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 شكوفايي و انحطاط تمدن اسالمي

 فرنان برودل نوشتهء

 نتري عبدي كال : مترجم

 

از او تاريخ چندجلدي . در فرانسه است آنال مكتب تاريخنگاري از بزرگان فرنان برودل توضيح مترجم ـ
 براي آشنايي با مكتب آنال و روش. (به انگليسي در دسترس است سرمايه داري اروپايي و حوزهء مديترانه

 ، نوشتهء»تاريخنگاري معاصر تاريخ، فرهنگ، تكست؛ دربارهء روش در«: شاخه هاي آن نگاه كنيد به تاريخنگاري

گزيدهء حاضر ). ، ويژه تاريخنگاري معاصر١٣٧٢، ترجمهء عبدي كالنتري، كنكاش، دفتر نهم، بهار لين هانت
ترجمه شده كه ما آنرا براي پنج برنامهء برگرفته و به فارسي  (١٩٨٧) تاريخ تمدنها از نسخهء انگليسي كتاب

 :اين بخش ها عباتند از. مستقل راديويي تنظيم كرده ايم

 بخش اول ـ خاورنزديك پيش از اسالم

 بخش دوم ـ سرآغاز تمدن اسالمي

 بخش سوم ـ عصرطاليي تمدن اسالمي

 بخش چهارم ـ علم و فلسفه در تمدن اسالمي

 بخش پنجم ـ انحطاط تمدن اسالمي

 

اين گفته حقيقت دارد ك اسالم طي چند سال . كنند راني دراز الزم است تا تمدن ها به دنيا آيند، مستقر شوند، و رشددو
مسيحيت نيز به  .پديدار شد؛ اما همين گفته گمراه كننده و دشوارفهم نيز مي تواند باشد حضرت محمد] كوشش[كوتاه با 

بدون محمد و عيسا، اسالم و مسيحيت . پيش از عيسا ريشه دارد اين دين در عصرهمين شيوه با عيسا زاده شد، اما به تعبيري، 
] كالبد[برجا مستقر بود و در  داشتند، اما هريك از اين اديان جديد، بر بدنهء تمدني چنگ انداخت كه پيش تر وجود نمي

آينده  ز گذشته، اكنون ِ در حال زيست، وتوانست از ميراثي غني بهره بگيرد ــ ا هركدام از اين دو دين. دين تازه روح دميد
 .]اي كه تمدن هاي بزرگ گذشته عطا كردند[

[. . .] 
 

آلفرد وبر را به كار گيريم، بايد بگوييم  تمدن اسالمي، همچون تمدن مغرب زمين، اقتباسي و اخذ شده است ــ اگر اصطالح
بستر زنده و  تمدن بر لوحي پاك نقش زده نشد، بلكه براين . تمدني از مرتبهء دوم است  ]تمدن اسالمي همچون تمدن غرب[

 [. . .] .پرگداز تمدن ماقبل خود در خاور نزديك بنا نهاده شد
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 خاورنزديك پيش از اسالم
با پيروزي هاي پادشاهان ايراني، نظير  متحد شده بود، در مراحل بعدي) آشوريان(خاور نزديك كه ابتدا توسط آسوريان 

 دو قرن بعد،. انسجام خود را حفظ كرد)  قبل از ميالد۴٨۵-۵٢١(داريوش بزرگ  و) كامبيز(ه كورش كبير، كمبوجي

 -٣٣۶(مقدوني ها به رهبري اسكندر كبير  ساختار رفيعي كه دودمان هخامنشي برپاكرده بود در برابر حمالت يونانيان و
 .بود  از پيروزي اعراب يكصدسال پس از اين تاريخيونانيان و مقدونيان حتا سريع تر پيروزي. سقوط كرد)  قبل از ميالد٣٢٣

 و تسلط يونانيان بر منطقهء وسيعي ميان  »استعمار «  آن ده قرن، به طور عمده، دوران با اهميتي بود كه مي توان آنرا دوران
و ) آنتيوك(ون انطاكيه مهمي همچ ، شهرها و بنادر» استعمارگر«يونانيان، در مقام . اقيانوس هند نام نهاد آب هاي مديترانه و

پتولمي  ]گسترده اي بنانهادند ــ نظير سوريهء سلوكيان و مقدونيهء سلسلهء بطالسه ساختند و دولت هاي) الكزاندريا(اسكندريه 
در ميان رعاياي خود رفت و آمد مي كردند اما با آنها  اين فرمانروايان، هرچند]. ها، بطميوس اول و دوم واليان مقدوني مصر

در واقع اهالي ِ كم  .هرگز در مناطق روستايي كه همچنان براي شان بيگانه بود، سكونت نمي جـُستند ي آميختند؛ آنهادرنم
استعمار خود درآوردند كه بعدها اروپاييان، آفريقا را متصرف شدند،  شمار يوناني ـ مقدوني، اين خطهء وسيع آسيا را چنان به

 .سلطه تحميل كردند خود را بر اين مناطق تحت] فرهنگي[و تحرك زبان، قواعد اداري و ديناميسم  يعني

در پس پشت . را تداوم بخشيد» استعماري«دوران  كشورگشايي روميان نيز به آسياي صغير، سوريه، و مصر كشيده شد و اين
هنگامي  نجم، بهبود كه دوام يافت؛ همين فرهنگ پس از سقوط امپراتوري روم در قرن پ ظاهر رومي، همان فرهنگ يوناني

كه تا چندي پيش در الجزاير مي » اي اف گوتيه«. شد كه بيزانس ــ يا همان تمدن يوناني ــ جاي اش را گرفت دوباره احيا
و اثري از  با اين ماجراجويي عظيم استعماري داشت، عصري كه سرانجام تاريخ آنرا محو كرد زيست، اشتغال فكري بزرگي

 .آن برجانگذاشت

 قبل از ميالد به بعد، ٢۵۶از سال . نداشت ، به عنوان يك خطهء مستعمره شده، با سروران خود ميانهء خوبيخاور نزديك
هند تا  ]شبه قارهء[، خود را از مرزهاي ) ميالدي٢٢۴از سال (و سپس ساسانيان ايراني  دولت بزرگ سلسلهء اشكانيان پارتي،

بيزانس، جنگ هاي فرسايشي بزرگي عليه اين همسايهء  روم و. بودنددروازه هاي شكنندهء سوريه گسترانده و مستقر كرده 
اداري و سواره نظام؛ و  ستيزه جو به راه انداختند، همسايه اي با نيروي وسيع تيولداري و سازمان مقتدر، سازمان يافته، و

 بردند، كماني كه تير آن مي سالحي كه سلحشوران ايراني به كار مي .پيوسته به خاور دور از طريق هند، مغولستان، و چين
دين برتر «، الهام گرفته از )پرشيا( ايران. ميان سپر سينهء روميان عبور كند، به احتمال زياد ساختهء مغول بود توانست از
 .مقاومت مي كرد» هلنيسم] فرهنگ يوناني يا تمدن[ مهاجم ـ«، قاطعانه در برابر »زرتشت

فيلسوفان . معيني، تأثيرات فرهنگي غرب را پذيرا شود د كه ايران باستان، در موارداما اين خصومت سياسي، مانع از آن نبو
كنارهء دجله پناه مي  تحت پيگرد بودند، به تيسفون، پايتخت بزرگ] امپراتور روم شرقي[» ني ين جاستي«يوناني كه توسط 

زانس، خود را به چين مي رساندند، سرزميني مسيحي مورد تعقيب در بي آوردند؛ و از طريق ايران بود كه رافضيان و مرتدان
 .در آن توفيق بسيار كسب كردند كه بعدها
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مسيحيت نيز گرويده بود و همزمان در برابر يونانيان  بنابراين، در خاور نزديك كه چنين درگير نبرد ميان قدرت ها بود و به
سوريه . باشند نستند متحداني طبيعي داشتهتوا)  ميالدي۶۴٢-۶٣۴سالهاي (كشورگشايان عرب  مقاومت مي كرد، نخستين

 . ميالدي از اعراب استقبال كردند۶٣٩ و مصر در سال ۶٣۴در سال 

اين امپراتوري باستاني، كه در جنگ هاي طوالني با  . مقهور اعراب شد۶۴٢نيز در سال ) پرشيا(غير منتظره تر از آن، ايران 
برابر مهاجمان بي رحم  شي با اسب ها و فيل ها، نتوانست به طرز مؤثري دربود، عالرغم داشتن ارت روم و بيزانس فرسوده شده

شكست دادن شمال آفريقا ميان قرن هفتم . خود را تسليم اعراب كرد خاور نزديك به زانو درآمد و. ِ شترسوار مقاومت كند
 ميالدي بر ٧١١در سال  سرعتهشتم براي اعراب دشوارتر صورت گرفت؛ اما پس از آن، اعراب توانستند به  تا آغاز قرن

  .اسپانيا تسلط پيدا كنند
 
 

نگهداري مي شد، جنگجويان عرب به  روي هم رفته، به استثناي كوهستانهاي آسياي صغير كه از سوي بيزانس حفاظت و
 .و بالفاصله هجوم خود را به سمت غرب ادامه دادند سرعت بر سراسر خاور نزديك دست پيدا كردند

 
شبيخونهاي ناگهاني بود هنگامي كه  آيا نتيجهء) ناشي از چه عواملي بود؟ الف ] ي اعراب مسلمان[ا سرعت پيروزي ه

 پيروزي ها برآيند طبيعي حمالت سريع و تخريب كننده اي بود كه شهرها را به آيا اين) هيچكس انتظارش را نداشت؟ ب

ثمرهء تغييرات آرامي بود كه در خاور  )ند؟ يا، جمحاصره در مي آورد و مجبورشان مي كرد يكي پس از ديگري تسليم شو
 مي خوانند؟ رسيده و به نقطه اي مي رسيد كه به زبان امروزي آنرا روند استعمار زدايي نزديك سرانجام در يكجا به اوج خود

اما در تاريخنگاري تمدن ها، چنين داليل كوتاه دامنه اي كفايت   . هرسهء اين فرضيه ها بدون شك معتبرند
خوردگان و سستي و  شكست همه جانبه و هميشگي اي را نمي توان تنها با عواملي مثل تباني شكست چنين  . نمي كند

بپذيريم ميان نيروي پيروزمند و نيروي مغلوب، نوعي قرابت عميق و  آيا منطقي تر نخواهد بود كه. رخوت آنان توضيح داد
محمد عرضه كرد، در واقع،  ء همزيستي هاي طوالني بود؟ ديني كهديني ـ اخالقي وجود داشت كه خود ثمره خويشاوندي

اسالم، در بهار كشورگشايي . بنيادي روحي و مذهبي اين خطه همخوان بود در قلب خاور نزديك سكه زده شد و با باورهاي
انده بود و دست كم با اقتدار برجا م خود، همان تمدن شرق باستان را بار ديگر زنده كرد، تمدني كه طي قرون، چنين هاي

 در» تمدن«اسالم به عنوان يك . عمارت تمدني اين سرزمين به شمار آورد» دوم ستون«مي توان آنرا پس از خود عربستان، 

اين سرنوشت اسالم بود كه . بسيار فقير مي نمود خطه هايي بسيار غني توانست ريشه بدواند كه در مقايسه با آنها، عربستان
 .رفت ديگر دوباره به حركت در آورد و آنرا به قله هايي برساند كه هرگز تصورش نمي يك مدارتمدني موجود را در 

 سرآغاز تمدن اسالمي

اما انحطاط آن از . همه در اين مورد اتفاق نظر دارند. بود قرن هاي هشتم تا دوازدهم نقطهء اوج شكوهمند اسالم ميان
تاريخ، دو معناي متفاوت را در  ولي اين.  قرن سيزدهم به حساب آورده اندشد؟ افول قطعي آن را معموالً از چه زماني آغاز
 .تمدن پايان عصر شكوفايي، و پايان يك: هم مي آميزد
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اما زوالِ به راستي خطرناك اسالم تا . دست داد از] در جهان[در قرن سيزدهم، اسالم آشكارا موقعيت و مقام رهبري خود را 
در ] اسالمي تمدن. [اصله اي كه در زيست طوالني تمدن ها، دوراني كوتاه محسوب مي شودف قرن هجدهم به وقوع نپيوست؛

 ناميم، سرنوشتي مشترك پيدا كرد، كشورهايي كه به خاطر مي» توسعه نيافته«اين تاريخ با كشورهايي كه امروزه آن ها را 

اين . جلو راند با سرعت سرسام آور ماشين بهعقب ماندند، يعني نخستين انقالبي كه جهان را  ،نرسيدن به انقالب صنعتي
آنچه روي داد اين بود . اسالم به مثابه يك تمدن را باعث نشد ، به خودي خود مرگ]نرسيدن به انقالب صنعتي[ناكامي اوليه، 
 .اندازهء دو قرن پيشرفت مادي، اسالم را پشت سر نهاد كه اروپا به

سالي كه اعراب موفق شدند يك امپراتوري را  اسالم طي همان چند.  نداشتپيش از قرون هشتم و نهم، تمدن اسالمي وجود
امپراتوري بود با يك تمدن  زادهء وحدت آن تمدن اسالمي اما. موجوديت سياسي شد مقهور خود كنند، تبديل به يك

شود تا اين روند تمدني ساليان دراز و نسل هاي متعدد مي بايست سپري  .باستاني كه سرزمين آن به تصرف اسالم درآمده بود
برعكس، . شده را به كيش خود درآورند در ابتداي كار، اعراب به هيچ وجه در صدد برنيامدند كه رعاياي تسليم. يابد تحقق

اندازهء  آفريقاي رومي كه اعراب آن را ايفريقيه مي خواندند و تا(مصر، آفريقا  آنها با تسخير تمدن هاي ايران، سوريه،
از اين تمدنها ] مالي[در جايگاه مركزي بهره كشي  ، خود را)يا آندالوس(، و اسپانيا ) امروزي يكي مي شدزيادي با تونس

مي بايست خراج  چرا؟ زيرا غيرمسلمانان. مسيحي مي خواست به اسالم روي آورد، شالق مي خورد اگر يك فرد. قرار دادند
مردمان مناطق اشغال شده، راه و «. تنزل دهند] دين شان حميلبا ت[بدهند، پس فاتحان جديد نمي خواستند درآمد خود را 

قرار گرفته بودند و  با آنها همچون گلهء گاو و گوسفندي رفتار مي شد كه در موقعيت برتري . . . رسم خود را حفظ كردند
 )گاستون ويت(» .بيشترين خراج را بپردازند مي بايست از آنها مراقبت به عمل آورد تا بتوانند

اين . سرزمين هاي اشغال شده حاكم بود بر)  ميالدي۶۶٠-۶٣٢( شرايطي بود ك طي خالفت چهار جانشين محمد اين
سالهاي  طي اين. امويان دمشق را پايتخت خود قرار دادند. به همين شكل باقي ماند نيز) ٧۵٠-۶۶٠(اوضاع در دوران امويان 

 .بيزانس يك نبرد سياسي بود، نه جنگي مذهبي مثال، نبرد بابراي . جنگ و گريز مداوم، مسايل ديني هرگز مطرح نبود

باقي ماند، و اسناد كشوري كماكان به ) عرب غير(» بوميان«گذشته از اين، سازمان اداري ِ سرزمين هاي اشغالي، در دست 
  .نوشته مي شد) عصر باستان فارسي(زبانهاي يوناني يا پهلوي 

حياط مركزي، رديف . حتا در ساختمان مساجد باقي ماند،] يوناني[ همچنان هِلني هنر و معماري نيز در منابع الهام خود
گويان طراحي  فقط منارهء مسجد، كه براي اذان. گنبدها همه از مدل بيزانسي پيروي مي كردند ستونها، طاقها، داالن ها، و

در اين نخستين مرحلهء . بودناقوس مسيحي ن شده بود، اصالت اسالمي داشت، هرچند همان نيز بي شباهت به برج
 .شدند، اما هنوز يك تمدن به وجود نياورده بودند» دولت«و يك » امپراتوري«يك  كشورگشايي، اعراب موفق به ايجاد

پيوستندــ خيزش گسترده اي در پهنه هاي سياسي،  فقط در ميانهء قرن هشتم بود كه تحوالت اساسي و تعيين كننده به وقوع
جايگزين پرچم  به هنگامي روي داد كه خالفت به سلسلهء عباسيان رسيد و پرچم سياه آنان م انديشگي،اجتماعي، و سرانجا
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روي كرد و خود را تا اندازه اي از حوزهء مديترانه عقب  سفيد امويان شد؛ و اين زماني بود كه دنياي اسالم به سمت مشرق
 .قبالً توجهي وافر به آن داشت كشيد، حوزه اي كه

انتقال باعث نارضايتي كساني شد كه نفوذ  يت خلفاي جديد، پايتخت اسالم از دمشق به بغداد منتقل شد و همينتحت حاكم
قيادت اعراب  اين پايان دوران. همچنين اهالي سرزمين هاي تحت سلطه نيز ناخشنود شدند خود را رو به تنزل مي ديدند،

چهار نسل برجسته ــ كه طي آن، طبقهء زبدهء جنگجويان و   سه يابود، قيادتي كه يك قرن به درازا كشيده بود ــ» اصيل«
غوطه ) ناميم همان كه تمدن اش مي(تدريج در ميان خوشگذراني هاي ناشي از ثروت و تجمالت  سلحشوران عرب به

 .وصيف كردت» شـّر مجسم«اهل آندالوس، بعدها زير عنوان  خورده و به مرتبه اي رسيدند كه ابن خلدون، اشراف زادهء عرب

دوباره ابقا كردند، و اين زماني بود كه از هرسو  سپس، به طور كامالً طبيعي، كشورهاي متمدن و قديمي تر، برتري خود را
برابر درآمد   ميالدي، درآمد ساالنهء خليفهء اسالم شايد پنج٨٢٠حوالي سال . افزايش بود ثروت مادي به سرعت درحال

كه از زمانهء خود بسيار پيشرفته تر بود، و تا اقصا نقاط چين  سيستم بازرگاني ِ سرمايه دارانهتحت يك . امپراتوري بيزانس بود
 .به چنگ خالفت مي افتاد فارس، اتيوپي، درياي سرخ، تونس، و آندالوس گسترده مي شد، دارايي هاي كالني و هند، خليج

جهان اسالم تا آن سر ديگرش، سوداگران بدون  يك سراز . براي چنين نظامي چندان نابهنگام نيست» سرمايه دارانه«صفت 
كه  يك نويسندهء عرب به نام حريري، تاجري را توصيف مي كند. و داد وستد بودند اتالف وقت، دست در كار معامالت

ن بااليي دارد، و سپس ظروف چيني را به يونا من مي خواهم زغفران ايران را به چين ببرم چون در آنجا بهاي«مي گويد، 
راه راه يمني  را به هند و آهن آالت هندي را به آلپو، شيشهء آلپو را به يمن، و پارچه هاي بفرستم، پارچه هاي زربفت يوناني

  » . . .را به ايران منتقل كنم و

 در شهر بصره، حل و فصل معامالت توسط سيستمي انجام مي گرفت كه ما امروزه آن را تهاتري ــ معاوضهء جنس با جنس ــ
 .مي ناميم

اين شهرها نه تنها شامل . بزرگ ساخته شد براي تمركز فعاليت هاي تجاري، شهرهايي. شهرها بود] رونق[تجارت به معني 
  ميالدي كه به وسيلهء مغولها به طرز بي رحمانه اي ويران شد، يك١٢۵٨تا سال  ٧۶٢بغداد مي شد، شهري كه از سال 

پايتخت محسوب مي گشت، بلكه شهر  جهان قديم، بزرگ ترين و ثروتمند ترين واقعي به شمار مي آمد و در شهر نور
، و كوردوبا را هم )تجلي دوبارهء كارتاژ(بزرگ بصره، قاهره، دمشق، تونس  بزرگ سامره در نزديكي دجله، و همچنين بندر

 .بر مي گرفت در

» كالسيك«زبان   دادند كه مي توان آنراهمهء اين شهرها، به مدد نص قرآن و شعر سنتي كهن عرب، زباني را توسعه
رايج كشورهاي اسالمي شد، درست  ]كتبي[گذاشت ــ زباني فرهيخته، مصنوع، و ادبي، كه تبديل به شيوهء بيان  نام عربي

ديگر، شكل هاي محلي زبان عربي كه جداگانه در كشورهاي مختلف در  از سوي. همانند زبان التين در كشورهاي مسيحي
عربي كالسيك نه تنها . شدند كار مي رفت، حتا زبان در خود عربستان، به تدريج تبديل به زبانهاي محلي مي همحاورات ب
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دين جهانشمول و پرانرژي، و يك تمدن را هم دربر مي گرفت كه  يك زبان محسوب مي شد بلكه ادبيات، فلسفه، يك
 .نيا راه پيدا مي كردبغداد قوام مي يافت و از آنجا به دورترين نقاط د نخست در شهر

 ٧٠٠در سال . و خادمان دولتي مي شد اين درجه از توسعهء تمدني، حتا پيش از دوران عباسي، باعث كسري ديوانيان
را كه مشاور خليفه بود و بعدها راهب ) ٧۴٩-۶۵۵(نام يوهانس داماسينوس  ميالدي، عبدالملك، خليفهء اموي، شخصي به

. يوناني را درهمهء اسناد اداري قدغن كند و گفت تصميم دارد از آن پس استفاده از زبانبه حضور خود خواند و به ا شد،
ناخشنود كرد و  اين تصميم، يوهانس داماسينوس را به شدت«در اين باره مي نويسد،  (Baladori) تايخنگار عرب بلـَدوري

وقت آن : ي از دولتمردان يوناني تبار به آنها گفتبا تعداد داماسينوس در مالقات. او با اوقات تلخي از پيشگاه خليفه رفت
 » .دنبال شغل ديگري باشيد، خداوند كار فعلي شما را تعطيل كرده است رسيده كه شما

مسيحيان در كنار هم به شكل صلح آميز مي   طوالني بود كه طي آن مسلمانان وراه و رسم زندگياين لحظه، پايان يك 
 .كلي متفاوت آغاز شد ني بهپس از اين لحظه، دورا. زيستند

وحدت زباني در جهان عرب، ابزار بسيار مهمي بود كه با آن ارتباطات فكري، تجاري، سياسي، و اداري 
اين سرمايهء زباني به  .هاي بازرگانان يهودي به زبان عربي ــ اما با حروف عبري ــ نوشته مي شدند نامه .ممكن مي شد

فرزند هارون الرشيد، دستور ترجمهء تعداد زيادي از كتب  ) ميالدي٨٣٣-٨١٣(ن مأمو. رونق فرهنگ كمكي بزرگ كرد
مي شد زيرا اسالم به فاصلهء  دانش موجود در اين كتابها به سرعت منتشر. يوناني را به زبان عربي صادر كرد خارجي، به ويژه

گفته مي شود در . ن، ارزان تر تمام مي شدمراتب از پوست حيوان براي نوشت كوتاهي، شروع به استفاده از كاغذ كرد كه به
كتاب خطي و ) چهارصد هزار( ۴٠٠٠٠٠كتابخانه اي داشت كه در آن ) ٩٧۶-٩۶١(كوردوبا، خليفه الحكـَم دوم  شهر

 اگر اين آمار تا اندازه اي اغراق شده باشند، باز بايد به ياد داشته باشيم حتا. چهل و چهار جلد فهرست كتب نگهداري مي شد

 .كتاب در خود داشت) نهصد( ٩٠٠ فقط) شارل حكيم، فرزند جان خيرانديش(كتابخانهء شارل پنجم در فرانسه كه 

محمد توسط تفسيرها و تأويل هايي به سبك بيزانس  دين .  طي اين قرون مهم بود كه اسالم از درون متحول شد
احياي حكمت   به گمان بسياري از صاحبنظران،آن نوعي از بينش عارفانه رشد مي كرد كه پيچيده تر مي شد و در كنار

شيعيان، از . مي گرفت حتا فرقهء انشعابي شيعه نيز از منابعي وراي حوزهء اسالم عربي، نيرو. بود )نئوپالتونيسم( نوافالطوني
 شهر يكي از اماكن زيارت آنها،. اصلي سـُني حركت مي كرد خليفهء شهيد علي پيروي مي كردند كه در تضاد با جريان

علي همچون يك عيساي « مي نويسد،» اي اف گوتيه«. هنوز هرساله هزاران زائر را به خود جلب مي كند كربال در عراق،
مرگ علي و فرزندانش را به شيوهء مصائب عيسا مسيح، . رسيدند دوم و مادرش فاطمه، به سان مريم باكرهء دوم به نظر مي

 ]حسين و فاطمهء زهرا نيز باشد ـ ممنظور گوتيه مي تواند [ » .نقل مي كردند

باستاني شرق و مديترانه، خويشتن را بازآفريني كرد  به اين سان، اسالم حتا در بدنهء اصلي خود نيز با وام گرفتن از تمدن هاي
اسالم در  شروع. مأموريت آنجهاني و اين جهاني اش را با آن عناصر اخذشده، ادامه داد و به كمك يك زبان مشترك،

 درحقيقت، تمدن اسالمي تنها زماني آغاز شد كه انبوه از يك نقطه نظر،. ستان فقط يك اپيزود يا فصل كوتاه بودعرب
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آتالنتيك تا پامير پخش  اسالمي در ميان امت مسلمان از] مكاتب[به اسالم روي آوردند و مدارس  مردمان غيرعرب
  .ري هاي تازه ريخته شددر بط به اين ترتيب، يك بار ديگر، همان شراب كهنه. شدند

 

 عصر طاليي اسالم

به تقريب از زمان  ،عصر طاليي .به مدت چهار يا پنج قرن، اسالم درخشان ترين تمدن جهان در عصر قديم به شمار مي آمد
گ ، آغاز مي شود و تا مر)مركز ترجمه، و رصدخانهء ستاره شناسي داراي كتابخانه،(مأمون، سازندهء بيت الحكمت در بغداد 

 در مراكش در سن ١١٩٨سال  مرگ ابن رشد به. آخرين فرد از گروه فيلسوفان بزرگ اسالمي، به پايان مي رسد ابن رشد،
 .تنها كليد عظمت اسالم در اين دوران به شمار نمي رود اما تاريخ هنرها و علوم. هفتاد و دو سالگي رخ داد

 رونق اقتصادي همان اوقات صلح و« دوران رونق انديشهء اسالمي، لئون گوتيه، تاريخنگار فلسفهء اسالمي، اشاره دارد كه

. باشد] فرهنگ[و قدرتمند، حامي  اجازه مي داد كه خليفه اي روشن انديش] دولت[يعني دوره اي كه ثروت و اقبال  بود،
قفه به مدت صدسال، المنصور تا المتوكل، از اين شمار بودند؛ آنها بي و خلفاي عباسي در شرق در قرون هشتم و نهم، از

. مسيحي ِ نسطوري انجام مي گرفت گسترش علم و فلسفهء يوناني در جهان اسالم گشتند، تالشي كه به همت مترجمان مشوق
بر اين عادت بودند كه با  (Almohad / المحاد(دوازدهم، خلفاي الموحدون  به همين شيوه، در مناطق غربي، در قرن. . 

ديگر، در دوراني كه امپراتوري به جانب  از سوي. هء خود، بحث هاي نظريِ طوالني داشته باشنديا فيلسوفِ مورد عالق دكتر
رقيب، به  غلطيد، متفكران سنت شكن، اين امكان را پيدا مي كردند كه در ميان سالطين بي اعتدالي و تضاد دروني درمي

 در نيمهء نخست قرن نهم، كه فارابي را تحت حمايت )حلب( حاميِ معتدل تري روي آورند ــ كسي مانند سيف اهللا امير آلپو
 » .خود گرفت

از ديد او مديون شاهزادگان و مستبدان روشن  تمدن. لئون گوتيه اهميت مسأله را به وضوح در تاريخ سياسي جستجو مي كند
منجر شد،   بي سابقه ايبغداد به دنبال ناكامي هاي متعدد، كه به چندپارگي هاي سياسي اما زوال سريع خالفت. انديش است

چندپارگي باعث آزادي نسبي فكر و انديشه بود، درست به  برعكس، همين. به هيچ وجه گسترش فلسفه را از رونق نينداخت
همين . نزديكي روي آورد انديشمند مي توانست از يك دولت يا حامي، به دولت يا حاميِ ديگري در همان اين دليل كه يك

اسالم هم بارها و بارها . اروپاي قرون هفدهم و هجدهم به چشم مي خورد  ايتالياي عصر رنسانس وويژگي، به طور مكرر در
 .همين شيوه، فرصت فراهم مي كرد به

كه دوام انديشه را  است امتيازات مادي .كفايت نمي كنند] براي شكوفايي فرهنگي[اما برتري هاي انديشمندانه به تنهايي 
گسترش بيشتر، با . جغرافيايي به وسيع ترين حد خود رسيده بود  ميالدي، اسالم از لحاظ٧۵٠حوالي سال . توضيح مي دهند
امپراتور لئوي سوم، اهل   به محاصره درآمده بود، به يمن دليري٧١٨قسطنطنيه كه در سال . روبرو مي شد مقاومت از خارج

نجات پيدا كرد؛ مناطق غربي و ] گزند حملهء اسالماز [تهور يوناني  ، و شور و]جنوب آسياي صغير، تركيهء كنوني[ايسورا 
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، و شورش همزمان در مغرب ٧٣٣  يا٧٣٢نيز با پيروزي شارل مارتل در نبرد تور يا پوآتيه در سال  (Gaul) خطهء گال
  .، نجات پيدا كردند]مراكش، در شمال آفريقا[

يك سيستم  د آمد، درحاليكه در درون اين مرزها،در نتيجه، در مناطق مرزي امپراتوري اسالم، درجه اي از ثبات به وجو
 .ريشه دواند، رشد كرد، و ثمر داد اقتصادي پهناور

روزافزون ِ محصوالت » تجاري شدن«بر پول و  مربوط به استقرار اقتصاد بازار بود؛ اقتصادي مبتني] اقتصادي[اين رشد 
و به  كه اضافه توليد آن در شهرها فروخته مي شدتوليد خود به مصرف نمي رسيدند بل كشاورزي كه همه يكجا در محل

بازارچه هاي شهرها . شتر را به حركت درمي آورد تجارت خرما هرساله، صدهزار بار. رونق عمومي اين نظام ياري مي رساند
] آسياي مركزي[  اين ميوه جات كه از شهر مرو در ماوراء النهر. شهرت مي يافتند» ]و هندوانه [ خانهء خربزه«به نامهايي چون 

شكل خشكبار در محموله هاي بسيار بزرگ و از مسيرهاي بسيار  همين ميوه ها به. مي آمدند، به ويژه مشتريان بسيار داشتند
طي چندمرحلهء انتقالي،  صادر مي شدند؛ ميوه هاي تازه را، در محفظه هاي مخصوص چرمي و در ميان يخ، طوالني، به غرب

در رابطه با صنايع غذايي، آسياب كردن آرد نيز . را به وجود آورد ت نيشكر نيز صنعت خاص خودكش. به بغداد مي فرستادند
در . سيستان به كار مشغول بودند ، آسياب هاي آبي در نزديكي بغداد و آسياب هاي بادي در٩۴٧به سال . كرد توسعه پيدا

 .ستفاده قرار مي گرفتانداختن چرخهاي آسيا مورد ا شهر بصره، جريان آب دجله براي به كار

 

كتان، ابريشم، پنبه بافت، و اجناس (پارچه  اين اقتصاد پر رونق باعث توسعهء صنايع متعددي شد، از جمله آهن، چوب، و
شهر بصره،  .قالي هاي بخارا، ارمنستان، و ايران شهرت بسيار داشتند. توسعه پيدا كردند رع پنبه نيز در شرق؛ مزا)پشمي

و نيل بود تا با آنها پارچه ها را به رنگ سرخ و ] كردن بدن كرم خشك شده براي رنگ[واردكنندهء مقدار عظيمي كرم قرمز 
  .داشت بر همين محصول از مصر عليا، برتري كيفيهندي كه از مسير كابل مي آمد،  نيل. آبي درآورند

پولي، پايه هاي جامعه اي را كه از اربابان و  اقتصاد. اين فعاليت هاي اقتصادي، خود برايندهاي سياسي و اجتماعي داشتند
 .  اغنيا، غني تر و متكبرتر، و محرومان بازهم محروم تر مي شدند .  شدت تكان داد روستاييان تشكيل مي شد، به

شد؛ و ثروت اسالم اين امكان را مي  رشد تكنيك هاي آبياري باعث افزايش تقاضا براي نيروي كار بردگان كشاورزي مي
نتيجهء اين  ناآرامي هاي اجتماعي. برابر قيمت رايج، براي خريد اين نيرو پرداخت شود داد كه در برابر رقيبان، پنج تا شش



Fernand Braudel            The Greatness and Decline of Islam         Translated by Abdee Kalantari 9 

فضايي از تحريكات . ميزان زيادي در رشد آن دخيل بود  عامل ناآرامي نبود اما بهثروت و نعمت اسالمي تنها. وضعيت بود
جنبش هاي ملي گراي  شورش هاي بي وقفهء شهري و روستايي به وقوع پيوست كه مي توان آنها را با انقالبي و يك سلسله

به راحتي كاربرد اصطالحات و مفاهيم نوشته هاي اين دوره . گرفت آنزمان پيوند داد، نظير فتنه هايي كه در ايران باال
تعريف فرنان برودل از : مترجم توضيح. [ناسيوناليسم، سرمايه داري، و مبارزهء طبقاتي را امكانپذير مي كند امروزيني چون

 اوليه، و زمانبندي آغاز وجه توليد سرمايه داري مدرن، از سوي برخي از نظام سرمايه داري، نقش عنصر سرمايهء تجاري ِ

ــ گذار از فئوداليسم به سرمايه داري در » گذار بحث«مطالعات معروفي كه با عنوان . اريخدانان مورد انتقاد قرار گرفته استت
 ].است زمان آن ــ در ميان تاريخنگاران بريتانيايي درگرفت، از جمله مباحث مربوط اروپا و داليل، چگونگي، و

بي ترديد ! هرگز«تحرير شده، چنين آمده،  ١٠٠٠ ي به نام االفريقي حوالي سالبراي نمونه، در جزوه اي كه توسط نويسنده ا
فرماندهء نظام است و  بگذار شيخ دعا بخواند، همان كه. فقير بمانم، نزد خدا دعا نخواهم كرد تا وقتي كه چنين دست تنگ و
ارم با اسب هاي بسيار و پوشاك مرغوب و توانمندم؟ يا مگر قصري د چرا دعا بگزارم؟ مگر. انبارهاي اش لبريز از مايحتاج

 » .من تعلق ندارد طال؟ اين رياكاري است كه من دست به دعا بردارم درحاليكه حتا يك وجب خاك به كمربندي از

يا الحادي در اسالم كه طي اين قرون ِ  جنبش هاي بدعت آميز، از آنجا كه همه چيز به يكديگر مربوط است،
هاي الحادي قرون وسطا در اروپا، ريشه هاي اجتماعي و سياسي  ، نظير جنبشپرتالطم پديدار شدند همه

مساعد يا شرايط سخت و  پيدايش و گسترش يك فرقهء انشعابي و شكلي كه به خود مي گيرد تابع شرايط .  داشتند
 .دتنگاتنگي با رشد اين دستجات متنوع و چندشاخه دار تاريخ تفكر اسالمي پيوند. پيگردهاي شديد است

كار او به . استفاده كرده است» رنسانس«چندمعنايي  براي توصيف عصر طاليي اسالم از واژهء» مِتز. آ«يك تاريخنگار به نام 
حسـن اين . مقايسه كرد تمدن اسالمي در اين دوران را تنها مي توان با رنسانس پرشكوه ايتاليا اين معني است كه برجستگي

همانند ايتاليا در قرن پانزدهم، در شكوفايي تمدن اسالمي نيز، ثروت و  اينكه: مؤكد مي كندمقايسه آن است كه واقعيتي را 
كه از رونق تجاري و ثروت مالي  هردوي اين تمدنها متكي بودند بر جوامعي شهري. مادي و فكري هردو نقش داشتند رونق

 خشان ِ افرادي استثنايي بودند كه از تمدن باستانتالش حلقه هاي كوچك اما در هردوي اين تمدنها، ثمرهء. بهره مي گرفتند

بستند؛ افرادي كه قرنها از مردم همعصر  تأثيري عميق گرفته بودند، تمدني كه آنرا ستايش كرده، به تجديد حيات آن كمر
 راراين تمدنها از سوي قبايل غير متمدن فراسوي مرزهاي خود، در معرض تهديد ق همچنين، هردوي. خويش جلوتر بودند

 .مي گرفتند

نشينان غيرمتمدن ِ سوئيس، آلماني هاي شمال تنگهء  تهديدي كه متوجه ايتاليا در پايان قرن پانزدهم ميالدي بود از سوي كوه
، )تسخير كردند ١۴٨٠ را در سال» اوترانتو«كه (فرانسوي ها، اسپانيايي هاي چابك پا، يا تركان  ،(Brenner Pass) برِنـِر

ابن سينا و ابن رشد مي شد، از طرف تركهاي سلجوق،  كه متوجه تمدن اسالمي ِ عصرتهديدي  .مي آمد
مردمان غيرمتمدن  بيشتر اوقات، .صحرانشينان ِ همان خطه، و صليبيون ِ غربي بود ،[ي شمال آفريقا[بربرها 

از همان نخستين روزهاي . وم شدهمانطور كه بعدها در ايتاليا مرس دعوت مي شدند تا از آنها در امور داخلي استفاده شود ــ
والدين خود، به فروش مي رسيدند تا  اين بردگان توسط. بغداد، براي بردگان و مزدوران ترك، تقاضا وجود داشت خالفت
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كشور  مدتها، با چند سكهء طال مي شد مهاجمان مسيحي شمال را بازخريد كرد و به در اسپانيا تا» .آيندهء آنها تضمين شود«
براي آنكه از تهاجم مسيحيان جان سالم ] اشبيليه [ المعتمد پادشاه سويل! اما به ناگهان، جنگ مغلوبه شد. دت دادخودشان عو

 .از شمال آفريقا شد] مرابطون[قبايل غيرمتمدن المراويدي  به در برد، دست به دامن

هم   ميالدي،١١٩٨ تا ٨١٣ل هرچند ممكن است اين گفته متناقض به نظر رسد اما تمدن اسالمي بر روي هم، از سا
 آنچه دربارهء وحدت جهان. و هم از لحاظ محلي متنوع) يونيورسال(هم جهانشمول  تمدني واحد بود و هم متكثر؛

هايي زد كه تزيينات داخلي آنها » مدرسه « اسالم در همه جا دست به ساختن مساجد و: اسالم مي توان گفت اين هاست
يكدست،  يك حياط مركزي، طاقها و ستونهاي: همه متحدالشكل بودند. بود) آبستره( »زاعيانت«عمدتاً و به طور يكپارچه 

كه توسط ستونها حفظ مي شد، و يك  حوضي براي وضو، يك محراب براي جهت قبله، يك منبر در شبستان يا صحني
 مورب، سبك(قهاي متعددالشكل ستونها و سرستونهاي مشابه، طا: اخذ شده بودند همه از همان ذخاير معماري مشابه. مناره

تو در تو با هاللها، زواياي مورب، و  [ ، چندضلعي، طاق رومي، سبك استاالكتيكي]سه پر[، شـبدري ]به شكل نعل[مغربي 
با خطوط  ، گنبدهاي راه راه، انواع موزاييك و سراميك، و دست آخر هنر خطاطي كه]مانند ساختارهاي كندو مانند و قنديل

 .سات را برمي انگيختعربي، احسا

اين شعر، به ستايش خدا . و مشابه متكي بود در همه جا اسالم توليد كنندهء شعري بود كه بر اصول واحد و عبارات مألوف
 كه رد پاي آن. . . به عظمت كوه «(طبيعت، عشق، رشادت، نژاد پاك، اسب، شـتر  ،)»گل سرخ بدون نقص خداست«(

به همين شيوه، تمام دنياي اسالم، . پرداخت  دانش، لذات منع شدهء شراب، و انواع گلها مي،)»كمربندي براي زمين مي سازد
هزار [» عربي شبهاي«مي كرد كه در اصل از هند آمده بودند و ما امروزه آنها را با عنوان  از قصه هاي فولكلور واحدي تغذيه

در قرن چهاردهم ميالدي به شكل كتبي جمع آوري  مي شناسيم، كه پس از دوران طوالني نقل سينه به سينه،] و يك شب
 .شدند

ريزي شد؛ اين فلسفه تالش بسيار ورزيد تا خدا را در  در همه جا، فلسفهء اسالمي بر اساس فلسفهء ارسطو و مشائيان يونان پي
 .منتفي مي كرد را» خلقت«به تأسي از يونانيان، آنرا جاوداني مي پنداشت و در نتيجه تصور  عالمي جايگزين كند كه،

مي شد، چنانچه از حفاري هاي مدينه الصحرا، در  در همه جا، تكنيك ها، صنايع، اشياء صنعتي و مبلمان مشابهي به كارگرفته
. به چشم مي خورد در همه جا، مدهاي شبيه به هم كه نسخهء مشابه سليقهء بغداد بود. مشهود است ]قرطبه[نزديكي كوردوبا 
شد كه تأثيرات تدريجي ِ آنها را در سراسر اين كشور مي توان  گاه اين واردات ِ دنياي شرق محسوب مياسپانيا، آخرين ايست

شده بود، رسم پوشيدن رداي  عادت به استفاده از اسم مستعار يا تخلـّص كه از شعراي معروف شرق وام گرفته :مشاهده كرد
 ، برخي بازمايه هاي مكرر ادبي، نسخه هاي دارويي معين، و نظاير]مرابطيان / مرابطون[كالهدار پس از ورود خاندان المراويد 

 .اينها

بيشتر آنها از مصر مي آمدند . مردم مشغول بودند همه جا، از ايران تا آندالوس، صحنه گردانهاي دوره گرد به سرگرم كردن
داشتند، كه لباس شان در  بودند نيز حضوررقصنده و خوانندگاني كه در مدينه يا بغداد تعليم ديده  اما در ميان آنها دختران
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سرانجام، در همه جا مسلمانان شطرنج . شاعران وصف اينان را كرده اند همه. شرق به رنگ زرد و در غرب به رنگ قرمز بود
. گرفت و طرفدار بسيار داشت كه با اسب هاي چوبي زره دار انجام مي kurag كردند و همچنين بازي اي به نام بازي مي

 سردار خليفه المعتمد، در حاليكه به اين بازي سرگرم بود، از سوي يكي از ابن مرطان«: اين يك بازي بسيار سرگرم كننده بود

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

و نايب السطنهء خراسان در خطهء ايران بود كه  يكي، وزير. كر كرددو نمونهء ديگر را مي توان در اثبات يكپارچگي اسالم ذ
وزارتخانه ها  را به كشورهاي گوناگون گسيل داشت تا نسخه اي از آداب و رسوم دربارها و هيأتهايي«در ابتداي قرن دهم، 

. ن، زابل، و كابل فراهم كنند عراق، در سوريه، در مصر، در زنجا در هركشور، در امپراتوري يونان، در تركستان، در چين، در
. بخارا، در دربار و ادارهء دولت به كار گيرد تا در» وزير، اين نسخه ها را با دقت مطالعه كرد و بهترين آنها را برگزيد اين. . 

ايران شده در  درون مرزهاي اسالم، حـَكـَم دوم، خليفهء كوروبا بود كه همهء كتابهاي نوشته نمونهء ديگر، به طور اخص در
هزار دينار به شكل طالي ناب براي ابوالفرج «ارنست رنان،  او، به گفتهء. و سوريه و نقاط ديگر را به محض انتشار مي خريد

 » .تا نخستين نسخهء منتخبات معروف او را ابتياع كند اصفهاني فرستاد

 دهم، هنگامي كه امپراتوري اسالمي قرن در. اما اين وحدت فرهنگي باعث نشد كه خصوصيات زندهء محلي از ميان برود
 استقالل خود را احيا كرد و فضايي براي تنفس به دست آورد تا در آن شخصيت شكاف برداشت، هرقسمت آن تا اندازه اي

عالرغم بده بستان با اسالم به عنوان يك كليت،  ويژهء خود را دوباره به نمايش بگذارد، شخصيتي كه در همهء اين دوران،
 .بود عزم راسخ حفظ كردهآنرا با 

تدريج كاراكتر خاص اسپانيايي خود را كسب كرد ــ  اسپانياي مسلمان، در پاسخ به تأثيرات مكرر بيروني و پذيرش آنها، به
ايران با خالفت . نشاند ايران نيز فرديت خود را با قدرت و زور بيشتري بر كرسي. متجلي شده بود شخصيتي كه درتاريخ بارها

دوران عباسي شاهد موفقيت بيش از . يك شهر ايراني محسوب مي شد بغداد. ژي و سبك و سياق خود را احيا كردبغداد انر
از گنجينه هاي ايراني، يعني  هاي ميناكاري شده بود كه در اصل به ايران تعلق داشت، و نيز رونق يكي ديگر پيش سفالينه

 زبان عربي همچنان زبان اصلي به شمار مي آمد. صرهاي خسروان بودنديادآور ق ايوانهاي ايراني،. كوزه گري با رويهء فلزي

به حساب مي آمد كه به نقاط دوردست راه پيدا  اما فارسي نيز ــ كه حاال با خط عربي نوشته مي شد ــ دومين زبان مهم ادبي
اين قابليت را  )demoticدموتيك(مي فارسي، به عنوان زباني نيمه مرد). به امپراتوري عثماني و بعدها(كرد، از جمله به هند 

در پايان قرن . ناپديد شدن كامل زبان يوناني نيز به اين رونق كمك كرد داشت كه به ميان تودهء كثير مردم راه پيدا كند، و
 طور يازدهم ميالدي به بعد، زبان فارسي به از قرن. ميالدي، فردوسي شاهنامه اش را در تجليل از ايرانيان باستان سرود دهم

 .به كار گرفته شد روزافزون در نوشتن كتابهاي علمي

اين تاريخ به بعد در درون تمدن گستردهء اسالمي  ايران قطعاً يك تمدن ملي با شخصيت قوياً منحصربه فرد خود بود ــ اما از
نمايشگاه نشان مي  اين.  در اين رابطه بسيار روشنگر بود١٩۶١هنر ايراني در پاريس به سال  نمايشگاه بزرگ. رشد مي كرد

 .است، اما تداوم را نيز ميان اين دو آشكار مي كرد داد چقدر دوران پيش از اسالم با دوران اسالمي متفاوت
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كامالً  موارد .  اين قطب بندي ميان جهانشمولي و محلي گرايي در تمام تاريخ اسالم وجود داشته است
مشاهده كرد كه اسالم در آنها عميقاً نفوذ كرد اما  لمان، و آفريقاي سياهمشخص آن را مي توان در هند مسلمان، اندونزي مس

 .تاريخي شان را هم نگه داشتند آنها همزمان شخصيت

شد كه اوج آنرا در قرن دوازهم و به ويژه در  در هند، كنش و واكنش ميان دو تمدن باعث پيدايش هنر ناب هندي ـ اسالمي
از ديدن آن به  اعجابي كه. ي، نمونه هاي شگفت انگيزي از اين هنر هنوز برجا مانده استدهل در شهر. قرن سيزدهم مي بينيم

 باز مي ١١٩٣مسجد بزرگ شهر دهلي كه تاريخ آن به سال  براي مثال،. دست مي دهد ناشي از التقاطي بودن اين هنر است
اين ساختمان مخلوطي  .دي به اتمام رساندندطراحي شد اما ساختمان آنرا معماران و پيكرتراشان هن گردد، توسط مسلمانان

به اين شيوه، يك هنر تماماً تازه پديد . همراه با تزئينات خط عربي است از سبك هندي ِ همسان با طومار مزين به نقش گل،
 به قرن سرانجام، وقتي كه. غلبه داشت بسته به زمان و مكان گاه به طور عمده اسالمي بود و گاه ويژگي هندي در آن آمد كه

 .چنان در هم سرشته شده اند كه تميز هريك از ديگري ناممكن مي شود هجدهم ميالدي مي رسيم، اين دو شاخه

علمي بود و هم تجديد حيات استثنايي فلسفهء  عصر طاليي تمدن اسالمي در سطوح باالتر خود، هم شامل موفقيت بي نظير
پيروزي هاي  ي بزرگ اين دوران است، گرچه دوتاي اول بود كه سرآمدنيز از دستاوردها باستان؛ و در كنار آنها ادبيات

 .ديگر به حساب مي آيد

 علم و فلسفه در تمدن اسالمي

كه نام شان هم (اين ابداعات در جبر و مثلثات بود  .در اينجا بود كه مسمانان مهمترين ابداعات را پديد آوردند: نخست علم
شده بودند فقط اندازهء  پيش از آنها يوناني ها موفق. وس و تانژانت را اختراع كردندمسلمانان سين در مثلثات،). عربي است

 محمدابن موسا ملقب به. سينوس، نصف وتر بود: حساب كنند يك زاويه را از روي وتري كه دايره را قطع مي كرد

 (quadratic equations)  ميالدي رساله اي در جبر منتشر كرد كه تا حل معادالت درجهء دو٨٢٠در سال  خوارزمي

. به عنوان يكي از كتابهاي درسي مرجع در غرب مورد استفاده قرار گرفت اين اثر بعدها به التين ترجمه شد و. پيش رفته بود
 .را حل كنند (biquadratic equations) پس از اين تاريخ، رياضي دانان مسلمان توانستند معادالت دو مجذوري مدتي

رصدخانه ها . اندازه صاحب مقام محسوب مي شوند ان كه متكي به روش هاي رياضي بودند نيز به همينجغرافي دانان مسلم
هرچند هنوز (جغرافيايي  ، و اندازه گيري عالي ِ عرض و طول)به ويژه اسطرالب(كار مي بردند  و ابزار ستاره شناسي كه به

همچنين، مسلمانان در اين زمينه ها . دستاوردهاي آنها بودجملهء  كه اشتباهات فاحش بطلميوس را تصحيح كرد، از) ناكامل
ـَر: باالترين درجهء تحسين اند شايستهء در زمينهء نورشناسي و علم بصـ (optics)،  تقطير الكل، توليد شربت (علم شيمي

 .علم داروسازي ، و)هاي شفابخش، و كشف اسيد سولفوريك

استفاده قرار گرفت از اسالم گرفته شده اند، از  رهم هايي كه در غرب موردبيش از نيمي از داروها و شيوه هاي مداوا و م
برگرفته از كرم kermes   ( ، قرمزدانه(nux vomica) ، ريواس، تمر هندي، جوزالقي(senna) جمله گياه سـِنا يا فلوس

 . مقطرپومادها، مرهم هاي روغني، و آب ، كافور، انواع شربت هاي طبي، شكسته بندي با گچ،)قرمز
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ابتدا مورد استفاده قرار نگرفت، سه قرن پيش از مايكل سِروه توس و  ، كه اهل مصر بود، با آنكه كشفيات اش درابن نفيس
 .پيش تر از ويليام هاروي، موفق به كشف جريان خون شد بسيار

فهء مشايي و فلس در حوزهء فلسفه آنچه روي داد عبارت بود از كشف دوباره ــ در اصل بازگشت به موضوعات
همين كار  دامنهء اين كشف دوباره محدود به نسخه برداري و تكثير مجدد نبود، هرچند .ارسطويي ِ اخذشده از يونان

به معني ادامهء كار، شرح و تفصيل و نوآوري هم  اين كشف دوباره در عين حال. نيز بي شك تالشي ارزنده محسوب مي شد
جهان و انسانيت در اين  ؛ تبيينخطرناك تلقي مي شد منتقل شده بود، بناگزيراسالم  فلسفهء ارسطو كه به خاك. بود

دين وحياني رويارويي پيدا مي كرد، ديني كه خود براي بودن جهان تبييني  فلسفه مخاطره آميز بود زيرا با اسالم به عنوان يك
اينجا هم . سفهء اسالمي را مجذوب و مسخـّر كندفال با اين همه، ارسطو موفق شد. را دارا بود] اما متفاوت[و بسيار دقيق  عام

اومانيسم  نام در واقع مي توان گفت كه چيزي به: رنسانس اروپايي كرده مناسب به نظر مي رسد با» متز. آ«مقايسه اي كه 
ز آن به كه ارزشمند و متنوع بود و در اينجا فقط مي توانيم شمه اي ا] بينش انسان مدار= اومانيسم[وجود داشت  اسالمي

 .دست دهيم

 :در اين ميان پنج نام از همه برجسته ترند. فلسفهء اسالمي شامل متفكران متعدد در زمانها و مكانهاي متفاوت مي شد

ابن سينا و ابن رشد از ديگران شهرت بيشتري دارند، و اهميت ابن رشد  .الكندي، فارابي، ابن سينا، غزالي، و ابن رشد
 . است كه بر تفكر قرون وسطاي اروپا تأثير عميقي گذاشتجهت از همه بيشتر از اين

نوشتهء » تاريخ فلسفهء اسالمي«تاريخ در كتاب  اين[ ميالدي مي دانيم ٨٧٣كه ما فقط تاريخ وفات او را به سال (الكندي 
محل تولدش،  اطربه خ. در بين النهرين متولد شد، پدر او والي كوفه بود]) است ـ مترجم  ميالدي ثبت شده٨۶۶مجيد فخري 

مي زيست ) حلب(او در شهر آلپو . ميالدي، اصليت تركي داشت ٨٧٠فارابي، متولد . لقب داده بودند» فيلسوف اعراب«او را 
پيش از تسخير آلپو به  فارابي به اتفاق حامي و ولي نعمت خود سيف الدوله،. ميالدي در دمشق درگذشت ٩۵٠و در سال 

ابن سينا در . خطاب مي كردند ــ معلم اول ارسطو بود» )ثاني) معلم دوم«او را . ده بوددست دشمن، به دمشق مهاجرت كر
غزالي در . وفات يافت  در همدان١٠٣٧به دنيا آمد و در سال ] ازبكستان[در شهر افشِنا نزديك بخارا   ميالدي٩٨٠سال 

به يك فرد فيلسوف ـ ستيز تبديل شده غزالي در اواخر عمر   ميالدي درگذشت؛١١١١طوس متولد شد و همانجا در سال 
ي )قرطبه(شهر كوردوبا   در١١٢۶ابن رشد به سال . دفاع مي كرد] در برابر فلسفه[تعصب از دين سنتي  بود كه با شور و

 .در مراكش جهان را بدرود گفت  ميالدي١١٩٨اسپانيا متولد شده و در دهم نوامبر سال 

دين، دامنهء گسترده و عمر بلندي داشت، به ويژه   اومانيسم اسالمي، در تاريخ ايناين تاريخ ها و مكان ها نشان مي دهد كه
 .بسيار داشت از اين چهره ها پيرامون خود همكاران و دانشجويان و خوانندگان ِ سرسپرده اگر درنظر بگيريم كه هريك

ــ آخرين اما نه لزوماً مهمترين فيلسوف، باليد  اين فهرست همچنين نشان مي دهد كه آخرين فيلسوف واجد اهميت، در اسپانيا
 .كه غرب را با فلسفهء عربي و با شخص ارسطو آشنا كرد هرچند كه همين ابن رشد بود
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و خود به آن (به تأكيد مطرح كرده  (Louis Gardet) در اين چشم انداز وسيع، پرسش واقعي همان است كه لويي گارده
 وجود داشت؟» فلسفهء اسالمي« به نام حقيقتاً چيزي آيا: است) پاسخ منفي داده

الكندي آغاز و به ابن رشد ختم مي شد؟ آيا  معني اين پرسش آن است كه آيا يك سنت فلسفي ِ واحد وجود داشت كه از
پاسخ محتاطانه  اسالم بود؟ آيا اين فلسفه بديع و نوآور بود؟ به رسم مألوف] فرهنگي[فضاي  پيدايش چنين فلسفه اي، مديون

 .باشد بله و نه زير بايدو ناگ

از  سرگردان ميان انديشهء يوناني از يك سو و حقيقت وحياني قرآن .  بله اين يك سنت فرهنگي يگانه بود
نه انحصاري خود را مديون يونان و گرايش  اين سنت، عقالنيت روشن اما. سوي ديگر، از اين سو به آن سو درمي غلطيد

شيمي، رياضيات،  ان نامبرده، همزمان دانشمند هم بودند و به علومي چون ستاره شناسي،فيلسوف همهء. علمي درون اسالم بود
بيشتر اوقات آنان را مورد لطف شاهان و امرا قرار مي داد و براي  طب بود كه] تبحر در. [و همواره طب، توجه نشان مي دادند

ابن رشد نيز همينگونه .  زدقانون معارف طبي به نامابن سينا دست به تأليف يك دايره ال. درآمدي فراهم مي كرد شان منبع
طب اسالمي، حرف آخر در طبابت محسوب مي شد، حتا زماني كه به عصر كمدي  عمل كرد؛ و در اروپا، تا مدتهاي دراز،

 .مولير مي رسيم هاي

» فيزيك«گفتار خود بر كتاب ابن سينا در پيش. كرد تأثيرات برگرفته از يونان، فلسفهء اسالمي را داراي پيوستگي دروني مي
و متافيزيك را  او منطق، فيزيك،. او فرزند نيكوماخوس و خردمندترين يوناني بود. ارسطو است مؤلف اين كتاب«نوشت، 

رشته ها مي دانم كه هيچيك از آثار ديگري كه در اين رشته  من به اين سبب او را بنيانگذار اين. بنياد گذاشت و كامل كرد
را دنبال كرده اند، حتا با گذشت  هيچ كدام از كساني كه تا امروز راه او. . . نوشته شده، حائز اهميت نيستند  ها پيش از او

 » .او بيفزايد يا در اين آثار خطايي مهم پيدا كند  سال، نتوانسته چيز تازه اي به آثار١۵٠٠

پايان ناپذير ميان وحي پيامبرانه يعني قرآن و  هايفيلسوفان عرب كه چنين ارسطو را ارج مي گذاشتند، به ناچار درگير جدل 
بايست هر دو  مجادلهء طاقت فرسا ميان وحي و استدالل مي. يعني فلسفهء يوناني ها مي شدند انسان] عقلي[تبيين فلسفي 

 .عقل و ايمان هريك تا اندازه اي مصالحه كنند طرف جدل را تا اندازه اي قايل به تخفيف موضع خود كند، يعني

آيا يك متفكر قادر بود بدون كمك  . شده بود پيامي االهي را به بشريت اعطا كرده بود» نازل«ايمان كه بر محمد 
كند و عقل خود را مقدم بر اصول جزمي و ايماني به  گرفتن از جاي ديگري، حقيقت جهان را كشف

مهارت ديالكتيكي ِ وافري،  نها نام برديم از خوددر برابر چنين دو راهه اي، همهء فيلسوفاني كه از آ مقام داوري برنشاند؟
 براي اين[او : بيهوده نبود كه نابغه قلمداد شد«ماكسيم رودنسون، ابن سينا،  بنا به گفتهء. شايد بيش از حد الزم، نشان دادند

به «بران، حقايق سرمدي را پيام: در اين مايه بود راه حل ابن سينا، كه منحصر به او هم نبود، چيزي» .راه حلي پيدا كرد] مشكل
تودهء مردم با اين  زبان آنها زباني بود براي. آشكار كرده بودند» تمثيالت، تصاوير، و استعارات شكل حكايات، سمبولها،

گام ] پيامبرانه[اين حق را دارد كه بسيار فراتر از اين زبان  اما فيلسوف برخالف اين روش،. هدف كه آنان را خوشبخت كند
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فشارد، حتا زماني كه ميان رويكردهاي  پا مي] زبان و روش يافتن حقيقت[فيلسوف بر آزادي بي حد و مرز انتخاب  .بگذارد
 .تضاد كامل وجود دارد] فلسفي[رقيب 

اگر جهان همواره  اما. براي مثال، فيلسوفان اسالمي به طور معمول همانند يوناني ها اعتقاد داشتند كه جهان جاوداني است
مدعي مي ] پيامبرانه[چنانكه وحي  ،ه، چطور مي توان گفت در مقطعي از زمان خلق شده استوجود داشت

 انتها، اعالم كرد كه خدا نمي توانست از اشياء و موجودات مشخص اطالعي داشته شود؟ فارابي با پي گرفتن اين منطق تا به

از همهء چيزهايي كه بر «مثل خداي عهد عتيق،  رآن،اما خداي ق. را مي شناخت» گزاره هاي كلي«باشد؛ خدا تنها مفاهيم يا 
زمين، هيچ  هيچ برگي بدون آگاهي خدا بر زمين نمي ريزد؛ هيچ دانه اي در تاريكي. است زمين است و در درياست با خبر

 » .نوشته نشده باشد نهال سبز يا شاخهء خشكي وجود ندارد كه از قبل گزارش و خبرش

از طرف . اعتقاد نداشت، اما ابن سينا اعتقاد داشت جاودانه بودن روح فارابي به. تضادهاي ديگري هم وجود داشت
او برآن بود كه پس از مرگ، روح به . كه در قرآن آمده، باور نداشت رستاخيز و بازگشت بدن مرده ديگر، ابن سينا به

منطقي، ديگر جايي براي  ه طوردر نتيجه، ب. كه همان قلمرو هستنده هاي غيرمتجسد بود، بازخواهد گشت سپهر خودش
خدا در كنار هستنده هاي غيرمتجسد و ارواح، ساكن جهان . دوزخي پاداش و جزا وجود نداشت، نه بهشتي در كار بود و نه

بر سكون تقدم دارد و نه سكون برحركت  نه حركت«بودند، و در مقابل آن، ماده زوال ناپذير و جاوداني بود ــ زيرا  ايده آلي
 » .دليلي وجود ندارد كه خدا حادث باشد. . . ديگر است  سبب هر حركتي يك حركت پيشينم. . . 

اما . و نحوهء طبقه بندي معارف) سماع طبيعي(توضيح ــ تأثير ارسطو در فلسفهء اسالمي زياد بوده به ويژه در منطق و فيزيك [
بر » تئولوگيا آريستوتليس« در كتابي به نام )فلوطين(تأثير نوافالطوني پلوتينوس تأثير افالطون، يا بهتر گفته باشيم، 
اين كتاب در زمان الكندي، يعني نسبتاً زودتر از آثار يوناني ديگر، به عربي ترجمه شد و . تأثيرات ارسطويي سايه مي اندازد

 با آموزه هاي ديني و براي متفكران مسلمان كه مجبور بودند فلسفه را به شكلي. برخي به نادرست آنرا به ارسطو نسبت دادند
، بينش نوافالطوني مددكار بزرگي بود، )فيلسوفان اسالمي نام نهاده» دينخويي«آنچه كه آرامش دوستدار (قرآني وفق دهند 

منشاء تجلي همهء چيزها از : پيش گذارده مي شود) emanation( يا تجلي  فيضانزيرا در آن نظريهء ضد ارسطويي
 غير از زمانذات يگانه خارج از زمان يا ). احد، ذات يگانه(ز به بازگشت به سوي يكتا  هرچيشوق و ي نخستين» يكتا«

 ]مترجم. است، كه انديشه اي غير ارسطويي است

 .اما هرگز بدان پاسخ نمي دهند را برمي انگيزند] فلسفي[گرفتيم، كنجكاوي  ارنست رنان اين نقل قولها كه از

دربارهء . [استدالالت را دنبال كرد] شبه[ اين منطق ِ غيرقابل اعتماد ت تا بتوانكار فراوان الزم اس مطالعهء نزديك و
امتناع تفكر در  نزد ابن سينا، نگاه كنيد به فصول مربوط به فلسفهء مشايي در كتاب تقليب فيزيك و متافيزيك ارسطويي

  ] ـ مترجم٣٨٠ تا ٢٠٠نوشتهء آرامش دوستدار، به ويژه ص  فرهنگ ديني
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داشته و معماهاي قديمي آنها را مطالعه كرده اند، موفق  ارنست رنان به اين سو، فيلسوفاني كه به اين موضوعات عالقهاز زمان 
يا ايده آليستي ــ يا اينكه  تفسيرهاي آنها متأثر از نوع گرايش شان است كه عقلي باشد. معماها نشده اند به يافتن راه حل اين

 .لقي كنندكدام فيلسوف را بر ديگري ارجح ت

سينا به شكل انكارناپذيري ايده آليستي مي  الكندي بر آبهاي ديني زورق مي پيمود كه طبعاً طوفاني برنمي انگيخت؛ ابن
را از آن  غزالي، مدافع ايمان، اصول جزمي تئولوگ هاي اوليهء مسلمان. پايان جهان بود انديشيد؛ ابن رشد فيلسوفي براي

مرحله اي آنرا تخريب كند، زيرا گرايش هاي خودش،  سفهء مشايي را ناديده بگيرد و حتا دراو در صدد برآمد فل: خود كرد
صوف بپوشد كه براي تن  او اين دنيا را پس زد تا خرقهء سفيد و پشمين. متفاوت عارفانه كشانده بود او را به مسيرهاي بسيار

 .مي شناسند» بي نوايان خدا«ن عده را با عنوان اي. كالم عقلي رازباوران ايماني دوخته شده بود نه طرفداران علم

كار او در اين بود كه ترجمهء كامل عربي از متن  امتياز. ابن رشد، طبيب كوردوبا، ويراستار و شارح نوشته هاي ارسطو شد
ر توليدو شه اين متن و تفسيرات ابن رشد، در. توضيحي شامل مالحظات و فرعيات عرضه مي كرد يوناني را همراه با گفتاري

نتيجه جرقهء انقالب بزرگ فلسفي ِ قرن سيزدهم زده  از عربي به التين ترجمه و سپس در اروپا پخش گشت و در) طليطله(
راهي گور  اسالمي، برخالف پندار برخي از مفسران، در زير ضربات سهمگين غزالي بالفاصله به اين ترتيب، فلسفهء. شد
رن دوازدهم ميالدي به پايان رسد، فلسفهء اسالمي و علم اسالمي، پيش از آنكه ق اما به هرتقدير،. نشد

 .سپس اين غرب بود كه مشعل اين هردو را به دست گرفت و به راه خويش ادامه داد .عمرشان به پايان رسيد

 انحطاط تمدن اسالمي

 در اسپانيا پس از سپري شدن حتا. باز ايستاد تمدن اسالمي پس از پيروزي هاي شگرف به ناگهان در قرن دوازدهم از حركت
هايي را به ميان مي  نامترقبه بودن اين تغيير، پرسش. پيشرفت علمي، فلسفي، و مادي ادامه نيافت آخرين دههء قرن دوازدهم،

 .كشد

و آزاد انديشي  حمالت پرشور و سهمگين غزالي عليه فلسفه آيا آنطور كه در گذشته ادعا مي شد، اين اتفاق به سبب
محصول زمانه اش بود ــ همان اندازه معلول اوضاع كه دليل  غزالي .نبايد اين نظريه را زياد جدي گرفت روي داد؟

هاي متعدد گواهي مي  فلسفه از همان روزهاي آغازين دشمنان بسيار تراشيد؛ چنانچه كتاب سوزاندن از آن گذشته،. آن
همينطور عدهء زيادي از فيلسوفان در بارگاه عامهء . ي بودامكانپذير نم دهند ــ عملي كه بدون دشمني هاي فعال و عمومي

بار ديگر عوض شود؛ و اوقاتي نيز پيش  ]سياسي[سلب حيثيت مي شدند و محكوم به تبعيد ــ دستكم تا وقتي كه اوضاع  مردم
 ين، پس ازگذشته از ا. مي يافت و هر فيلسوفي را وادار به سكوت مي كرد مي آمد كه فقه اسالمي بر همه چيز تسلط

 .رشد نيست غزالي، فلسفه يك بار ديگر شكوفا شد، و منظور ما تنها فلسفهء ابن] درگذشت[

عقيده اي است كه يك تاريخنگار متأخر به نام اس  اين بود؟» اقوام وحشي«به گردن ] ركود و انحطاط[آيا تقصير 
نظر نظامي ناجي  اين اقوام نامتمدن خود از] ت كهاما بايد به خاطر داش. [ابراز داشته است (S. D. Gothein)  دي گوتين

 اقوام نبودند كه تمدن اسالمي را از درون به تحليل بردند؟ آيا همين. اسالم در برابر تهديدات از سوي آسيا و غرب بودند
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 آمدند، سپس كه از سودان و صحراي آفريقا مي بودند) مرابطون(اين ناجيان خطرناك، نخست در اسپانيا خاندانها المراويد 
تشكيل مي  تركان سلجوقي در خاور نزديك، ناجيان اسالم را. شمال آفريقا بودند كه ساكنان) موحدون(قوم الموحاد 

بنا به نظر اس دي . و يا به عنوان غالم از نواحي قفقاز دادند، قبايلي كه يا از استپ هاي سردسيري آسياي مركزي آمده بودند
ي [و رزمنده  تقريباً در تمامي حكومت هاي اسالمي قدرت به دست غالمان سلحشور«د كه آغاز ش گوتين، انحطاط زماني

اما براي اين اقوام نامتمدن «تالش اسالم به دست آمده بود،  اين وحدت با» .وحدت خطهء مديترانه شكسته شد«و » افتاد] ترك
 .چندان معنايي نداشت» سنت هاي مديترانه اي شريك نبودند كه هيچگاه در

غرب و هم در شرق، چندان بدوي تر از اعرابي كه  در برابر اين نظر مي توان چنين پاسخ داد كه اين اقوام نامتمدن، هم در
بيش در مدت  شد نبودند؛ و همانند عرب ها آنها نيز در اثر تماس با كشورهاي قديمي، كم و نخستين پيروزي ها نصيب شان

در گزارش هاي آشناي صليبيون، صالح الدين سلطان  .ون حامي ابن رشد بودندخلفاي الموحد. كوتاهي متمدن شده بودند
جنگجويان  ريچارد شيردل، به عنوان شخصيتي بلندنظر و واال ترسيم شده، دستكم در چشم بزرگ كردي االصل و خصم

 در سوريه، در تاريخ سركوبي مغولها در عين جلوت واقع سرانجام اينكه با كمك مصر، اسالم موفق شد با. نامتمدن مسيحي
ديگر استقالل خود را  ، بار١٢٩١، به سال »سرزمين مقدس«با تسخير آكرا، آخرين پايگاه مسيحي در  ، و١٢۶٠سوم سپتامبر 
 .به دست آورد

اواخر قرن يازدهم ميالدي، اروپا به تدريج نواحي كنار  در آيا انحطاط ثمرهء از دست دادن حوزهء مديترانه بود؟
هانري پيرن . گرفته شد دوباره به چنگ آورد و در نتيجه، امتيازات و فوائد اين مناطق نيز از اسالم انه رادرياي مديتر

نهم ميالدي وقتي كه مسلمانان نواحي مديترانه را فتح كردند، اروپا  تاريخنگار فرانسوي بر اين نظر است كه در قرون هشتم و
] براي توضيح علت انحطاط[حال  .و ناچار به مناطق داخلي عقب نشيني كردنقل و انتقاالت آزادانه باز ايستاد  از امكان

 اين بار نواحي مديترانه از زير كنترل اسالم به درآمد و آنرا براي. گرفت نظريهء هانري پيرن را مي بايست برعكس در نظر

كانات زيست معمولي و روزانه ملزومات و ام هميشه فلج ساخت، به نحوي كه ديگر قادر نشد به گسترش خود ادامه دهد و
 .اش را بازتوليد نمايد

اين شكست و عقب نشيني تمدن اسالمي   نخستين كسي بود كه١٩٣٠كه در سال » اي اف گوتيه«عجيب به نظر مي رسد كه 
ي به اسالم تئوري هانري پيرن را كه همان زمان بسيار مطرح بود در مورد افول تمدن را برجسته كرد هرگز در صدد برنيامد

] تاريخي[اين بهترين نظريه در توضيح واگشت و واپس ماندن  با ميزان كنوني دانش ما، به احتمال زياد. كار گيرد
 .اسالم است

به عظمت دوران گذشته نايل نشد اما به هرحال  از اين پس شايد هرگز. تمدن اسالمي از اين شكست نيز جان سالم به در برد
، مسلماً او »هستيد اي تمدنها، ما مي دانيم شما فاني«هنگامي كه پل والري اعالم كرد،  ١٩٢٢ الدر س. به بقاي خود ادامه داد

حداقل آنكه . را بر زمين مي اندازد اما درخت برجا مي ماند فصول تاريخي چنان است كه گلها و ميوه ها. مبالغه مي كرد
 .بسيار دشوارتر صورت مي گيرد نابودي درخت



Fernand Braudel            The Greatness and Decline of Islam         Translated by Abdee Kalantari 18 

غرب اسالم با نبرد طوالني صليبيون مواجه  از سمت. بدون شك اسالم شاهد روزهاي بسيار تاريكي بودپس از قرن دوازدهم 
هرچند زمين  اما در اين نبرد،.  نيمه پيروز بيرون آمد١٢٩١آن، پس از تسخير آكرا در  كه از)  ميالدي١٢٧٠ تا ١٠٩۵(شد 

طوالني و سهمگين قبايل وحشي مغول ميان سالهاي  وماز سمت آسيا توسط هج. ها را بازپس گرفت، دريا را از كف داد
دوباره كمر  تركستان، ايران، و آسياي صغير هرگز از اين حمالت تخريب كننده نتوانستند : تحليل پيدا كرد١۴٠۵ و ١٢٠٢

 از اين زخم اسالم تنها به ميزان محدودي توانست. بد بود  ميالدي نشانهء بارز اين بخت١٢۵٧فتح بغداد در سال . راست كنند
 .ها شفا پيدا كند

ميالدي ــ دشواري هاي خاص اسالم توسط  در همان زمان، طي اين قرون تاريك ــ قرنهاي سيزدهم، چهاردهم، و پانزدهم
 از چين و هند تا اروپا، دنياي كهن به تمامي دستخوش يك بحران درازمدت. شد مشكالت اقتصادي عام جهاني تشديد مي

اروپا به نظر مي رسد كه بحران كمي ديرتر  در. ه كام اين بحران كه چند قرن دوام آورد فرو رفتهرچيز و هركس ب. شد
به  اما).  به پايان رسيد١۵١٠ و ١۴۵٠ميان سالهاي (و مدت آن نيز كوتاهتر بود  ) ميالدي١٣۵٧ تا ١٣۵٠از (فرارسيد 

 به درازا كشيد ١۴۵٣ تا ١٣٣٧بود كه از  الهجنگ هاي صدسبارزترين تجلي آن . هرحال اين بحراني واقعي و جدي بود
بسيار نيز به  طوالني خارجي و نبردهاي داخلي مدني و اجتماعي توأم با ويراني ها و فقر و در كنار آن يك سلسله از جنگهاي

ي كه مختص اسالم، بايد ميان پديده هاي عام جهاني و پديده هاي بنابراين، به هنگام ارزيابي از شوركامي هاي. وقوع پيوست
 .مسلمان بود، تمايز قايل شويم سرزمين هاي

آخرين فيلسوف بزرگ مسلمان، آثار ارزشمند و برجستهء  ،ابن خلدون در چنين شرايطي از رنجوري و بدبيني عام بود كه
به سال كه در تونس  ي بود با اصليت آندالوسي)و امروزه بايد گفت جامعه شناس(خلدون تاريخنگار  ابن. خود را خلق كرد

در شهرهاي گرانادا، تلمسن، بجائيا، فز، و در سوريه يك زندگي  او به عنوان يك ديپلمات و دولتمرد.  متولد شده بود١٣٣٢
يك سال پس از مرگ  مرگ او. شغل قضاوت را داشت)  در قاهره١۴٠۶(او به هنگام مرگ . اهميت داشت پرمشغله و با

 .دربارش فرستاده شده بود عنوان سفير بهتيمورلنگ رخ داد كه ابن خلدون زماني به 

نام دارد كه مجموعه اي است بزرگ با تنظيمي بديع كه دربرگيرندهء تاريخ اقوام مهاجم » كتاب العبر«اثر اصلي ابن خلدون 
روش (دربارهء متدولوژي  به تنهايي يك شاهكار است كه براي نخستين بار رساله اي سيستماتيك را مقدمهء آن .است
به زبان فرانسه و در سال » پرولگومن«مقدمه در قرن نوزدهم با عنوان  اين.  و جامعه شناسي تاريخ اسالم مي پروراند)علمي
 .به زبان انگليسي منتشر شد» پيشگفتاري بر تاريخ: مقدمه«عنوان   با١٩۵٨

 بار ديگر از موقعيت واسط خود شانزدهم، اسالم پس از برگشتن اوضاع به حال عادي و بهبود اقتصاد جهاني، عمدتاً در قرن
در استانبول  .شهرت دارد، دوام پيدا كرد» دورهء الله«عظمت تركيه تا قرن هجدهم، كه به  .ميان شرق و غرب بهره گرفت

به طور مدام روي ظروف و در مينياتورها و نقوش پارچه ها و  زماني رخ داد كه تصاوير واقعگرا يا تزئيني ِ گل» دورهء الله«
از لحاط . كم نداشت دورهء الله عنوان مناسبي است براي عصري كه از لحاظ قدرت و محاسن چيزي. شد  ها ظاهر ميبافته

 ١۴۵٣(تركان عثماني بود كه مدتها قبل از فتح قسطنطنيه  سياسي، بهبود اوضاع به معني پيروزي هاي سريع و برجستهء
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پيروزي ها تا قرن  اين.  هاي چشمگير ديگري به دنبال داشتآن موفقيت خيره كننده، پيروزي. بود آغاز شده) ميالدي
 .مديترانه كرده بود شانزدهم، تركيه را تبديل به يكي از قدرت هاي بزرگ حوزهء

، ١۵١٧پس از سال . كمابيش از نو ساختند سروران جديد خطهء بيزانس و نواحي مقدس عربي، به فاصلهء كوتاهي اسالم را
 نواحي خارج از كنترل تركها فقط شامل مناطق. تمام مؤمنان محسوب مي شد  خود خليفهءسلطان عثماني، ترك اعظم،

ايران در اين زمان . و ايران شيعي بود ي الجزاير،)Regencyنايب السطنه(دوردست تركستان، مراكش در آنسوي ريجنسي 
ل و ترك به رهبري ظاهرالدين مزدوران مسلمان مغو. ناسيوناليست شده بود تحت حاكميت خاندان صفوي بيش از پيش

را به تصرف درآوردند و در سال  يكي از خويشان دور تيمورلنگ، امپراتوري دهلي)  ميالدي١۵٣٠ تا ١۴٩۵(بابر  محمد
 اين امپراتوري به فاصلهء كوتاهي بر اكثر. مغول اعظم آن ظاهرالدين محمد بود  امپراتوري نويني بنانهادند كه نخستين١۵٢۶

 .ط شدنقاط هند مسل

آشكار بود كه اسالم به . شكست دهند  تركها موفق شدند مجارستان مسيحي را در نبرد موهاكس١۵٢۶در همان سال 
پيروزي كامل جزميت اسالمي و دين  تجربه مي كرد كه همراه بود با رهبري تركان سني، نوعي نوزايي عام را

  .سـنتي

 .يان رخت بربست و رژيمي آهنين بر مردم تحميل گشتقدرت بار ديگر خود را ابقا كرد، آزاد انديشي از م

در . سريع جمعيت، و استقرار شهرهاي بالنده در مناطق بالكان و خاور نزديك، سلطهء تركان مصادف شد با رونق مادي، رشد
در خود  ر هزار نف٧٠٠در قرن شانزدهم هنگامي كه تبديل به استانبول شد، . سكنه داشت  هزار٨٠ قسطنطنيه تنها ١۴۵٣سال 

در  )Scutariاسكودار ـ(و اسكوتاري  (Golden Horn) شاخ طاليي در آنسوي (Pera) شهر و محالت يوناني نشين پرا
را در  اين پايتخت، كه همانند همهء شهرهاي بزرگ، هم زندگي اعيان و تجمالت. بودند سمت آسيايي تنگهء بسفر مقيم

كه به رهبري عثماني ها، نفوذ خود را در   از تمدن را عرضه مي كردخود داشت و هم فقر هولناك، الگويي رشك انگيز
 مي پرداخت نظير الگوي مساجد بزرگي چون] عناصر فرهنگي اي[و به صدور  مناطق دور به طرز وسيعي پخش مي كرد

  .سليمانيه كه براي سلطان سليمان ساخته شده بود

تدريج به مدد تحقيقات تاريخنگاران بر ما آشكار  ر مي شد اكنون بهعظمت واقعي تركيه كه تا ساليان سال از سوي غرب انكا
اين . شود تركيه، كه سرانجام طبقه بندي و فهرست نگاري شد، به روي محققان گشوده مي آرشيوهاي بي همتاي. مي شود

 قادر بود اقداماتي و مسـتبد را آشكار مي كنند كه آرشيوها يك به يك عملكردهاي يك بوروكراسي متنوع، دقيق، پيشرفته،
را سازمان  جمعيت، تدوين يك سيستم اداري متجانس، و انباشت خزانه هاي بزرگ طال و نقره، نظير سرشماري كامل و دقيق

دژي مستحكم عليه اروپا بسازد و به استعمار سيستماتيك خطهء  دهد و با مستقر كردن قبايلي در مناطق بالكان،
 .بالكان بپردازد

.  روي داد١۶٨٧بزرگش با محاصرهء وين به سال  آخرين تكان. عظيم سرانجام در قرن هفدهم از پا درآمداما اين ماشين 
امپراتوري و فضاي باز  امپراتوري ترك از اين رو فروكاهيد كه فاقد تجهيزات دريانوردي بود؟ ميان پس از اين تاريخ، آيا
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مل به اقيانوس هند را نمي داد؛ و در خليج فارس با مقاومت كا آبهاي اطلس، مراكش حائل بود؛ درياي سرخ امكان دسترسي
مهمتر از همه، ناوگانهاي برتر اروپايي و حاميان تجاري قدرتمندشان بودند كه  .  رويارو بود خشن ايراني ها

 .به تازگي از راه رسيده بودند

د را با تكنولوژي نوين وفق دهد؟ يا به يا شايد امپراتوري ترك به اين خاطر رو به زوال گذاشت كه نتوانست به موقع خو
امپراتوري ترك در قرن هجدهم و به ويژه در قرن نوزدهم، در موضع رقابت شديد با  وضوح بيشتر،

تا  ١٧١۶به ويژه از (پيروزي هاي سواره نظام اتريش طي كارزارهاي شاهزاده يوجين  روسيهء مدرن قرار گرفت؟
اما با مداخلهء روسيه، يك غول جوان مي آمد  .ر اروپا را به مخاطره انداخته بودفقط نواحي مرزي تركيه د)  ميالدي١٧١٨

 .را به مصاف بطلبد كه پهلواني بيمار يا دستكم خسته

نبود كه سپس در قرن نوزدهم به آن تبديل شد و از  «مرد پير اروپايي«با همهء اين اوصاف، امپراتوري ترك در اوان كار آن 
قدرتمند، درخشان،  اسالم تركي تا مدتها همچنان. آنها چنين بي پروا مورد بي مهري قرار گرفت اسيقدرتهاي بزرگ و ديپلم

تاورنيه، سفرنامه نويس فرانسوي در قرن هفدهم به ستايش آن  ايران صفوي نيز اينچنين بود، چنانكه. و پرزور باقي ماند
در  (Deccan) فالت دكان هجدهم مي رفت تا سراسرهمينگونه، امپراتوري بزرگ مغول بود كه در آغاز قرن  .برخاست

  .فرانسوي ها به تسخير خود درآورد را عالرغم ديده باني نزديك انگليسي ها و] هند[جنوب 

را زودتر از آنچه رخ داد برآورد مي كند و به نوعي  بنابراين، بايد در برابر داوري هاي شتابزده اي كه تاريخ انحطاط اسالم
  .تاريخ دارد، هشـدار بدهيم ]زودرس [سعي در پيشبيني
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