه 

باه تمادن اساالمی وجود مدرسه طب پالرنو کامالً  عصر طالیی آن بود با مراکز علوم اسالمی قابل مقایسه نبود اما با این

( در هار 8اناد.)ای که حتی برخی تأسیس آن و بنیانگذاران آن راباه دانشامندان اساالمی نسابت دادهتعلق داشت به گونه

صورت این مرکز نقش اساسی در ترجمه و انتقال علوم اسالمی به اروپاا داشات و در واقاع بایاد ایان مرکاز را دوماین 

 ت )اولین آن شهر طلیطله بود(.دارالترجمه علوم اسالمی دراروپا دانس

زمین منتقل کرد دانشمندان آگاه به سه سیسیل بعد از اسپانیا بزرگترین کانونی بود که فرهنگ و تمدن اسالمی را به مغرب

 زبان یونانی، التینی و عربی نقش مهمی در ترجمه علوم از عربی به التین نقش ایفا کردند. 

از سیسیل و جنوب ایتالیا به نواحی شمالی اروپا و به دنبال آن پیدایش رنساانس اولیاه بررسی کیفیت انتقال میراث اسالم 

ی این نکاات ایان اسات کاه فلسافه اساالمی در سازد: از جملهایتالیا در قرن سیزدهم میالدی نکات مهمی را روشن می

ترجمه آثار یوناانی از زباان عربای باه  های تمدن روم بنا گردید؛ و در گام بعدیشمال افریقا، اندلس و سیسیل بر ویرانه

 (  9زمین را به روی دنیای پرشکوه اسالم و از طریق آن به فرهنگ یونانی باز کرد.)التین بودکه ناگهان چشم مغرب



 های صلیبیجنگ -3

 هاا موجاب شاد مسایحیانهای صلیبی است. این جنگزمین با دنیای اسالم جنگاز دیگر عوامل ارتباط و آشنایی مغرب

های مهمی مواجه گردند که خالف آن را از زبان اربابان کلیسا شانیده اروپا از نزدیک با مسلمانان آشنا شوند و با واقعیت

هاا باا های صلیبی به مسلمانان وامادار اسات. اروپائیاان در ایان جنگبودند. اروپا در زمینه تمدن مادی در جریان جنگ

های صانعت های کشاورزی و روشاسالم آشنا شدند و بسیاری از فناوری ها و صنعت دنیایبسیاری مصنوعات، تکنیک

 را از دنیای اسالم به اروپا انتقال دادند. 

ها تصورات قبلی مسیحیان نسبت به مسلمان را تغییار داد و هماین موضاو ، اساباب از لحاظ اعتقادی و دینی این جنگ

 برداری از تمدن مسلمانان را هموار نمود. تبع آن بهره ارتباط دنیای غرب را با دنیای اسالم فراهم کرد و به

ها از لحاظ نظامی آن بود که اسباب آشنا شدن دو قوم متخاصم از فنون جنگای و ابازارآالت یکادیگر از نتایج این جنگ

کاه مسالمانان  فراهم شد. اما اطالعاتی که صلیبیان از مسائل نظامی مسلمانان اخذ کردند به مراتب بیشتر از اطالعاتی بود

( از نظر فرهنگی و علمی، اروپائیان و صاحبان علم و دانش که به صورت سیاح یا سرباز جنگی آمده 11ها گرفتند.)از آن

ها، از علوم اسالمی بهره فراوان بردند و بخشی از کتب علمی دانشمندان مسلمان را با خود باه بودند در خالل این جنگ

ها از نظر اقتصادی باه تجاارت و صانعت و زراعات اروپاا ( همچنین این جنگ11رداختند.)اروپا بردند و به ترجمه آن پ

ترین مس له در زمینه پیشرفت اقتصاد اروپاا، تجاارت باا تحرک اروپا را به حرکت درآورد. مهمحیات بخشید و جامعه بی

 (  12ها در سطحی وسیع به رابطه تجاری این دو منطقه کمک کرد.)شرق بود که این جنگ

تاوان خالصاه کارد: پایش از طلاو  ایان نهضات، مراکاز تمادن در ها را برجهان غرب در یک جمله میتأثیر این جنگ

هاای دار تمدن شده بود. در پای جنگهای مسلمانان قرار داشت حال آنکه قبل از غروب آن اروپای غربی مشعلسرزمین

آموزی وکساب معرفات رغبات بیشاتری پیداکردناد. در علمصلیبی که منجر به بسط افق فکری اروپاییان شد مردم برای 

همین زمان کلیسا برای مهار کردن موج بیداری فکری، علمی و جلوگیری از توسعه علوم و فنون محکمه یا دیوانی را باه 

مانادن  ( تأثیرپذیری اروپاییان از فرهنگ مسلمانان سریع و قابل توجه بود به صاورتی کاه13نام تفتیش عقاید بنیان نهاد.)

ماا کاه از »نویساد: های صلیبی ا میدادند. فوشه دو شارتر ا مورخ معاصر جنگزمین را بر بازگشت ترجیح میدر مشرق

داناد مغرب بودیم به صورت مردم مشرق در آمدیم... وطن خود را فراموش کردیم. بسیاری از ما محل تولد خود را نمی

وطناان که گویی آنها را به ارث برده، دیگری به جاای اینکاه از هامرد، چنانکنند. یکی خانه و خدم داو از آن سؤال نمی

خود زن بخواهد یکی از اهالی شام یا عرب نصرانی را به زنی خواسته است... اکنون مشرق تاا ایان درجاه باه حاال ماا 

 (14«)باشد که برگشتن به مغرب چه ضرورتی دارد.مساعد می
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هاای اروپاائی اسات. شامار ترین عوامل تأثیرگذار تمدن اسالمی بر غرب ترجمه کتب اسالمی و عربی به زبانیکی مهم

زمین از عربی به التین ترجمه شده بسیار گسترده اسات. علاومی کاه از آثاری که در دوران انتقال علوم اسالمی به مغرب



ها عنوان کتااب درسای دارای چنان قوت و ارزشی بود که برخی از آن آثار مدتزمین انتقال یافت دنیای اسالم به مغرب

 داشت و در دوران رنسانس نیز چندین بار به چاپ رسیده است. 

توان در نیاز آنان به آثار یونانی و کتاب علمای قادیم مهمترین علل روی آوردن اروپاییان به ترجمه کتب مسلمانان را می

ها در اروپا کاار های مذکور بود. غربیان دریافتند که به دست آوردن این کتابدستیابی به کتابدانست. اما مشکل اساسی 

های علمی یونانی در طی قرون وسطی از بین رفته و نابود شده بود و تقریباً هیچ کتاابی از آثاار مشکلی است. اکثر کتاب

های اسالمی که مرکز علام و تمادن باود روی آوردناد. رو آنان به سرزمینشد؛ از اینیونانی در اروپای غربی یافت نمی

متون علمی یونانی در حد وسیعی طی قرون دوم و سوم هجری و پس از آن، باه عربای ترجماه شاده باود و در ساطح 

های اسالمی موجود بود. البته الزم به ذکر است که مسلمانان باه ترجماه ایان آثاار ای در مراکز علمی و کتابخانهگسترده

های رو دانشمندان اروپایی که در تعامل با سرزمیننکردند بلکه به شرح و تفسیر و تصحیح آنها نیز پرداختند؛ از این اکتفا

های اروپایی اقدام کردند. آثاار مؤلفاان یوناانی بادین اسالمی بودند به نقل این متون عربی به اروپا و ترجمه آنها به زبان

ای از متاون یوناانی بااقی ماناده باه دسات اروپاییاان نها و سپس مستقیم از پارههای عربی آترتیب نخست از راه ترجمه

 (  15رسید.)

های عربی آغاز شد. ابتدا کاار مترجماان های یازده و دوازده میالدی نهضت بزرگی در ترجمه کتاببدین ترتیب در سده

یر مسلمانان بر این آثار نیز نمودناد. شااید صرفاً ترجمه متون یونانی از زبان عربی بود لیکن پس از چندی شرو  به تفاس

هاای یوناانی را های اصیل اسالمی این بود کاه تواناایی درک مطالاب موجاود درکتابعلت اصلی رویکرد آنان به کتاب

 نداشتند و نیازمند شرح و تفسیر گسترده این مطالب بودند تا آنها را بر ایشان قابل فهم سازد. 

شد. با ایان حاال زبان التین بود که کلیه آثار ترجمه شده در نهایت به این زبان برگردانده میزبان اصلی ترجمه در اروپا 

هاای ها درواقع واسطه و زبان فرعی ترجمه بودناد، زباانگرفت. این زبانهای محلی نیز انجام میها به زبانترجمهبرخی

 (  16ود و زبان فرانسوی در حدی بسیار محدود.)( به ویژه در اسپانیا معمول بCeltic( و سلتی)Castilianکاستیلی)

دار آن بودند. در واقع یهودیان نقش مهمای در انتقاال علاوم اما مهمترین زبان فرعی ترجمه، عبری بود که یهودیان پرچم

وبی زیستند. آنان زبان عربای را باه خاهای اسالمی میاسالمی به اروپا داشتند چراکه شمار زیادی از یهودیان در سرزمین

دانستند و در میان آنان افراد دانشمند وعالم کم نبودند به ویژه که بر خالف مسیحیان در فراگیری علوم تحت فشاار و می

های اسالمی ظهور کردناد کاه های کلیسا قرار نداشتند. عالوه براین دانشمندان بزرگی از یهودیان در سرزمینگیریسخت

نگاشتند. همینان نقش اساسی در ترجمه متون عربی را داشتند به ویژه آنهاا عربی میبسیاری از آنان آثار علمی خود را به 

بردند آثار بسیاری را به التینی و عبری ترجمه کردند که آثار ترجماه شاده باه عباری، ساپس باه که در اسپانیا به سر می

توان گفت لیت آنان است. به هر تقدیر میترین آثار ترجمه شده نتیجه فعا( برخی از ارزشمند17شد.)التینی برگردانده می

 علوم عربی ا اسالمی از طریق دو مجرای موازی به اروپای باختری راه یافت: زبان التین و زبان عبری. 

ای برای ترجمه کتب اسالمی در آن تأسایس شاده باود و آمد که دارالترجمهای به شمار میتولدو، یکی از مراکز برجسته

بحر مسیحی و یهودی در آن جمع شده بودند. این مرکز یکی از مراکز اصلی انتقال تمدن اسالمی باه مترجمان دانشمند مت



آوردند و به عنوان مترجمان آگااه و تواناا از آن زمین بود. دانشمندان مختلفی از ممالک اروپا به این مرکز روی میمغرب

 (  18شدند.)خارج می

ایه غرب ا دانته ا و هم مکتباانش تصاور و ترسایم جهاان ماوراءالطبیعاه را از به اعتقاد برخی از محققان، فیلسوف بلندپ

های کتااب فتوحاات مکیاه ابان الدین عربی و از خالل اطال  بر ترجماهها و افکار عارف برجسته اندلسی، محیینوشته

 (  19ه است.)عربی بدست آورده که در کتاب کمدی ا لهی و نیز کتاب زندگانی نوین او، این تصویر منعکس شد

م تعدادی از دانشمندان مسیحی مانند هربر و قسطنطین افریقاایی، بارای 1131تا قبل از تأسیس دارالترجمه تولدو در سال 

پرداختند؛ اماا باا تأسایس های اسالمی میآمدند و به ترجمه بعضی از کتابتحصیل و ترجمه علوم اسالمی به اندلس می

کم تبدیل به یک های اروپایی کماسقف اعظم شهر تولدو ا ترجمه آثار اسالمی به زباندارالترجمه تولدو توسط ریموند ا 

های های اسپانیا و ایتالیا گسترش یافت و حتی به خارج از این منطقه در سایر سرزمیننهضت گردید و به تمامی سرزمین

مترجمان زبردست وی شارو  شاد اماا باا اروپایی نیز سرایت نمود. حرکت ترجمه ابتدا با همراهی ریموند و دو نفر از 

 (  21گذشت زمان افراد زیادی به آن مرکز روی آوردند و موجب گسترش و رونق آن شدند.)

ترین مترجمین آثار اسالمی عبارتند بودند از، رباروت چساتر، ادالربااث، میشال اساکات، از انگلساتان؛ اساتفان برجسته

 وپینرا از ایتالیا وآلفونس دهم از اسپانیا. انطاکی، جرارد کرمونایی، افالطون تپولی و د

آثاری که توسط این مترجمین ترجمه شد عمدتاً آثار دانشمندان یونانی مثل ارسطو، یا آثار دانشمندان اساالمی مثال ابان 

ها نفر دیگر بود. همچنین بخشی از آثاری کاه ترجماه شاد عباارت سینا، خوارزمی، محمدبن زکریا رازی، ابن رشد و ده

 (  21های متفاوت مثل چستر و روبرت کلین ترجمه شد.)دند از قرآن کریم که توسط افراد متعددی با زبانبو

آثار دیگری نظیر قانون و شفا از ابن سینا، جبر خوارزمی، کتب الحاوی، کتاب الجدری و الحصه، الحصای المتولاده فای 

زشکی، هیأت بطروجی، آسمان و زمین اثر ارساطو باا الکلی و المثانه از محمد بن زکریای رازی در موضوعات مختلف پ

هاای انادکی از ( نمونه23ها اثر دیگر)( کامل الصناعه اثر عباس مجوسی، اصول هندسه اقلیدس و ده22شرو  ابن رشد،)

 های اروپاییان از آثار مسلمین است.ترجمه
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زمین تجارت بود. هم تجّار مسلمان و هم تجّار اروپایی کاه انتقال فرهنگ و تمدن اسالمی به مغرب هاییکی دیگر از راه

کردند در این امر نقش اساسای داشاتند. تجّاار مسالمان در نقااط بسایاری از محصوالت جهان اسالم را به اروپا وارد می

گویاد: فرهناگ اساالم تنهاا از ناان کاه وات میجهان از جمله در شرق آسیا، در گسترش اسالم سهم بسزایی داشتند، چ

بلکه صدور کاالهایی که به وسیله مسلمانان تولید شده باود باه مااورای »طریق حضور مسلمانان در اروپا توسعه نیافت، 

هایی کاه نقاش مهمای در ایان ( همچنین یکی از گروه24«)های سالمی، نیز در این امر مؤثر بوده است.مرزهای سرزمین

های مختلف آشنا بودند و به صورت واسطه باین فرهناگ اساالمی و کردند تجّار یهودی بودند. آنها به زبانیفا میزمینه ا

   کردند.مسیحی عمل می



های مرتبط با دریانوردی بود. دریانوردی در بین مسالمانان بسایار از اموری که در ارتباط با تجارت توسعه یافت، مهارت

ن اسپانیایی و پرتغالی در نیمه دوم قرن دوازدهم از تجربیات مسلمانان بیش از دیگر اروپاییاان سازارونق یافته بود؛ کشتی

رانی به وسیله اعراب و یاب برای کشتیهای اصلی در توسعه جهترسد قدمبه نظر می»گوید: کردند. وات میاستفاده می

   (25«)اروپاییان برداشته شد.

 دن غربهای اسالمی در تمتأثیر دانشگاه-6

ترین عوامل انتقال علوم اسالمی به اروپا بود و نقش مهمی در تحول فکاری ماردم های اسالمی یکی دیگر از مهمدانشگاه

های اساالمی اقتبااس هاای خاود را از دانشاگاههای اروپایی بخش وسیعی از الگوها و برنامهزمین داشت. دانشگاهمغرب

چاه خواندناد باا آنهای دهم و یازدهم مایالدی میکه محصلین مسلمان در قرناگر دروسی »کردند. به گفته آلفرد گیوم 

های جهاان اساالم و آموختند، مقایسه کنیم در خواهیم یافت که تماس و تأثیر متقابال دانشاگاهقطاران مسیحیشان میهم

تاأمین مساکن و غاذا و جهان مسیحیت بسیار زیاد بوده است. تحصیل و مطالعه منظم، ارتباط استاد و شااگرد، موضاو  

شاد التحصایالن اعطااء میهایی که به فارغشد، و گواهینامهها در نظر گرفته میمستمری، اوقاتی که برای تأمین این هزینه

   (26«)در مراکز آموزشی شرق و غرب مثل بغداد و آکسفورد یکی بوده است.

گیاری مراکاز آموزشای راکز علمی اساالمی در شاکلبه اعتقاد بسیاری از محققان غربی همچون گوستاولوبون تأثیرات م

( شاهد ایان مادعی آن اسات کاه برخای از 27اروپا و جنبش بیداری اروپا از قرن سیزدهم به بعد غیر قابل انکار است.)

میالدی و بعد از ارتباط با دنیای اسالم تأسیس شده اسات. از جملاه  13و  12های اروپا در قرون وسطی از قرن دانشگاه

م و دانشگاه آکسفورد در حدود سال 1224م، دانشگاه ناپل در سال 1221م، دانشگاه دوبلیه 1211گاه پاریس در سال دانش

هاای آموزشای، ( مراکز تعلیمی و علمی اروپا در بسیاری از مساائل نظیار سابک معمااری، دوره28م تأسیس شد.)1231

اند. این تأثیر هم از نظار شاکل و هام از الم تأثیر پذیرفتههای درسی و بعضی مسائل دیگر از مراکز علمی جهان اسبرنامه

های اروپایی از آغاز تأسیس هام از لحااظ هادف و هام از جهات برناماه لحاظ محتوا بوده است. افزون بر این دانشگاه

 تدریس از مراکز علمی مسلمانان الگوبرداری کردند.

 تأثیر فلسفه اسالمی در تمدن غرب

دهند. اروپائیاان باا زمین را فلسفه و علوم عقلی تشکیل میترجمه شده از دنیای اسالم در مغرب ای از آثارحجم گسترده

آثار فلسفی یونانیان مثل افالطون و ارسطو عمدتاً از طریق دنیای اسالم آشنا شدند. فلسفه اسالمی از سه طریاق باه اروپاا 

 نفوذ پیدا کرد:

 (  29کردند؛)توسط دانشجویانی که به ممالک اسالمی بخصوص اسپانیا و سیسیل مسافرت می -1

 نهضت ترجمه که در اسپانیا و سیسیل برپا شده بود؛  -2

 (  31یهودیان اندلس.) -3

 زمین قرار گرفت ابن سینا و ابن رشد بود. آرای ابن سیناترین فیلسوفان مسلمان که آثارشان مورد توجه مغرباز برجسته

چنان مورد توجه غربیان قرار گرفت که ترجمه آثار وی، اروپای قرون وسطی را مورد توجه قرار داد. کمتر دانشامندی آن



توان شناخت که از آثار ابن سینا متأثر نشده باشد. ویل دورانت راجع به تأثیرپذیری آلبرت کبیار از در قرون وسطی را می

 نویسد:آری فلسفی ابن سینا می

زمین کند که آثارش منبع مهمی برای استفاده دانشجویان و محققان مغاربقدری از متفکران اسالمی نقل قول میآلبرت ب»

ی اسالمی شده است. وی در خالل تمام آثارش، تقریباً یک صفحه در میان به آرای ابوعلی سینا اشااره و اطال  بر فلسفه

ه برخی از مستشرقان مثل هانری کربن معتقدند که در قارون وساطی ( نفوذ ابن سینا در اروپا به قدری بود ک31«)کند.می

 (32بوجود آمده بود.)« مکتب ابن سیناگری»مکتبی بنام 

زمین قبال از آن های ابن سینا قبل از پایان قرن دوازدهم میالدی به زبان التینی ترجمه شد و نویسندگان مغرباکثر کتاب

ای در های ابن سینا به تحول قابال مالحظاهشناختند: ترجمه اکثر کتابن سینا را میکه با آثار ابن رشد آشنا شوند، آثار اب

 (  33تفکر غربی منجر شد.)

زمین بیشتر از دنیای بعد از ابن سینا، بیشترین تأثیر را در زمینه فلسفه اسالمی، ابن رشد دارد. تأثیر آثار ابن رشد بر مغرب

بالد اسالمی به علات نفاوذ و حاکمیات افکاار غزالای نتوانسات چنادان رشاد اسالم بوده است زیرا افکار ابن رشد در 

 (  34کند.)

تا اواسط قرن هفتم هجری )سیزدهم میالدی( تقریباً تمام آثار ابن رشد به التینی ترجمه شاد. ایان ترجماه در مؤسساات 

یطلاه ا تأسایس کارده باود، ای که ریموند ا سار اساقف طلشد. در مدرسهمتعدد به وسیله چند تن از مدرسان اجرا می

های عربی آثار ابن سینا و ابن رشد ی علم و حکمت، شامل ترجمهترین آثار نویسندگان مسلمان دربارههایی از مهمبخش

زمین بوجاود آماد و ها بود که مکتب ابان رشاد در مغارب( در نتیجه همین ترجمه35و تعدادی دیگر ترجمه شده بود.)

 (  36نی ابن سینا معروف شده بود، تحت الشعا  قرارداد و از نظرها انداخت.)مکتبی را که به مکتب التی

 تأثیر ریاضیات اسالمی در تمدن غرب

از جمله علومی که مسلمانان در آن ابداعات و ابتکارات مختلفی داشتند ریاضیات بود. ترجمه آثار ریاضی یونان و هناد، 

دانان یونانی که مورد توجه مسلمانان قرار گرفات و گردید. آثار ریاضیای برای توجه به این رشته در جهان اسالم مقدمه

هایی از آنها در نهضت ترجمه به دنیای اسالم منتقل شاد. عبارتناد از: اقلیادس، تاالس، فیثااغورث، ارشامیدس و بخش

ه شد کاه از جملاه نوشته اقلیدس بود. آثاری هم از هند ترجم« اصول»دیوفانتوس. اولین اثر ریاضی که ترجمه شد کتاب 

آثار آن استفاده از ارقام هندی در بین مسلمانان بود که با ترجمه کتاب نجومی سدهانته رواج یافت. در ایان کتااب روش 

 (  37استفاده و محاسبه با اعداد از یک تا نه و صفر شرح داده شده است.)

ی نبودند بلکه ضمن آنکه نقشی مهم در تکوین این البته باید در نظر داشت که مسلمانان تنها مترجم آثار دیگران در ریاض

های ریاضی شرق و غرب، یعنای ریاضایات یوناان و هناد نیاز ی ریاضیات اسالمی بین مکتبعلم داشتند درهم آمیزنده

ها در یونان پیشرفت ( تا پیش از اسالم شیوه عددنویسی در هند و مفاهیم ریاضی بویژه در شاخه مثلثات و کره38بودند.)

شاد. قلمارو وسایع مسالمانان و ادی کرده بود و ادغام این دو، توسط مسلمانان تحول بزرگی در ریاضی محسوب میزی

 تجارت گسترده آنان باعث رواج اعداد هندی در سه قاره گردید. 



باه  دان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی تمدن ایران و اسالم که عامل انتقال داناش ریاضای مسالمانانمهمترین ریاضی

المختصار »بار بودند محمدبن موسی خوارزمی بود. کتاب جبر وی نخستین کتابی است که به نام دنیای غرب برای اولین

تاوان یکای از بنیانگاذاران علام جبار، باه عناوان ی جبر نوشته شده است. نویسنده آن را میدرباره« فی الجبر و المقابله

های اروپایی از نام این کتاب گرفتاه شاده اسات و ناام وی باه شاکل زبان ای متمایز از هندسه شمرد. اسم جبر دررشته

 (  39( در اروپا معادل فن محاسبه تلقی شد.)Algorismالگوریسم)

ها بنای ریاضی اروپائیان باود و بعناوان جبر خوارزمی در قرون وسطی نزد اروپائیان اهمیت زیادی بدست آورد و تا قرن

( ترجمه ایان کتااب باه زباان التاین توساط یوهاانس 41گرفت.)مورد استفاده قرار میسرچشمه اصلی دانش ریاضیات 

توان آغاز علام جبار در هیسپالنسیس، جرارد کرمونایی و رابرت چستری انجام گرفته است. در حقیقت این ترجمه را می

ست؛ اصال ایان کتااب از اروپا دانست. اثر مهم دیگر خوارزمی که در غرب مورد توجه قرار گرفت، کتاب حساب هند ا

( این نخستین کتاب است کاه در 41بین رفته ولی ترجمه التین آن که مربوط به قرن دوازدهم میالدی است وجود دارد.)

العااده داشاته ی حساب با ارقام هندی نوشته شده و در بسط و رواج فن حساب هندی تأثیر فاوقی اسالمی دربارهدوره

 (  42ن نخستین بار توسط این کتاب با حساب هندی آشنا شدند.)است. مسلمانان و سپس اروپائیا

این کتاب توسط ریموند، اسقف اعظم تولدو به زبان التین تحت عنوان ارقام هندی الخوارزمی ترجماه شاد. پاس از آن 

روی  ریموند این کتاب را اساس علمی خود قرار داد و سیستم اعداد خوارزمی را جانشین محاسبه هربار، یعنای محاسابه

 (  43خاک و شن کرد.)

های اروپایی ترجمه شد. آثار ریاضی بنوموسی )محمد، احمد عالوه بر خوارزمی آثار دیگری از ریاضیات اسالمی به زبان

میالدی به وسیله جرارد کرمونایی ترجماه و در  12و حسن( به ویژه کتاب قسمه الزاویه الی ثالثه اقسام متساویه در قرن 

اروپایی مؤثر واقع شد. خیام نیز اولین فردی بود که به تحقیق منظم علمی در معادالت درجاه اول، دوم  افکار ریاضیدانان

 (  44ترین آثار علماء قرون وسطی است.)و سوم پرداخته است؛ رساله او در جبر برجسته

و التینای ترجماه شاده  های اروپاائیشناس اندلسی است که کارهای علمی او به زباندان و ستارهمجریطی اولین ریاضی

( از آثار او در علم ریاضی، کتاب الحاسب و مسائل مان حسااب المثلثاات الکاروی اسات. او تغییراتای را در 45است.)

جدول نجومی محمد بن موسی خوارزمی انجام داد و اساس تقویم را از ساسانی یزدگاردی باه تقاویم هجاری شمسای 

( آخارین فاردی کاه آثاار او زمیناه 46اروپایی و اسپانیائی ترجمه شده است.)های بازگرداند. جلد اول این کتاب به زبان

های اروپایی ترجمه شد شیخ بهائی است. متن عربی و ترجمه آلمانی کتاب خالصه الحسااب او در ساال ریاضی به زبان

   (47م در فرانسه منتشر شد.)1846م در برلین و ترجمه فرانسوی آن توسط اریستید مار در سال 1843

های علمی ریاضایات، بخشی از آثار و دستاورهای ریاضی که از جانب دنیای اسالم به غرب منتقل شد، پرداختن به جنبه

های متعدد برای تعیین (، روشΠیابی به میزان دقیق عدد پی )های عددی و هندسی، معادالت جبری، دستانوا  راه حل

 (48باشد.)ها میمحیط و مساحت چند ضلعی

 نجوم اسالمی در تمدن غربتأثیر 



ها از اسباب پیشارفت آناان در ایان ها، هندوان و ایرانیای داشتند که مطالعات بابلیمسلمانان در نجوم، مطالعات گسترده

زمینه بود. آنان از آغاز به تصحیح آثار گذشتگان در زمینه نجوم پرداختناد. از اولاین آثااری کاه در زمیناه نجاوم توساط 

 ( 49و تصحیح شد، کتاب المجسطی بطلمیوس بود.) مسلمانان ترجمه

های مهمی در زمینه علم نجوم داشتند که از جمله آنها طراحی و تدوین جاداول نجاومی باود کاه بار مسلمانان نوآوری

کردند کاه بیشاتر شد. بسیاری از دانشمندان مسلمان زیج مخصوص خود را طراحی میاساس آن رصد ستارگان انجام می

های جدیادی در ماورد طول زمان از بین رفته است. عالوه بر طراحی جداول نجومی، دانشمندان مسلمان ت وریآنها در 

هاای فاراوان بارد. بعضای از اند که اروپا از آنها در قرون وساطی و حتای آغااز رنسااس بهرهحرکت سیارات ارائه داده

اند و بعاد از دان اسالمی در علم نجوم توجهی کمی کردهاند به سهم دانشمنمحققانی که در مورد نجوم به تحقیق پرداخته

ی نظریات منجمان یونان باستان مثل بطلمیوس، با گذری سریع از دیدگاه منجمان مسلمان به بیاان نظریاات بحث درباره

 اند. شناسی بعد از آن پرداختهکپرنیک و کپلر و تحوالت ستاره

واساطه ی بطلمیوسی به منظومه کپرنیکی و کپلاری باینجوم از منظومه اما حقیقت مس له این است که تحول در هیأت و

پوشای نیسات، صورت نگرفته است. سهم دانشمندان اسالمی از جمله خواجه نصیرالدین طوسی قابل اغماا  و چشام

میناه بهاره دهد افرادی مثل کپرنیک و کپلر از معلومات متفکرات اسالمی در این زدالیلی فراوانی وجود دارد که نشان می

 (51اند.)گذاری نظریات خویش بهره گرفتهها در پایهاند و از آن آگاهیگرفته

زمین های اروپایی، مغاربهای نجومی آنان توسط مترجمین به زبانبا ترجمه بیشتر آثار منجمین اسالمی به همراه اندیشه

 ه شد بیشتر متعلق به منجمان مسلمان در اسپانیا بود. با آثار مسلمانان در زمینه نجوم آشنا شد در این میان آثاری که ترجم

زمین تأثیرگذار بود احمدبن کثیر فرغانی بود. کتاب او به نام جوامع علم نجوم باه مادت از کسانی که آثار آنان در مغرب

هیسپالنسیس به ( این اثر توسط جرارد کرمونایی و یوهانس 51هفت قرن در اروپا و آسیا بعنوان مرجع مورد استفاده بود.)

التین ترجمه شد. از افراد دیگر تأثیرگذار، ابومعشر بلخی است. کتاب المادحل الکبیار او توساط هیسپالنسایس در قارن 

دوازدهم به التین ترجمه شد. ابومعشر در کتابش تأثیر ماه را در مس له جزر و مد بررسی کرد و اروپاا در قارون وساطی 

( اساحاق بان اباراهیم بان یحیای زرقاالی از افاراد دیگار تأثیرگاذار در 52اگرفتناد.)قوانین جزر و مد را از کتااب او فر

ترین کار او در نجوم زیج طلیطلی بود. این زیج حاوی اطالعات جغرافیاایی از زیاج خاوارزمی زمین است که مهممغرب

 (  53بود که به زبان التینی توسط جرارد کرمونایی در قرن دوازدهم ترجمه شده است.)

زمین از تجربیات علمی مسلمانان در ساخت ابزار و آالت نجومی اساتفاده فاراوان بردناد: آالت نجاومی ین مغربهمچن

های اسالمی ساخته شد. زیگفرید ها مطابق الگوی موجود در سرزمینهای نجومی وساعتها، کرهمتعددی مثل اصطرالب

هاا باا رفتناد از ایان اصاطرالبکاه باه خارجاه می در حدود قرن دهم مایالدی، محصالین اروپاایی»تویسد: هونکه می

 (  54«)آوردند.های ظریف، به عنوان یادبود دوران تحصیالتشان از کشورهای اسالمی همراه میحکاکی



های اروپاایی های بزرگ مناطق اسالمی مثل رصدخانه مراغه، سمرقند و طلیطله الگوی رصادخانهدر این زمان رصدخانه

ی اروپا در قرون وسطی توسط آلفونس دهم پادشاه کاستیل سااخته شاد، او بارای سااخت ایان هترین رصدخانبود. مهم

 (  55ترین ابزارآالت نجومی تجهیز کنند.)رصدخانه از دانشمندان مسلمان اسپانیا کمک گرفت و فرمان داد آن را با مهم

 

 

 تأثیر شیمی اسالمی درتمدن غرب

جابربن حیان و محمد بن زکریای رازی از عوامل پیشرفت علم شیمی در اروپاا تحقیقات علمی شیمیدانان اسالمی بویژه 

( 56شهرت دارد و عنوان پدر علم شیمی را نیز به خود اختصاص داده اسات.)« Giber»است. جابر در میان اروپائیان به 

زمین افکناده در مغاربی بلندی بر علوم قارون وساطی جابربن حیان سایه»نویسد: مایرهوف در مورد جابربن حیان می

( چنادین کتااب از او باه 57«)بود. دویست سال پس از مرگ وی آزمایشگاه )البراتوار( او را در شهر کوفه پیادا کردناد.

التین ترجمه شده که مشهورترین آنها کتاب نتایج التکمیل است که تا مدتها در اروپا بعنوان یک اثر مستند مورد اساتفاده 

زمین یای رازی نیز بعد از جابر دومین شخصایتی اسات کاه آثاار او در زمیناه شایمی در مغارب( محمد بن زکر58بود.)

ترجمه شد و مورد استفاده دانشمندان آنجا قرار گرفت. کتاب االسرار او توسط جرارد کرمونایی باه زباان التاین ترجماه 

  (59ردهم مورد استفاده بود.)شد و به عنوان معتبرترین منبع اطالعات مردم اروپا در علم شیمی تا قرن چها

ی الکل که بوسیله محمد بن زکریای رازی برای اولین بار کشف شد به نام الکحول شهرت یافت. بعدها این واهه باه ماده

   (61زمین شد.)های مغربوارد زبان Alcoholصورت 

علم آگاه نبود. از ایان رو باا ترجماه  زمین قبل از ترجمه متون شیمی به زبان التین، در قرن یازدهم میالدی به اینمغرب

داناان ( اعتراف گوستاولوبون تأتیادی بار تاأثیر شایمی61آثار جابربن حیان و رازی علم شیمی نیز در آنجا بنیان گرفت.)

ی آنها در ایان علام اگر البراتوار هزار سال پیش مسلمین و اکتشافات همه»نویسد: زمین است. وی میمسلمان در مغرب

   (62توانست قدمی به جلو بگذارد.)شود( نمیچوقت الزاویه )که بعنوان بنیانگذار علم شیمی معرفی مینبود، هی

 تأثیر فیزیک اسالمی در تمدن غرب

زمین تأثیر قابل توجهی در این مسلمانان در فیزیک همانند علوم دیگر رشد و بالندگی زیادی داشته و به تبع آن در مغرب

اش در اروپا مطرح شد یعقاوب بان اساحاق کنادی انشمند فیزیکدان دنیای اسالم که نام و آوازهزمینه داشتند. نخستین د

مورد آن مربوط به معرفت الجو، وزن مخصوص، جازر  15کتاب و رساله علمی داشته که حدود  265است. وی بیش از 

است با این وجود ترجمه التینای کتاابی و مد، مبحث نور و انکسار نور بوده است. با وجودی که اکثر آثار او از بین رفته 

 (64زمین بوده است.)از او که راجع به نور بوده، در دست راجربیکن و دانشمندان دیگر مغرب

زمین آثارش شناخته و ترجمه شاده اسات حسان بان هیاثم اسات. او بناام ترین فیزیکدان مسلمان که در مغرببرجسته

است. ترجماه التینای « المناظر»ترین اثر او در قلمرو نورشناسی، کتاب . مهم( در اروپا شناخته شده استAlhazenالهازن)

المناظر در قرون وسطی نویسندگانی را که پس از او در این موضو  به نگارش پرداختند، ساخت تحات تاأثیر قارار داد. 



در دسات اسات کاه نشاان تأثیر این کتاب تنها به آثار نویسندگان قرن سیزدهم میالدی منحصر نگردید، شواهد آشکاری 

 اند. دهد فیلسوفان قرن چهاردهم میالدی نیز این کتاب را مطالعه کردهمی

انتشار ترجمه التینی المناظر این کتاب را در دسترس افرادی چون کپلر، اسنل، بیکمن، فرما، هریوت و دکاارت قارار داد 

 (64اند.)ام برده و به او استناد نمودههیثم نکه تقریباً همگی آنان به جز دکارت به طور مستقیم از ابن

گوستاولوبون معتقد است فیزیک المناظر همان کتابی است که کپلر در کتاب المنااظر خاود از آن زیااده از حاد اساتفاده 

( تأثیر علمی ابن هیثم بیش از همه در راجر بیکن پیداست. به اعتقاد ویل دورانت اگار ابان هیاثم نباود، 65نموده است.)

 ( 66آمد.)یکن به وجود نمیراجر ب

ای در توسعه و تکامل فیزیک و نورشناسی اروپا داشته است؛ چاه اینکاه از دید بعضی از محققان، ابن هیثم نقش گسترده

هاای توان نه تنهاا از نقال قاولکار ابن هیثم مهم بود، میزان اهمیت آن را می»نویسد: مثالً کالین رنان در این مورد او می

گیری او مبنای بار ایان کاه او توسط عالمان غربی قرون وسطی فهمید بلکه همچنین از اینجا دریافت که نتیجهپیوسته از 

شکست نور، ناشی از اختالف سرعت پرتوهای نور در موارد مختلف است و نیز قوانین او بارای شکسات ناور در قارن 

ی فیزیکدانان جدید در حالت جنینی باود، کاار او هفدهم مورد استفاده کپلر و دکارت قرار گرفت. پس ابن هیثم نماینده

 (67«.)ی فیزیک اعراب بودترین قلهمرتفع

 تأثیر هنر اسالمی در غرب

 های انتقال هنر اسالمی به غربراه -الف

میالدی یکی از ادوار شکوفایی و بالندگی خاود را ساپری  11و  11هجری مصادف با قرون  5و  4هنر اسالمی در قرون 

انگیخات. در هماین شانیدند برمیشدند یاا توصایفات آن را میتحسین کسانی را که از نزدیک با آن روبرو می کرد ومی

میال باه »شد. ساز آشنایی آنها با هنر اسالمی میکشانید و زمینههای گوناگون، اروپاییان را به شرق میزمان بود که انگیزه

هاای اساالمی اسالمی، اشتیاق به بازرگانی و غیره اروپاییان را باه زمینزیارت اماکن مقدسه، تشنگی مفرط به اخذ علوم 

 (68«)آورد و هنگام بازگشت، آنها علوم و هنرهای اسالمی را یاد گرفته بودند.

های غرب باا هنار اساالمی و شارقی توان از نخستین تماسمیالدی را می 12و  11سفرهای اروپاییان به شرق در قرون 

رحله، اولین مرحله از رشد فرهنگی اروپا بود و عناصر مطلوب تمدن اسالمی در این زمان باه شاکلی ( این م69دانست.)

 (  71آزمندانه مورد توجه غرب قرار گرفتند.)

ی انتقال هنرها و علوم اساالمی باه غارب هساتند و شدههای صلیبی، مسیرهای شناختهسیسیل، اسپانیای اسالمی و جنگ

هاای صالیبی از جهات مختلف قابل بررسی است. به لحاظ زمانی سیسیل و اساپانیا بار جنگکیفیت و کمیت این انتقال 

ای را در تاریخ انتقال نفاوذ هنرهاای زیباا های صلیبی به این انتقال سرعت بخشیدند و فصل تازهباشند اما جنگمقدم می

ن اینکاه تجاارت بازرگاناان ایتالیاایی باا ها موجب نزدیکی شدید اهالی اروپا با مسلمانان شد، ضمباز نمودند. این جنگ

 (  71ها ایجاد گردید.)بنادر سوریه در نتیجه این جنگ



ای که نباید از نظر دور داشت اینست که عمده تأثیرات تمدن اسالمی از طریق اساپانیا و سیسایل، جنباه فرهنگای و نکته

اجتماعی و اقتصادی مسلمانان آشنا شادند. آثاار  های صلیبی، اروپاییان بیشتر با مسائلکه در جنگعلمی داشت در حالی

دانشمندان در قالب علوم اسالمی توسط دانشمندان و مترجمان مراکز علمی اسپانیا و سیسیل منتقل شدند ولای آنچاه در 

 های صلیبی مورد توجه قرار گرفت، اوضا  و احوال حاکم بر زندگی مسلمانان بود. جنگ

ای روشن برای تأثیرات آشکار تمدن و فرهنگ اسالمی بار بر دیگر کشورهای اروپایی نشانه تقدم رنسانس اسپانیا و ایتالیا

ای باالتر از رشد و بالندگی فکاری این مناطق است زیرا که زودتر از سایر مناطق غرب آمادگی الزم برای ورود به مرحله

 را کسب کردند. 

نیز شاهد مطالعه دقیق و عمیق هنرهای شرقی توساط اروپاییاان میالدی  15های شناخته شده، در قرن عالوه بر این دوره

هاای جدیادی را در نتیجاه مطالعاه و بررسای در میالدی نیز قرنی بود که غربیاان طرح 16ی هستیم. عالوه بر این سده

عاث راه ها باه شارق، باها و انگلیسایصنایع زیبای اسالمی بوجود آوردند. سفرهای تجاری گسترده آنها به ویژه هلندی

هایی با تصاویر گال و بارگ و... و یاا یافتن آالت و ابزاری به غرب شد که مورد نیاز روزانه مردمانشان بود؛ مانند فنجان

 (  72های مختلف.)ای به رنگهای پنبهپارچه

رفات توان گفت، اگرچه انتقال دستاوردهای هنری مسلمانان به غرب در مقاطعی شتاب بیشتری به خاود گدر مجمو  می

هاای های غرب نمایان بود، اماا ایان تاأثیرات محادود باه دورههای محسوس این تأثیرگذاری در اغلب سرزمینو جلوه

خاص و محدودی نبود و از همان اولین برخوردها میان دو جهان غرب و اسالم، مردماان غارب در تجاارت، صانعت و 

 موظف دیدند که طعم هر یک از آنها را بچشند. علوم اسالمی، ذوق و سلیقه بخصوصی مشاهده کردند و خود را 

 چگونگی تأثیرگذاری هنر اسالمی در غرب -ب

آثار هنری مسلمانان که حاصل ذوق و استعداد هنری آنها بود به مرور زمان و در مدت زمان چند قرن در ساطحی عاالی 

هرگاه مسافران، تااجران و جنگااورن های اسالمی به اوج پیشرفت و اعتالی خود رسید. شکوفا شد و در گستره سرزمین

کردناد و گذاشتند، از سطح رفاه و تجمالت و تزیینات زندگی مسلمانان حیرت میاروپایی قدم به قلمرو جهان اسالم می

 آمدند. های هنری بر میدر پی اقتباس و جذب این ظرافت

آماد. اساپانیای اساالمی ر یاا و بیشتری به چشم میاین هنرها و جذابیتشان در مناطقی مانند اسپانیای اسالمی با وضوح 

های امویان در قرطبه، بنوعباد در اشابیلیه و آمد که البته حضور حکومتتحقق کمال و اوج هنرنمایی اسالمی به شمار می

 (  73تأثیر نبوده است.)بنو نصر در غرناطه در این امر بی

هایی متفاوت بارای شوند و مالکهای مختلفی تقسیم میاند به دستههنرهایی که از طریق جهان اسالم به اروپا منتقل شده

توان به دست داد. مسیرهای انتقال، میزان تأثیرگاذاری، تاأثیرات متقابال هنرهاای غارب در آنهاا، هادف ارزیابی آنها می

تقسایم اناوا  هنرهاای باشاند. در اداماه باا گیری غرب از این هنرها و... نکات قابل تعمق در روناد ایان انتقاال میبهره

 شده به غرب، جوانب گوناگون آنها را مورد نظر قرار خواهیم داد:منتقل



های اساالمی بسایار ای بودند که ساخت و پرداخت آنها در سرزمینای از این هنرها، صنایع هنریبخش قابل مالحظه -1

آنها باه اناوا  تزییناات و تجماالت زنادگی توان در رشد کیفی زندگی مسلمانان و نیاز رایج بود و دلیل عمده آن را می

گونه آثار هنری آشنا شدند و بسایاری از آنهاا را شهری دانست. اروپاییان از طریق مسیرهای یاد شده با اینشهری و نیمه

های مختلاف صانایع تزیینای در هاا و کارخاناهمولد ثروت دانسته و در تالش جهت اقتباس و تولید آنها برآمدند. کارگاه

 های کوچک و بزرگ اسالمی، شاهدی بر رونق این هنرها در قلمرو مسلمانان بود. شهر

انگیزه و هدف غربیان از انتقال دانش مسلمانان و دستاوردهای آنها در این صنایع، رسیدن به سود اقتصاادی و بااال باردن 

( 74ند مالقه در اسپانیا رواج داشات.)سازی بود که در شهرهایی مانمیزان رفاه زندگی خود بود. یکی از این صنایع، شیشه

مایالدی باا یاادگیری اصاول آن از  15گران ونیازی در قارن شود و شیشهشواهدی از تأثیر این صنعت در اروپا دیده می

 (  75مسلمانان به شهرت رسیدند و از آنجا این هنر به سایر نقاط منتقل شد.)

هایی رنگی تولیاد اشت به ویژه در شهر واالنس در اسپانیا که سفالگری نیز در شهرهایی از قلمرو مسلمانان رواج دسفال

گردید؛ در این زمینه کاشی کبود نیز مشاتری فراوانای شد و به نقاط مختلف اروپا مانند ایتالیا، فرانسه و هلند صادر میمی

مردم است که یادآور سبکی عربای های رنگی با نام ازلیگو در اسپانیا و پرتغال مورد استفاده ( امروزه نیز کاشی76داشت.)

مایالدی باا ناام  15شد که در ایتالیای ساده هایی مخصوص در ایران ساخته می( همچنین کوزه77در این صنعت است.)

 آلبارلو رواج یافت. 

باافی یکی دیگر از صنایعی که به شکلی هنرمندانه مورد توجه مسلمانان و در نتیجه تقلید اروپاییان قارار گرفات، پارچاه

هایی جهت تولید آن در غارب شاد. بافت جهان اسالم باعث جذب تاجران اروپایی و ایجاد کارگاههای خوشبود. پارچه

هایی از آن دیاده بافان اروپا رایج شد که هناوز هام نموناههای اسالمی میان پارچهمیالدی، اقتباس نقشه 12از اوایل قرن 

هایی دیگر از این شد. نمونههایش به غرب صادر میو از مراکزی بود که پارچه( غرناطه، سیسیل و قصر پالرم78شود.)می

های گرانبها و همچنین ساخت اشیایی از جنس عاج با نقاوش برجساته باود دست صنایع، هنر تراشکاری فلزات و سنگ

  م.های مشابه و موجود آن در غرب به تأثیرات آشکار آن در اروپایی پی بریکه با توجه به نمونه

در مورد این صنایع هنری باید به این نکته اشاره کنیم که آنهاا در مجماو ، آشاکارترین دساته از هنرهاای تأثیرگاذار در 

غرب بودند و در سطح وسیعی به ویژه در اسپانیای اساالمی ماورد اقتبااس غارب قارار گرفتناد. مهاارت مسالمانان در 

ردن از آنها برای ارتقای سطح رفاه زندگی خود و اقتصادی باودن و پرداخت این صنایع، نیازمندی زندگی غرب به بهره ب

 سودآوری تولید و داد و ستد آنها از عوامل عمده توجه اروپاییان به آنها بود. 

تر و همچناین ای دیگر از هنرهای اسالمی تأثیرگذار در غرب، هنرهایی هستند که به دلیل اثارات کمرناگگونه -2

دهند و انتقال آنها به اروپا حتای از ساوی بسایاری از به صورت نامحسوسی خود را نشان میتأثیرپذیری متقابل از غرب 

 شوند. مستشرقین نادیده گرفته می

های برای نمونه، در مورد تأثیرات نقاشی اسالمی در اروپا، عده زیادی از محققان معتقدند به دلیل قیاود ماذهبی و اشااره

ت زنده، انتقاال ایان هنار باه غارب نااچیز باوده اسات. اگرچاه از دیاد هماان دین اسالم به عدم تصویرسازی موجودا



های صالیبی تحات تاأثیر نقاش و نگارهاای آالت و اشایاء شارقی قارار پژوهشگران، مکاتب نقاشی اروپا پس از جنگ

 (79تر بود.)اند؛ در این میان نقش شهرهای ونیز، پیزا و هنوا در این انتقال برجستهگرفته

میالدی تفاوت چندانی میان موسیقی غربای و  11موسیقی نیز باید به این نکته توجه نمود که تا قبل از سده  در مورد هنر

بردناد و از سابک یوناان و ساوریه بهاره اسالمی وجود نداشته است و هر دو مکتب، مقیاس فیثااغورس را باه کاار می

توان از تأثیر مستقیم، یکنواخت و محسوس آن ه نمیبردند. در نتیجه هنر موسیقی در بحث مورد نظر ما هنری است کمی

ای از محققاان، رسد. با اینحال عدههای اسالمی هنر موسیقی غرب، آسان به نظر نمیدر غرب صحبت کرد و اثبات ریشه

کنناد و معتقدناد ی موسیقی محلی اسپانیا و حتی تمامی اروپای جنوب غربی را در اساپانیای اساالمی جساتجو میریشه

های اسالمی برخی اصاطالحات موسایقی اروپاا و اند. ریشهیاری از ابزارهای موسیقی غربی از جهان اسالم مایه گرفتهبس

 (  81هایی از این تأثرپذیری اشاره کند.)تواند به جنبههای موسیقی اسالمی در غرب نیز میترجمه کتاب

د که نظراتی یکسان در مورد تاأثیرات فناون آن در غارب روهنر معماری اسالمی نیز از آن دسته از هنرهایی به شمار می

ای معماری سبک گوتی را خالی از هرگونه تأثیری از معماری اسالمی دانسته و آن را تنها ترکیبی از داده نشده است. عده

کاه بسایاری از  توان انکار کارددانند. اما با توجه به آثار به جامانده از غرب نمیسه سبک رومی، التینی و روم شرقی می

دقایق و نکات مهم معماری غرب برگرفته از شرق اسالمی است. ایان اقتبااس از معمااری اساالمی تاا جاایی گساترش 

 14یابد که در اسپانیای اسالمی از اختالط معماری مسیحی و اسالمی، سبکی جدید با نام مودهار پیدا شد که تا قارون می

 ( 81میالدی معمول بود.) 15و 

کااری حاروف بار روی های نوکادار، کنادههیم به برخی از تأثیرات در معماری غرب اشاره کنیم، ساختن هاللاگر بخوا

ای از اثرات معماری مسلمانان اسات. در جناوب فرانساه سنگ و چوب و همچنین تزیینات بنادر و برج و باروها، نمونه

مینستر، نقوشی بر فلازات ایجااد در کلیسای وست ها رواج یافت و در انگلستاننوشتن حروف کوفی در تزئین ساختمان

شده که برگرفته از حکاکی مسلمانان بر روی چوب است. در فرانسه به طور مشخص در کلیساهایی مانند کلیسای شاهر 

 (  82ماگلن یا کلیسای کاند و کلیسای گاماش، معماری بناها متأثر از هنراسالمی است.)

های بادیع در آن رهایی بودند که غربیان نیز مدعی ارائه دستاوردهای عالی و شایوههنرهای اشاره شده در این قسمت، هن

شود. در ایان هنرهاا هستند و این موضو  سبب ارائه نظراتی متناقض در ارتباط با تأثیرپذیری آنها از هنرهای اسالمی می

هاای هاای آنهاا و ایجااد روشسبک های شرقی ا اسالمی و همچنین ترکیبشاهد تأثیراتی متقابل از هنر غربی در سبک

 باشیم. جدید می

گیرند اما به عنوان هنری قابل تحساین باه طاور ای از هنرها نیز بودند که در بین صنایع هنری قرار نمیاما دسته -3

 (83ای در غرب اثرگذار بودند مانند هنرهای مربوط به کتابت و در رأس آن هنر صحافی کتاب.)گسترده

باشد؛ به عناوان اشاره دیگر در تأثیر هنرهای اسالمی در غرب، تأثیرات ناآگاهانه برخی از هنرها میی قابل نکته -4

شود که به عنوان بهترین مثال برای نفوذ مستقیم هنرهاای اساالمی مثال تقلید از حروف عربی در تزیینات غربی دیده می



بدون توجه به محتوای آن رخ داده است؛ به عناوان مثاال شود. البته این تقلید، تقلیدی ظاهری بوده و در غرب مطرح می

 (84شود.)ی راست وی کلمات عربی دیده میدر نقاشی مسیح در کلیسای ارنا در شهر پادوا بر روی شانه
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 فصل چهارم 

 علل و عوامل انحطاط و افول تمدن اسالمي 
 

 

 

 
دنبال یافتن دالیل رشد ناگهانی و پیشرفت علمای و متعاقاب آن افاول تولیاد های متمادی به محققان وپژوهشگران، نسل

علمی مسلمانان هستند. پرسش بزرگ این است که واقعاً چه اتفاقی افتااد کاه تمادن اساالمی پاس از دوران موفقیات و 

تر از مانادهشکوفایی، دچار رخوت و رکود گشتد اما در مقابل کشورهای اروپاایی کاه در قارون وساطی بسایار عقاب

ساز نفوذ اقتصادی گیر شد و این نفوذ علمی زمینهمسلمانان بودند شرو  به پیشرفت نمودند و نهایتاً نفوذ علمی آنان عالم



و سلطه سیاسی آنها در دنیای اسالم گشت و جهان اسالم نتوانست در مقابال آناان کمار راسات کناد تاا آنجاا کاه ایان 

 محافل مسلمانان به شکل دشمنی و تنفر از غرب پدیدار گشته است.  ماندگی تاریخی، اینک در برخیعقب

 کند:ای به ابن خطیب پیشرفت ابتدایی تمدن اسالمی و انحطاط متأخرش را با عباراتی چنین یاد میابن خلدون در نامه

های خرابد چرا ایان های داغ زدهد چرا این عمارات ویران شدهد چرا این جادهچرا این شهرهای ویراند چرا این زمین»

ما خورشید افتخار بودیم، چه شد که آن افتخارها از دست رفاتد دریاغ و  ثباتید چرا این دریای هرج و مرجد زمانیبی

   (1«)افسوس.

ای علات انحطااط علمای و های مختلفی انجاام گرفتاه اسات؛ عادهدر زمینه علل افول و انحطاط تمدن اسالمی پژوهش

اند و بر این باورناد کاه ایان آیاین در درون خاود واجاد دو مبانی واعتقادات اصلی دین دانستهفرهنگی مسلمانان را در 

طلبی است و این دو گرایش متضاد همواره با یکدیگر در ستیز بوده و باا توجاه باه جویی و انحطاطگرایش متضاد تعالی

ی اسات. بار اسااس ایان دیادگاه هماهجساته سایر شرایط و تحوالت در هر مقطعی از زمان یکی بر دیگری برتری می

 شود. ها به پای اسالم و ناقص بودن اسالم گذاشته میکوتاهی

های میانه با افراد خالّقی چون الکندی، رازی، فاارابی، ابان ساینا، دانش اسالمی درخالل سده»نویسد مهدی نخستین می

ای ای نایل آمد و تحقیقات گساتردهکنندهخیره هایمسعودی، طبری، غزالی، ناصرخسرو، عمر خیام و دیگران به پیشرفت

هاا در چاارچوب ایماان و در پزشکی، صنعت، ریاضیات، جغرافیاا و حتای تااریخ انجاام داد؛ لایکن تماام ایان فعالیت

هاایی در گرفتند، یک دلیل دال بر اینکه اسالم در مدت زماانی چناان کوتااه باه چناان موفقیتاسکوالستیسم صورت می

مد و سپس با آن شتاب دچار ثبات گشت در اسکوالستیسم اسالمی نهفته است که از یک سو خالق و پویاا تحقیق نایل آ

ها را سوزاندند و محققاان گرایی داشت در حالی که شماری از خلفا و سرداران اسالم کتابخانهبود و از سوی دیگر واپس

ای های افسانهان و کتابفروشان جهت گردآوردن کتابخانهداشتند، دیگران به واسطه استخدام نویسندگرا به خاموشی وا می

 (  2«)بالیدند.و تبدیل آن به مراکز آموزشی و تحقیق عمومی به خود می

کناد و بار های فکری را جزیی از اسکوالستیسم اسالمی یا علوم ماذهبی قلماداد میهای انحراف و سنتنویسینده، جنبه

می در یک زمان دارای دو گرایش اعتالیی و ارتجاعی است. در نقاد ایان دیادگاه این اعتقاد است که اسکوالستیسم اسال

باید گفت: گرچه ممکن است چنین بوده باشد ولی باید این مس له را تبیین کرد که اوالٌ گارایش ارتجااعی مطارح شاده 

ه شاده اسات و ثانیااً ها و تحوالت فکری بعدی باه آن اضاافجزو ماهیت اسکوالتسیم اسالمی نیست، بلکه در اثر بدعت

شاهد مثالی که برای این دو گرایش آورده است محل تأمل و نقد است اگر در تاریخ اساالم حکاام و زماماداران ناادری 

اند و یا ایان کاه ناوعی از آثاار را چاون مصاداق اند که پژوهشگران و عالمان را به سکوت و خاموشی مجبور کردهبوده

اند ولی این به معنای مخالفت اسالم با هر نو  علم نیسات بلکاه ناشای از لمداد کردهکفریات دانسته و مستحق نابودی ق

های گونااگون آناان باشد و ارتباطی به متن دین ندارد و به علمکرد مسلمانان و برداشتای و مذهبی میهای فرقهگرایش

 از علم مفید مربوط است. 



شود همانا عملکرد مسلمانان یل در انحطاط تمدن اسالمی مطرح میدسته دوم از عواملی که به عنوان عوامل مرتبط و دخ

 است. بر این اساس مس ولیت انحطاط تمدن اسالمی متوجه مستقیم خود مسلمانان است. 

شود، عوامل خارجی است. بر اساس این نظریه علت انحطااط دسته سوم عواملی که در انحطاط تمدن اسالمی مطرح می 

  های سایر اقوام و پیروان مذاهب دیگر است.اقوام بیگانه و مبارزات و مخالفت جامعه اسالمی به هجوم

 شود. در این جا به بررسی نقش دو دسته عوامل اخیر در افول تمدن اسالمی پرداخته می

 عوامل داخلی افول و انحطاط تمدن اسالمی 

 استبداد و خودکامگی:

و اصل خاود را برمشاورت نهااده اسات. پیاامبر)ص( باا صاحابه در اسالم خودکامگی و استبداد را مردود شمرده است 

کرد. این شیوه در دوران خلفاء بعد از پیامبر)ص( نیز کم و بیش رعایات شد مشورت میمواردی که مربوط به وحی نمی

گردید. با روی کار آمدن معاویه این رویه دستخوش تغییر شد. خالفت اموی به خصاوص شایوه باه قادرت رسایدن می

معاویه ا بنیانگذار آن ا نماد تحولی بزرگ در جامعه اسالمی بود. خالفت امویان یک ویژگی عماده داشات کاه آن را از 

کارد و آن ایان باود کاه باه نیاروی غلباه نظاامی و یشیوه خلفای پیشین متمایز و به الگوی سلطنت استبدادی نزدیک م

 ای پدید آمد. عصبیت قبیله

امیاه را شکنی هماان راه بنایخلفای عباسی نیز همان سیاست امویان را در پیش گرفتند. آنان در استبداد، شکنجه و پیمان

ل شورایی در نظام حکومتی موانعی رفتند. عملکرد همراه با استبداد حکام و فرمانروایان دنیای اسالم و فراموش شدن اص

جدی بر سر راه رشد مفاهیم اسالمی به ویژه مضامین تمدنی آن ایجاد کرد و در نتیجه خیلی زود فساد و تباهی به جامعه 

 (  3اسالمی راه یافت.)

اساالمی گمان از دالیل فرار دانشمندان، صنعتگران و عامالن فرهنگ و تمدن اساالمی از مرکزیات خالفات این عامل بی

رسااند کاه های معاصر جهان اسالم مثل امپراطوری عثمانی، ما را به این نتیجاه میبود. واکاوی در علل انقرا  حاکمیت

از عوامل مهم در انقرا  آنان استبداد سالطین بوده است. انقالب مشروطیت ایران نیز برای پایان دادن به استبداد و ظلام 

 (  4یران و تشکیل حکومت عادالنه بر اساس قانون برپا شد.)های اسبتدادی در امتمادی حاکمیت

 گرایی:گرایی و تجملاشرافی

ساو ها فرو رفتن در لذات است؛ زیرا افراط در عیاشی و پرداختن به لهو و لعاب از یاکاز عوامل مؤثر در انحطاط تمدن

 دارد. از پرداختن به امور حاکمیت باز می دهد و از دیگر سو حکام و کارگزاران راثروت و دارایی حکومت را بر باد می

اهلل)ص( شاهد یک زندگی سااده از زمامادار خاویش بودناد. ایان الگاو در جامعه اسالمی و مردمان آن در دوران رسول

دوران پس از پیامبر)ص( رعایت گردید و خلفاء تالش کردند همین مسیر را در زندگی فردی و اجتماعی رعایات کنناد. 

های ایاران هاا و جشانگرایی در شاکله حاکمیت راه یافت. باا آشانایی امویاان باا آیینر آمدن امویان تجملاما باروی کا

خوانی در دربار امویان به خواری و آوازهها در دربار امویان راه یافت. در این دوران لهو و لعب و شرابباستان، این آیین

صورت یک فرهنگ عمومی در جامعه شد؛ باه صاورتی کاه باه  صورت یک سنت درآمد که نتیجه آن شیو  این امور به



طرب و غنا در مکه و مدینه آشکار شد و لهو و لعب باه کارگرفتاه شاد و ماردم شاراب »گفته مسعودی در دوران یزید 

 (  5«)خواری کردند.

خلفا توأم باا  گرایی به صورتی شد که آالت طرب و موسیقی شایع گردید و محافل و مجالسدر اواخر دروه اموی تجمل

( امویان با ایان 6گران در حضر و سفر و حتی در سفرهای جنگی همراه کاروان بودند.)ساز و آواز بود و مغنیان و رامش

اقدامات توانستند فرهنگی را گسترش دهند که بر اساس آن برای مردم تعار  و تضاادی باین آداب مسالمانی و لهاو و 

 لعب وجود نداشت. 

گرایی شارو  شاد. در در دوره عباسیان با شدت بیشتری دنبال شاد. بعاد از دوران منصاور تجمالگرایی سیاست تجمل

گساری و هرزگی و شوخی و طرب به اوج رساید. انگیر هزار و یک شب بود میهای خیالهارون که عصر افسانه دوران

و توانگران نیز عشرتکده شده بود. پاس از  در این دوران نه فقط دربار خلفا مرکز لهو و لعب بود بلکه خانه بیشتر امیران

گساری و هرزگی و شاهد بازی کرد و در ایان راه ماال هارون نیز فرزندش امین نیز همت خویش را صرف تفریح و باده

ها و گااه از خوشای( امین حتی در دورانی کاه در محاصاره بارادرش ماأمون در بغاداد باود، هایچ7فراوان هزینه نمود.)

دست نکشید تا آنجا که جان خود را بر سر این کار نهاد. معتصم و متوکل نیاز اوقاات خاویش را صارف های خود بازی

متوکل در دوران پانزده سااله خالفاتش غارق فساق و »کنند مجالس لهو و لعب و عیش و نوش کردند. مورخان نقل می

اسی تا آخرین خلیفاه آناان مسعتصام اداماه بند و باری بود. انحطاط اخالقی و فساد در تار و پود خالفت عبتباهی و بی

داشت. مجلس مستعصم یک ساعت از لهو ولعب و شنیدن غنا و موسیقی خالی نبود. نادما و اطرافیاانش همگای باا وی 

 ( 8«)گذرانی بودند.پیوسته در غرق و لذت و خوش

ؤ حاکم موصل ناماه نوشاته از او از چیزهایی که در دربار مستعصم شهرت دارد این است که وی زمانی به بدرالدین لؤل»

گروهی مطرب و نوازنده خواست و این در همان وقت بود کاه فرساتاده هالکاو نیاز نازد بدرالادین لؤلاؤ آماده از وی 

های این دو نفر بنگرید و بر اسالم و مسلمانان کرد. بدرالدین لؤلؤ گفت: به خواستهدرخواست منجنیق و آالت حصار می

 (  9«)گریه کنید.

و حکام اسالمی که غرق در عیاشی و لهو و لعب بودند برای تأمین مخارج هنگفت این کارها دست به هر حرکتای  خلفا

زدند که نتیجه این امور چیزی جاز انحطااط تمادن مثل فروش مناصب دولتی و لشکری، دادن امتیاز به بیگانگان و... می

 اسالمی نبود. 

 های وحیانی و اسالمی انحراف از آموزه

های برگرفته از متن قرآن و اسالم شکل گرفت و زمینه پویایی این تمادن را باه وجاود آورد. دن اسالمی بر پایه آموزهتم

ها در جامعه اسالمی مورد توجه بود زمنیه رشد و تعالی فرهنگ و تمدن اسالمی هموار بود اما هنگامی تا وقتی این آموزه

ی نوپاا و در حاال رشاد اسالمی منحرف شدند، رشاد و ترقای جامعاه که مسلمین از اصول و اعتقادات صحیح و اصیل

اسالمی دچار رکود و انحطاط شد. در این زمینه حرکتی خالفِ جهتِ عواملِ موجدِ موفقیت رخ داده است؛ به بیان دیگر 

بودناد از  ای موجبات شکوفایی علم و تمدن اساالمی را فاراهم آوردهموقعیت به صورتی بوده است که عواملی که دوره



ایفای نقش مؤثر بازمانده و به دلیل تضعیف یا نابودی آنها، زوال و انحطاط در جامعه اسالمی و علم و تمادن آن آشاکار 

توان گفت انحطاط تمدن به مسلمین و عملکرد ایشان مربوط است ونه اصل اسالم به عبارت دیگر اشکال شده است. می

 شود. سلمانان به دستورات اسالم جستجو میشود بلکه در عمل مدر اسالم جستجو نمی

های دینی که مورد تحریف یا تفسایر اشاتباه واقاع شاده اسات، سرنوشات و قضاا و قادر اسات کاه باا از جمله آموزه

ها تحریف گردید، همچناین گری تالزم پیدا کرد. عالوه بر آن تقیه به پذیرش ظلم، انتظار به تحمل انوا  بی عدالتیجبری

ها ها و حوادث و قبول همه بادبختینشینی در برابر مس ولیتآخرت به محرومیت از زندگی دنیا، صبر به گوشهاعتقاد به 

 ی رکود غلتید. ی مسلمین در این ورطهتفسیر شد، و در نهایت اینگونه شد که جامعه

د به قضا و قادر و سرنوشات برخی از منتقدین اسالم بزرگترین علت انحطاط مسلمین را اعتقا»نویسید: استاد مطهری می

آید که اگر اعتقاد به سرنوشات سابب رکاود، انحطااط فارد یاا اجتماا  میاینجا طبعاً این سؤال پیش« اند.قبلی ذکر کرده

شود پس چرا مسلمانان صدر اول اینطور نبودندد آیا آنها به قضا و قدر و سرنوشت قبلی اعتقاد نداشتند و این مسا له می

اند ا و یا ایان ه اسالم نبود و بعد در عالم اسالم وارد شدد همچنان که بعضی از مورخین اروپایی گفتهجزء تعلیمات اولی

 (  11گونه بود که با اعتقاد به اختیار و آزادی و مس ولیت منافات نداشته استد)که نو  اعتقاد آنها به قضا و قدر بدان

مسلماً این فر  دوم راجع به برداشت از قضا و قدر و سرنوشت صحیح است یعنی از نظر اسالم اعتقاد به قضاا و قادر 

 (  11طوری است که با اعتقاد به اختیار و آزادی و مس ولیت منافات ندارد.)

 گرایی و منازعات مذهبی فرقه

ف شد. این اختالفات هماواره دو ناو  جلاوه داشات: بعد از وفات رسول گرامی اسالم)ص(، امت اسالمی گرفتار اختال

چاه میاان کنندگان بر عثمان پایش آماد و آنیکی عملی و دیگر نظری. اختالفات عملی مانند حوادثی که از ناحیه خروج

سااز ( ایان اختالفاات عملای زمیناه12امام علی) ( و خوارج واقع شد. همچنین نزا  میان امویاان و عبدالاه بان زبیار.)

هایی از قبیل شیعه، سنی، معتزله، اشعری، های گوناگون تقسیم شد؛ گروهفات نظری و عقیدتی شد و جامعه به فرقهاختال

هاا مادعی بودناد مرج ه، شعوبیه، مفوضه، جبریه، اهل حدیث، اخباری و... در جامعه پیدا شدند که هر کدام از این گروه

ند و دیگار فارق باطلناد. ایان اختالفاات در دوران امویاان و بعاد اهلل)ص( هساتکه تنها مسلک راستین مورد نظر رسول

 عباسیان گسترش یافت و منجر به منازعات مذهبی شد که اوج آن در دوران عباسیان و بعد از آن بود. 

هاا شاد. ها و درگیریساز بسایاری از آشاوببافت ناهمگون جمعیتی و تضاد منافع سیاسی و عقیدتی و اقتصادی، زمینه

( او باه 13گرایی در دوران عباسیان از عصر متوکل شدت گرفت. متوکل با خاندان علی) ( دشمن بود.)های فرقهسیاست

هاا و اقادامات ای درباره شیعیان در پیش گرفت کاه در نتیجاه ایان سیاساتهای خصمانهاتکای ترکان و سلفیه، سیاست

ق( در ه.422رابای کشااند. خلفاایی همچاون القاادر )مای شهرهای بزرگی چون بغداد را به آشوب و خبار فرقهخشونت

ای اعالم کرد افاراد قائال باه خلاق قارآن کافرناد و ریخاتن ای داشتند. او با صدور نامهتشدید این اختالفات نقش ویژه

(  خلیفه همچنین دست سلطان محمود غزناوی را در قتال قرامطاه، اساماعیلیه، معتزلاه، شایعه، 14خونشان مباح است.)

 ( 15و مشبهه باز گذاشت و به او اجازه لعن آنها را بر فراز منابر خراسان داد.) جهمیه



هاا ق ایان درگیریه.449ای چند بار موجب تخریب مرکز خالفت ا بغداد ا شد چنانچه مثالً در ساال های فرقهدرگیری

( ایان درگیاری 16آتش بسوزد.) موجب شد که خانه شیخ طوسی ا فقیه امامیه ا به غارت رود و کتابخانه ارزشمند او در

ای که خالفت از دو سو در معر  تهدید قرار گرفته بود یعنی حمله صلیبیون و بعاد از آن حملاه قاوم مغاول، در دوره

های اسالمی را زیر سم اسبان خود گذاشاته و ق در حالی که مغوالن سرزمینه. 655ق و ه.654های ادامه داشت. در سال

 (  17نشین درگیر بودند.)های سنیها ادامه داشت و شیعیان محله کرخ با اهالی محلهید درگیرشدنبه بغداد نزدیک می

ای از پندارهای ناصحیح پنهان نگااه داشات و گرایی و منازعات مذهبی سیمای واقعی اسالم را زیر هالهشک این فرقهبی

بندی و شاد، در راه اخاتالف و صافصرف میبایست در راه نجات از دست صاحبان زر و زور نیروی مسلمانان که می

 (  18تعصب و برادرکشی به هدر رفت.)

 منحصر کردن دانش به امور دینی و اخروی 

در قرون اولیه هجری با وجود فضیلتی که علم دین در نزد دانشمندان مسلمان داشت، ولی هیچ منع و محادودیتی بارای 

شد. در آن جامعه دانشمندان همه نیازهای عمومی جامعه تشویق نیز میآموختن دیگر علوم در کار نبود و بلکه برای رفع 

 های علمی از مقام واالیی که اسالم برای دانشمندان قائل بود برخوردار بودند. رشته

های علمی اساالم باود کاه آن چه در دوران شکوفایی تمدن اسالمی رخ داد، تأییدگر این حقیقت است. در سایه تشویق

ن نهضت علمی در همه ابعاد علوم اعم از علوم دینی و غیردینی پدید آمد و این مس له موجاب گردیاد کاه میان مسلمانا

ها به کار گیرند و کسب علم در همه ابعاد به صورت یک سانت درآیاد. در ی زمینهدانشمندان استعدادهایشان را در همه

 (  19کنیم.)های علوم برخورد میرشته از رشته 251ز تألیفات اسالمی در سده سوم تا ششم به نام و تعریف علمی بیش ا

نامیدناد ا جزیای از کارهاای در این دوران توجه فراوان به علوم پیش از اسالم ا که بنا بر سنت آنها را علوم اوایال می

عالقاه  الرشید و مأمون هر اندازه که ایانتوان گفت که تنها عالقه شخصی کسانی چون هاروندستگاه خالفت بود و نمی

 (  21بود، سبب توجه به این علوم شده است.)شدید می

این رویکرد سبب گردید که اهداف دانشمندان در تمدن اسالمی برای کسب و درک علوم منحصراً اهداف دینای نباشاد؛ 

علاوم های گوناگون به تحصیل دانش بپردازند و باه دنباال آن آثاار ارزشامندی در زمیناه بلکه به قصد دستیابی به هدف

 توان در عناوین زیر بیان کرد:اهداف دانشمندان اسالمی را می مختلف تألیف نمایند.

 فقه؛گسترش علوم دینی مثل تفسیر قرآن، حدیث،  -1

 نجوم و...؛کاوش و تحقیق در اسرار طبیعت و گشودن رازهای علمی با علومی مثل ریاضیات، فیزیک، شیمی،  -2

 و رویدادهای جهان در علومی مثل تاریخ و جغرافیا؛ آشنایی با اوضا  و احوال طبیعی زمین -3

 بهبود بخشیدن به زندگی فرهنگی و اجتماعی انسان در علومی مثل علوم تربیتی؛ -4

 شناسی؛کاستن از آالم جسمی و روحی انسان با پرداختن به علومی مثل پزشکی، داروسازی و روان -5

 تأمین سعادت فردی انسان در علم اخالق؛ -6

 ها؛بندی علوم و تهیه دائره المعارفوهشی در علومی مثل طبقهگسترش فرهنگ پژ -7



 در آوردن حیوانات به خدمت انسان در علم جانورشناسی؛ -8

 شناسی؛شناسی و گیاهشناسی، کانیکشف و استفاده از منابع طبیعی زیر و روی زمین در علومی مثل زمین -9

 (  21مهندسی و علم الحیل.)برآوردن نیازهای صنعتی و تکنولوهیک جامعه در علومی مثل   -11

مسلمین دیگر کسب هر نو  علمی را عبادت  هایی گردید و بعداًاین روند و نگاه به علم در طی زمان دچار فراز و نشیب

هاای ندانسته و حتی فراگیری برخی علوم را گمراهی و گرفتاری در دام شیطان تلقی کردند که این نظر ناشای از دیادگاه

 ت. آلود بوده استعصب

این دیدگاه باعث شد که رفته رفته کسب علوم فقط به نو  خاصی محدود شده و به سمتی سوق پیدا کند که باه مساائل 

 شرعی و آن جهانی بپردازد و رابطه خویش را با مسائل روزمره و مبتالبه جامعه انسانی روز به روز بگسلد. 

شامردند و کردند و یا جز آن را علم نافع نمی[ اطالق نمیلفظ علم را جز بر علم موروث از نبی]ص»صاحبان این تفکر 

گفتند به تجربه دریافته شاده کاه پنداشتند و میالفایده میعلمی را که نفع آن برای اعمال دینی ظاهر و آشکار نبود، عدیم

شامردند کفر می چنین علم به خروج از صراط مستقیم منتهی خواهد شد. علوم اوایل را علوم مهجوره و حکمه مشوبه به

و معتقد بودند نهایت آن به کفر و تعطیل خواهد کشید؛ چنانکه ابواحمد النهرجاوری العروضای شااعر و عروضای قارن 

چون صاحب اطالعات وسیع در فلسفه و علوم اوائال بودناد دربااره وی گفتناد: کاان سایء  413چهارم متوفی به سال 

   (22«)المذهب متظاهراً بااللحاد غیر مکاتم له.

مخالفت متعصبین نسبت به علوم غیر دینی آنچنان نیرومند شده بود کاه ابوریحاان بیرونای باه خااطر اساتفاده از تقاویم 

عصار شمسی بیزانسی برای ابزاری که به منظور تعیین اوقات نماز اخترا  کرده بود از سوی بعضی از علماای دینای هام

 (  23خود به بدعت و فساد عقیده متهم شد.)

 گرایی عقلمحدودیت 

سااز شاکوفایی علمای و فرهنگای تمادن توجه به عقل و استدالل و رواج مباحث عقلی از عوامل مهمی است که زمیناه

 پیموده است. اسالمی بوده است و تا زمانی که این مس له مورد عنایت بود، دانش و تمدن مسلمین مسیر تکامل را می

به دلیل مخالفت با عقل ا به عنوان مالک درک احکام ا بزرگترین موانع  هاهای مثل اهل حدیث و اشاعره و اخباریگروه

را در مقابل حیات عقلی جامعه اسالمی و در نتیجه توسعه و تعالی دانش و فنون در آن به وجود آوردند. از قرن پنجم به 

تر شاد و گرایی تنگتعقل بعد به دلیل تسلط کامل این تفکرات بر مدارس آموزشی و نظام آموزشی روز به روز عرصه بر

های آموزشی مدارسی مثال شد. برنامهپرداخت با اتهام زندیق و کافر روبرو میهر کس به فعالیت عقالنی و استداللی می

گونه باوده اسات. در برناماه دهد به همیننظامیه که بزرگترین شبکه مدارس اسالمی را در قرن پنجم و ششم تشکیل می

موماً علوم عقلی جای نداشت و تدریس فلسفه ممنو  بود. ابوحامد محمد غزالی ا استاد برجساته این مدارس و نهادها ع

الدین عمر بن علی بن غیالن ا فقیه برجسته نظامیه مرو ا باه زد و افضل« الفالسفهتهافت»نظامیه بغداد ا دست به تألیف 

نظری مسلمانان را از نزدیک شدن به فلسافه و و تنگکفر و گمراهی فیلسوفان رأی داد و کار به آنجا رسید که با تعصب 

 (24ترساند.)علوم اوائل می



ای برای تحدید علام حرکت بعضی از مدارس، مثل نظامیه ها، که صرفا تدریس علوم دینی را مشرو  می دانستند، مقدمه

هب خاصای بودناد و علاوم در جهان اسالم و رکورد آن بوده است. در این مدارس مواد درسی و اسااتید آن دارای ماذا

شد؛ علوم شرعی شدند و در حاشیه قرار داشتند. در این مدارس تنها شریعت تدریس میعقلی و دیگر علوم تدریس نمی

کرد. مسیری که این مدارس در پیش گرفتند تا حدود زیادی آزادی اندیشاه و و علومی که به علوم شرعی ارتباط پیدا می

مراکز علمی اسالمی از بین برد و سیر اندیشه و آزادی افکار را در مسایر زوال و رکاود قارار  نیروی ابدا  و ابتکار را در

 داد. 

همزمان با گسترش این مدارس بر جهان اسالم، عرصه بر بسیاری از دانشمندان غیر دینی و حتی دینی که مذهبی جادای 

لب گردیاد. عملکارد ایان مادارس مسالماً در از مذهب حاکم داشتند تنگ شد و امکان هر گونه تحرک علمی از آنان س

انحطاط علمی مسلمین تأثیرگذار بوده است؛ ولی معنای این حرف آن نیست کاه یکساره ایان مادارس را بعناوان مبادأ 

های آن تاریخی انحطاط علم در ایران و جهان اسالم معرفی کرد. ویژگی دانش در ایران و جهان اسالم، تکثار سرچشامه

سیر خاصی را ایجاد کردند که تأثیرگذار در انحطاط علم در ایاران و جهاان اساالم باود ولای کاامالً است. این مدارس م

ها تنها مدارس دانش ساز در جهان اسالم نبودند ابن جبیر اندلسی که باه نتوانست مسیر دانش را مسدود کند. زیرا نظامیه

 (25«)ها بود.فعال وجود داشت که یکی از آنها نظامیهدر بغداد سی مدرسه »نویسد: ق به بغداد آمده است میه.581سال 

گرایی و تدبر در امور علمی موجب محدود شدن دایاره عقال و در مقابال آن منحصار شادن الوصف مخالفت با عقلمع

علوم به روایت و توقف در نص شد. این امور سبب عمده ضعف تفکر و تفضیل نقل بر عقال و تقلیاد بادون اجتهااد و 

صوص بدون تعمق در مقاصد آن و بغض و کراهیت نسبت باه فلسافه و اجازای آن و درآوردن متفکاران در تمسک به ن

شمار ملحدان و زندیقان گردید. در چنین فضایی عالم مقلد از عالم مجتهد برتر شمرده شد در نتیجه فلسفه و سایر علاوم 

 (26عقلی روز بروز از رونق و رواج افتاد.)

انحطاط علوم »نویسد: گرایی که عامل رکود و انحطاط تمدن اسالمی شده میبه محدودیت عقل یکی از نویسندگان راجع

و تمدن اسالمی در حقیقت از موقعی در ممالک اسالمی آغاز شد که متعصابین اهال سانت و حادیث و فقهاا توانساتند 

اوایل قرن چهارم باه بعاد و یاا اگار  مبارزان خود را از فالسفه و حکما و علما و معتزله در بغداد شکست دهند. یعنی از

(. 247اا232اهلل )بخواهیم بیشتر در مقدمات این شکست تعمق کنیم از اواسط قرن سوم و دوران خالفت المتوکال علای

علت این صعود در مدارج زمان و رسیدن به اواخر نیمه اول قرن سوم برای تعیین تاریخ شرو  انحطاط علوم و افکار در 

اهلل که میلی عظیم نسبت به اهل سنت و حدیث داشت، مخالفت با اهال است که از دوره المتوکل علی ممالک اسالمی آن

گیری نسبت به معتزله که اهل بحث و نظر و استدالل بودند، از این هنگام شرو  شد و اندک اندک نظر آغاز شد... سخت

 (27«)به نهایت شدت رسید.

های علمی و پژوهشی در زمینه علوم عقلی تا چاه انادازه مشاکل اسات؛ یتروشن است درچنین فضایی انجام دادن فعال

های حاکم به دلیل نقض فرماان و شود و هم از سوی قدرتچون دانشمند هم از سوی عامه مردم به عنوان کافر طرد می

 گیرد. حرکت در جهت مخالف نگرش حاکم، مورد تعقیب قرار می



 جوامع اسالمی  گرد و چادرنشین برتسلط اقوام بیابان

تباری بود که صبغه بادوی، ایالتای، عشاایری و نظاامی های ترکاز عوامل افول و انحطاط تمدن اسالمی تسلط حکومت

هاای ها از اوایل قرن پنجم بر نقاط مختلف دنیای اسالم از جمله ایاران آغااز شاد و در دورهداشتند. تسلط این حکومت

ها، بیگانگی و عملکرد مشترکشان ظلم و تعدی به مردمای مشترک این حکومت بعدی حاکمیت آنان تداوم یافت. ماهیت

های سده چهاارم و تبار غزنوی در آخرین سالزادگان ترکبود که از حاکمیت آنان خشنود نبودند. به قدرت رسیدن غالم

ن حملاه ویرانگار و سااز ایان دوران ناامطلوب باود و پیاماد آن حاکمیات سالجوقیان و در اثناای آعملکرد آنان زمیناه

تازی تیمور و حاکمیات احفااد او. گاه دوران ترکگرایانه غزها و سپس سلطه خوارزمشاهیان و حمله مغوالن و آنغارت

تباار دیگاری در منااطقی زادگان تارکهمزمان با حاکمیت این اقوام بیابانگرد در ایران، در مناطق دیگر دنیای اسالم غالم

 های هفتم تا اوائل دهم از این نمونه اقوام بودند.یان در قرن سوم و ممالیک در سدهمثل مصر حاکم شدند؛ طولون

ساز دوران بعدی شد که طی آن جامعه اسالمی پس از رشد و تعالی قرن چهارم سیر قهقرائای در حاکمیت این اقوام زمینه

ا در پیش گرفته و آن را تداوم بخشد و به های بالقوه و بالفعل فراوان نتوانست مسیر رشد رپیش گرفت و به رغم توانائی

هاا ماانع رشاد و تعاالی چه در عملکرد مشترک این حکومتتوسعه و پیشرفتی که شایستگی آن را داشت دست یابد. آن

 تمدن اسالمی شد عبارت بود از:

درنشاین بار تبار بر اریکه قدرت و حاکمیات یاافتن اقاوام بیاباانگرد و چازادگان ترکتکیه زدن غالمان و غالم -1

کردند. این تسلط اماری مردمی که دارای تمدن دیرپایی بودند و به یمن اسالم دوران شکوفایی تمدن را مجدداً تجربه می

 (28ای بود بر غرور ملی.)سخت ناگوار بود و ضربه

ش پیشاه بودناد کاه تاالغالب این حکام که از عهد غزنویان تا تیموریان حکمرانی کردند افرادی جباار و ساتم -2

 کردند قدرت خویش را در سایه شمشیر حفظ کنند. می

گیاری زیاادی شد که آنان در امر دین و مذهب ساختتعصب و خشونت جبلی این اقوام بیابانگرد، موجب می -3

نشان دهند و جهل و ناآگاهی آنان نسبت به آراء مذهبی و اصول و احکام متعالی اساالم بیشاتر آناان را باه آلات دسات 

سنت مبدل ساخت. لذا اکثر این حکام، قلاع و قماع شایعیان و معتزلیاان و هتاک حرمات ای متعصب اهلمحدثان و فقه

دانستند. از آن جمله های پربار آنان را بر خود واجب میهای علمیه و کتابخانهعلمای عقلی و تخریب آثار علمی و حوزه

فجایع سرآغاز حرکتای شاوم در جهات افاول مظااهر ( این 29بود رفتار سلطان محمود غزنوی با علماء و کتابخانه ری.)

 شود. درخشان فرهنگ اسالمی ا ایرانی محسوب می

تبار غزناوی و سالجوقی در گساترش آراء سنت با امرای ترکهمراهی و همدستی برخی از فقها و محدثان اهل -4

ء تنگ کرد و موجب شد بسیاری از اشاعره و قلع و قمع شیعیان و معتزلیان که این مس له عرصه را بر اندیشمندان و علما

 (31آنان جالی وطن کنند.)

 عوامل خارجی انحطاط و افول تمدن اسالمی 

 های مسلمانان و رومیان جنگ



هایی از مناطق شامات و شامال آفریقاا، عقاب راندناد و ایان منااطق مسلمانان گرچه رومیان را در دوران فتوح از بخش

ها میان مسلمانان و رومیان ادامه داشات کاه م، نزا 1453سقوط روم شرقی در سال جزوی از دنیای اسالم گردید ولی تا 

 تأثیر در تضعیف قدرت مسلمان نبود. این منازعات بی

النهرین و شام باود کاه بارهاا موجاب تخریاب و اشاغال شاهرهایی مثال حلاب، ها در شمال بینبخشی از این درگیری

انگیازی باه باار آورد و های مالی و جانی وحشاتها زیانرُها شد. این جنگطرطوس، حمص، انطاکیه، الذقیه، ملطیه و 

های زنادگی تهای خانمان کرد؛ زراعت و تجارت را راکد نمود و شاهرها را از نشاانهساکنان متمدن شهرها را آواره و بی

، رومیاان پاس از فاتح یکای از ( در این میان کشتارهای هولناکی از جانب رومیان اتفاق افتاد. مثالً در یک مورد31نمود.)

های شهر را ویران کردناد و آتاش زدناد و هشات روز کشاتار و ساوزاندن و ها و بیشتر خانهشهرها، مساجد و زیارتگاه

 (33هاهزار تن بلکه صدهاهزار تن قربانی شدند.)ها ده( در این جنگ32چاپیدن ادامه داشت.)

زرباه در ماورد اعماال رومیاان در عاین« االمامتجارب»شد. صاحب  های اسالمی خالیهای رومیان سرزمیندر اثر جنگ

ها ریختند و هر کاس را یافتناد کشاتند. مارد، زن، دمستق بامدادان دستور داد سپاه شصت هزار نفری به خانه»نویسد: می

 (34«)کودک، پسر، دختر بسیار از دم تیغ گذراند.

 های صلیبیجنگ

م به وسیله مسیحیان اروپایی با هادف 1195ق/ه. 489شود که در سال ی گفته میهایهای صلیبی به سلسله درگیریجنگ

هاا را م یعنی حدود دویست سال استمرار یافت. ایان جنگ1291ق/ه 691المقدس آغاز گردید و تا سال آزاد سازی بیت

شان خاویش قارار داده های اسالمی صلیب را نجویان اروپایی هنگام عزیمت به سرزمیناز آن رو صلیبی گویند که جنگ

آوری بار تمادن تأسافهای اسالمی بود آثار ها چون در سرزمینکردند. این جنگو آن را بر سینه و سالحشان نقش می

 .  اسالمی داشت

 های صلیبیدالیل جنگ

 های دینی و اعتقادی انگیزه -1

های صلیبی بوده است. سخن مشاهور پااپ اورباانوس ی دینی و مذهبی یکی از مهمترین دالیل جنگبدون تردید انگیزه

(رهباران 35)این اراده خداوندی است( دال بر ایان نظریاه اسات.) Duse Lovuizدوم در مجمع کلرمون که با عبارت 

مذهبی کلیسا در غرب در  پی بازگشت مجدد قدرت و هیبت قدیم به کلیساا و پااپ بودناد. آناان باا بارانگیختن شاور 

 ( 36خواستند قدرت مجدد سیاسی و مذهبی کلیسا را بدست آورند.)ی مردم میمذهبی عامه

های مقدس از دست مسلمانان را مطرح کردند و با این شاعار آتاش اشاتیاق در دل آزادی سرزمین جا بود که شعاراز این

المقدس ور ساختند. آنان بسیار شادمان بودند که جان و مال خویش را در راه آزادسازی بیتجنگجویان نخستین را شعله

 دهند. و تسهیل امر زیارت از کف می

های صلیبی چون ها به جنگمسیحیان مدت»نویسد: فشارد و میجهان صلیبی پای میی مذهبی مونتگمری وات بر انگیزه

آل مسایحیت از جاوانمردی ی یاازدهم و نیاز باا ایادهها با شاوق ماذهبی سادهنگریستند. این جنگانگیز میای دلهاله



صیف شده اسات کاه پادشااه جا بخوبی توشهسوارانه قرین گردید. این مطلب در بخش اول ]نمایشنامه[ هِنری چهارم آن

دهاد تاا بار جناگ داخلای میاان شود تا در جنگ صلیبی شرکت کند و این کار را تنها به خاطر آن انجام نمیمصمم می

 شمارد:ای مسیحی نیز میی پایانی نهد بلکه آن را وظیفهانگلیسیان نقطه

 ای دوستان ... از همین رو 

 به سوی مزار مسیح

 ستیم زیر صلیب مقدسش که ما اینک سرباز او ه

 ایمایم و پیمان نیز بستهبه خدمت خوانده شده

 درنگ گسیل خواهیم داشت ارتشی از انگلیسیان را بی

 که بازوانشان در زهدان مادرانشان شکل گرفته 

 های مقدس بیرون رانند. تا مشرکان را از آن سرزمین

 ها گام نهاد. که همان پاهای متبرک بر آن

 (  37«)هارصد سال پیش برای نجات ما بر صلیب جانگزا میخکوب شد.که هزار و چ

 انگیزه اقتصادی  -2

در آن دوران سیمای اقتصادی اروپا تیره بود، نظام اجتماعی حاکم بر کشورهای اروپایی ارباب و رعیتی بود، طبقه عاادی 

د خصوصااً در مشارق کاه کردند و زمیناداران بازرگ در صادد گساترش اراضای خاوجامعه، در شرایط فقر زندگی می

خیزی بیشتری داشت، بودند. این مسائل موجب شد که رعیت فقیر اروپایی را به انگیزش درآورد تا در جستجوی حاصل

بسیاری به ار  قدس نرفتند جز به همان نظر که اماروز »نویسد: زندگانی بهتر در زمره سپاه صلیبیان در آیند. آلبرماله می

روند تا ملکی بدست آورند و به راحت گذران کنند این و انگلیس به تازونی، برزیل و آرهانتین می مهاجرین آلمان، ایتالیا

یافتند تا امارتی تسخیر کنند و رعایاا باه های صلیب پیش آمده بود. چنان که بر سر کودکان راه میی جنگوضع در دوره

 (  38«.)رانندرفتند تا قطعه خاکی تحصیل کرده به آزادی روز بگذاین امید می

برد به طوری که غلاه کمیااب و گاران باود و وضاع عماومی اکثار جانبه رنج میدر آن زمان اروپا از یک گرسنگی همه

کشورهای اروپایی به دلیل بحران اقتصادی چنین بود. مردم به دلیل نبود غذا، حتی باه خاوردن کااه و علاف روی آورده 

 (  39بودند.)

 انگیزه تجاری و بازرگان  -3

های ونیز و جنوا و بیزانس برای تحکیم ارکان بازرگانی خود و سودطلبی بیشتر با پول و اسلحه مسیحیان را باه وریجمه

های های صلیبی تشویق کردند تا هم عرصه را بر مسلمانان تنگ کنند و هام صااحب بناادری در کراناهشرکت در جنگ

بازرگانی به عنوان نقاطی برای انتقال کاال به داخل کشور و در  شرقی و جنوبی دریای مدیترانه گردند تا از این مراکز مهم

( این همکاری کاه انگیازه ساودیابی و تجااری داشات تاا پایاان 41نتیجه تسلط بر تجارت شرق و غرب استفاده کنند.)

هاا در نیزیها در اشغال مناطق اسالمی سهیم بودند. چنانکه وتوان گفت این جمهوریشود. در نتیجه میها دیده میجنگ



م 1119ق/ ه.513ها در اشغال شهر طارابلس در ساال م سهیم بودند و جنوای1199ق/ه. 493المقدس در سال اشغال بیت

 (  41نقش مهمی داشتند.)

 انگیزه استعماری  -4

ها گرچه ظااهری ماذهبی داشات، اماا در های صلیبی، انگیزه استعماری بود به این معنا که این جنگهای جنگاز انگیزه

ها در پی آن بودناد تاا قلمارو امپراتاوری روم شارقی و نیاز واقع در پی مقاصد دنیوی بود. اروپایی در جریان این جنگ

های اگر بگوئیم که جنگ»نویسد: هایی اروپایی تبدیل کنند. دکتر نسیم در این باره میهای اسالمی را به مستعمرهسرزمین

طلبانه درازمدت چاه در جهاان غارب و چاه در امپراتاوری های توسعهصلیبی زیر پوشش و نام دین، برای تحقق هدف

نماود و ایام. در حقیقات عامال دیان ایان حرکات را تغذیاه میوقت روم شرقی بر پا شد، سخنی دور از واقعیت نگفته

 سوخت الزم را برای پیشبرد آن فراهم کرد. 

راتاوری روم باود کاه ترکاان سالجوقی و دیگار ی امپها دست یازیدن باه قلمارو گساتردههای این جنگیکی از هدف

هاا و غارب کاتولیاک، یافتند. هیچ بعید نیست کاه قصاد پاپهای آن یکی پس از دیگری استیال میهمسایگان بر بخش

هنگام دعوت به حمل صلیب این بوده باشد که با ضمیمه ساختن قلمرو امپراتوری روم و دستیابی باه پایتخات آن یعنای 

رنگ التینی به آن و تحمیل مذهب کاتولیک یعنای ماذهب روم غربای باه آن، اندیشاه احیاای دوبااره  قسطنطنیه و دادن

کند. لیکن هدف اصالی ایان های بعد آن را تأیید میپروراندند ا چنان که رویدادهای سالامپراتوری مقدس را در سر می

خواستند وحدتش را از بین ببرند و قادرتش های استعماری در جهان غربی ]اسالمی[ بود که میها رسیدن به هدفجنگ

 (42«)را در هم شکنند و با این روش، نفوذ و بقای استعمار را در منطقه تضمین کنند.

 ستیزی مسیحیان اروپایی اسالم -5

ساتیزی مسایحیان هاای صالیبی، اساالمترین دلیل بر جنگرسد مهمبا وجود تأثیر انکارناپذیر عوامل ذکر شده به نظر می

اروپایی است؛ یعنی دشمنی دیرینه و تاریخی مسیحیان نسبت به اسالم و مسلمانان. به تعبیر شکساپیر حاضار بودناد بار 

ی پایان بگذرانند و بازوانی را که در زهدان مادران نیرومند آفریده شده بود در راه مبارزه با اختالفات میان خودشان نقطه

 (  43اسالمیان به کار گیرند.)

های وسیعی از منااطق آنهاا و کلیسایشاان روحانیت مسیحی که قادر نبود خساراتی که در نتیجه گسترش اسالم در بخش

وارد شده بود فراموش کند، همواره احساس انتقام از اسالم و مسلمانان در دل داشت و چون آتشفشان هار چناد مادتی 

گرداناد. از دالیال های اسالمی را دستخوش ویرانی و ناابودی میکرد و سرزمینیک بار از دل سران مسیحیت فوران می

ها بارای اشاغال حجااز و ناابودی مسالمانان در مرکاز و توان به قصد آنهای صلیبی میستیزی مسیحیان در جنگاسالم

ثروتای ( در حالی که سرزمین حجاز در آن روزگار ناه دارای 44م نام برد.)1162ق/ه. 587منشاء دعوت اسالمی در سال 

بود، نه آبی داشت، نه منبع اقتصادی و نه مرکز و محلی که لشاکریان مسالمان از آن خاارج شاوند. اساسااً حجااز هایچ 

ساتیزی ها اساالمها از این تالشتوان گفت که هدف صلیبیخطری برای حضور صلیبیان در سرزمین شام نداشت. لذا می

 و ضربه زدن به دنیای اسالم بود. 



 های صلیبیهای تخریبی جنگنتایج و پیامد

های صلیبی که دو قرن بر جهان اسالم تحمیل شد عالوه بر خسارات فراوان و خارج از حساب ماادی و معناوی و جنگ

 ترین آنان موارد زیر است:کشتارهای خونین، آثار دیگری نیز درجهان اسالم به یادگار گذاشت که مهم

 افزایش مفاسد اخالقی  – 1

هاا، قادرباه ها، فساد و فحشا ازطرف لشکریان و سربازان صلیبی گسترش یافت؛ زیرا آنان باه علات درگیریدراین جنگ

تشکیل خانواده نبودند. حضور زنان هرزه و نوازنده و مطربان موجب افزایش مفاسد اخالقای گردیاد. عملکارد صالیبیان 

ود تا حدی که دولت ممالیک، مس ولی برای نظارت و کنتارل و عامل مهمی در به فساد کشیدن جامعه مسلمانان آن روز ب

 ( 45نیز اخذ مالیات از زنان هرزه درنظرگرفته بود.)

 اختالط نژادی و افزایش مسیحیان  -2

با هجوم صلیبیان به مناطق مسلمان در مشرق مدیترانه، مسیحیان در مناطق شامات سااکن شادند. ایان اساکان دو پیاماد 

که چون زناان مسایحی ها طی دو قرن جنگ بود و دوم آنکه عاملی در پایداری صلیبیداشت: اول آن نامطلوب به همراه

( ایان 46ها تعدادشان کم بود، لذا بسیاری از مسیحیان مقیم، زنان سوری را به عقد ازدواج خود درآوردناد.)همراه صلیبی

هاای صالیبی بیشاتر شاد، ین اخاتالط پاس ازجنگمس له موجب اختالط نژادی و افزایش مسیحیان در منطقه شام شد. ا

 (  47چراکه بخشی از صلیبیان در مناطقی مثل لبنان باقی ماندند.)

 نشینی انزواطلبی و گوشه -3

های نشینی درجهان اسالم شد. تصوف هر چند قبل از جنگساز گسترش تفکر انزواطلبی و گوشههای صلیبی زمینهجنگ

های صلیبی ر بود ولی پیشروی و گسترش آن در صفحات شرق مدیترانه تحت تأثیر جنگداصلیبی در دنیای اسالم ریشه

ها و ها، تکایا و زوایا ساخته شد. بخشی ازطریقتها و ممالیک در مصر و شام، بیشترین خانقاهبوده است. در عصر ایوبی

ق( ه.567ساوب باه ساید احماد بادوی )ماند عبارتند از: فرقه احمدیاه منهای صوفیانه که دراین دوران شکل گرفتهفرقه

ق( فرقاه ه.656ق( فرقه شاذلیه منساوب باه ابوالحسان شااذلی )مه.578درمصر، فرقه رفاعیه منسوب به احمد رفاعی )م 

 ( 48ق( و نهایتاً فرقه مولویه در آسیای صغیر در قرن هفتم.)ه.561قادریه منسوب به عبدالقادرگیالنی )م

 تخریب شهرهای اسالمی-4

ی آسیای صغیر، شامات و فلسطین را تخریب کردند. این حمالت موجاب صلیبیان بسیاری از شهرهای اسالمی در منطقه

 گردید که بعضی ازشهرها از رونق و آبادی باز مانند. 

 قتل عام عمومی -5

ساابقه مسالمانان بای اند کشاتارها که هم مورخان اروپایی و هم مسلمان به آن اشاره کردهاز دیگر آثار مخرب این جنگ

جا کشته شادند و ماردان و زناان و کودکاان شماری در آنخلق بی»اند: است. به عنوان مثال در مورد شهر انطاکیه نوشته

( صلیبیان در مسجداالقصی بیش از هفتادهزار تن را کشتند که بسیاری ازآناان ائماه و علماا و 49«)شماری اسیر شدند.بی

( یکی از صالیبیان 51ر دنیای اسالم جالی وطن کرده بودند و مجاور مسجداالقصی شده بودند.)عابدان بودند که از سراس



کشتار آن قدر زیاد بود که ساربازان ماا تاا سااق پایشاان در خاون »گوید: االقصی با افتخار میدر مورد کشتار در مسجد

 (  52«)رفت.مسلمانان می

 نابودی آثار فرهنگی و علمی  -6

ی اساالمی وارد آماد و های فرهنگی بسیاری بر خزائن اندیشاههای اسالمی لطمهی اروپاییان به سرزمینهادر طی تهاجم

های علمی و مفید و سودمند کشورهای مسلمان توسط صلیبیان نابود و سوزانده شد. علی بن ابای بکار هاروی اکثرکتاب

یکای ازمسالمانانی اسات کاه کلیاه اماوال و  «االشارات الی معرفه الزیاارات»سیاح قرن ششم هجری و صاحب سفرنامه 

 ( 53ها از دست داد.)های خود را در شبیخون صلیبیکتاب

 

 حمله مغوالن 

ی مغوالن به دنیای اساالم اسات. حملاه مغاول درساال عامل مهم تأثیرگذار دیگر در انحطاط تمدن اسالم و ایران حمله

امات و مصر به باد قتال و غاارت رفات. مغاوالن درمادتی های ایران بزرگ تا مرزهای شق شرو  شد و سرزمینه.616

سال حکومت کردناد. ماوج اول مغاوالن باه سارداری  131آسا به ایران آمدند و جمعاً سال با سه یورش برق 34حدود 

ق بود. موج دوم در زمان اوکتای و موج سوم به رهبری هوالکاو باود کاه باا گارفتن بغاداد ه.616چنگیزخان و در سال 

 ق و خاتمه دادن به خالفت عباسی، پایان یافت. ه.566درسال 

ی طوایف آسیای مرکزی به فالت ایران و دنیای اسالم بارترین موج حملهحال مصیبتاین هجوم، نیرومندترین و در عین

 ترین تجاوزات تاریخ گذشته ایران باوده اسات. ایان تهااجم، تجااوزی ساودجویانه،کنندهی این قوم، ویراناست. حمله

های سایحون و ( لشکر مغول پس از ورود به دنیای اسالم به سرعت شهرهای کنار رودخاناه54استثماری و انتقامی بود.)

ترین شهرهای دنیای اسالم در ی پیشرفتهجیحون را پشت سر گذاشت و شهرهای آباد و پرجمعیتی که بدون تردید نمونه

یه، مرو، طوس، بلاخ و ری را باا خااک یکساان کردناد و ازطریاق قرن هفتم هجری بودند، مانند بخارا، سمرقند، جرجان

جا متوجه شمال و غرب شدند و بجز فارس و منطقاه جناوب ایاران کاه در دسات خراسان به طرف مرکز ایران و از آن

 اتابکان سلغری فارس بود و قبول اطاعت از مغول کردند، مابقی نقاط ایران لگدکوب اسبان مغول شد. 

از فتح اراضی آباد آسیای غربی در زمان اوکتای قاآن ا پسار و جانشاین چنگیزخاان ا از طریاق دشات  سپاه مغول بعد

های ولگا مسلط شدند و مسکو را آتش زدند، کیِف را غارت کردند و تا جنوب اروپاا قبچاق و شمال دریای خزر برکناره

 د رسواحل آدریاتیک پیش رفتند. 

راطوری مغول باین چهاار پسار وی و بازمانادگان آناان تقسایم گردیاد. درساال ق امپه.624پس از مرگ چنگیز به سال 

ق هالکو به فتح و سپس حکمرانی ایران فرستاده شد و دوره حمالت جدید برای فتح قال  اسماعیلی و فتح بغداد ه.651

 آغاز شد. 

 

 ها و علل تهاجم مغوالن زمینه



 همسایه شدن ایران با قلمرو تحت نفوذ مغوالن – 1

ها باه حاوزه چنگیزخان با زیر سلطه درآوردن مغولستان و شکست دادن امپراطوری ختایی و ضمیمه کردن قلمرو نایمان

هاا گساترش یافتاه بودناد، همجاوار متعرضات خویش با خوارزمشاهیان که دراین زمان از مشرق تا حدود قلمرو نایمان

 ( 55ناپذیر بود.)گردید. با این همجواری تصادم میان این دو نیرو اجتناب

 تمایل شدید مغوالن به امر تجارت  – 2

کردناد و مادام مغوالن معموالً افرادی چادرنشین بودند که با شرایط و مقتضیات زندگی شبانی و صحرانشینی زندگی می

. در جستجوی آب و علف و بازارهایی بودند که محصوالت خود را بفروشند و اجناس اقوام متمادن را خریاداری کنناد

هاای آهنگاری ترین اقالم تجاری مغوالن اسلحه و ساز و برگ نظامی بود که بهترین ایان تجهیازات در کورهیکی از مهم

ترین دالیل عادم تمایال شد و الزم بود آنان را از سوریه تا مغولستان حمل کنند. به اعتقاد اشپولر از مهمدمشق ساخته می

گونه تجهیازات نظاامی باه دسات مغاوالن باوده اری با مغوالن نرسیدن اینسلطان محمد خوارزمشاه به ایجاد روابط تج

 (  56است.)

 داشت مغوالن به فالت ایران چشم – 3

داشت داشته و بر همین مبنی در قرون قبال شااهد ورود ترکاان قبل از مغوالن ترکان آسیای مرکزی به فالت ایران چشم

یابی مغوالن و همسایه شدن با فاالت ایاران، ایناان هام، همانناد قدرت( با 57غزنوی و سلجوقی به فالت ایران هستیم.)

 نگریستند. اسالف خود به فالت ایران به چشم یک طعمه می

 عام کاروان تجاری مغول قتل – 4

-اکثر منابع در تحلیل حمله مغول به ایران، قتل عام کاروان تجاری مغول توسط حاکم شهر اترار را عامل این حملاه مای

ی نهاایی بارای ایجااد ایان باشد ولی مطم ناً این واقعاه جرقاهد. گرچه این واقعه تنها دلیل هجوم مغول به ایران نمیدانن

 (58حمله خانمان سوزگردید.)

 تحریک مغوالن توسط خلیفه عباسی  – 5

تسخیر سرزمین خوارزمشااه اهلل ا با چنگیزخان و دعوت وی برای نگاری خلیفه عباسی ا الناصرلدینمنابع اسالمی از نامه

ای باه چنگیزخاان اهلل چون آهنگ تسالط بار عاراق نماود، ناماهخلیفه الناصرلدین»نویسد: واصل میگویند. ابنسخن می

نوشت و او را به فتح آن سرزمین برانگیخت و تاختن وی را بر سر او نیک شمرد و کارش را آسان نمود. من خاود خبار 

 ای به خوارزمشاه نوشت و در آن بیتی چنین آورد و تهدید کرد:اهلل نامهلدین یافتم که خلیفه امام الناصر

  (59ی تو)کلک من تاب فزون آرد یا نیزه  زود باشد که بدانی چو زند دهر نهیب
 

 ها نقش مسیحیان و صلیبی – 6

تاأثیرنبوده اسات. ها بایصالیبی های پنهان و آشکار مسیحیان اروپایی ودر انگیزه مغوالن در حمله به دنیای اسالم، دست

مسیحیان امید پیروزی در شرق را داشتند و ده سال بود که به تبلیغات مذهبی میان مغوالن مشغول بودند. مسایحیان امیاد 

داشتند تا با تحریک مغوالن در حمله به دنیای اسالم خصوصاً مرکز آن بغداد، بتوانند ازپشت بر مسالمانان خنجار بزنناد. 



رای تحقق اهداف خود نمایندگان فراوانی را نزد مغوالن فرستادند و آنان را بر این امر تحریک کردند. زمانی کاه بنابراین ب

باشند از سراسار هالکو مأمور فتح ایران شد، چون به مسیحیان خبر رسید که کشیشان و همه مسیحیان مورد احترام او می

نویساد: ( جوزجاانی مای61یشان باه جاناب اردوی او رهسپارشاد.)نقاط ممالک اسالمی از جمله شام، روم و بغداد، کش

مسیحیان بغداد با هالکو دوست شده بودند و مکتوباتی حاکی از دعوت وی به فاتح بغاداد باین آناان رد و بادل شاده »

 (61«)بود.

 نتایج منفی حمله مغوالن 

و بر اثر کوشاش چنادین نسال فاراهم  حمله مغول موجب گردید هرچه از آثار علم، تمدن و آبادی در طی چندین قرن

شاماری ازباین رفات، آمده بود، به دست قوم بیابانگرد و به دور از تمدن مغول نابود گاردد. مادارس و مراکزعلمای بای

الادین ق( کشته شادند و یاا بعضای همچاون شایخ نجمه.616الدین کبری )مدانشمندان و عارفان زیادی چون شیخ نجم

 ن و بخشی از دنیای اسالم همه به خاک رفت و به قول تاریخ جهانگشا: رازی فرارکردند. هنر ایرا

 هنر اکنون همه در خاک طلب بایاد کارد

 

  (62زانکه اندر دل خاکند هماه پرهناران) 

 

های بعد بیشاتر استیالی مغول بر ایران و دنیای اسالم گرچه تأثیرات شوم و نامطلوب گذاشت ولی تأثیر کامل آن در قرن

جمعای، شد. انحطاط مادی و معنوی قرن هشتم و بعد از آن نتیجه نامطلوب همین حمله بوده است. کشاتار دساتهنمایان 

خانماانی کساانی کاه زناده ماناده بودناد، نخساتین اسارت و بردگی و به دنبال آن تخریب شهرها، رکود اقتصادی و بی

ای بزرگ تنها تلی از خاک بجای مانده باود؛ در هارات پیامدی بود که تهاجم مغول به بارآورد. در پی این حمله از شهره

هزار نفر کشته شده بودند؛ در بیهق خراساان هفتاادهزار نفار، و در نسااء نیاز فقط چهل نفر باقی ماندند؛ در بلخ دویست

 (63طور در توس تنها پنجاه منزل مسکونی مانده بود.)همین رقم، کشته شدند و همین

حمله چنگیز مغول یکی از بزرگترین مصائبی بود که بر ایران و ایرانیان وارد شد. هیچ »عاصر از دید یکی از نویسندگان م

ی کان نباود. باا حملاهبراناداز و بنیاانآور و خاناهیک از بالیای سماوی و ارضی در تاریخ تمدن بشری تا این حد زیان

حیااتی و اقتصاادی و علمای و ادبای ایاران وحشیان مغول و تاتار و اعوان و انصار زردپوست آنان قسمت اعظم مراکاز 

( 64«)ی دهیا در این صحایف معدود قابل شرح و توصایف نیسات.زیرورو شد... نتایج سوء این مصیبت عظمی و داهیه

 ترین نتایج منفی حمله مغول به ایران عبارتند از: مهم

 تخریب شهرها و مناطق آباد:  – 1

اسالم، تخریب شهرها و مناطق آبااد باود. مغاوالن در اولاین برخوردهاای خاود ترین اثرات حمله مغول به جهان از مهم

شهرهای آباد ماوراءالنهر و خراسان را در هم کوبیدند و به سختی ویران کردند. آنان سیاست کشتار اراضی مفتوحه بارای 

و غاارت و چپااول را  شکستدرهم شکستن مقاومت را در پیش گرفتند زیرا این سیاست، مقاومت مغلوبان را درهم می

ساخت. کشتار مغوالن در تمام شهرها بجز فارس موجب تخریب این شاهرها شاد. قاضای منهااج ساراج در تر میآسان

زمین تا سه منزل از روغن آدمی چرب باود و از عفونات آن بعضای رنجاور و هاالک »نویسد: وصف کشتار مغوالن می

 (  65«.)شدند



ناپاذیری بار مراکز فرهنگی در شرق جهان اسالم در امان نماندند و صدمات جبران درحمله مغوالن هیچ یک از شهرها و

و شک نیست کاه خرابای کاه در ظهاور »نویسد: تمدن اسالمی وارد آمد. حمداهلل مستوفی در وصف تخریب شهرها می

اقاع نشادی، هناوز ای وعامی که در آن زمان رفت اگار تاا هازار ساال دیگار هایچ حادثاهدولت مغول اتفاق افتاد و قتل

الخصاوص دریان زماناه از کثارت وقاو  پذیر نبودی و جهان با آن حال اول نرفتی که پیش از آن واقعه بود. علیتدارک

 (  66«)حدثان.

 111/311/1ای درآماد. در هجاوم باه مارو پروری چون نیشابور باه شاکل مخروباهدر تهاجم مغول شهر بزرگ و دانش

 (  67مسجد و کارگاه سفال ویران شد.) 1311نفرکشته شده و در ری تنها 

 های آبیاری تخریب شبکه – 2

های حیاتی آبیاری در این جوامع شاد. قبایال مغاول باا ایان های اسالمی موجب ویرانی شبکههجوم مغوالن به سرزمین

نشینی نیازی باه ایان ها و قنات آشنایی چندانی نداشتند و بنابر اسلوب زندگی چادرهای آبیاری مانند سدها و آبراهشبکه

ای نباود زیارا ایان ی آبیاری که تخریب یافته بود کار آساان و ساادهگسترده دیدند. مرمت و بازسازی شبکهها نمیشبکه

-ای کار بسیار دشواری بود و سالیان درازی به طول میهای آبیاری بسیار گسترده بودند. تعمیر چنین شبکه گستردهشبکه

های آبیااری و ( برخای برآنناد کاه شابکه68داشت.)ین جوامع را از روند عادی رشد خود بازمیانجامید به صورتی که ا

ها تمامی ناحیه به برهوتی باایر بادل آمدند که بدون آنهای حیاتی رونق برای مناطقی مثل عراق به شمار میها، رگآبراه

شد و هرگز نتوانست کمر راست کناد و آن وضاع را ها، عراق غرق انحطاط و فساد شدند. بر اثر ویرانی و نابودی آنمی

 (  69بهبود بخشد.)

 

 

 نابودی مراکز علمی و فرهنگی  – 3

ناپاذیری وارد سااخت. زیارا ایان هجاوم موجاب هجوم مغول به فرهنگ غنی و دیرپای اسالم و ایران صادمات جباران

شد. بدون شک حمله مغول باه جهاان اساالم و ها ها و بیمارستانتخریب مراکز و نهادهای علمی چون مدارس، کتابخانه

تاأثیر نباوده اسات. ها بر خط سایر علام در دوران مغاول بایها و کشتار انسانایران و نابودی شهرها و سوختن کتابخانه

ها و... باعث سرخوردگی اجتماعی و تغییر مسیر زندگی اجتمااعی و باه ها و مدرسهنابودی شهرها، از بین رفتن کتابخانه

 (  71های علمی درایران گردید.)آن مسیر پژوهشتبع 

همچنین این حمله موجب کشتار وسیعی از دانشمندان و علما و متفکران و یا مهاجرت اجباری آنان باه مغولساتان و یاا 

 فرار آنان به مناطق امن گردید. بخشی از مفاخر و دانشمندان جهان اسالم به زور به مغولستان منتقل شدند. 

کتابخاناه  36ها بود. وقتی مغوالن بغداد را ویران کردند ای از خسارت حمله مغول مربوط به نابودی کتابخانهعمدهبخش 

های عمومی بود؛ زیرا رسم باود کاه هریاک از ثروتمنادان مقادار عمومی درآنجا بود و این به جز تعداد بیشمار کتابخانه

ی علمی عظیمی بوده است که یاقوت حماوی ساه ساال در ای کتابخانه( مثالً شهر مرو دار71زیادی کتاب داشته باشند.)



ق، چنادی قبال از حملاه ه.616اشاتغال داشات. وی درساال « معجم البلدان»جا به فراهم کردن اطالعات برای کتاب آن

هاا ه دهمن از روی ناچاری شهر مرو را ترک کردم در حالی ک»نویسد: شود و چنین میمغوالن مجبور به ترک آن شهر می

 (  72«)جای دنیا ندیده بودم. ها را از جهت کثرت و خوبی در هیچکتابخانه موقوفه داشت و من مشابه آن کتابخانه

 گیری تقویت روحیه گوشه – 4

هاا و کشاتارها و باه نتیجاه نرسایدن از نتایج منفی حمله مغول به ایران و جهان اسالم ایان باود کاه باه واساطه خرابی

ها، مردم در مقابل قوم مهاجم مغاول، باه تادریج حاس عادم امنیات دایمای، تسالیم و رضاا و دولت های دفاعیتالش

گیری بیش از پیش در ماردم ایجااد گردیاد. ایان مسا له، فکار، اندیشاه و طباع اعتنایی نسبت به امور دنیوی و گوشهبی

اکثراً دارای مفاهیم عرفاانی و خیااالت تناد  نویسندگان و شاعران را تحت تأثیر قرار داده و به همین علت، آثار این دوره

گیاری و حاالتی حااکی از بادبینی و ناخشانودی از اوضاا  روزگاار و ناپایاداری جهاان صوفیانه و درویشانه و گوشاه

 (  73است.)

ی خود رسید. امّا این گسترش و پیشرفت ظاهری کاار دراین دوران رواج و گرمی بازار تصوف خانقاهی به منتهی درجه

های فراوان و استقبال عامه مردم به تصوف و عرفا با پیشرفت معنوی و ترقای اخاالق ان خانقاهی و تأسیس خانقاهصوفی

تصوف هماهنگی نداشت، بلکه برعکس ترقی ظاهری با تنزل معنوی همراه بود. انتقاد شادید شااعرانی چاون مولاوی و 

گونه صوفیان خانقاهی واکنشی طبیعی به هماین این ناپذیرحافظ بااوحدی از صوفیان و مخالفت شدید و خصومت آشتی

 (74ابتذال و انحطاط معنویت است.)
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 خدمات متقابل اسالم و ايران

 . آيا اسالم رنگ ملت بخصوصى دارد؟

كى آن كه آيا اين اسالم كهه مها اآ آن صه مت مهى در اين جا ما بايد به دو پرسش پاسخ دهيم؛ ي

كنيم، رنگ ملت بخصوصى دارد يا خير؟ برخى اآ اروپائيان ادعا مى كنند كه پيغممر اسالم در ابتدا كهه 

ظهور كرد، فقط مى خواست مردم قريش را هدايت كند، ولى پس اآ آن كهه پيرهرفتى در كهار خهود 

به همه ملل عرب و غير عرب تعميم دهد. ما پاسهخ احساس كرد، تصميم گرفت كه دعوت خويش را 

 اين ب ث را در اثمات دو گزاره آير خواهيم آورد. 

 اسالم اآ آغاآ ظهور خويش داعيه جهانى داشته است.  -الف 

 در اثمات اين مدعا ما چهار نكته را بيان مى كنيم :

بعثت پيغممر اسالم بهوده و  . در قرآن مجيد آياتى هست كه نزول آن ها در مكه و در همان اوايل1

 در همين حال جنمه جهانى دارد، مانند آيات آير:

 «اين چيزى جز يك تذكر و بيدار باش براى تمام جهانيان نيست. » (9) ان هو اال ذكر للعالمين

تو را نفرستاديم مگهر آن كهه بهراى همهه مهردم » (11)... و ما ارسلناك اال كافة للناس بريرا و نذيرا

 «برارت دهنده و باآ دارنده باشى... 

 «اى مردم، من فرستاده خدا هستم بر همه شما. » (11) يا ايها الناس انى رسول اهلل اليكم جميعا

 . در قرآن هيچ جا خطابى به صورت يا ايها العرب يا يا اءيها القريريون پيدا نمى كنيد. 2

تى در قرآن هست كه اآ مفاد آن ها يك نوع اظهار بى اعتنايى به مردم عهرب اآ نرهر قمهول . آيا3

دين اسالم استنماط مى شود؛ بلكه اآ مجموع اين آيات استنماط مى شود كه قرآن مجيد روحيهه اقهوام 

ديگرى غير اآ قوم عرب را براى اسالم مناسب تر و آماده تر مى داند. اين آيهات بهه خهوبى جههانى 

 بودن اسالم را مى رساند. 



اگر اينان )اعهراب( بهه قهرآن كهافر » (12) فان يكفر بها هوالء فقد و كلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين

 «شوند، همانا ما كسانى را خواهيم گمارد كه قدر آن را بدانند و به آن مومن باشند. 

گر شما به قهرآن پرهت كنيهد، گروههى ا» (13) و ان تتولوا يستمدل قوما غيركم ثم ال يكونوا امثالكم

 (11)« ديگر جاى شما را خواهند گرفت كه مانند شما نماشند. 

اسالم مى خواهد به اعراب بفهماند كه آن ها چه ايمان بياورند و چه نياورنهد، ايهن ديهن پيرهرفت 

ايهن  خواهد كرد، آيرا اسالم دينى نيست كه تنها براى قوم مخصوصى آمده باشد. همچنان كهه پهس اآ

خواهيد ديد غير اآ همان يكى دو قرن اول، هيچ گاه حجاآ بزرگ ترين مركز اسهالمى نمهوده اسهت و 

 هميره ملت هاى غير عرب پرچمداران اسالم بوده اند. 

. اين امر يعنى خروج يك عقيده و مسلك اآ مرآهاى م دود و نفوذ در مرآها و مردم دور دست 1

بزرگ جهان بلكه مسلك هاى بهزرگ جههان، آن انهداآه كهه در  اختصاص به اسالم ندارد؛ همه اديان

سرآمين هاى ديگر مورد استقمال قرار گرفته اند، در سرآمين اصلى خود كه اآ آن جا ظهور كرده انهد 

مورد استقمال قرار نگرفته اند. به طور مثال، بودا در هند متولد شد، اما ميليون هها نفهر مهردم چهين و 

يين وى گرويده اند؛ و يا مهم تر اآ آن، مسي يت كهه اكنهون در مغهرب آمهين سرآمين هاى ديگر به آ

در فلسهطين  الس م عليهبيش اآ مررق آمين گسترش يافته است، پيهاممرش يعنهى حتهرت مسهي  

به كمونيسم بنگريد. كارل مهاركس و فردريهك انگلهس دو  (11))منطقه اى اآ مررق آمين( به دنيا آمد. 

پايه كمونيسم امروآ را ريختند. كارل ماركس اواخهر عمهر خهود را در انگلسهتان نفر آلمانى بودند كه 

گذراند، ولى ملت آلمان و ملت انگلستان آير بار اين مرام نرفتند و فكر آن هها در كرهور دور افتهاده 

 (11)شوروى يا چين رواج يافت. 

 مقياس هاى اسالمى، جهانى است، نه ملى و قومى و نژادى.  -ب 

سمت ما اسالم را اآ ل اظ خواص درونى و نوعى شاخص هايى كه براى ارآيهابى پديهده در اين ق

ها به ما مى دهد، مورد بررسى قهرار مهى دههيم. ايهن بررسهى در دو حهوآه قهرآن و سهنت پيهاممر 

 انجام مى گيرد.  وآلهعليههللاصلى



مارآه مى كند. قرآن، در اسالم بردت با مسائلى همچون خويراوندپرستى و تفاخر به قميله و نژاد م

يا اءيها الناس انا خلقناكم من ذكر و اءنثى و جعلناكم شعوبا و قمائل لتعارفوا كمال صراحت مى فرمايد: 

يعنى اى مردم، ما همه شما را اآ يك مرد و يك آن آفريديم و شما را » (11) ان اكرمكم عند اهلل اءتقاكم

له يكديگر را برناسيد، گرامى ترين شما نزد خدا بهاتقواترين گروه ها و قمائل قرار داديم تا به اين وسي

هم، بيانات و طرآ رفتار آن حترت با غير اعراب و  وآلهعليههللاص لىدر سنت پياممر  (11)« شماست. 

نيز قمائل مختلف عرب، راه اسالم را كامال مرخص كرده است. آيرا همهواره تقهوا بهه عنهوان مهالك 

 شود. مقياس برترى عنوان مى 

، بالل حمرى را همان گونه با آغوش باآ مى پذيرفت كه مهثال ابهوذر وآلهعليههللاص لىپيغممر اكرم 

غفارى را مى پذيرفت. پس معلوم شد مقياس هاى اسالمى، مقياس ههاى كلهى و عمهومى و انسهانى 

 است، نه قومى و نژادى و ملى. 

آمانى كهه اسهالم ظههور كهرد، در ميهان  در اين جا الآم است يك مساله تاريخى را متذكر شويم.

اعراب، مساله خويراوند پرستى و تفاخر به قميله و نژاد بردت وجود داشت، اما عرب ها در آن آمان 

چندان به عربيت خود نمى باليدند، آيرا هنوآ قوميت عربى به صورتى كه عرب خود را يك واحهد در 

تاكيد بهر عنصهر عربيهت در آمهان تسهلط امويهان و برابر ساير اقوام بميند، وجود نداشت. در حقيقت 

دربهاره بهى  وآلهعليههللاص لىسياست ضد اسالمى آن ها بنيان نهاده شد. اما تاكيهدات رسهول اكهرم 

اساس بودن تعصمات قومى و نژادى، چنان اثر عميقى در قلوب مسلمين، باالءخص غير عرب گذاشته 

نتوانست مسلمانان غير عرب را به اسالم بدبين كند؛ همه بود كه مرالم و تمعيتات نژادى خلفاى اموى 

مى دانستند حساب اسالم اآ كارهاى خلفا جداست و اعتراض آن ها بر دستگاه خالفت هميره بر اين 

اساس بود كه چرا قوانين اسالمى عمل نمى شود و به همهين خهاطر بهود كهه مسهلمانان غيهر عهرب 

)يعنهى طرفهدار « اههل تسهويه»با آن ها برخاستند، خهود را بخصوص بعتى اآ ايرانيان كه به ممارآه 

 (21)خواندند.  (19)« شعوبى»مساوات( و 

 . آيا ملت ايران اسالم را با رغمت پذيرفته است؟2



را داراست يها « ملى بودن يا اجنمى نمودن يك پديده»اكنون مى خواهيم بمينيم آيا اسالم شرط دوم 

ش ملى داشته است؟ يا همان طور كه برخى اظهار مهى دارنهد آيهين نه؟ يعنى آيا اسالم در ايران پذير

 مزبور را بر خالف تمايالت مردم ايران به آنان ت ميل كرده اند؟

خوشمختانه تاريخ ايران و اسالم با آن همه دسايسى كه استعمارگران مهى خواهنهد بهه كهار بمرنهد، 

شنا كنهيم، نهاگزيريم تهاريخ ايهران را ورق كامال روشن است و ما براى آن كه شما را بهتر با حقيقت آ

بزنيم و ورود اسالم را در اين كرور اآ آغاآ مورد بررسى قرار دهيم. عده اى فكر مى كنند كه جنهگ 

مسلمانان بر عليه ايران اولين برخورد ايرانيان و مسلمانان اسهت و پهيش اآ آن، ايرانيهان ههيچ گونهه 

 نمى كردند، اما تاريخ نران مى دهد كه اين گونه نيست.  اطالعى اآ اسالم نداشتند و به آن توجهى

اگر اآ نرر فردى در نرر بگيريم، شايد اولين فرد مسلمان ايران، سلمان فارسى است، و چنهان كهه 

نائل شد. امها  (21)مى دانيم اسالم اين ايرانى جليل، آنقدر باال گرفت كه به تررف سلمان منا اهل الميت 

هجرى، نامه هايى به سران  1در سال  وآلهعليههللاص لىاهى تاريخ، پياممر اكرم اآ نرر جمعى، طمق گو

كرورهاى جهان نوشتند و آن ها را به اسالم دعوت كردند، يكهى اآ نامهه هها، نامهه اى بهود كهه بهه 

خسروپرويز پادشاه ايران نوشتند و او را به اسالم دعوت كردند، ولى خسروپرويز تنها كسهى بهود كهه 

ه آن حترت اهانت كرد و آن نامه را دريد. خسرو به پادشاه يمن كه دست نرهانده حكومهت نسمت ب

ايران بود، دستور داد كه درباره اين مرد مدعى پيغممرى كه به خود جراءت داده كه به او نامه بنگارد و 

مها هنهوآ نام خود را قمل اآ نام او بنويسد، ت قيق كند و در صورت لزوم او را نزد خسهرو بفرسهتد. ا

فرستادگان پادشاه يمهن در مدينهه بودنهد كهه خسهرو بهه دسهت پسهرش كرهته شهد. رسهول اكهرم 

قتيه را به فرستادگان پادشاه يمن اطالع داد. آن ها با حيهرت تمهام خمهر را بهراى  وآلهعليههللاصلى

 وآلهعليههللاص لىپادشاه يمن بردند و پس اآ چندى معلوم شد كه قتيه همچنان بوده كه رسول اكهرم 

خمر داده است. خود پادشاه يمن و عده آيادى اآ يمنى ها بعد اآ اين جريان، مسلمان شهدند و همهراه 

همچنهين در آمهان حيهات پيغممهر  (22)آنان گروه آيادى اآ ايرانيان مقيم يمن نيز اسالم اختيار كردند. 

كهه آن روآ م هل  -يهادى اآ مهردم ب هرين ، در اثر تمليغات اسالمى، عده آوآلهعليههللاص لىاسالم 



به آيين مسلمانى در آمدند، و حتى حاكم آن جها كهه اآ  -سكونت ايرانيان مجوس و غير مجوس بود 

طرف پادشاه ايران تعيين شده بود، مسلمان شد. لذا اولين اسالم گروههى ايرانيهان، در يمهن و ب هرين 

كه خمر اسالم به ايران برسد و كم و بيش مردم ايران بوده است. طمعا اين خود وسيله اى بود براى اين 

با اسالم آشنا شوند. خصوصا با توجه به اين كه وضع دينى و حكومتى آن روآ ايران طهورى بهود كهه 

مردم ترنه يك سخن تاآه بودند، در حقيقت در انترار فرج به سر مى بردند؛ هر گونهه خمهرى اآ ايهن 

يد و مردم مى پرسيدند كه ايهن ديهن جديهد اصهولش چيسهت؟ نوع، به سرعت در ميان مردم مى پيچ

 فروعش چيست؟

تا اين جا ارتماط ايرانيان با اسالم را تا قمل اآ شكست ايرانيان مورد توجه قرار داديهم و فهميهديم 

كه مردم ايران تا حدودى اآ اسالم آگاهى داشتند. حاال مى خهواهيم بهه مسهاله شكسهت ايرانيهان اآ 

يم. در اواخر دوران خالفت ابوبكر و تمام دوران خالفت عمر در اثر جنگ ههايى كهه مسلمانان بپرداآ

جيهره  (23)ميان دولت ايران و مسلمانان پديد آمد، تقريما تمام مملكت ايران به دست مسهلمانان افتهاد. 

خواران استعمار، ناجوانمردانه نهتت اسالمى را در رديف حمله اسكندر و مغول قهرار مهى دهنهد. در 

اين جا ممكن است گفته شود علت پيروآى مسلمانان، شور ايمانى و ههدف ههاى روشهن و ايمهان و 

اعتقاد آنها به رسالت تاريخى خود و اطمينان كامل به پيروآى، باالخره ايمهان و اعتقهاد م كهم آنهان 

رفهى نسمت به خدا و روآ جزا بود. المته در اين كه اين حقيقت در اين پيروآى دخيهل بهوده اسهت، ح

نيست؛ اما چنان كه خواهيم ديد با توجه به شرايط دو لركر مسلمانان و ايرانيان، صرفا ابعاد اعتقهادى 

 و ايمانى مسلمانان براى توجيه اين پيروآى كافى نيست. 

ميليون تخمين آده اند )تخمين آقاى سعيد نفيسى در كتاب  111جمعيت آن روآ ايران را در حدود 

كه گروه بيرمارى اآ آنان سرباآ بودند و حال آن كهه تمهام سهرباآان اسهالم در تاريخ اجتماعى ايران 

جنگ ايران و روم به شصت هزار نفر نمى رسيدند. در آن آمان، كرور ايران با همهه اغتراشهات و اآ 

هم پاشيدگى هايى كه داشت، اآ نرر نرامى بسيار نيرومند بود. ايرانيان آن روآ چهه اآ نرهر سهرباآ و 

وسايل جنگى و حتى فنون جنگهى و چهه اآ نرهر كثهرت جمعيهت و چهه اآ نرهر آذوقهه و  اسل ه و



تجهيزات و امكانات ديگر، برترى فوق العاده اى نسمت به مسلمانان داشتند، بر اين اسهاس احهدى در 

بينى كند. در اين جها  آن آمان نمى توانست آن شكست عريم ايران را به دست اعراب مسلمان، پيش 

كه تنها قدرت روحى و ايمانى مسلمانان كافى نمود كه چنين فتوحاتى نصمت آن ها شود. ههر  مى بينيم

چه باشد م ال است جمعيت كمى، آن هم با آن شرايط كه گفتهه شهد، بتوانهد بها حكهومتى همچهون 

حكومت ساسانى مقابله كند و آن را به كلى م و و نابود ساآد. پس علت شكست ايهران را در جهاى 

 ((21)يد جستجو كنيم. ديگرى با

 نارضايتى مردم، دليل اصلى شكست ايرانيان -الف 

حقيقت اين است كه مهم ترين عامل شكست حكومت ساسانى را بايد ناراضهى بهودن ايرانيهان اآ 

وضع دولت و آيين و رسوم آن آمان دانست. اجتماع آن روآ ايران يك اجتماع طمقاتى عجيمى بود، تا 

حهق  هاى طمقاتى مختلف با هم فرق داشت. طمقات بسهته بهود، ههيچ كهس آن جا كه حتى آتركده 

نداشت اآ طمقه اى وارد طمقه ديگر شود، تعليم و تعلم تنها در ان صار اعيان آادگهان و موبهد آادگهان 

بود، و نكته مهم اين كه اين نارضايتى ناشى اآ جريان هاى چند سال اخير بعهد اآ خسهروپرويز نمهود، 

مردمى به اساس يك رژيم يا يك آيين خوشمين باشد، نارضايتى موقت سمب نمى شود آيرا اگر روح 

 كه هنگامى كه دشمن مرترك رو مى آورد آن مردم مقاومت نكنند. 

برعكس، اگر روح ملى آنده باشد، معموال هجهوم دشهمن، سهمب ات هاد بيرهتر و اآ ميهان رفهتن 

يا حكومت آنان سرچرمه مى گرفت. اما دين  اختالفات داخلى مى شود. اين روح ملى بايد اآ مذهب

آرترت در اصل هر چه بود، به قدرى در دست موبدها فاسد شده بود كه ملت باهوش ايران هيچ گهاه 

نمى توانست اآ روى صميم قلب به آن عقيده داشته باشد. به عقيده م ققين اگر هم اسالم در آن وقت 

را مسخر مى كرد و آرترتى گرى را اآ ميان مى برد. مراكز به ايران نيامده بود، مسي يت تدريجا ايران 

علمى و فرهنگى ايران آن روآ در دست مسي يان بود. در واقع مسي يت بهيش اآ آرترهتى گهرى اآ 

ورود اسالم به ايران آيان ديد، آيرا آمينه بسيار مناسمى را اآ دست داد. در اين جا براى استفاده بيرتر 

 نمونه اآ آن ها اشاره مى كنيم.  اآ گفته مورخان، به چند



مرحوم م مد قزوينى در بيست مقاله شديدا به مذمت سرباآانى مهى پهرداآد كهه راه و چهاه را بهه 

تعمير مى كند؛ حال آن كه بايد ديد « ايرانيان خائن و عرب مآب»لركر اسالم نران دادند و اآ آنان به 

 لى جز نارضايتى آن ها مى توان پيدا كرد؟چرا آن ها به حكومت ساسانى خيانت كردند؟ آيا دلي

ادوارد براون در جلد اول تاريخ ادبيات ايران با اشاره به اثمات ت ميلى نمهوده اسهالم بهر ايرانيهان 

رفتهار سهتمگرانه »توسط پرفسور آرنولد، در كتاب نفيس خود درباره تعليمات اسالم، خود مى گويد: 

يان، سمب شد كه درباره آيين آرترهت و پادشهاهانى كهه اآ موبدان نسمت به پيروان ساير مذاهب و اد

مرالم و موبدان حمايت مى كردند، حس بغض و كينه شديدى در دل بسيارى اآ اتماع ايران برانگيخته 

شود و استيالى عرب به منزله نجات و رهايى ايران اآ چنگال ظلم تلقى گردد... و مسلم است قسمت 

 «ند، به طيب خاطر و به اختيار و اراده خودشان بود. اعرم كسانى كه تغيير مذهب داد

توده هاى مردم نه تنها در خود در »دكتر صاحب الزمانى در كتاب ديماچه اى بر رهمرى مى گويد: 

طمقاتى اسالم، مقاومتى احساس نمهى كردنهد، بلكهه  برابر جاذبه جهان بينى و ايدئولوژى ضد تمعيض 

مى يافتند كه قرن ها به بهاى آه و اشك و خون خريدار و مرتاق درست در آرمان آن همان چيزى را 

او سپس با اشاره به شعارهاى ضد « آن بودند و عطش آن را اآ قرن ها در خود احساس مى كردند... 

 مى گويد: )ايرانيان( عالوه بر شعارهاى تمليغاتى، در عمل نيهز روش  وآلهعليههللاص لىطمقاتى پياممر 

اشدين، بويژه على را در حد خواب و خيال افسانه آميزى، بى پيرايه تهر اآ آن چهه حكومت خلفاى ر

خود مى خواستند و آرآويش را در دل داشتند، ساده يافتند. سادگى آن را تنها به وصف نمى شهنيدند، 

 بلكه به راءى العين با ديدگان خويش بخوبى مى ديدند. اآ اين رو اگر توده هاى ستمديده ايرانى بدين

 (21)« دعوت، لميك اجابت گفتند، شگفتى ندارد. 

 نفوذ اسالم در ايران، نفوذى آرام و تدريجى -ب 

يكى اآ مسائلى كه باعث مى شود عده اى تصور كنند كه اسالم بر ايرانيان ت ميل شده، ايهن اسهت 

كه فكر مى كنند كه در همان آمان شكست، همه ايرانيان باالجمار به اسالم گرويدند. در ايهن جها الآم 

 است اين مساله را مورد بررسى قرار دهيم. 



ال كه اآ فت  ايران به دست مسلمانان گذشهت، نيهروى تاريخ نران مى دهد ايرانيان، پس اآ صد س

و قطعا اگر مى خواستند مى توانستند استقالل سياسى و آيين كهن  (21)نرامى عريمى به وجود آوردند. 

خويش را تجديد كند، اما آن ها هرگز به اين فكر نيفتادند؛ حتى هنگامى كه به خاطر يهاءس كامهل اآ 

عربى، به فكر استقالل سياسى افتادند، تنها به همان اكتفا كردنهد و  اسالمى بودن حقيقى حكومت هاى

نسمت به آيين مقدس اسالم، سخت وفادار ماندند. استقالل سياسى ايران، اآ اوايل قهرن سهوم هجهرى 

شروع شد و تا آن هنگام بسيارى اآ مردم ايران به آيين هها و كهيش ههاى قهديم اآ قميهل آرترهتى، 

ودايى باقى بودند. به عنوان مثال مردم طمرستان و قسمت هاى شمالى ايهران مسي ى و صابى و حتى ب

تا سيصد سال پس اآ هجرت، هنوآ دين جديد را نرناخته بودند و با دولت خلفها بهه دشهمنى برمهى 

صاحب احسهن « مقدسى»خاستند. بيرتر مردم كرمان در تمام مدت خالفت اموى ها آرترتى ماندند. 

تيان فارس و نفوذ بسيار آن ها و احترام آنان نزد مسلمانان كه اآ ساير اههل ذمهه التقاسيم نيز اآ آرتر

م ترم تر بوده اند، ياد كرده است. همين مورخ در جاى ديگر راجع به مذهب اهل خراسان مى گويهد: 

در « مسهترفراى« »در آن جا يهودى، بسيار و مسي ى كم و اصنافى اآ مجوس در آن جها هسهتند. »

تا قهرن دههم  بيرتر مردم فارس »بر اين نكته تاكيد دارد كه :  391باستانى ايران صف ه  كتاب ميراث

ميالدى همچنان به آيين آرترت وفادار ماندند و پس اآ آن تا روآگهار كرورگرهايى سهلجوقيان در 

اين ها همه مهى رسهاند كهه ايرانيهان « سده ياآدهم، باآ گروه انموهى آرترتى در فارس مى آيستند. 

دريجا اسالم را پذيرفته اند و عجيب اين است كه آرترتيان در صدر اسالم كه دوره سيادت سياسهت ت

عرب است، نسمت به دوره هاى متاخرتر كه خود ايرانيان حكومت را به دسهت گرفتهه انهد، آآادى و 

م بهديع احترام بيرترى داشته اند. ضمنا توجه به ادبيات فارسى هم اين مساله را روشن مى كند. مرحو

به حسب مقايسهه، در سهخن دقيقهى و »... الزمان فروآانفر در مقدمه كتاب احاديث مثنوى مى گويد: 

فردوسى و ديگر شعراى عهد سامانى و اوايل عهد غزنوى، نام آرترت، اوستا، بوذرجمهر و حِكهم وى 

و اوايهل قهرن بيرتر ديده مى شود تا در اشعار عنصرى و فرخى و منوچهرى كه در اواخر قرن چهارم 

 (21)« پنجم مى آيسته اند. 



 مذهب تريع

ايرانيان اآ قديم االيام كه اسالم اختيار كردند، بيش اآ اقوام و ملل ديگر نسمت بهه خانهدان نمهوت 

عالقه و ارادت نران دادند. برخى خواسته اند اين عالقه و ارادت را صادقانه ندانند، بلكه نوعى عكس 

سالم و الاقل در مقابل اعراب، براى احياى رسوم و آيين قديم ايرانى معرفهى العمل آيركانه در مقابل ا

نمايند. به عنوان مثال دكتر صانعى ضمن انتقاد اآ صورى و سط ى بودن استدالل ههاى كتهب تهاريخ 

سال ها بعد اآ ترك دبيرستان و ضمن مطالعه بهه »مدارس، با اشاره به اختالف شيعه و سنى مى گويد: 

ر خورديم كه پيدايش فرقه شيعه، اآ ابتكارات فكر ايرانى و به خاطر حفظ استقالل ملهى و اين مطلب ب

دختر آخرين پادشاه ايرانى را بهه  الس م عليهشعائر باستانى او بوده است. اآ آن جهت كه امام حسين 

ههاى بها آنى اختيار كرده بودند، فرآند ايران و سپس فرآندانران اآ شاهزادگان و منسوب به سلسله 

عرمت ايرانى شمرده شده، به اين ترتيب دوام حكومت ايرانى و شعائر و افتخارات او تامين شده است 

گرته « شاهزاده»هم كه به اوالد ائمه اطالق مى شد در واقع جانرين كلمه « سيد»و اآ آن به بعد كلمه 

ن را درباره جنمه آسمانى و عقايد قديمى ايرانيا« كنت بوگينو»اين عده و افراد ديگرى همچون « است 

الهى داشتن سالطين ساسانى )فره ايزدى(، ريره اصلى عقايد شهيعه در بهاب امامهت و عصهمت ائمهه 

دانسته اند. ادوارد براون هم نرريه گوبينو را تاييد مى كند. سخن اين افراد براى دو  السم عليهماطهار 

ان يهك فرقهه سياسهى و غيهر مخلهص( و گروه سنى هاى متعصب )براى معرفى كردن تريع بهه عنهو

ناسيوناليست ها )براى تجليل ايران و ايرانى( بهانه خوبى شده است. در ابتداى ب ث بايد بهه دو نكتهه 

 اشاره كنم كه در بيان شمهه باال مورد قمول ما هم هست. 

قائهل  اوال، مسلم است كه پادشاهان ساسانى براى خود مقامى نيمه خدايى و فوق بررى و آسمانى

 بودند. 

ثانيا، طميعى است كه هر ملتى كه داراى يك سلسله عقايد و افكار مذهمى يا غير مهذهمى اسهت و 

سپس تغيير عقيده مى دهد، خواه ناخواه قسمتى اآ عقايد پيرين در آواياى ضميرش باقى مى مانهد و 

مت به عقيهده جديهد به صورت ناخود آگاه آن ها را در عقايد جديد خويش وارد مى كند، هر چند نس



خويش، نهايت خلوص نيت را داشته باشد. مسلما ايرانيان نيز تا حدودى اين گونه بوده اند كه بعتهى 

اآ خرافات امروآ جامعه ما اآ آن نراءت گرفته است. اما ب ث در مورد شمهه اخير؛ اين شهمهه بهه دو 

 گونه مطرح شده است :

 ابل اسالم، تريع را ابتكار كردند. ايرانيان به عنوان عكس العمل در مق -الف 

نقطه مهم اين بيان، تركيك در ريره هاى تريع، امامت و واليت مى باشد. بهراى پاسهخ بايهد بهه 

مراجعه كنيم و بمينيم آيا قمل اآ آن كه ملل مختلهف  وآلهعليههللاص لىقرآن و سنت قطعى رسول اكرم 

مطرح بوده است يا خير؟ مطالعه در قرآن و سهنت جهان، اسالم آورند واليت و امامت در خود اسالم 

مى رساند كه اوال، مقامات معنوى و آسمانى و واليتهى برخهى اآ  وآلهعليههللاصلىقطعى رسول اكرم 

بندگان صال  خداوند مورد تاييد قرآن كريم است، يعنى چنين مقاماتى وجود دارد. ثانيا، قهرآن كهريم 

نيهز  وآلهعليههللاص لىا تاكيد كرده اسهت و بعهالوه رسهول اكهرم تلوي ا و تصري ا واليت و امامت ر

عترت طاهرين خود را به اين مقام معرفى كرده است و همه اين مسائل پيش اآ آن اسهت كهه اعهراب 

مسلمان با ملل ديگر برخورد كنند، لذا اين مساله نمى تواند ساخته و پرداخته ملهل ديگهرى همچهون 

 (29)ايرانيان باشد. 

 ايرانيان تريع را برگزيدند تا عقايد كهن خود را آير اين پرده حفظ كنند.  -ب 

. اگر ايرانيان مجمور بودند كه عقايد و افكار پيرين را رها كنند و عقايد اسالمى را بپذيرند، جاى 1

اين توهم بود كه گفته شود آن ها چون مجمور بودند عقايد پيرين را ترك گوينهد، ناچهار متوسهل بهه 

حيله شدند. اما ما در ب ث هاى قملى اثمات كرديم كه چنين نموده است و اسالم ايرانيان تدريجى بوده 

است. خود ادوارد براون كه شمهه باال را تاييد كرده است، در جاهاى متعدد كتاب خود اقرار و اعتراف 

 مى كند كه ايرانيان اسالم را به طوع و رغمت پذيرفته اند. 

زدگرد شهر به شهر و استان به استان فرار مى كرد و پناه مى جست، قطعا اگر مردم . هنگامى كه ي2

ايران مى خواستند، مى توانستند اآ او حمايت كنند و جلو لركر مهاجم را بگيرند، اما او را پناه ندادند 

پيغممهر  تا سرانجام كرته شد. چگونه است كه ايانى به خود يزدگرد پناه نمى دهد، ولى بعدها اهل بيت



اسالم را به خاطر پيوند با دختر يزدگرد، معزآ و مكرم مى شمارد و آن ها را در قلب خود جهاى مهى 

 دهد و عالى ترين احساسات خود را نثار آن ها مى كند؟

را در آير پهرده ترهيع  . فرضا اگر ايرانيان در قرون اول اسالمى مجمور بودند احساسات خويش 3

آ دو قرن كه استقالل سياسى يافتند، نه تنها احساسات خود را آشكار نكردند، اظهار نمايند، چرا پس ا

 بلكه برعكس، بيرتر در اسالم غرق شدند؟!

و شهربانو بسيار تمسهك مهى  الس م عليهاآ آن جا كه شمهه كنندگان به مساله اآدواج امام حسين 

 جويند، بايد در اين مورد توضي اتى داده شود. 

انى مى داند كه شهربانو مقام و موقعيتى بيرتر و باالتر اآ مادران ساير ائمه اطهار . هر مسلمان اير1

كه بعتى عرب و بعتى آفريقايى بودند، ندارد. نرجس خاتون والده ماجده حترت حجة  الس م عليه

ابن ال سن عجل اهلل تعالى فرجه كه يك كنيز رومى است، قطعا در ميهان ايرانيهان بيرهتر اآ شههربانو 

 ورد احترام است. م

و  الس م عليه. اگر اآ آاويه تاريخ بنگريم اصل داسهتان شههربانو و اآدواج او بها امهام حسهين 1

اآ شاهزاده اى ايرانى، مرهكوك اسهت. در ميهان همهه مهورخين تنهها  السم عليهوالدت امام سجاد 

كه داستان را مجعول مى  جمله اى در اين باب دارد. حتى خود ادوارد براون اآ كسانى است« يعقوبى»

دانند. كريستين سن نيز قتيه را مركوك تلقى مى كند. سعيد نفيسى در تاريخ اجتمهاعى ايهران آن را 

افسانه مى داند. المته در پاره اى اآ احاديث اين مطلب تاييد شهده اسهت، اآ آن جملهه روايهت كهافى 

در سند اين روايت دو نفر قهرار دارنهد است، ولى گذشته اآ عدم انطماق متمون اين روايت با تاريخ، 

 كه آن را غير قابل اعتماد مى كنند، اما بررسى ساير احاديث نياآ به مطالعه و ت قيق بيرترى دارد. 

. حتى كسانى كه وجود دخترى به نام شهربانو را براى يزدگرد انكار مى كنند، اين مطلب را قمول 1

اآدواج كهرد و « شاه آفريد»يكى اآ نوادگان يزدگرد به نام دارند كه وليد بن عمدالملك طى جريانى با 

اآ او يزيد بن عمدلملك )معروف به يزيد ناقص( خليفه اموى متولد شد. اگر ايرانيان، چنين احساسات 



باصطالح ملى داشتند، چرا براى خاندان اموى احترامى قهال نمودنهد و حتهى آن هها را اآ ايهن آواآه، 

 !پست و منفور مى شمارند؟

. اين مطلب وقتى مى تواند درست باشد كه شيعه من صر به ايرانى باشد و الاقل ترهيع را ايرانهى 1

به وجود آورده باشد، و اآ آن طرف هم عموم و الاقل اكثر ايرانيانى كه مسلمان شدند، مذهب شيعه را 

نه اكثر ايرانيان مسهلمان، اختيار كرده باشند، حال آنكه نه شيعيان اوليه ايرانى بودند )غير اآ سلمان( و 

شيعه شدند، بلكه در صدر اسالم اكثر علماى مسلمان ايرانى نژاد در فقه، تفسير و حديث و... مانند ابو 

خوانده مى شود و م مد بن اسماعيل بخارى بزرگ « امام اعرم»حنيفه، بزرگترين فقيه اهل تسنن، كه 

عصب شديدى عليه شيعه داشتند و اين جريهان ترين م دث اهل تسنن، سنى بودند و بعتى اآ آن ها ت

تا قمل اآ صفويه ادامه داشت. حتى تا مدتى مردم ايران ت ت تاثير تمليغهات سهوء امهوى هها، برنامهه 

را اجرا مى كردند و حتى پس اآ ممنوع شدن آن توسط عمهر بهن  الس م عليهآشت دشنام دادن على 

 كردند.  عمدالعزيز، بعتى اآ شهرستان هاى ايران مقاومت

در پايان اين مم ث، شايسته است نگاهى داشته باشيم به چگونگى نفوذ و پيررفت تريع در ميهان 

ايرانيان. اكثريت مردم ايران اآ آمان صفوى به بعد شيعه شدند؛ المته ايران اآ هر نقطه ديگر بهراى بهذر 

 ت و اگر چنين ريره اىتريع، آمين مناسب ترى بوده است و بتدريج هم اين آمادگى بيرترى شده اس

در روح ايرانى نمى بود، صفويه نيز موفق نمى شدند كه با در دست گرفتن حكومت، ايران را شهيعه 

و پيرو اهل بيت نمايند. حقيقت اين است كه علت تريع ايرانيان و علت مسلمان شدنرهان يهك چيهز 

اآ هر ملهت ديگهر بهه روح و  است، هنگامى كه ايرانيان گم گرته خود را در اسالم يافتند، چون بيش

معنى اسالم توجه داشتند، توجه ايران به خاندان رسالت اآ هر ملت ديگر بيرتر شد، آيرا فقط خاندان 

رسالت بودند كه پاسخگوى پرسش ها و نياآهاى واقعى رو ايرانيان بودند. ايرانيان ترهنه عهدل، مهى 

اسالمى را اجرا مى كنند و نسمت به آن بى ديدند دسته اى كه بدون هيچ گونه تعصمى، عدل و مساوات 

نهايت حساسيت دارند، خاندان رسالت مى باشند. اگر اندكى بهه تعصهمات و تمعيتهاتى كهه اآ ناحيهه 
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