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 عوامل افول علوم اسالم
iپس از سدۀ دهم هجری  

  ١احمد یوسف الحسن
 ٢ترجمۀ محمدجواد ناطق

  هجریمقدمه: علوم اسالم تا سدۀ دهم 

دست مسـلمانان افتـاد. با ظهور اسالم و ایجاد اتحاد در خاورمیانۀ تحت امپراتوری اسالمی، مشعل علم به
هـای میانـه، از پیدایش اسالم به قامت زبانی علمی در میان ملل درآمد. اگر سـدهپس زبان عربی اندکی 

گفت مسلمانان تا پایـان ایـن توان لحاظ شود می iiق 850م/1450های پنجم میالدی تا حدود سال  سده
دورۀ رهبری جهـان اسـالم را  ،گسترۀ زمانی و فراتر از آن همچنان متولی علم بودند. بعضی مورخان علم

که علوم اسالمی در این چهـار سـده در دانند، درحالیهای دوم تا ششم هجری میتنها بین سده ،در علوم
ویـژه در های هفتم تـا دهـم هجـری نیـز بـهلۀ سدهمرکز خالفت در اوج خود بود و جهان اسالم در فاص

  داد.کشورهای شرقی همچنان بالنده به حیات خود ادامه می
جا مجال بحث در جزئیات دستاوردهای علمی مسلمانان تا میانـۀ سـدۀ دهـم هجـری فـراهم در این

ای از بالنـدگی مونـهعنوان ناختصار مثًال در مورد رصدخانه در کشورهای اسالمی بهتوان بهنیست، اما می
- ای سازمان یافته و علمـیرصدخانه مؤسسه 3های هفتم و دهم سخن گفت.علوم اسالمی در فاصلۀ سده

های اول، در خصصی بود که ابتدا در جهان اسالم پدید آمد و پس از کسب دستاوردهایی سترگ در سدهت 
  های چشمگیری نایل شد. های بعدی نیز به پیشرفت سده

تأسـیس  ق 657اغه در نیمۀ دوم سدۀ هفتم هجری بنا نهاده شد. این رصدخانه در سال رصدخانۀ مر
ای برای رجوع اهل علم وجود داشت کـه آن کتابخانه کنارکار خود ادامه داد. در ق به 703شد و تا حدود 

دان برجسـته در از دانشـمن یتـوجههزار کتاب در خود جا داده بود. تعداد قابلبنا بر اقوالی بالغ بر چهارصد
این رصدخانه به کار مشغول بودند. خواجه نصیرالدین طوسی هدایت این دانشمندان را برعهـده داشـت و 

                                                      
 همین نشریه. 147دربارۀ مؤلف مقاله نگاه کنید به صفحۀ  1

  nategh@modares.ac.irدانشکدۀ مهندسی مکانیک؛  -سعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدر 2
3 Aydin Sayili [1981]. 
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رصدخانه  iiiالدین مغربی و بسیاری دیگر بود.الدین شیرازی، مؤیدالدین عُرضی، محییگروه او شامل قطب
هـایی اسـتثنایی رفت که فرصـتشمار میای بهبلکه مدرسه ،ای برای پژوهش در نجوم نبودتنها مؤسسه

  آورد.برای مراودات علمی و تبادل آرا فراهم می
تـر داد. چنـدین رصـدخانۀ کوچـکهای نجومی در سدۀ هشتم هنوز به حیات خود ادامـه مـیفعالیت

بن شـاطر بن ابراهیمکار مشغول بودند. علیبه همچناندانان بسیاری تأسیس شد و اخترشناسان و ریاضی
i)ق 704-777( v رفـت. وی در دمشـق رصـدهای شـمار مـیاز جملۀ اخترشناسان برجستۀ این سـده بـه

داد و جداولی ترتیـب داد کـه دربردارنـدۀ نتـایج کـارش بـود. او در هیئـت بطلمیوسـی نجومی انجام می
 ولـی بـه ،مرکـزی بـودرو نظریۀ جدیدی عرضه کرد که هرچند همچنان زمـیندید و از ایناشکاالتی می

   4نظریۀ کوپرنیک شباهت زیادی داشت.
ای رصدخانه ،بیگاُلُغ ،ضمیرسازی هستیم. شاهزادۀ روشنتداوم سنت رصدخانه در سدۀ نهم نیز شاهد

تکمیل گردید. این رصدخانه تـا  ق 822 تر از رصدخانۀ مراغه در سمرقند تأسیس کرد که در سالپیشرفته
جـای پـدرش بـر تخـت سـلطنت بـه ق 850که در سـال  ،بیگحدود سی سال تحت حمایت مستمر الغ

دانـان بیگ که خود نیز اهل علـم بـود اخترشناسـان و ریاضـیعالوه بر الغ vکار خود ادامه داد.به ،نشست
زادۀ رومی و علی بن محمد قوشچی در این رصـدخانه الدین جمشید کاشانی، قاضیای چون غیاثبرجسته

جا بود های جهان اسالم بود و از ایننمایانگر اوج دستاوردهای رصدخانهاشتغال داشتند. رصدخانۀ سمرقند 
رصـدخانۀ  بحـث مفصـلی دربـارۀسازی به اروپا انتقال یافت. آیـدین صـاییلی پـس از که سنت رصدخانه
در این حوزه از فعالیت، برتـری بـارزی [/نهم هجری] اسالم در سدۀ پانزدهم «گیرد که سمرقند نتیجه می

گذاشت و اروپا خود نیز مشخصاً مشتاق جذب چنان که تأثیرات مهمی بر اروپا برجا  ،وپا داشتنسبت به ار
  5»چنین تأثیراتی بود.

-981تحـت فرمـانروایی سـلطان مـراد سـوم ( ق 984آخرین رصدخانۀ مهم جهان اسالم در سـال 
گـذار و مـدیر ایـن الدین محمد بن معروف رشـید دمشـقی بنیـان ) در استانبول تکمیل شد. تقیق 1002

وی  .رفـتشـمار مـیالدین یکی از آخـرین دانشـمندان بـزرگ و اصـیل مسـلمان بـه رصدخانه بود. تقی
دان و مهندس مکانیک و نویسندۀ چندین کتاب در بارۀ اخترشناسی، فناوری مکانیـک اخترشناس، ریاضی

خترشناسی و کتابخانه را در خود و مباحث ریاضی بود. بناهایی ویژۀ رصدخانه بر پا شده بود که ابزارهای ا
شـد. پـانزده اخترشـناس عـالوه بـر هایی برای پژوهشگران میگاهداده بود و همچنین شامل سکونت جا

الـدین در اسـتانبول و رصـدخانۀ  کردنـد. رصـدخانۀ تقـیالدین کـار مـی کارکنان اداری و پشتیبانی با تقی
ه و ساخت رصدخانۀ 982م/1575خانۀ اولی در سال عصر بودند؛ ساخت رصدهمvi تیکوبراهه در اورانیبورگ

مورد بررسی و تأکید قرار گرفتـه ه شروع شد. تشابه بین ابزارهای دو رصدخانه 983م/1576دیگر در سال 

                                                      
4 E. S. Kennedy and Imad Ghanem [1970, p. 93]. 
5 Aydin Sayili, op. cit., pp. 260-289. 
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اما عمر ایـن آخـرین رصـدخانۀ  viiگردد.های مراغه و سمرقند برمیسابقۀ این ابزارها به رصدخانهاست و 
عامل اصـلی تخریـب  ،های شخصیحسادت .تخریب شد ق 986در سال جهان اسالم بسیار کوتاه بود و 

توان گفت برتری جهان اسالم در اخترشناسی تـا میانـۀ سـدۀ که میاین رصدخانه بوده است. خالصه آن
  6پایدار مانده بود. viiiعبارتی تا ظهور نظریۀ کوپرنیکیدهم، یا به

دوازدهم/ششـم شـدیداً رو بـه ضـعف نهـاد و های اسالمی پس از سدۀ سرزمین بیشتراقتصاد و توان 
که اروپا رو به پیشـرفت داشـت و اقتصـادش در حـال تالش علمی از تحرکی که داشت بازماند، در حالی

اهتزاز بود. ترجمۀ علوم اسالمی نیز از زبـان عربـی در سـدۀ دوازدهم/ششـم بـه اوج خـود رسـیده بـود. 
iالعه و جذب علوم و فلسفۀ عربِیهای بعدی به مطدانشمندان اروپایی در خالل سده x شـده دسـت ترجمه

شده از عربـی های میانه برجامانده بر این کارهای ترجمه  هایی که از دانشمندان سدهیازیدند. عمدۀ نوشته
سازی و استوار است. هرچند سهم اروپا در پیشبرد علوم در این دوره اندک بود ولی همین دوره نقش آماده

  رافراشتن انقالب علمی را ایفا کرد. ب راهگشایی برای قد

  هاعلم در دورۀ رونق دولت

برانگیزی که پیوسته وجود داشته این است: علل افول تالش علمی در جهان اسالم چه بوده و سؤال بحث
چرا از اواخر سدۀ دهم چنین فاصلۀ شگرفی بین غرب و دنیای اسالم در زمینۀ علوم و فنون مـدرن پدیـد 

دهیم تا تنها خود جرأت میمهمی که همچنان نیاز به واکاوی دارد و ما در این مقال به آمده است؟ سؤال
تر به سؤال یادشده ای برای نگاهی عمیقاین امید که انگیزههایی از علل افول را به بحث بگذاریم بهجنبه
  باشد.

م و جوامـع علمـی همزمان با گسترش جوامع علمی در اروپا همۀ نواحی جهان اسالم شاهد افول علـ
در بارۀ این پدیده گفتگو کرده و در بـارۀ عوامـِل  7خویشمقدمۀ بود. ابن خلدون در بیش از یک فصل از 

ضروریِ بالندگیِ علوم و سایر حِرَف و همچنین علل افول آنها بحث کرده است. عنـوان یکـی از فصـول 
وی  8».یابد که طالبان آنها افزون گرددشود و توسعه میکه صنایع هنگامی نیکوتر میدر این«چنین است: 

کـه ای زیاد باشد مردم سعی در یادگیری آن خواهند داشت، درحالیگوید که اگر تقاضا نسبت به حرفهمی
جا راز دیگری هـم و نیز در این. «رود میو از میان  شود میفراموشی سپرده اگر تقاضایی برای آن نباشد به

شود که دولت خواسـتار آن شرفت و بهتر شدن صنعت هنگامی میسر مینهفته است و آن این است که پی
سازد و تا هنگـامیدهد و خواستاران دیگر را بدان متوجه میدولت است که بازار آن را رواج می ،چه ،باشد

گونـه تناسـبی بـا که دولت طالب صنعتی نباشد و تنها دیگر مردم شهر خواستار آن باشـند رواج آن هـیچ

                                                      
6 Toby E. Huff [1993, p. 204]. 

ی از ترجمـۀ فارسـی کتـاب (رجـوع شـود بـه منـابع جـا و چـه در مـوارد بعـدی، همگـابن خلدون چه در این مقدمۀمطالب مربوط به  7
  آمده است.های توضیحی مترجم در انتهای همین نوشتار)  یادداشت

  .799-798، ص 2ابن خلدون، ج 8
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رود و رواج شـمار مـیتـرین بـازار بـهولت خواهان آن است نخواهد داشت، زیرا دولـت بـزرگکه دزمانی
خواستشان جنبـۀ عمـومی  ،ولی عامۀ مردم هرچند خواستار صنعتی باشند هرچیزی در آن دستگاه است ...

و بـه و این بدان معنی است که وقتی دولـت ر x»9نخواهد داشت و بازارشان رونق و رواج پیدا نخواهد کرد
  گرایند.رونقی میها نیز به بیگذارد همۀ حرفهانحطاط می

که هرگاه شهرها در شرف ویرانی باشد صنایع آنهـا در این «چنین است: مقدمه عنوان فصلی دیگر از 
دهـد، جمعیـتش که قلمروی تضعیف شود ثروت و رفاه خود را از دست میهنگامی 10»رود. رو به زوال می

گیری از آن مشاغل وجود ندارد شود زیرا دیگر استطاعتی برای بهرهمشاغل کاسته می یابد و ازکاهش می
یابد ها در جایی فزونی میکه دانشدر این«عنوان  باروند. ابن خلدون تا وقتی که مشاغل نهایتاً از بین می

 .دهـدمـی فصلی را به علوم اختصـاص 11»حضارت به عظمت و بزرگی نایل آید.که عمران توسعه یابد و 
  گوید:تاریخ می بحثی دربارۀوی پس از 

بارۀ وضع بغداد و قرطبه و قیروان و بصـره و کوفـه بیـان کـردیم عبـرت  چه درو باید از آن
گرفت که چون در صدر اسالم عمران شهرهای مزبور توسعه یافت و اصول حضارت در آنها 

کرانی از دانش و هنـر دریاهای بیمنزلۀ مستقر گردید چگونه دانش در آنها فزونی یافت و به
هـای ها و استنباط مسائل و فنـون، انـواع شـیوهدرآمدند و در اصالحات تعلیم و اقسام دانش

که از پیشینیان درگذشتند و بر متأخران پیشی جستند، ولی همینگوناگون ابتکار کردند چنان
چه بـر شدند آن بساط و آن که به عمران آنها نقصان و خلل راه یافت و ساکنان آنها پراکنده

همه دانش و تعلیم را از دست دادنـد و علـوم آنهـا بـه آن بود یکسره درهم پیچیده شد و آن
  12شهرهای دیگر اسالمی منتقل گردید.

گوید وقتی حکومـت اسـالمی کند و میابن خلدون همان تحلیل را در بحث از علوم عقلی عرضه می
مسلمانان مشتاقانه بـه مطالعـۀ علـوم  ،ها پیشی گرفتاز سایر تمدنبرپا شد و هنگامی که تمدن اسالمی 

شود که علوم عقلـی در زمـان او جا که بر آنان برتری یافتند. وی یادآور میعقلیِ پیشینیان روآوردند تا آن
اشت زیرا رفاه و آسایش در این مناطق گذ(نیمۀ دوم سدۀ چهاردهم/هشتم) در مغرب و اندلس رو به افول 

النهر، بـهویژه در ایران و ماوراءکه این علوم در نواحی شرقی جهان اسالم، بهح پایینی بود، درحالیدر سط
دانست که علوم عقلی در هایشان شکوفا بود. ابن خلدون همچنین میعلت تنعم این نواحی و ثبات تمدن

ی در ایـن منـاطق وجـود طور کلی اروپا خواهان زیادی داشت و جوامع علمـی فعـالاین زمان در روم و به
  13.ندداشت

                                                      
 .799-798، ص 2همان، ج  9

  .799، ص 2همان، ج 10
          .881، ص2همان، ج 11
 .883-882، ص 2همان، ج 12
  .1006-999، ص 2همان، ج 13



 

 

46 

 ،14علـم در تـاریخ ،اند؛ بِرنـال در کتـاب خـودهنظرات ابن خلدون را دانشمندان معاصر نیز تکرار کرد
  کند:مبحث مشابهی را چنین تکرار می

ی بوده است. سیر علوم جوش اقتصادی و پیشرفت فّنودوران شکوفایی علم همزمان با جنب
انس، و سالنهرین به یونان، از اسپانیای اسالمی به ایتالیای دوران رنبینتوان از مصر و را می
و فرانسه، و سپس به اسـکاتلند و انگلـیسِ دوران  جا به کشورهای بلژیک، هلند و نروژاز آن

دوران  انقالب صنعتی پی گرفت. تجارت و صنعت نیز سیری مشابه داشـته اسـت. در میانـۀ
به انحطاطی نیـز وجـود داشـت کـه قـرین دوران رکـود یـا رو  پررونق، دوران سکون و گاه

  انحطاط تشکیالت حاکم بر جامعه بود.

  های میان و نیاز به دگرگونرکود علم در سده

صـورت ای بـود کـه بـهعلم و دانش تا اواخر سدۀ پانزدهم میالدی (نهم هجری) تحت سلطۀ چند نظریه
 عبارت بودند از فیزیک ارسـطویی، هیئـت بطلمیوسـی، طـبّشان ترینجزمی و راکد درآمده بودند. عمده

نهایت مشکل یا حتی غیرممکن شـده برد آن بیری. علم به جایی رسیده بود که پیشبقراطی و شیمی جاب
ندرت پیشرفت علمی مهمی چه در جهان اسـالم و چـه در اروپـای بود. این وضعیت باعث شده بود که به

وقوع بپیونـدد. بـرای ردهم و پانزدهم میالدی/هشتم و نهم هجری بههای میانی در خالل قرون چهاسده
باید حادث عبارتی دیگر، انقالبی های قدیمِی حاکم ضروری بود. بهانقراض نظریه ،حصول تحوالت علمی

  شد.می
چنین انقالبی مستلزم وجود جماعتی گسترده از دانشمندانی بود کـه بـا جـدیت و البتـه در چـارچوب 

دار از ثباتی درازمدت بکوشند. این الزامات در اروپا فراهم شد. اما اروپا رکوفا و در فضایی برخواقتصادی ش
همۀ شرایط مطلوب مدتی بسیار طوالنی صرف کرد تا بتواند دو نظریه از چهار نظریۀ علمی  حتی با وجود

اما پیش از اواسـط  ،ز کردبا کوپرنیک آغام  1543را براندازد. انقالب علمی اولین روزهای خود را در سال 
علمـی محسـوب  نوزاییسدۀ هفدهم میالدی چندان مؤثر واقع نشد. سدۀ دوازدهم میالدی در اروپا عصر 

ترجمه شده بود. علم در اروپـا  یشده به التین کارهای علمی جهان اسالم تا اواخر قرن یاد بیشترشود. می
فراتـر نرفـت و پـنج قـرن عربی آثار هجری) از  10تا  6میالدی/ 16تا  12های به مدت چهار قرن (سده

  هجری) طول کشید تا انقالب علمی عمالً شروع شود. 11تا  6میالدی/ 17تا  12های  (سده
نظر گرفتن این واقعیت که پنج سده طول کشید تا اروپا بر دو نظریه از چهار نظریۀ علمیِ غالب  با در

نمایـد. ترجمـۀ مورد مـیمی در جهان اسالم حادث نشد بیکه چرا انقالب علدر بارۀ این پرسشفایق آید 
آثار یونانی به عربی در سدۀ نهم میالدی/ سوم هجری تکمیل شد. عصر طالیی علوم در جهان اسالم تـا 

                                                      
14J. D. Bernal [1969, vol. 1, p. 47]. 

  م. - .45-44، ص 1، ج 1387، ترجمۀ ح. اسدپور پیرانفر و دیگران، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، تهران علم در تاریخ: جان برنال،   نیز نک
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سدۀ دوازدهم میالدی/ ششم هجری دوام آورد. دانشمندان مسلمان چهار سده به پیشـبرد علـم در همـۀ 
های تحسینزشکی، کیمیاگری و سایر علوم اشتغال داشتند، به پیشرفتها شامل ریاضیات، هیئت، پحوزه

آثار علمـی غنـی و  . آنانبرانگیزی نایل شدند و در تمام این مدت به ابداعات و ابتکارات خود ادامه دادند
های سوم و ششـم هجـری دورۀ ای از خود برجا گذاشتند که به اروپا انتقال یافت. دورۀ بین سدهپیشرفته

درآمـدی بـرای ای ضروری در تاریخ علـم و پـیشای که مرحلهای برای علوم اسالمی بود، دورهغلهپرمش
تاریخی  ۀبه دور ،نوینسوی حوزۀ علوم  شد. دانشمندان مسلمان برای پیشرفت بهعلوم نوین محسوب می

  داشتند.شان از سر گذراندند و تحت همان شرایط نیاز چه همتایان اروپاییدیگری مشابه آن
هـای ماند و اگر اقتصاد سرزمینحال سناریویی را به این شرح فرض کنید: اگر قدرت اسالم پابرجا می

خورد، و اگر دانشمندان مسلمان پانصد سال بیشـتر از هم نمیشد، و اگر ثبات سیاسی بهاسالمی تباه نمی
چه کوپرنیـک، گالیلـه، کِپلِـر و نیـوتن نتوانستند به آصورت نمیثبات و آسایش برخوردار بودند، آیا در آن

که ابن شاطر و اخترشناسـان مسـلمان از سـیارات عرضـه کردنـد و معـادل  الگوهاییرسیدند نایل آیند؟ 
توانست کند که نظام خورشیدمرکزی میبود که دویست سال بعد کوپرنیک عرضه کرد ثابت می الگوهایی

آورد و از شرایط فرضی یادشده که جمعشان دوام میینتوسط دانشمندان مسلمان اعالم شود مشروط به ا
  برخوردار بودند.

  الهیات و نظام مدرس تشخیص اشتباه:

نگاران معاصر بر این نکته توافق دارند که اسالم نیروی محرکۀ علوم و تمدن اسالمی تاریخ :اسالم و علم
پیامبر اکرم است. تأکید فراوانی کـه در را فراهم آورد. دو منبع اصلی اصول اسالمی قرآن مجید و احادیث 

ایـنآور اسـت. بـههر دو منبع نسبت به دانش و تحصیل آن و ارج و منزلت وافر دانشمندان شده اعجـاب
پروری ایجاد کردند. در قـرآن جویی فضای مطلوبی برای علمترتیب این دو منبع با تأکید بر شرافت دانش

، و بر xi»دانند برابرند؟دانند با آنان که نمیبگو آیا آنان که می: «خوانیممجید در تحسین عالمان چنین می
او از مسـلمانان  .»طلـب علـم بـر هـر مسـلمانی واجـب اسـت«دارند که این اساس پیامبر اکرم مقدر می

هـای ، همچنین برای کسب علم در صورت لزوم به سرزمین»ز گهواره تا گور دانش بجوی«خواهد که  می
چنـین فعـالیتی بـرای مسـلمانان عبـادت  xii.»چین باشـد دانش بجویید حتی اگر در« دوردست سفر کنند

 .xiiiدارد سوی بهشت گام برمـیکسی که در طلب علم سفر کند در سیر الی اهللا به« زیراشود محسوب می
مرکّـب قلـم «جویی برای مسلمانان چنـین حکـم شـده کـه در تأکید بر احترام وافر عالمان و لزوم دانش

  . xiv»ن برتر از خون شهداستدانشمندا
چه در آنهاست ها و زمین و آندر بیش از یک آیه از قرآن به مسلمانان فرمان داده شده که در آسمان

نوشت که قرآن مردم را به سیر در طبیعـت و کسـب علـوم  xvتعمق و تأمل کنند. بنابراین وقتی ابن رشد
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که این زمین برای مطالعـه و  داشتمسلمان را بیان میخواند در واقع عقیدۀ همۀ دانشمندان عقلی فرامی
  15تفکر و تأمل در اختیار انسان قرار گرفته است.

با تواتری استثنایی در قرآن آمده است که تعـداد » علم«همۀ مشتقات مربوط به لفظ نویسد  میرُزِنتال 
گویـد که رزنتال می چنان دهد.درصد از واژگان قرآن را تشکیل میرسد و حدود یکمی 750آن جمعًا به 

راهی برای حفظ هشـیاری و توجـه مسـلمانان بـه  ،تصادفی نیست. در اسالم ذکر مداوم ،این حد از تواتر
ای در قرآن نشان از آن دارد که برنامـهعلم ای از ریشۀ رود. هربار تکرار واژهشمار میاصول اساسی آن به

شـان از عوامـل اصـلی ایمـان» دانش«حقیقت شود که  در کار است تا ضمیر مستعد مسلمانان متوجه این
  است. 

دارند و ارزش واالیـی کـه بـرای آن قایلنـد بـر همـۀ » دانش«نگرشی که عموماً مسلمانان نسبت به 
چه در زندگی روشنفکری و چه در زندگی مذهبی و سیاسی و چـه  ،زوایای زندگی آنان سایه افکنده است
عبارتی دیگر، به«کند که: بندی میلی. رزنتال گفتار خود را چنین جمعدر زندگی روزمرۀ یک مسلمان معمو

  16»همان اسالم است.علم 
از سدۀ نوزدهم میالدی (سیزدهم هجری)، رأی بعضی نویسندگان بر این قرار گرفت  :و متکلمانعلم 

گوید مسلمان بوده است. زاخائو بر همین اساس می متکلمانکه افول علم در اسالم ناشی از دیدگاه منفی 
سدۀ چهارم نقطۀ عطفی در تاریخ اسالم از حیث سرزندگی و رونق آن است. اگر اشعری و غزالی نبودنـد «

براون تأثیر مخرب اشـعری را ادوارد  17»ها باشند.ها، کپلرها و نیوتنتوانستند ملتی صاحب گالیلهاعراب می
جرج سارتون نیز نظری مشـابه دارد و بـه عقایـد اشـعری و غزالـی  18کند.ایسه میبا چنگیز و هوالکو مق

سـارتون  19هـای میـانی شـده بـود.زند که مانع پیشرفت علمـی در سـدهمی xviبرچسب اسکوالستیسمی
افتاد، اما پس از آن های علمی تا سدۀ شانزدهم هم در شرق و هم در غرب اتفاق میگوید که پیشرفت می

که تمدن شرقی دچار سکون شد یا حتی بـه قهقـرا در حالی ،آهنگی شتابان رو به رشد نهاد علوم غربی با
گیرد که تفاوت بنیادین بین شرق و غرب در این است که غرب بـر اسکوالستیسـم گرایید. وی نتیجه می

  20د.پژوهان مسلمان نیز چنین نظراتی را پذیرفتنکه در شرق چنین نشد. بعضی دانشفایق آمد در حالی
تـوان ولـی نمـی ،درست است که شکاف علمی در جهان اسالم نسبت به غرب مستمراً افزایش یافت

                                                      
15 Ahmad Y. al-Hassan [1983, pp. 55-78]. 
16 Franz Rosenthal [1970, p. 19]. 

  .p. 408همان، 17
18 E. G. Browne [1908, p. 286] 

  ..Sarton, vol. 1, p. 626:   و نک
19 George Sarton [ 1975, vol. 1, pp. 28-29]. 

جـا مراجعـه ، همـانToby E. Huff مراجعه کنید. آثار دیگری نیز اخیراً انتشار یافـت (بـه  Pervez Hoodhboy [1991]برای مثال به 20
افول علم در اسالم مبتنی بر عوامل مذهبی، حقوقی، فرهنگی و تشکیالتی عرضه کنـد. بـه اعتقـاد مـا، کنید) که سعی دارد دالیلی برای 
است. مطالعات پِروِز نیز با وجودی که عبدالسالم مقدمۀ آن را نوشته به خطـا  محوریهای سیاسی و اروپامطالعات هاف تحت تأثیر انگیزه

  ای آتی به این آثار بپردازم.جود این آثار پی بردم و امیدوارم در مقالهرو به و رفته است. من پس از نگارش مقالۀ پیشِ
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هم  ،که ابن خلدون نشان داده چنانبا علم بوده است. علل واقعی  متکلمانپذیرفت که علت آن مخالفت 
توان میان دو پدیدۀ نقصان توجه به علـوم عقلـی و رشـد مسـتمر سیاسی و هم اقتصادی بوده است. نمی

تمایل به مطالعۀ علوم مذهبی ارتباطی برقرار کـرد. پدیـدۀ اول نشـانۀ ضـعف اقتصـادی دول اسـالمی و 
عصر طالییِ حکومت اسالمی نیازی به علـوم و فنـون وجـود همانند کاهش قدرت سیاسی آنهاست. اگر 

کرد. هیچ مرجعی دینی در جهان اسالم وجود نداشت کـه ع پیشرفت میداشت علوم عقلی بدون انقطا می
. ظهور سنتی نبودکل نظام آموزشی را کنترل کند و در نتیجه نظام آموزشی آزاد بود و در انقیاد هیچ نظام 

رونق و قدرت حکـومتی بـود و همچنـان کـه  عصر طالیی و شکوفایی علوم عقلی بازتاب دانشمندان در
دانان، مهندسان و دانشمندان دانان، اخترشناسان، فیزیککرد تعدد ریاضیقاضا ایجاب میقاعدۀ عرضه و ت

  رفت.شمار میپاسخی به نیازهای جامعه و حکومت در آن عصر به ،علوم دیگر
ای که بین آنـان مجادله گفتعهده گیریم ولی باید را به متکلماننقش دفاع از خواهیم  جا نمی در این

مطالعۀ ریاضیات، اخترشناسی، پزشـکی، کیمیـاگری و سـایر  21فت بر سرِ علوم عقلی نبود.و فالسفه درگر
عهـده داشـتند شد، کاری که عمدتاً دانشمندان مسلمان و غیرمسلمانی بهشدت تشویق میعلوم از ابتدا به

جـز در مباحـث صـرفاً  ،مرجعیتی نسبت به علـم ،. در اسالم، الهیاتمتکلمکه خود نه فیلسوف بودند و نه 
گذشت مباینت داشت. علوم در غرب تحت سلطۀ کلیسا چه در غرب میکالمی نداشت. این وضعیت با آن

و تقریباً در انحصار روحانیون از جمله کشیشان، راهبان و مبلغان بود. عصر طالیـی اسـالم همـان موقـع 
لعـۀ علـوم عقلـی متـأثر از چنـین و فالسـفه در جریـان بـود. مطا متکلمـانواقع شد که مجادالت میان 

  شد.و فلسفی انجام می کالمیمجادالتی نبود زیرا کسب این علوم مستقل از مطالعات 
قـدم معتزلـه و گیریم. مأمون حـامی ثابـتبرای اثبات این مطلب دوران مأمون و متوکل را شاهد می

 بـود. ) بـرعکس اوق 247-232برد. متوکـل (سر میعلوم عقلی بود که در زمان وی در اوج شکوفایی به
گرایان رو به فشارهای سنت«در دورۀ او که  22»متوکل سنی متعصبی بود« شناسان شرقطبق گفتۀ یکی از 

زودی ای را فراروی معتزله بنا نهادند و سازمان دادند، این جبهه بهگرا جبههسنت متکلمانافزایش نهاد، و 
خود به تعبیر مستشرق یـاد » گرایی و تعصبسنت«ا وجود . اما همین متوکل ب»تحت زعامت اشعری درآمد

هـای الحکمـه را بازگشـایی کـرد و موقوفـه بیتپژوهی بود و شده، مثل مأمون حامی علم و مشوق دانش
ها در دورۀ حکومت او انجام شـد و سـخاوتمندانه از پـژوهشجدیدی به آن تخصیص داد. بهترین ترجمه

الحکمه کـه حنـین و شـاگردان مبـرّز او در آن اشـتغال  بیتکارهای کرد. بهترین های علمی حمایت می
 داشتند در زمان متوکل انجام شد.

بر اساس همان خط فکری یادشده در بـاال، بعضـی نویسـندگان افـول علـوم  :نظام علمی و مدرسی
دهند، نظامی که پس از تأسیس مدرسۀ نظامیۀ بغداد توسـط عقلی در اسالم را به نظام مدرسی نسبت می

                                                      
21 Al-Hassan, op. cit., pp. 69-74. 
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امـا  23کرد.پشتیبانی می فقه و اصولو از مطالعه در زمینۀ  xviiگسترش یافت ق 459الملک در سال نظام
معمـوالً توسـط همـان  کالمباید گفت که علوم عقلی در اسالم همیشه مستقل بود و آموزش و پژوهش 

شد. اخترشناسـی و ریاضـیات گردید انجام نمیمی عرضهکه علوم عقلی آموزگاران یا در همان مؤسساتی 
های تخصصی بودند و استفاده از ابزارهای نجومی در آنها متداول ها که دارای کتابخانهعمدتًا در رصدخانه

بایسـت، در  گرفت. علـوم پزشـکی همچنـان کـه مـیدانان و اخترشناسان انجام میبود و در جمع ریاضی
شـد. ایـن دانشـمندان ی در بیمارستان و تحت نظر دانشمندان مشهور مطالعه و تحقیق مـیمدرسۀ پزشک

غالباً تحت حمایت حکام بودند و دانشجویان از مناطق مختلف جهان اسالم به محل کار این دانشـمندان 
یک شهر ای را در تعبیر امروزی دانشکدهکردند. وجود این دانشمندان سرشناس عمالً مدرسه یا بهسفر می
گرفـت. بـهعنوان استادان دانشکده شکل میداد که از جمع آن دانشمندان بهبزرگ تشکیل می یا منطقۀ

الحکمۀ بغداد را نیز نبایـد فرامـوش  بیتهایی نظیر ها و مدارس عالی یا فرهنگستانعالوه وجود کتابخانه
، اغلـب مـدارس توسـط افـراد کرد که به پژوهش و مطالعۀ علوم عقلی اختصاص داشتند. از سویی دیگـر

شد، این اشخاص بخشی از ثروت صاحب قدرت یا اشخاص ثروتمندی که دغدغۀ دین داشتند تأسیس می
کار همیشـه دینـی بـود و طبیعـی اسـت کـه کردند. نیت در اینهای مدرسه میخود را وقف تأمین هزینه

توان گفت که مدرسه اشد. بنابراین میمتمرکز بوده ب اصولو  فقهمطالعات در این مدارس عمدتاً بر محور 
، ایـن اسـت هایی کـه اخیـراً صـورت گرفتـهشد و طبق بررسیمحسوب میاصول و  فقهعمدتًا دانشکدۀ 
هایی که در غـرب ظهـور اما دانشگاه 24شدند.ای در غرب محسوب میداران نظام دانشکدهمدارس طالیه

شدند در همـان دوره در هنر و طب و سایر علوم مییافتند و شامل چندین دانشکده برای الهیات، حقوق، 
 صـولو ا فقـهجهان اسالم شکل نگرفت. این بدان علت بود که مدارس وقفیِ مختصِ مطالعـاتِ حـوزۀ 

کـه بـه  ،که مراکز و مؤسسات مربوط به مطالعات علوم عقلیدر حالی ،بدون وقفه به حیات خود ادامه داد
های اسالمی رو به زوال نهاد و از میان رفت، از مراه با انحطاط دولته ،ها وابسته بودقدرت و رونق دولت

رو دانش علمی در جهان اسالم نتوانست همگام با پیشرفت سریع علم در اروپای پس از انقالب علمی این
  پیش رود.به

ای پیش از این انقالب صنعتی و مقایسـۀ آن سخن گفتن از دستاوردهای دانشمندان مسلمان در دوره
رفتند و اخـتالف چشـم ات هم پیش میزمواهای میانه میسر است. علوم در هر دو قلمرو بهبا اروپای سده

هـای علمـی پیشـین، گیری بین آنها نبود. اما پس از کشفیات کوپرنیک، گالیله و نیـوتن و سـقوط نظـام
ع شد در همان زمان در ی که در اروپا واقا یهای علمی شد. اگر انقالب علمدانشگاه در غرب مرکز فعالیت

باید در آن مقطع تاریخی نظام ارتباطی مؤثری بین اعضای جوامـع علمـی افتاد جهان اسالم نیز اتفاق می
داشت. اما چنین نظـامی وجـود نداشـت، هـیچ دانشـگاهی کـه همـۀ در این دو قلمرو فرهنگی وجود می

                                                      
23 Aydin Sayili, op. cit., pp. 414-415. 
24 George Makdisi [1990, pp. 26-49]. 
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وجـود نداشـت. ی ا یعلمـوان گفت جامعۀ تهای علمی را دربرگیرد در جهان اسالم پدید نیامد و می شاخه
شیوۀ اروپایی ظاهر شد. بعضی دانشـگاههایی بهتنها در عصر جدید بود که در کشورهای اسالمی دانشگاه

و الهیـات  فقهکردند و مطالعات خود را وقف ای پیروی میتر، مثل األزهر، که از نظام مدرسههای قدیمی
  های آموزشی خود وارد کردند.ب را تنها در دورۀ اخیر در برنامهاسالمی کرده بودند علوم، مهندسی و ط

  عوامل انحطاط قدرت در جهان اسالم 

المللی، خالفت عثمانی بود کـه ابـر قـدرتی در آسـتانۀ آخرین خالفت بزرگ اسالمی از دیدگاه موازنۀ بین
داد. ادامـه مـیشد و تا سدۀ بیستم میالدی/چهـارده هجـری بـه حیـات خـود انقالب علمی محسوب می

که چرا این ابرقدرت در انقالب علمی مشـارکت نداشـت و بنابراین عرضۀ توضیحی مقدماتی راجع به این
  حایز اهمیت خواهد بود. ،در عین حال تا سدۀ بیستم به حیات خود ادامه داد

ه های اقتصادی در منـاطق جدیـدی بودنـد کـه بـها در اوج قدرت خود پیوسته مشوق فعالیتعثمانی
هـای گونـاگون بـرای پشـتیبانی از شد. در شهرهای جدید تجارت، صنعت و حرفـهقلمرو آنان افزوده می

م هجری ابرقدرت نظامی دنیا بودند عثمانیان در سدۀ شانزدهم میالدی/ده 25های نظامی رایج بود.فعالیت
عثمانیـان تـا وقتـی فنـاوریِ باروتشـان برتـری داشـت  26توپخانه و تسلیحات غیرقابل رقابتی داشـتند. و

ابرقدرت باقی ماندند. این فنـاوری از سـدۀ سـیزدهم میالدی/هفـتم هجـری تـا اواخـر سـدۀ شـانزدهم 
ای در این فناوری از غرب اقتباس نشد. چیز عمده 27میالدی/دهم هجری در تمدن اسالمی توسعه یافت.

کلی، فناوری اسالمی در سدۀ شـانزدهم مـیالدی/دهم هجـری طور توان با اطمینان گفت که بهحتی می
هـای مهندسـی خـوبی در کتـابرفت. این مطلب بـهشمار میشده در آن عصر بهبهترین فناوری شناخته

اظهار تعجب مـی شامجهانگردی انگلیسی هنگام سفر به  ،در همان عصر الدین هویدا است. مکانیک تقی
  xviii.28انگارندها میا برتر از غربیها رها ترککرد که چرا انگلیسی

طور کلی تمدن عثمانی و اسالمی بدون کمک دیگران گسترش یافت و به جایی رسـید کـه دیگـر به
عبارتی بدون وقوع انقالب در علم و فناوری میسر نبود. فراتر رفتن بدون وقوع جهشی جدید و بزرگ یا به

را پس از سـدۀ شـانزدهم مـیالدی/دهم هجـری از  عثمانیان برتری فناوری نظامی و شأن ابرقدرتی خود
  های میانه فراتر نرفت.شان از سطح سدهدست دادند و اقتصاد و علم و فناوری

در قلمـرو حطـاط قـدرت مسـلمانان در خاورمیانـه، اکنون به بررسی بعضی عوامل اصلی دخیـل در ان
  پردازیم.عثمانی و جاهای دیگر می

                                                      
25 Halil Inalcik [ 1970, pp. 207-218]. 
26 John Francis Guilmartin Jr., Gunpowder and Galleys [1974, p. 255]. 
27 See Science in Islam, vol. iv of Aspects of Islamic Culture. 

  های یونسکو است. ویرایش آن برعهدۀ احمد یوسف الحسن و مقبول احمد است.در دست انتشار و یکی از پروژه ivجلد 
28 Henry Maundrell [1963, p. 196]. 
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 عوامل بوم و طبیع -١

هایی خشک یـا اغلب کشورهای اصلی اسالمی در خاورمیانه از سرزمین :هایی با طبیعت خشکسرزمین
بـا  29اند.های بزرگ تشکیل شدههای بایر و بیابانخشک با مناطق مسکونی معدود و پراکنده و زمیننیمه

وسـعت  چهارم کـلهای اولیۀ خالفت اسالمی بجز اسپانیا، مناطق مسکونی از یکدرنظر گرفتن سرزمین
یزرع یا بیابانی بودند. حتی مناطق مسکونی نیز اغلـب خشک و لم ،ماندۀ مناطقکرد و باقیآنها تجاوز نمی

زیرا نزوالت آسمانی در اغلب این منـاطق تکـافوی کشـاورزی را  ،اندبرای کشت و زرع به آبیاری وابسته
هـای کشـاورزی عمـدتاً بـه زمـین خیزتریناین وضعیت در خاورمیانه بدان معنی بود که حاصل کند.نمی

هـا و های ایـن رودخانـهشد. اما مهار آبرودهای بزرگ نیل، فرات و دجله محدود می گیرهای آبحوضه
هـای فـردی باشـد، ایـن وظیفـه را از همـان دوران باسـتانیِ توانست متکی به تالشاستفاده از آنها نمی

های اولیـۀ حکومـت ده داشتند. همچنین در سدههای مقتدر مرکزی برعههای مصر و بابل حکومت تمدن
روایان ایاالت توجـه زیـادی بـه سـاخت و نگهـداری خلفا و فرمان ،عباسیانو  امویاناسالمی، در دوران 

هـای اول . این مطلب کامالً شناخته شده است که انقالبی کشاورزی در سـدهکردند میهای آبیاری  شبکه
هـای آبیـاری نگهداری شبکه گذاشتولت مرکزی رو به انحطاط . هنگامی که دروی دادخالفت اسالمی 

در عراقِ سدۀ هفتم هجـری، در حمـالت  ها، مثًالعالوه هنگامی که این شبکهمورد غفلت قرار گرفت. به
زار درآمد و اقتصاد و تمـدن صورت باتالق و لجنهای کشاورزی خشک گردید یا بهمغول ویران شد زمین
  فت.منطقه کالً از میان ر

سـهم خـود در تبـدیل اراضـی تغییراتی در آب و هوا و در میزان نزوالت آسمانی اتفاق افتـاد کـه بـه
یزرع مؤثر بود. در شروع دوران اسالمی و تا نیمۀ سدۀ هفـتم هجـری، منطقـۀ های لمکشاورزی به زمین
رع پررونـق بـود. بـا از مناطق پرباران و شاهد برپایی شهرهای فراوان و کشت و ز شامشرقی انطاکیه در 

  ای خشک تبدیل شد.همه، این منطقه طی چند سده به منطقهاین
تأثیر مهم چنین تغییرات آب و هوایی این بود که اکنون منطقه از حیث کشاورزی محـروم محسـوب 

  تواند تنها به کشاورزی متکی باشد.شود و برای دستیابی به ثروت و شکوفایی و توسعۀ تمدن خود نمیمی

بومی خاورمیانـه ایـن اسـت کـه طبیعـت خشـک و زیستنتیجۀ دیگر شرایط  :ایالت و چادرنشینان
ای ویژه انجامید. در طول تاریخ تمـدن های آبیاری آن به پدیدهخشک منطقه و افول و تخریب شبکه نیمه

کردند. ایـن های اطراف برای چرای احشام استفاده میمنطقه، قبایل چادرنشینی وجود داشتند که از زمین
قبایل تأثیری مداوم بر پایداری دولت مرکزی و اقتصاد منطقه داشتند. هنگامی که دولت مرکزی مقتدر و 
اقتصاد شکوفا بود قبایل معموالً تحت کنترل قرار داشتند. در هنگام ضعف دولت مرکـزی، قبایـل ایالتـی 

دادند که این خود باعـث نـاآرامی و ر میهای محلی را تحت تأثیر یا سلطۀ خود قرایافتند و دولتغلبه می

                                                      
29 Nikki R. Kiddie [1981, p. 762]. 
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های آبی به چراگاه و مرداب، ایالت های آبیاری و تبدیل زمینبا تخریب شبکه شد.هرج و مرج بیشتر می
ل تمدن شتاب مضـاعفی یافـت. ایـن این ترتیب افو افزودند و بهبه مناطق تحت کنترل مستقیم خود می

اندازی ایالت بر منـاطقی کـه زمـانی ای خشک یا باتالقی و دستههای آبی به زمینتبدیل زمین فرایند
نیز انجامید که تـا عصـر جدیـد ادامـه  شامزدایی عراق و مسکونی بودند از سدۀ هفتم هجری به جمعیت

  داشت.
های میانی، و عراق در سده شامپدیدۀ مهم دیگر در تاریخ اجتماعی و اقتصادی مصر،  :بالیای طبیعی

آمدن سطح نیل باعث قحطـی ، پایینق 356در سال  30ناشی از بالیای طبیعی بود. کاهش شدید جمعیت
هـای مشـابهی اتفـاق وحشتناکی شد که به مرگ حدود ششصد هزار نفر انجامید. پس از آن نیز قحطـی

. طـول کشـید ق 463تـا  457نیل هفت سـال از آب سطح افت افتاد. قحطی وحشتناک دیگری ناشی از 
ها شـروع تعـدادی شدت کاهش یافت. این قحطیرک کردند و محصوالت کشاورزی بهروستاییان ده را ت

قحطی شـدیدی  ق 597و  ق 596 های بالیای طبیعی بود که منجر به کاهش جمعیت مصر شد. در سال
هـایی خـالی روستاها تنها خانـه بیشترشد. در  بسیاریهمراه داشت و منجر به مرگ که طاعون به رخ داد

قاهره مردند. این یکی از بالیای جمعیتی بود که در سـده یهان در بعضی محلهاو همۀ ساکنبرجا ماندند 
 .های میانی گریبانگیر مصر شد

بود که در اروپا بـه ق 748و  ق 747، ق 746های های میانی، طاعون سالترین فاجعۀ سدهاما بزرگ
مردنـد و روزانه هـزاران نفـر مـی شناخته شد و همۀ جهان اسالم و اروپا را درنوردید. »مرگ سیاه«عنوان 

های دیگر را در پـی ای از طاعونسوم کاهش یافت. مرگ سیاه سلسلهو عراق به یک شامجمعیت مصر، 
 ، درق 919و  ق 763های شود که تنها بین سالداشت که تا سدۀ سیزدهم هجری ادامه یافت. برآورد می

  گیر اتفاق افتاد.پانزده بیماری همه شاممصر شانزده و در 
ای در کاهش تولیدات کشاورزی داشـت. مـرگ و کنندهها نقش تعیینها و طاعوناین سلسله قحطی

جمعیت وسیعی از روستاییان و حیوانات اهلی را از بین برد. صنایع با مرگ تعداد زیـادی از کـارگران  ،میر
xiد. تأثیر سوء این حوادث گریبانگیر نظام اداری و دولتی نیز شد. ممالیکماهر از هم فرو پاشی x  بایـد کـه

، بودند دیگر منابع کافی در اختیار نداشتند. این وضـعیت بـه نـاآرامی، فسـادحافظ سازمان نظامی خود می
  نوبۀ خود باعث شد اقتصاد با شتاب بیشتری زوال یابد. ظلم و تعدی انجامید که به

و مصر از جنگ  شامعامل جغرافیایی باعث شد که عراق،  :ایجغرافیایی و جغرافیای منطقهموقعیت 
پیوسته مورد حمله و تجـاوز یـا مداخلـۀ خـارجی قـرار  ،تا دوران اخیر ق488م/1096صلیبی اول در سال 

شـمار به یراهبردگیرند. موقعیت جغرافیایی برای بعضی کشورها مثل ژاپن و جزایر بریتانیا امتیاز اصلی و 
شد. سرزمین اروپا بـا رشـتهشان حفاظی در برابر حمالت خارجی محسوب میمکانی زیرا انزوای :رفتمی
کـرد بیشـتر دچـار هـا را از هـم جـدا مـیهایی وسیع کـه مراکـز جمعیتـی سـاکن در درهها و جنگلکوه

                                                      
30 E. Ashtor [1976]. 
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ن تسـلط نیرویـی خـارجی گسیختگی بود و تغییرات آب و هوایی قابل توجهی داشت، در نتیجه امکا ازهم
و مصر بـین شـرق و غـرب واقـع  شامبرعکس، عراق،  31رسید.مثل اقوام مغول بر این قاره به حداقل می

  داد. و جغرافیای مسطحشان آنها را در معرض حمالت خارجی از هر دو سو قرار می ندبود

 حمالت خارج -٢
، حـداقل ق 689م/1291و شکست نهـایی آن در سـال  ق 488م/1096های بین سال :های صلیبیجنگ

هفت جنگ صلیبی علیه قلمرو عربی انجـام شـد؛ یکـی از آنهـا علیـه قسـطنطنیه بـود. سـه جنـگ اول 
متمرکز بود. جنگ چهـارم  )شامل فلسطین( شام) بر ق 584م/1189و  ق 540م/1147، ق 488م/1096(
 614م/1218های پنجم، ششم و هفـتم (که جنگ) به غارت قسطنطنیه انجامید، در حالیق 594م/1204(

) علیـه ق 667م/1270سمت مصر هدایت شده بود. آخرین جنگ () بهق 645م/1250و  641م/1244، ق
  .درگرفتتونس 

 ی، مسـیحیت و اسـالم مکـان مقدسـیـت، برای هر سـه مـذهب یهودقدسمال بیتویژه فلسطین، به
، و قدسمال بیتویژه ، بهفلسطینهای صلیبی اعالم شده بود اشغال شد. هدفی که برای جنگمحسوب می

بر اثر قتل  شامبود. در دوران استیال، جمعیت شهرهای اشغالی  تبار جایگزینی مسلمانان با جمعیت التینی
  ران جایگزین شد.یاعام از میان رفت و با ارتشیان مهاجم و همراهانشان مثل افراد ماجراجو، تجار و ز

جمعیت اروپا  ق 389م/1000های دیگری نیز در پس این تهاجمات قرار داشت. در حوالی سال انگیزه
میلیـون بـرآورد  5/38که جمعیت جهان اسالم رو به کاهش داشت. جمعیت اروپا رو به ازدیاد بود در حالی

معتقدنـد  کرد. بعضی مورخانمیلیون تجاوز نمی 5/12های اسالمی از که جمعیت سرزمینشد در حالیمی
هایی مادی بـود کـه از طلبی امپریالیستی با انگیزهای ابتدایی در توسعههای صلیبی الزاماً تجربهجنگ«که 

  32»جست.عنوان عاملی روانی سود میمذهب به
ها شد. این رشد هم در جمعیت و هم های صلیبی، باعث رشد اروپای غربی در همۀ جبههدوران جنگ

سرمایه انجامید و این خود مشوق همۀ افـرادی بـود کـه بـه  انباشتدر تولید اتفاق افتاد. افزایش سود به 
 33.تـوان نـام بـردهای ایتالیـایی را مـیها و بانکخانهدر این میان اعضای تجارت ؛تجارت اشتغال داشتند

وسعۀ شهرهای بزرگ ساحلی ایتالیای شمالی شامل ونیز، پیزا هایی عظیم برای تهای صلیبی فرصتجنگ
پیروزی و امتیازاتی که نصیب این شهرها شد امکان تأسیس مستعمراتی را در شهرهای  و جنوا پیش آورد.

 دوبارۀشکوفا شدند و تحت تسلط  ها رانی صلیبیاین مستعمرات در خالل حکم 34فراهم آورد. شامساحلی 
د ادامه دادند و باعث گسترش قابل توجهی در تجارت چه در بخش صادرات و چـه مسلمانان به حیات خو

های ساخت و تولیدِ مربوط بـه بعضـی در بخش واردات شدند. این وضعیت نقش مؤثری در انتقال فناوری
                                                      

31 Paul Kennedy [1988, p. 21]. 
32 Bernard Lewis [1977, p. 150]. 
33 Jacques Bernard [1977, pp. 274-275]. 
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 فراینـدصنایعِ موجود در خاور نزدیک و تأسیس این صنایع در ایتالیا ایفا کرد. زمانی فـرا رسـید کـه ایـن 
وس شد و صدور محصوالت ایتالیایی این صنایع به خاور نزدیک آعاز گردید. احتماالً این وضـعیت از معک

  35های صلیبی در خاور نزدیک بوده است.تأثیرات اصلی و ماندگار جنگ
 و باعـث نـاتوانی طول کشـیدهایی برای مقابله با صلیبیون و اخراج آنها انجام شد که دو سده تالش

. چنـین تـالش عظیمـی مسـتلزم تـوان نظـامی شـداقتصادهای محلی و تضعیف مراکز شهری اعـراب 
با منابع انسانی و اقتصادی محدودش تأمین شـود. تنهـا  شامتوانست فقط توسط ای بود که نمیالعاده فوق

 ها یصـلیبو ممالیک و سیستم نظامی آنها بـود کـه  xxو مصر ِ تحت حکومت ایوبیان شاماز طریق اتحاد 
  سرانجام شکست خوردند و رانده شدند.

هـای اسـالمی هنـوز که سرزمین) و در حالیهفتم هجریدر اواسط سدۀ سیزدهم میالدی ( :هامغول
بود تاخت و تاز وحشتناک دیگری از شرق آغاز شد. چنگیزخـان قبایـل چادرنشـین  ها صلیبیدرگیر راندن 

راه انداخت. سمرقند، بخـارا و های شرقی اسالم بهو حملۀ ویرانگری علیه سرزمین کردمغولستان را متحد 
رحمانـه ویـران شـد. مغـوالن در سـال دست آنان افتـاد و بـیبه ق 617-616م/1221-1220خوارزم تا 

مـرد.  ق 623م/1227از رودخانۀ جیحون گذشتند و وارد ایران شدند. چنگیزخان در سال  ق 617م/1221
های اسالمی تا مصر به هوالکو ارائـه شـد کـه همان قرن، طرح جدیدی برای فتح همۀ سرزمیندر نیمۀ 

، بغـداد بـه دسـت آنـان 36طبق بعضی منابع عربی با ارتشی به استعداد دویست هزار مَرد به حرکت درآمد
  برافتاد. این حادثه پایان عصر مهمی در تمدن اسالمی بود. ،افتاد و مستعصم، خلیفۀ عباسی

بار حملۀ مغول کاهش جمعیت بود. فتح بغداد و چندین شهر دیگـر قتـل عـامی ترین اثر مصیبتممه
بار در پی داشت. تعداد ساکنانی که پس از فتح بغداد قتل عام شدند طبق منابع عربی بین هشتصد دهشت

احتماالً ایـن تعـداد اند، به هر حال هزار تا دو میلیون بوده است؛ منابع غیرعربی تعداد کمتری را ذکر کرده
رسـید اتفـاق مـی جـا به آن قتل عام در هر شهر دیگری که پای مغوالن 37کرد.صد هزار تجاوز میاز یک

ای جمعیتی در پـی داشـت. بسـیاری از شـهرها ها فاجعهافتاد. شکی نیست که فتح عراق توسط مغول می
 نیز اتفاق افتاد. قتل عام در حومۀ شهرها وویران شدند 
آمدهای کاهش جمعیت عراق و پی 38حت حکومت ایلخانان پیوسته شاهد کاهش جمعیت بود.عراق ت

از مشـاهدات خـود چنـین  ق) 750-680( قزوینیمستوفی بار بود که حمداهللا فتوحات مغول چنان فاجعه
  :گوید می

عامی که در آن زمان رفت،  که در ظهور دولت مغول اتفاق افتاد و قتلِ  ای شک نیست خرابی
پذیر نبودی و جهان بـا آن حـال اگر تا هزار سال دیگر هیچ حادثه واقع نشدی، هنوز تدارک

                                                      
35 Bernard Lewis, op. cit., p. 153. 
36 Ibn Kathir [1982,  p. 200]. 
37 Abd Aziz al-Duri, “Baghdad”, p. 902. 
38 Ashtor, op. cit., p. 253. 
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  39نرفتی که پیش از این واقعه بود.

ق  183م/ 800های جدید مشخص شد که جمعیـت اسـتان دیالـه شـامل بغـداد در سـال از پژوهش
  کاهش یافت. ق 655م/1258پس از سال   60،000هزار بود که به  870،000

را تسـخیر کردنـد و طبـق  شـامها بالفاصله پس از سقوط بغداد، به پیشروی خود ادامه دادند و غولم
جا را به انهدام و نابودی تهدید کردند. سوی مصر روانه شدند و اهالی آندند بهانپرورطرحی که در سر می

جـالوت در  ر جنـگ عـینالوقوع بودن این خطر پی بردند و تصمیم به مبـارزه گرفتنـد. دممالیک به قریب
ها متحمل شکستی قطعی شدند و مـوج حمالتشـان در گرفت مغول ق 656م/1259که در سال  فلسطین

 رویـارویی را از چنگ هوالکو و جانشینانش درآوردند. آخرین شامتدریج سراسر فرو نشانده شد. ممالیک به
و غازان که تـا آن موقـع بـه اسـالم  رخ دادها و ممالیک بین مغول ق 702م/1304در این دوره در سال 

  زمان حاصل شد. همشام از  ها ها و صلیبیگرویده بود شکست خورد. رانده شدن نهایی مغول

 های غربینفع قدرتبه الملل و پذیرش کاپیتوالسیوناز دست دادن تجارت بین -٣

های اصلی اسـالمی زمیناقتصاد سر :های غربیالمللی و سربرافراشتن قدرتاز دست دادن تجارت بین
در خالل عصر طالیی بر اساس مبادالت تجاری و پولی بود که اگر مورد هجـوم عـواملی ناسـازگار قـرار 

سهولت تا حد اقتصاد اروپایی تداوم یابد. یکـی از عوامـل اصـلیِ رونـق اقتصـاد توانست بهنگرفته بود می
که بین شرق و غرب واقع شـده  ،های اسالمیسرزمین راهبردیالمللی بود. موقعیت اسالمی، تجارت بین
مسلمانان را قادر ساخته بود که تا پایـان سـدۀ پـانزدهم مـیالدی/ نهـم هجـری در  بود و قدرت نظامی،

  المللی برتری داشته باشند.تجارت بین
همچنین سفر اکتشافی کُلمـب در جسـتجوی مسـیری بـه و  ق 896م/1492در سال  غرناطهسقوط 

. تنها یک حادثـه نبـود های اسالمی که قدرت عثمانیان در آنها در اوج بودزدن سرزمین هندوستان و دور
ای که بهکلمب به این ترتیب به کشف جهانی جدید نایل شد و اسپانیا اقتدار خود را بر قسمت اعظم قاره

زدن هـا نیـز در جسـتجوی راهـی بـرای دور تازگی کشف شده بود تثبیت کرد. در همـین دوره، پرتغـالی
ها های اسالمی بودند تا به شرق برسند و منابع و ذخایر آن را مستقیماً به لیسبون بیاورند. پرتغالیسرزمین

گونـه نیـروی را کشف کردند. مسلمانان عمالً در اقیانوس هنـد فاقـد هـر ای تازه با دور زدن آفریقا مسیر
اری مسـلمانان را در شـرق اشـغال کننـد و های مهم تجـها توانستند همۀ قرارگاهدریایی بودند و پرتغالی

  مستعمرات خود را تشکیل دهند.
ها در شرق موجب شد که بتوانند تجارت مستقیمی با اروپا برقرار کنند و بـر بازرگانـان حضور پرتغالی

                                                      
 ].67، ص 1382حمداهللا مستوفی قزوینی [  39
  
 



 

 

الم
اس

وم 
عل

ل 
فو

ل ا
وام

ع
 

س
پ

 
سد

از 
 ۀ

جر
 ه

هم
د

 ی

57 

های اسالمی از شـرق هایشان مالیات وضع نمایند، اما تأمین کاالهای مورد نیاز سرزمینمسلمان و کشتی
  مسلمانان باقی ماند. در دست

های مسلط در دنیای تجارت، وضعیت در پایان سدۀ عنوان قدرتهلند، انگلیس و فرانسه به برآمدنبا 
سیاسی و پیشـرفت اقتصـادی،  د. این کشورها بالانقطاع از ثباتهم میالدی/دهم هجری تغییر کرشانزده

عـالوه بـر ای و دریـانوردی، به فنون توپخانه فنی و علمی برخوردار بودند. هر یک از این کشورها با اتکا
  گستری بنا نهادند. کردند، امپراتوری تجاری جهانای که دنبال میطلبی بیرحمانهمنفعت

بـرای اروپـا بـه ارمغـان آورد و  یحسـابهای بـیثروت ،کشف دنیای جدید و مسیرهای تازه به شرق
اروپاییان با طال، نقره، ادویه و سایر محصوالتی که به چنگ آوردند به رونق دست یافتنـد. توزیـع ثـروت 

المللـی از مدیترانـه و گیری شد و مرکز تجارت بـینهای اسالمی دچار تغییرات چشمبین اروپا و سرزمین
هـای تجـاری، بـه ایجـاد انتقال یافت. ظهور امپراتـوری لساقیانوس اطبالتیک و دریای اقیانوس هند به 

بهـای صـنعتی و کشـورهای کننـدۀ محصـوالت گـرانماری انجامید که در آن اروپا به تأمینعنظامی است
  40مستعمره و تحت سلطه از جمله کشورهای اسالمی به تولید کنندۀ مواد خام تبدیل شدند.

صلیبی، تفاوت زیادی بـین جمعیـت اروپـای غربـی و  از زمان اولین جنگ :گیر جمعیتیتفاوت چشم
های اسالمی وجود داشت. همان تفاوت بین اروپـا و خالفـت عثمـانی ادامـه یافـت. جمعیـت در سرزمین

سـختی بـه هفـده میلیـون خالفت عثمانی تا حدود اواسط سـدۀ نـوزدهم میالدی/سـیزدهم هجـری بـه
شد که بیشتر دردسر ساز بود، شش این تعداد شامل بیش از پنج میلیون در قسمت اروپایی می 41رسید. می

 شـاممیلیون در آناتولی و استانبول، دو تا سه میلیون در مصر، حدود یک میلیون در هر یک از کشورهای 
میلیـون  190و عراق و دو تا سه میلیون در آفریقای شمالی. جمعیت اروپای غربی در همـین دوره حـدود 

 274جمعیـت روسـیه و اروپـای شـرقی جمعـاً  42شد.برابر جمعیت خالفت عثمانی می 11بود که بیش از 
برابر جمعیت خالفت عثمانی بود. جمعیت هر یک از کشورهای اروپای غربی که نام  16میلیون یا بیش از 

)، [میلیـون]5/36)، فرانسـه ([میلیـون] 9/28برده خواهد شد بیش از خالفت عثمانی بود: بریتانیای کبیر (
 مجارسـتان -) و اتـریش[میلیون] 7/31)، آلمان ([میلیون] 9/23)، ایتالیا ([میلیون] 7/19اسپانیا و پرتغال (

  ). [میلیون] 3/31(

های مرکزی جهان اسالم تا سدۀ نوزدهم میالدی/سیزدهم هجری بـا حملـۀ سرزمین :کاپیتوالسیون
نبود، اما در این فاصله  رو روبههای صلیبی اتفاق افتاد د آنچه در جنگنظامی مستقیمی از طرف غرب، مانن

هـایی مخـرب تحـت نفـوذ و تهـاجم اقتصـادی قـرار آمیز و با روشصورتی غیرمستقیم و بیشتر توطئهبه

                                                      
40 Ira M. Lapidus [1991, pp. 267-275]. 
ــا حــدی مغشــوش اســت و جــا افتــادگی دارد، در نتیجــه در ایــن قســمت بــه متنــی کــه در ســایت نویســنده  مــتن در جملــۀ اخیــر ت

)http://www.history-science-technology.comم. -از روی آن انجام شده است.  ) قرار گرفته مراجعه و ترجمه 
41 Charles Issawi [1981, pp. 389-390]. 
42 Elias Tuma [1971, p. 202]. 
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شهرهای ساحلی ایتالیا که حضور  ،پیروز شدند ها گرفتند. حتی وقتی مسلمانان در پی بیرون راندن صلیبی
تثبیت کرده بودند به حضور و فعالیت خود در مصـر و  ها صلیبیتوسط  شامخود را در زمان اشغال سواحل 

و هم بـرای مصـر اثـرات اقتصـادی مخربـی  شامسوریۀ تحت حکومت ممالیک ادامه دادند که هم برای 
  داشت.

پیش گرفتند. بالفاصله پس از فتح قسـطنطنیه  تری دربخشهای زیانسالطین عثمانی حتی سیاست
شـد. ایـن امتیـازات و  دادهجنـوایی در آن شـهر  بازرگانـانامتیازاتی تجاری بـه  ق 856م/1453در سال 
هایی که به جوامع تجاری خارجی غیرمسلمان ساکن در شهرهای اسالمی داده مـیها یا مصونیت معافیت
برداری اسـت کـه پذیری، تسلیم و فرمانین کلمه به معنی سلطهعنوان کاپیتوالسیون شناخته شد. اشد به

کردند که این امتیازات اعطـایی در مقابل اقتدار و حاکمیت و استقالل قرار دارد. سالطین عثمانی فکر می
از عثمانیـان امتیـازاتی  ق 940م/1535هـا در سـال ها به نفع اقتصاد حکومت است. فرانسـویبه خارجی

 ق 987م/1580در سـال  xxiدست آوردند. شرکت انگلیسـی لِوَنـتمزایای مهم دیگر بهتجاری عالوه بر 
پـیش در ایران همان روش را  ،روایی قدرتمند بودشاه عباس اول که فرمان 43مزایای مشابهی کسب کرد.

گرفت. وی به کمپانی هند شرقی متعلق به انگلیس مزایای مشابهی را اعطا کرد. این امتیازاتی که حکـام 
داد تا بر بخش بزرگی از زندگی اقتصـادی جهـان کردند فرصتی در اختیار اروپاییان قرار مسلمان اعطا می

  اسالم تسلط یابند. 
هـای با افول قدرت عثمانیان، کاپیتوالسیون تحکیم یافت و به اعطای امتیازات غیرتجاری بـه قـدرت

هـای مقـدس مسـیحی نیـز گسـترش خارجی، نظیر حق داشتن قضاوت کنسولی و حق حفاظت از مکان
التین اعطا شد. روسیه و  ی دارای مذهب کاتولیکها شامیها در شام حق دفاع از کلیۀ یافت. به فرانسوی

  کردند.های دیگری از جمعیت سوری مطالبه میبریتانیا چنین حقوقی را برای بخش
اگرچه  ه رهبری بریتانیا بود.امپریالیسم اروپایی ب برآمدنسدۀ نوزدهم میالدی/سیزدهم هجری شاهد 

آورد شدت بر عثمانیان فشار میهای خالفت عثمانی سرازیر بود، بریتانیا بهکاالهای بریتانیایی به سرزمین
 ق 1253م/1838ترک در سـال  -نگلوآداشت تا نظام انحصارات دولتی را برچینند. معاهدۀ و آنان را وامی

درصـد عـوارض از حـق ازای پرداخـت سـهی و اروپایی تنها بـههای بریتانیایامضا شد که طبق آن قدرت
معـروف بـود دولـت  »قـانون بازرگـانی«این معاهده که به  44شدند.تجارت در قلمرو عثمانیان برخودار می

کرد و در را بر روی سلطۀ اقتصادی خـارجی بـر عثمانی را از درآمدهای ناشی از انحصارات دولتی محروم 
تر اروپایی به بازارها سرازیر شد و صنایع بـومی عمـالً نـابود گردیـد. کاالهای ارزانقلمرو عثمانی گشود. 

اقتصاد عثمانی در ارتباط با اروپا تا حد یک اقتصاد وابسته و اقماری نزول کرد که مـواد اولیـۀ مـورد نیـاز 
  45رفت.یدر قلمرو عثمانی به فروش م دوبارهکرد، کاالهایی که کاالهای ساخت اروپا را تأمین می

                                                      
43 William McNeil [1963, p. 614]. 
44 Peter Mansfield [1991, p. 57]. 
45 Bryan S. Turner [1978, p. 133]. 
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بدون تحمل هزینـۀ هنگفـتِ اما شد، خوبی اداره میارتش عثمانی هرچند به :اثرات گستردگی مفرط
شـد و خود نـاتوان مـی طوالنیای در برابر حفاظت از مرزهای طور فزایندهنفرات و صرف مبالغ کالن، به

نی در کسـب مزایـای های اسـپانیا، هلنـد و بعـدها انگلـیس دسـتاورد چنـدادولت عثمانی برخالف دولت
هایی از گسترش اقتصادی نداشت. حکومت عثمانی تا نیمۀ دوم سدۀ شانزدهم میالدی/دهم هجری نشانه

ارتش بزرگی در اروپای مرکزی مستقر کرده بود؛ نیروی دریـایی  46داد،بیش از حد نظامی از خود بروز می
بودند و در آفریقای شمالی، دریای اژه و  ای در مدیترانه داشت؛ سربازانش درگیر جنگ علیه ایرانپرهزینه

نیاز به استحکاماتی داشتند تا شبه جزیرۀ کِریمه را در برابر قـدرت فزاینـدۀ آنان جنگیدند؛ دریای سرخ می
 روسیه محافظت کند.

سـو و عثمانیـان و جهـان اسـالم از مانع فرهنگی موجود بین اروپای مسیحی از یـک :مانع فرهنگی
مهمی در افول قدرت عثمانی بود. این مانع باعث دور نگهداشتن حکومـت عثمـانی و سویی دیگر، عامل 

پیوسـت، همچنـین باعـث هایی شد که در علم و فناوری به وقوع مـیسایر کشورهای مسلمان از انقالب
شـد. ایـن های صلیبی تلقی میای بین غرب و اسالم گردید که به نوعی تداوم جنگبروز ارتباط خصمانه

  شیرۀ عثمانیان را کشید و آنان را از توان انداخت و باعث تضعیف سایر مناطق اسالمی شد.  ،تباطنوع ار
 ،هنگامی که عثمانیان در سدۀ نوزدهم میالدی/سیزدهم هجری دریافتنـد کـه نیـاز بـه تجـدّد دارنـد

نبـود و ایـن کردند چندان قدرتمنـد های غربی ایجاد میالعمل مسلمانان در برابر موانعی که قدرت عکس
  شد. باعث تأخیر در اصالحات می

 سازیمداخالت نظام ومستعمره -۴

بعضی حکام مسلمان در سـدۀ نـوزدهم بـه  :تراشی در برابر تجددمداخالت نظامی غرب برای مانع
ضعف اقتصادی خود پی بردند و به نیاز مبرمی که به اعمال اصالحات و تجدد وجود داشت وقوف یافتنـد. 

مـداخالت  در این راستا در قلمرو عثمانی، مصر و تونس به وقوع پیوست و همۀ آنها بـا مـانعِهایی تالش
های تجددطلبی حکام مسلمان ناکـام های غربی مواجه شد تا تالشمستقیم یا غیرمستقیم از سوی قدرت

  بماند. 
کنـد،  وی را به عنوان مهمترین فرد در تاریخ اسالم نوین توصیف مـی 47، که بروکلمانxxiiمحمدعلی

در مصر به قدرت رسید. وی از همان ابتدا پی برد که قدرت غرب در کجاسـت،  ق 1219م/1805در سال 
اقتصاد مصـر کـرد. او دریافـت کـه  نوسازی و بازسازیاز این رو سراسر عمر خود را صرف تالش در راه 

در بلکـه  ،د افراد و نیروهای مسلح یا مقدار انباشت تجهیزات نظامی وارداتـی نیسـتقدرت نظامی در تعدا
برای نوسازی و صنعتی  ای گسترده ۀعدم وابستگی به اروپاست، بنابراین برنام تملک و کنترل ابزار تولید و

                                                      
46 Paul Kennedy, op. cit., p. 13. 
47 Carl Brockelmann [1980, p. 347]. 
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  شدن در پیش گرفت.
نیـرو آغـاز  180،000استعداد به  نوینبا برچیدن سازمان نظامی ممالیک و برپا کردن ارتشی کار را او 

کرد. در این ارتش پسران روستاییان مصری به استخدام درآمدند. وی اصالحاتی ارضی را آغاز کرد که در 
سازی اراضی کشاورزی به عنوان مایملک دولتی پرداخت و آنها  پارچهآن نظام اقطاع برچیده شد و به یک

پنبه به عنـوان  ؛غاز نمودآشویق کرد و کشت پنبه را در مصر را ت انرا به کشاورزان واگذار کرد. او کشاورز
محصول صادراتی برای کسب ارز خارجی که برای انجام اصالحات مورد نظر وی بسیار ضروری بـود بـه

کـه توسـط قـانون بازرگـانی کار گرفته شد. او تجارت خارجی را بـه انحصـار دولـت درآورد و از اِعمـال 
تحمیل شده بود سر باز زد، زیرا اعتقاد داشت که این قانون اقتصاد مصـر را های غربی بر عثمانیان  قدرت

کشاند. محمدعلی به ساخت کارخانجات صنعتی فراوانـی همـت گماشـت کـه محصـوالت به نابودی می
کرد. ایـن طور ویژه تولید میطور کلی و نیاز ارتش و نیروی دریایی بهگوناگونی را برای رفع نیاز کشور به

، مـواد شـیمیایی، چـرم، شیشـه، قنـدهـا، شامل محصوالت نساجی، پوشاک، کاغذ، انـواع رنـگ تولیدات
های ابزار، پمپ، توپ و مهمات و بسیاری از محصـوالت دیگـر بـود. وی حتـی در اسـکندریه بـه  ماشین

رسید. او کارگران می 400،000های نیروی دریایی پرداخت. تعداد کارگران صنعتی به حدود ساخت کشتی
خارجی برای بعضی صنایع استخدام کرد. سـاالنه  اروپا فرستاد و تکنیسینهای  هکارخان بهرا برای آموزش 

شـدند. مـدارس جدیـد زیـادی هایی از دانشجویان برای تحصیل و کسب تخصص به اروپا اعزام میگروه
هـای خـارجی، ، مهندسـی، زبـانپزشـکینظیر مـدارس پزشـکی، دام شدبرای اولین بار در مصر تأسیس 

نظام و توپخانه. تعداد دانشجویان این مدارس در یک مقطـع زمـانی بـه گری، مدارس پیادهخدمات منشی
تأمین کادرهای مورد نیـاز  ،رسید و همۀ آنان از مسکن، غذا و مستمری برخوردار بودند. هدفمی 10،000

  دیده برای ارتش بود. نیروی آموزشبرای اداره و رهبری دولت و اقتصادی نوین و تأمین 
، حجاز و سودان تشکیل داد که همۀ آنها همسـایۀ شامی شامل مصر، ا یت متحد عربمحمدعلی ایاال

ویژه از اهمیت فراوانی برخوردار بود، این موضوع برای وی بر اساس سابقۀ مصـر و به شامیکدیگر بودند. 
  شکار بود. های قبلی کشورهای اسالمی آدر خالل دوره شام

شان در پی داشـت از تهدیدی که این خیزش قدرت مسلمانان برای منافع ،های اصلی در غربقدرت
ویژه انگلیس محمدعلی را تهدید خطرناکی برای منـافعش شدند. بهروز بیشتر نگران و مضطرب میروزبه

من از محمـدعلی «یسد: نوای رسمی به سفیرش در فرانسه چنین میدانست. پالمِرستون ضمن مکاتبهمی
فرهنگ نیسـت بیـزارم. اعتقـاد دارم کـه او دیکتـاتوری بـزرگ و که چیزی بیش از یک فرد وحشی و بی

علی که در سراسر ساحل شرقی دریای سـرخ و بخشـی از انگلیس از قدرت محمد» ستمگر است.حاکمی 
شد بـهمحسوب می یافت و تهدیدی بر سر راهش به هند و شرقساحل جنوبی دریای عرب گسترش می

 علیههای اقتصادی و نفوذ رو به گسترش او را تهدیدی های اصلی، سیاستسختی نگران بود. همۀ قدرت
 کردند.منافع و بازارهایشان در کشورهای اسالمی تلقی می

xxiدهی پنج قدرت اصلی اروپا یعنی بریتانیا، فرانسه، پـروسانگلیس به سازمان i i اتـریش و روسـیه ،
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و محدود کردن نفـوذ او بپیوندنـد. اگرچـه ایـن  شامعلی از ه پیمانی برای بیرون راندن محمدبپرداخت تا 
علیه محمدعلی متحد شـوند. در سـال ی در این موضوع توافق کردند تا ها منافعی متضاد داشتند ولقدرت
ه بـه هـم پیوسـتند و بـ شـامرهبـری انگلـیس دورتـر از سـاحل  های متفقین بهه ناوگان1255م/ 1840

xxiابراهیم v  یورش بردند. آنان با تکیه بر اختالفات مذهبی بین مردم به شورشی محلی دامـن زدنـد و در
به محاصره درآمد و بمباران و سپس فتح شد.  xxvنشینی شد. عکابیروت پیاده شدند. ابراهیم وادار به عقب

ش ا فرانسـوی متعاقب آن اسکندریه محاصره شد. محمدعلی به شکست خود پی بـرد. وی کـه متحـدین
  های اروپایی بجنگد.تنهایی با قدرتتنهایش گذاشتند نتوانست به

و حجـاز  شـاممجبور به ترک  ق 1256م/1841در سال  معاهدۀ لندنعلی بر اساس بندهایی از محمد
کـاهش  18،000) بـه تنهـا 250،000ی هـای (یا بنا بر گزارش 180،000شد و وادار گردید نیروهایش را از 

بـه رسـمیت را قانون بازرگـانی های خارجی ازجمله ناچار اعتبار معاهدات بین عثمانیان و قدرتدهد. او به
 48شناخت.

سلسله حوادثی که باعث تداوم افـول قـدرت سیاسـی و اقتصـادی مسـلمانان شـد  :استعمار مستقیم
غربی انجامید. با در نظر گرفتن های های اسالمی توسط قدرتسرزمین بیشترسرانجام به اشغال مستقیم 

یـابیم کـه همـۀ رفـت درمـیشـمار مـیهای اصلی مسلمانان که مرکز تمـدن اسـالمی بـهتنها سرزمین
تحـت اسـتعمار مسـتقیم اداره  ق 1324م/ 1907خطۀمسلمانان در شرق مرز حکومت عثمـانی تـا سـال 

تا حد فرمانروایان محلی تنزل می های نفوذی تقسیم شده بودند که حکومت اصلی راشدند یا به حوزه می
با پیـاده  ق 1244م/ 1830های غربی جهان اسالم نیز دچار چنین سرنوشتی بود که از سال داد. سرزمین

های اروپـایی تقسـیم مصـر و شـمال آفریقـا را ها در الجزیره آغاز شد. از آن هنگام قدرتشدن فرانسوی
شامل اشـغال تـونس  فرایندقیمومت تبدیل کردند. این تکمیل و آنها را به مستعمرات و کشورهای تحت 

 ق 1298م/ 1882 و اشغال مصـر توسـط بریتانیـا در سـال ق 1297م/ 1881ها در سال توسط فرانسوی
کشورهای عربی خاور نزدیک پس از جنگ جهانی اول و در نتیجۀ تجزیۀ حکومت عثمـانی  بیشترشد.  می

هـای مسـلمانان در آسـیا و آفریقـا مد. بسیاری از دیگر سرزمینتحت فرمان مستقیم بریتانیا و فرانسه درآ
نمـایی تحت قوانین استعماری اروپا بودند. اثرات ویرانگر این دوران سیاه بر تمدن اسالمی نیاز بـه بـزرگ

توانسـت در وضـعیت هایی انجامید که میندارد و تا اواخر جنگ جهانی دوم به جلوگیری از همۀ پیشرفت
بار استعمار حتی تا به امروز نیز ادامه داشته و هنوز دی مسلمانان روی دهد، اثرات مصیبتسیاسی و اقتصا

  مسلمانان از غلبه بر آنها فاصله دارند. 

                                                      
    شرح مفیدی از دستاوردهای محمدعلی در مرجع زیر ارائه داده است: 48 

William R. Polk [1991, pp. 73-81]. 
  جمله در منابع زیر:ها شرح داده شده است، ازبیشتر تاریخاتحاد اروپاییان علیه محمدعلی در 

Polk, op. cit.; Brockleman, op. cit.; and Mansfield [1991]. 
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  آیندۀ علم در جهان اسالم

های سلطۀ طـوالنیکشورهای اسالمی بار دیگر استقالل یافتند، اما زخم بیشترپس از جنگ جهانی دوم، 
تـر هویداسـت؛ هـایی کوچـکها در تقسیم کشورهای اسالمی به دولتاند. این زخممدت استعمار باقی م

شود؛ و کشتاری که در بعضی مناطق اسالمی روا داشته می عدالتی، سرکوب و حتی کشتهمچنین در بی
هـای در تجدید تالش برای تقویت موانع فرهنگی و برافروختن آتش دشمنی بین غرب و اسالم؛ در نـزاع

هـای هـای خـانگی ویرانگـر در بعضـی کشـورهای اسـالمی و جنـگو قـومی جـاری و جنـگای فرقه
هـای خـارجی، و در برانداز بین کشورهای همسایه؛ در سلطۀ اقتصادی، سیاسـی و نظـامی قـدرت خانمان

های ملی در تحصـیالت عـالی جای زبانهای خارجی بهای از آن استفاده از زبانسلطۀ فرهنگی که نمونه
  است.

ای امیدوارکننـده و روشـن در ها و موانِع روبروی کشورهای اسالمی، آیندهبا وجود تمامی گرفتاری اما
اند که تاکنون شناخته شده است. علم هایی بودهترین تمدنپیش رو است. این کشورها مهد بعضی از غنی

ه پیدا کـرد و پیوسـته و مستمراً در طول هزاران سال ادام ظهور یافت xxviالنهرینو بین شامدر درۀ نیل، 
ای کـه امـروزه وجـود دارد تنهـا از دورۀ جاری بود تا در دورۀ اسالمی به اوج خود رسید. فاصـلۀ گسـترده

انقالب صنعتی در کمتر از دویست سال پیش ایجاد شد. تمدن در جهان اسـالم بنیـانی مسـتحکم دارد و 
ذاتیِ مردم و بومی است و عمیقـاً ریشـه در ها و آداب و رسوم فرهنگی است که ای از سنتدارای پشتوانه

همیـت سـاله اسـت کـه امیراثی هزاران ،های صنعتیِ موجودها و مهارتعالوه، حرفهمردم منطقه دارد. به
دنبال اسـتقالل و پـس از جنـگ جهـانی دوم، هنگـامی کـه کشـورهای بهخود را به اثبات رسانده است. 

هـای صـنعتی در بیشـتر شـهرهای کارگاه کوچک و کارخانـهاسالمی صنعتی شدن را آغاز کردند هزاران 
تـرین ظریـف ،کاری بسـیار کوچـکهای ماشینگران حتی در کارگاهنشین سر برافراشت. صنعتمسلمان
  ساختند که به هیچ رو کمتر از انواع وارداتی یا اصلی آن نبود.آالت نوین را میماشین

بـه  یکنـد تـا نگـاههای تاریخ را که کمک میباید درس نوینسوی علوم و فنون در گام برداشتن به
چیز، چـه سـاده و چـه پیچیـده، در هـیچ دهد که هیچخاطر داشت. تاریخ گواهی میآینده داشته باشیم به

ثمر نرسد و گسترش نیابـد. در  قسمتی از علم و فناوری نیست که توسط مردم با هر فرهنگی که دارند به
ای از شرایط فرهنگی وجود ندارد که با علم در تضـاد باشـد؛ بلکـه بـرعکس، هواقع هیچ جامعه یا مجموع

انـد. مسـلمانان گیری در میراث مشترک فن و دانش بشری داشـتههای چشمجوامع در طول اعصار نقش
  ازجملۀ پیشتازترین آنان بودند. 

ارد به درسی دیگر از هنگامی که دریابیم هیچ مانعی فرهنگی در برابر محتوای علم و فناوری وجود ند
رسیم. ثابت شده است که در گذشته، همچون حال حاضـر، علـم و عالمـان در جوامـع بـزرگ و تاریخ می

های زبانی کوچک و مناطق شدند نه در جوامع و حوزههای زبانی وسیع و در مناطق مرفه شکوفا میحوزه
کرده شد رشد میقدرتمند و توانگر می محروم. در واقع، در گذشته، علم تنها هنگامی که حکومت یا ملتی

هـای به زیربناهایی نیاز داشت که با وجود ثروت و رفاه قابل تـأمین بـود. نمونـهاست زیرا شکوفایی علم 
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  فراوانی از این واقعیت در تاریخ اسالم وجود دارد. 
سایر منابع جهان اسالم از حیث منابع انسانی غنی است و بعضی کشورهای اسالمی سرشار از نفت و 

ای مساعد و میمون است چون آیندۀ علم در کشورهای اسالمی به استفادۀ مؤثر طبیعی هستند. این پدیده
ای به میـزان پیشـرفت علمـی ها در هر جامعهاز ترکیب این دو عنصر بستگی دارد. توسعه در همۀ زمینه

یـد سـرانۀ ناخـالص ملـی بسـتگی نوبۀ خود به تعـداد جمعیـت و تول وابسته است و پیشرفت علمی نیز به
  xxviiدارد.

تنهـایی در تواننـد بـهخیز، اگر نه همۀ آنها، از حیث وسعت کوچکند. اینهـا نمـیکشورهای نفت بیشتر
گسترش علم و فناوری یا ایجاد اقتصادی مستقل و صنعتی مؤثر عمل کنند. همچنین کشورهای مسلمانِ 

ای توسعۀ علم و فناوری و در واقع توسـعۀ عمـومی کشـور برخوردار از منابع انسانی، فاقد سرمایۀ الزم بر
  خود هستند. 

به اهمیت علم و فناوری در توسعۀ آینـدۀ خـود آگاهنـد، و  اساسًااگرچه هر یک از کشورهای اسالمی 
اند ولـی پیشـرفت در عمـوم گیری در این راه نایل شدههای چشمگرچه بعضی از این کشورها به پیروزی

غنی یا فقیر، به میزان همکاری فرهنگی و اقتصـادی و اتحـاد در میانشـان بسـتگی کشورهای مسلمان، 
گرایی جانشین بـرادری اسـالمی امروزه نیرویی غالب است ولی این ملی ،گراییدارد. درست است که ملی

گردد بلکه باید آن را تقویـت شود و باعث تضعیف اسالم نمیکه دربرگیرندۀ کل جامعۀ اسالمی است نمی
اش در پیش گیرد ولـی های ملی خویش را در چارچوب مرزهای جغرافیاییتواند سیاستد. هر ملتی میکن

هرگز فراموش نخواهد کرد که در ورای محدودۀ ملی و فراتر از آن، بـرادری اسـالمی اسـت کـه جهـان 
رد. هـر جامعـۀ پیوندد. تضاد منافع در این میان جایگـاهی نـداهم مینشدنی بهاسالم را در کالبدی تقسیم

هـای همـۀ مسـلمانان را نهد که آرمانای کامل را بنا میای دیگر است و مجموعهاسالمی مکمل جامعه
  بخشد.برای پیشرفت در جهان امروزی تحقق می

ای از یک جامعـۀ وسـیع بـدانیم کـه دارای وحـدت ای باید کشورهای عربی را نمونهدر سطح منطقه
ریخند. اگر کشورهای عربی منابع انسانی، سرمایه و ذخایر طبیعی خـود را فرهنگی از حیث زبان، دین و تا

سـریع و متنـوع  فراینـدیـابی بـه شان بـرای دسـتدر چارچوب یک بازار مشترک عربی بیامیزند توانایی
تـر از آن هسـتند کـه باعـث یابد. در حال حاضر، بازارهای ملی کوچـکتردید افزایش میشدن بی صنعتی

کشـورهای عربـی بـرای  ههم تحت شرایط رقابتی موجود شوند. تقاضـایِ جمعـِی معتنابـتوسعۀ صنایع م
اقتصادی همچنان رو به افزایش اسـت. ایجـاد یـک بـازار  -محصوالت صنعتی با توسعۀ مداوم اجتماعی

ایـن امکـان را فـراهم  ،کـار گیـردمشترک عربی که بتواند درآمدهای نفتی و مازاد سرمایۀ موجـود را بـه
  های خود را از طریق تولیدات داخلی تأمین کند.د که دنیای عرب عمدۀ نیازمندیآور می

هـای توان بین سایر کشورهای مسلمان در شمال و شرق سرزمینای مشابهی نیز میهمکاری منطقه
تواند به ای میهای منطقهبندیشرقی ایجاد کرد. این گروهعربی، و بین کشورهای مسلمان آسیای جنوب

 ،هـای اقتصـادیطوری که همکـاریتر و اتحاد میان مناطق گوناگون بینجامد بهاقتصادی وسیع همکاری
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نیاز به کشورهای اسالمی را در بر گیرد. اما کشورهای مسلمان برای رسیدن به این هدف  بیشترسرانجام 
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، 53-52؛ بـروین، ص 390 -383(ورجاونـد، ص   مند شـدند.و بهره داشتنددانشمندانی از نقاط مختلف جهان در رصدخانۀ مراغه حضور 

  )  103، 65، 8؛ باقری، ص58-55ص 
viii  ) نیکوالس کوپرنیکNicolaus Copernicus(  )1473-1543 اولـین کسـی بـود کـه در عصـر نوزایی) اخترشناس لهستانی عصر ،

حال برخالف دیدگاه کلیسا اعتقاد یافت مرکزی را احیا کرد، وی که به خدمت کلیسا درآمده بود با اینشناختی خورشیدجدید نظریۀ کیهان
کنـد، شـش کتـاب کوچـک در ست که به دور زمین دوران مـیای اگردد و ماه تنها کرهکه زمین به دور محور خود و به دور خورشید می

آوری و منتشـر شـد. گانۀ یـک کتـاب جمـعهای ششمنتشر کرد، این شش کتاب سپس در قالب بخش 1530تا  1514های فاصلۀ سال
جدیـد محسـوب عطفی در تاریخ نجـوم و سـرآعاز اختـر شناسـی ۀ کتاب او که تنها به فاصلۀ کوتاهی پیش از مرگش به چاپ رسید نقط

کوپرنیک کتابش را پیش از چاپ به پاپ پل سوم که اهل علم و معتقد به احکام نجوم بود تقـدیم کـرد. کتـاب بـرای چـاپ بـه شود.  می
عهـده گرفتـه بـود برحسـب ) که نظارت بر چاپ کتاب را بهAndreas Osianderئاس اُزیاندر (برگ فرستاده شد. روحانی لوتری آندرهننور

ای مطالـب کتـاب را ها احساس کرد باید با نوشـتن مقدمـهاز ترس مخالفتمرکزی اعتقادی نداشت. همچنین به خورشیدیی عقاید کلیسا
امضا بر کتاب نوشت و آن را جایگزین مقدمـۀ کوپرنیـک کـرد و از مقدمـۀ کوپرنیـک تنهـا ای بیتعدیل کند، از این رو خودسرانه مقدمه

ای شده در کتـاب را تنهـا فرضـیهکند که خوانندگان نظریۀ طرحدر این مقدمه خاطرنشان می ازیاندرت. گذاشاش را به پاپ باقی نامه تقدیم
برده  ازیاندراش را دریافت کرد پی به این کار شدهای از کتاب چاپاثبات نشده تلقی کنند. معلوم نیست کوپرنیک که در بستر مرگ نسخه

کردند که خود وی نیز سخنانش را باور ندارد. شـاید دادند و گمان میرا به کوپرنیک نسبت می ازیاندرامضای بود یا نه. بسیاری مقدمۀ بی
به همین علل، یعنی تقدیم کتاب به پاپ و مقدمۀ اریاندز باعث شد که کتاب در اوائل با اعتراضی روبرو نشود. پس از حدود شسـت سـال 

در بـارۀ هایش پیدا و آن را در مقدمۀ چـاپ جدیـد کوپرنیک را از میان یاداشت را فاش کرد و مقدمۀ ازیاندرکپلر موضوع مقدمۀ  1609در 
خاطر دیدگاه جدیدش پدر علـم سـتاره ولی به ،منتشر کرد. کوپرنیک دارای نظریات نادرست و محاسبات غیردقیقی نیز بودگردش افالک 

  شود.محسوب می نوینشناسی 
  )Wikipedia ؛458-454م؛ رنان، ص را؛ اینگ؛ سامِرویل196 -191؛ روسو، ص 160-156(هال، ص 

ix منظور از علوم و فلسفۀ عربی، کارهای علمی و فلسفی دانشمندان جهان اسالم است، به یادداشت xxvi .نیز رجوع نمایید  
x ایـن مطلـب را های گوناگون است، منظور از صنایع در مقدمۀ ابن خلدون به تعبیر امروزی، عمدتاً همان حرفه الزم به توضیح است که

از جملـۀ آنهـا صـنایع کشـاورزی، بنـایی، خیـاطی، درودگـری،  توان دریافت،شود بهتر میهایی از صنایع برشمرده میدر جایی که نمونه
  )803، ص 2بافندگی، قابلگی، نویسندگی، صحافی، موسیقی و پرشکی نام برده شده است. (ج

xi  علَمون وَالّذین الیعلمون...: ...قُل هَل یَستَوِی الّذین ی9َسورۀ زمر، آیۀ 
xii  حد؛ اطلبـوا لبه همان احادیث مشهور اشاره شده است: طلب العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمة؛ اطلبوا العلم من المهد الی ال جاایندر

  بالصین. العلم ولو
xiii  :لَکَ اللَّـهُ «یا  »هِ حَتَّى یَرْجَِعمَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِیلِ اللّـَ«اشاره به حدیث نبوی است مَنْ سَلَکَ طَرِیقًا یَبْتَغِى فِیهِ عِلْمًا سـَ

  »بِهِ طَرِیقًا إِلَى الْـجَنَّةِ
xiv مداد العلماء افضل من دماء الشهداء  
xv ) در قرطبـه متولـد شـد و در 595/1198 – 1126/  520ابو الولید محمد بن احمد بن رشد مشهور به ابن رشـد اندلسـی یـا قرطبـی (

رفـت. فقیـه شمار میشناسند. از خاندان بزرگی از عالمان و فقیهان اندلسی بهمی Averroesمراکش درگذشت، در منابع التینی وی را به 
تـرین و از بـزرگمالکی بود، در قرطبه و اشبیلیه به قضا اشتغال داشت و پزشک دربار خلیفـه بـود، بـه تـدریس فلسـفه و طـب پرداخـت 

) Commentator(شـارح رفت. چون در بسیاری از آثارش به شرح کتب ارسطو پرداخته در اروپا به لقب شمار میفیلسوفان جهان اسالم به
دانست ولی شروحی که بر کتب ارسطو نوشت بسیار دقیق بود. بسیاری از آثار فلسفی و طبی ابـن رشـد بـه زیـان یونانی نمی مشهور بود.
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گـرفتن تحـریم تـدریس کتـب یونـانی ای در پـسکنندهشد. شروح ابن رشد تأثیر تعیینو در اروپا تدریس می نی و عبری ترجمه شدالتی

گرفتنـد کـه تعهد می استادانیافتن آثار ابن رشد به اروپا از طوری که پس از راهتوسط اسقف پاریس در حدود نیمۀ سدۀ سیزدهم داشت به
غزالی کـه در  الفالسفۀ تهافترا در ردّ کتاب  تهافت التهافتارسطو بر اساس شروح ابن رشد تدریس ننمایند. کتاب مطلبی مغایر با عقاید 
فارابی و ابن سینا کرده ولی ابـن رشـد نیـز در ردّ نظـرات  هاسالمی است نوشت. هرچند غزالی انتقادات خود را متوجانتقاد از فلسفۀ یونانی

که میزان انحراف فارابی و ابن سینا را از نظرات اصـیل ارسـطو است بن سینا نپرداخته بلکه سعی او بر آن بوده غزالی به دفاع از فارابی و ا
خـاطر شـرح شماری داشت، شهرت او در اروپا بـهنشان دهد. ابن رشد چه در زمان حیات خود و چه پس از مرگش شهرت و طرفداران بی

-82، ص 4های فراوانی برد. (رشـاد، جبود. البته وی نیز از سعایت دشمنانش رنج فت التهافتتهاآثار ارسطو، و در آسیا برای تألیف کتاب 
  ؛ مؤذن جامی)705-636؛ الفاخوری و الجر، ص 312-290؛ فخری، ص 104

 xvi شد، از این رو علوم آن زمان را به مدرسـه یـا مکتـب (های میانی، علوم منحصراً در مدارس کلیسا آموزش داده میدر سدهschola (
های علم و حکمت اسکوالستیک این بـود کـه عمومـاً کنند. از ویژگی) توصیف میscholasticدهند و آن را به اسکوالستیک (نسبت می

رفت و از این حیث ایمان بر عقل مقـدم بـود. در برابـر احکـام کتـب مقـدس و کار میبرای اثبات مبانی دینی و نه الزامًا کشف حقایق به
، 1شد. (فروغـی، ج کرد دچار حبس و شکنجه و قتل مینیان، استقالل رأیی در کار نبود و هرکس برخالف این رویه عمل میتعالیم روحا

  )111-109ص 
xvii شـاه ) وزیر سلطان ملـک485/1092-408/1018ای بودند که توسط نظام الملک (های علمیهها، مدارس عالی کالمی یا حوزهنظامیه

های شیعی که رقیب آنان و عباسیان بودند در سراسر ستیزی شیعیان اسمعیلی و خلفای فاطمی قاهره و جنبشتسلجوقی در مقابله با سن
مدت پنج سال ریـیس نظامیـۀ بغـداد شد. غزالی بهشرق قلمرو حکومتی تأسیس شده بود و در آنها فقه شافعی و کالم اشعری تدریس می

  )  121-113؛ غنیمه، ص 236-235بود. (فخری، ص 
xviii پنداشـتند اظهـار ها میها را برتر از ترکها غربیکه انگلیسیبایست برعکس، جهانگرد مذکور از اینهای قبلی، میبا توجه به عبارت

  .کردتعجب می
xix بودند که از تبار غالمان ترک از قـراوالن مـزدور الملـک الصـالح 922/1517 -650/1252روایان مصر (ای از فرمانممالیک سلسله (
هـای رغـم جنـگرفتند. پس از ایوبیان سلطنت مصر را در دست گرفتند و مصر و شام را تحت تسلط خود داشـتند. علـیشمار میب بهایو

آور و دلیـر بودنـد و کردند و هنوز آثار عمرانی آنان در قاهره برجاست.. جنـگخوبی اداره میداخلی دایمی مناطق تحت حکومت خود را به
  کردند و تاتارها را چند بار شکست دادند. (دهخدا، ذیل ممالیک)سختی مقاومت میتاتارها بهو  ها در مقابل صلیبی

 xx ) هـای علیـای دجلـه و فـرات و مصـر روایان بودند که بر شام، فلسطین، حوضـهای از فرمان) سلسله648/1250-564/1174ایوبیان
های صلیبی و اصالً از نژاد کرد بـود. الدین ایوبی قهرمان مشهور جنگکردند. سرسلسلۀ آنان صالح سفالی پس از فاطمیان حکومت می

  (دهخدا، ذیل ایوبی و ایوبیان)
xxi نت (الوLevant( شـد و از سـواحل شـرقی یا مشرق عربی به بالد شام شامل اردن، سوریه، لبنـان، و فلسـطین امـروزی اطـالق مـی

  مدیترانه تا ترکیه ، عراق و مصر گسترده بود. 
xxii تا پایان عمرش والی عثمـانی مصـر بـود. او آلبانیـایی تبـار بـود کـه در کـاواال از  1805) از سال 1849/ -1770لی پاشا ( /محمد ع

عنوان دهی کل نیروهای آلبانی بهها به فرمانرفت متولد شد. وی از طرف عثمانیشمار میشهرهای مقدونیه که از توابع دولت عثمانی به
داری از طـرفها که متحد ممالیک بودند بـهها و آلبانیاییمصر منصوب شد. او در قیام مردم قاهره علیه مملوکبخشی از سپاه عثمانی در 

ناچار وی را به رسمیت شـناختند. او دسـت بـه  به روایی مصر رسید و عثمانیان نیزمردم برخاست و سرانجام این سرهنگ مقتدر به فرمان
گذار مصـر نـوین معـروف شـد. (لوتسـکی، ص به توسعۀ صنعت و کشاورزی پرداخت و به بنیانای زد، اصالحات ارضی و نظامی گسترده

  )363؛ فوبلیکوف، زیرنویس ص 76-94
xxiii   اهمیـت فراوانـی  19و  18های کشور پادشاهی مستقلی به پایتختی برلن بود. پروس در فاصلۀ سده 1871پروس از سدۀ هفدهم تا

پروس از حیث سیاسی، اقتصادی و جمعیتی بر آلمان تسلط داشـت و  1810های پس از بود. در سالترین قدرت اروپا یافت و مدتی بزرگ
 1871تـر آلمـان بـه پـروس تـا سـال رفت. با پیوستن ایـاالت کوچـکشمار میهستۀ اصلی کنفدراسیون آلمان شمالی به 1867در سال 

ها استفاده از کلمـۀ پـروس را بـرای منطقـۀ تحـت نازی 1934ل ترین بخش آن بود. در ساامپراتوری آلمان تشکیل شد که پروس بزرگ
پس از جنگ جهانی دوم متفقین رسمًا بساط پروس را برچیدند و سـرزمین آن را بـین ایـاالت  1947پوشش آن متوقف کردند و در سال 

  )Wikipediaجدید آلمان تقسیم کردند. (معین، فرهنگ فارسی، ذیل پروس؛ دهخدا، ذیل پروس، 
xxiv جانشـین او شـد  1848کرد و در سـال دهی با پدر شرکت میعلی پاشا بود که در کارهای فرمان) پسر محمد1848-1790هیم (ابرا

  ولی پیش از او مرد.
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xxv عکا یا عکة )Acre( یل است. ئشهری بزرگ و پرنعمت در شام بود که اکنون در اشغال اسرا  
xxvi  النهرین که در حقیقـت بخـش عربـی تمـدن اسـالمی اسـت، و نادیـده و بین شاماین اظهار نظر، مبنی بر ظهور علم در درۀ نیل و

که آثارشان بـه عرب را نیز به اتکای اینهای بعضی نویسندگان عرب است که حتی گاهی دانشمندان غیرانگاشتن سایر مناطق، از ویژگی
  کنند. عرب معرفی می عربی است

xxvii محصولی و منابع طبیعی و نیز بـر اسـاس افـزایش جمعیـت جـای بر مبنای اقتصاد تک بر مبنای اقتصاد نفتی و کًال الگوی توسعه
  بحث دارد. 

  مترجم اتمنابع توضیح
  .1379، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، مقدمهابن خلدون، عبدالرحمن، 

  .1385مۀ محمدرضا افضلی، انتشارات فاطمی، ، ترجنیکوالوس کوپرنیک پدر اخترشناسی جدیدم، اسکات، ااینگر
، شـرکت انتشـارات علمـی و الدین جمشید کاشانی به پـدرش های غیاثنامه: از سمرقند به کاشانباقری، محمد، 

  .1375فرهنگی، تهران، 
  .1376، ترجمۀ سرفراز غزنی، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، ابزار و آالت رصدخانۀ مراغهبروین، فرانس، 

  .1377نامۀ دهخدا، تهران، ، مؤسسۀ لغتنامهلغتاکبر،  دهخدا، علی
  .1370، تهران، 4، جاسالمی بزرگ دایرةالمعارف، »ابن شاطر«دیانت، ابوالحسن، 

  .1350، تهران، فلسفه از آغاز تاریخرشاد، محمد، 
  .1382، ترجمۀ حسن افشار، نشر مرکز، تهران، تاریخ علم کمبریجرُنان، کالین ا.، 

  .1378، ترجمۀ حسن صفاری، انتشارات امیرکبیر، تهران، تاریخ علومیر، روسو، پی
  .1389، ترجمۀ نرگس مساوات، انتشارات ققنوس، تهران، نیکالوس کوپرنیکسامِرویل، باربارا ای.، 

، دانشـگاه ، ترجمۀ نوراهللا کسائی، انتشـارات دانشـگاه تهـرانهای بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاهغُنَیمه، عیدالرحیم، 
  .1372تهران، 

  .1358، ترجمۀ عبدالحمید آیتی، کتاب زمان، تاریخ فلسفه در جهان اسالمیالفاخوری، حنا، الجر خلیل، 
  .1372، ترجمۀ فارسی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، سیر فلسفه در جهان اسالمفخری، ماجد، 

  .1361تهران، ، انتشارات صفی علیشاه، سیر حکمت در اروپافروغی، محمد علی، 
، ترجمۀ محمـد حسـین روحـانی، انتشـارات طـوس، )، تاریخ معاصر کشورهای عربیفوبلیکوف، د. ر. (سرویراستار

1367.  
  .1356، ترجمۀ پرویز بابایی، انتشارات چاپار، تهران، تاریخ عرب در قرون جدیدلوتسکی، و.، 

  .1381دبیرسیاقی، حدیث امروز، قزوین،  ، به تصحیح و تحشیۀ محمدنزهة القلوبمستوفی قزوینی، حمداهللا، 
، تهـران، 3، ج دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، »ابن رشد ابوالولید محمد بن احمد قرطبی«مؤذن جامی، محمد هادی، 
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