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  مقدمه مترجم
  
خـود را تجربـه کـرده و     هـاى  تـرین دوره  پرشـکوه ) ه656ــ 132(تردید تمدن اسالمى در عصـر عباسـیان    بى

اوج شکوفایى این تمدن باشـکوه در  . نموده است ترین دستاوردهاى علمى و تمدنى را تقدیم بشریت درخشان
خستین سده فرمـانروایى آنـان،   هجرى، یعنى ن 232تا  132عباسى بین سالهاى  عصر نخست خالفت خاندان

فرهنگـى یکـى از    ــ  خواه این تمدن را، که به لحـاظ طـول مـدت و دسـتاوردهاى شـگرف علمـى      . است بوده
خواه آن را تمدن اقوام و ملل مسلمان نام  آید، تمدن اسالمى بنامیم، و بزرگترین تمدنهاى بشرى به شمار مى

دریـغ و   لمانان همین دوره و مرهون حمایتهاى هر چند بىتالشهاى مس تواند صرفا معلول و حاصل نهیم، نمى
رویکردهـاى مسـلمانان،    خلفاى عباسى باشد، بلکه قاعدتا باید مبتنى و مسبوق به تالشها، کوششـها و  فراوان

و تعلم، و کسب علم و دانش، و حرکت بـه سـوى    خصوصا که تعلیم. خلفا و حکمرانان پیش از آن عصر باشد
انـدوزى،   آیات فراوان قرآن درباره دانش. اصلى و اساسى آیین اسالمى است هاى از برنامه زندگى و فرداى بهتر

گواه بر صدق ایـن   و پیشوایان دینى بهترین) ص(سیر در آفاق و انفس، و نیز سیره و سنت رسول خدا تفکر و
  .مدعاست

هنگامى که رسول اکـرم   از نگارنده بر این اعتقاد است که تمدن اسالمى روند تکاملى خویش را پیمود و
را بر اساس تعالیم دینى گذاشت و بلکه از نخستین  هاى این تمدن با اعالن منشور حکومت مدینه، پایه) ص(

ـ فرهنگى و مؤسسات تمدنى بر پایه مقتضـیات زمـان و مکـان     نهادهاى علمى روز روزهاى ظهور اسالم، روزبه
کرد تـا اینکـه بـا     که فعالً مورد نظر این سخن نیست، سپرى یافت و فراز و فرودهایى را بنا به دالیلى توسعه

آمیـز و   ایرانیان خشمگین از سیاست تبعـیض  انقراض خاندان اموى و روى کار آمدن دولت عباسیان به کمک
به مرحله جدیدى گذاشـت و بـا ورود ایرانیـانِ داراى سـابقه تمـدنى       هجرى پا 132عربگراى امویان به سال 

از نقش آنـان   هاى سیاسى، ادارى و نظامى خالفت و به کمک سایر اقوامى که در این کتاب حوزه دار به ریشه
  .و به تعبیر رساتر، عصر زرین خویش رسید در ساخت و توسعه تمدن اسالمى سخن رفته است؛ به اوج شکوفایى

و دو عباسیان، یعنـى دوره نـود    اینجانب در بررسى صحت و سقم این فرضیه، دوره پیش از عصر نخست
تمدن اسالمى در یک پژوهش دانشگاهى که تحت عنوانِ  هجرى را 141ـ132ساله فرمانروایى امویان از سال 

 برپایه ایـن پـژوهش، فرضـیه مـذکور در عصـر     . ام انتشار است، تحقیق و بررسى کرده در حال در عصر امویان
گـرى و تفکـر    اندیشـه بـدوى   یزى وسـت  که تمدن اسالمى به رغم روحیه علم چنان. گیرد امویان مهر تأیید مى

تمـدن اسـالمى در ایـن دوره عمـدتا بـر      . آرامى، پیمود گراى خلفاى اموى روند تکاملى خود را، البته به عرب
گذراندنـد؛ و جـز مردمـان     حوزه فرمانروایى ایـن خالفـت سـتمگر روزگـار مـى      دوش اقوام و مللى بود که در

، نه )ص(پیغمبر  ههایى از دینداران همان نژاد از جمله اهل بیتهاى مسلمان و حتى گرو سایر توده نژاد، عرب
خاندان رسول خدا و ایرانیان به شدت از سوى  تنها مورد حمایت دستگاه نبودند بلکه شمارى از آنان، خصوصا

  .شدند کارگزاران دمشق تحقیر هم مى
مدن اسـالمى در عصـر   پیرامون ت کتابِ حاضر ترجمه پژوهشى است که یکى از نویسندگان معاصر عرب

ایـن اثـر بـه رغـم     . هجرى در لبنان چاپ و منتشر شده است 1410بار در سال  عباسى انجام داده و نخستین
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 هاى گوناگون تمدنى عصر طـوالنى خالفـت   اى براى شناخت جنبه که آن را مقدمه حجم اندك و گفته مؤلف
بررسـى کـرده و اجمـالى از     مـدنى دوره را ــ فرهنگـى و ت   هاى علمـى  داند، به تقریب همه حوزه عباسیان مى

کـه وقتـى    چنـان . خاندان عباسى تقدیم کـرده اسـت   دستاوردهاى عظیم ملل اسالمى را در سایه فرمانروایى
. اى در این بـاره فروگـذار نشـده اسـت     پایان برد، درخواهد یافت که نکته خواننده ارجمند مطالعه کتاب را به

اسـالمى   تر زوایاى پیـدا و پنهـان تمـدن    رد تا به مطالعه بیشتر و گستردهرا به شوق خواهد آو کتاب خواننده
  . بپردازد و رمز و راز گسترش و شکوه آن را جستجو کند

لغت و متـون ادبـى، وجـوه     کتاب با بررسى تعریف و شناخت واژه تمدن و سیر تکاملى آن در فرهنگهاى
جغرافیـایى خالفـت عباسـى، و اقـوام و ملـل، و       زهافتراق و اشتراك آن با فرهنگ، و نیز گستره زمانى و حـو 

مملکت پهناور آغاز شده، نقش هر یک از این مردمان را کـه رشـته دیـن یـا      طبقات اجتماعى ساکن در این
هاى  فنون، و پدیده داد، در توسعه و ترویج علوم و را در سایه فرمانروایى عباسیان به هم پیوند مى قومیت آنان

نام هیچ یک از اقوام و ملـل ثبـت نشـد، امـا      هر چند این تمدن پرشکوه، در نهایت به .سازد تمدنى روشن مى
از نژادها، رنگها، زبانها، دیانتهـا و طبقـات گونـاگون در پیـدایش و      میراث بشرى جدیدى بود که بیشتر ملتها

و » اسالمى ملل تمدن«بهتر آن است که این تمدن را . اند سهیم بوده و مشارکت فعال داشته ساخت آن با هم
  .بنامیم» تمدن اسالمى در عصر عباسى«با قدرى تسامح 

و روسـتاها، روش زنـدگى،    زیرساختِ  جامعه عباسى، چگونگى توزیع و پراکنـدگى جمعیـت در شـهرها   
تفریحات مردم در کنار زنـدگى جـدى و کـار روزانـه،      مسکن، خوراك و پوشاك، نحوه گذران اوقات فراغت و

 برگزارى جشنها در اعیاد و مناسبتها، آداب و رسوم مردمى که بخشـى از میـراث   م درچگونگى مشارکت مرد
مناسـبتهاى اصـیل و وارداتـى در     داد، و نحوه تأثیرپذیرى و تأثیرگذارى مـردم در  فرهنگى آنان را تشکیل مى

  .آیدکتاب است که مؤّلف توانسته به خوبى از عهده آن بر عصر عباسى از جمله مباحث دلچسب و شیرین
کتاب را زیر عنـوانِ امـور ادارى و    اى از مباحث سازمان ادارى، مالى و اقتصادى عصر عباسى بخش عمده

منـابع و  . تجـارت و ارتباطـات بـه خـود اختصـاص داده اسـت       مالى، امور اقتصادى و عمران اراضى، صـنعت، 
نظـام   یت سیاسـى، اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى تمدن عصر عباسـى، وضـع   هاى طبیعى، سرچشمه

ارتباطى شهرها و روستاها، شـبکه   ادارى و مالى، سطح معیشت، الگوهاى رفتارى، عمران و سازندگى، راههاى
اى چنـان   صنعت و معدن در روزگار عباسیان به نحو شایسته راههاى زمینى، دریایى، امور بازرگانى و تجارت،

  .دل بکند خواننده حاضر نیست از مطالعه آن آید که در پى هم مى
در ایـن بخـش،   . اختصـاص دارد  ـ علمى مسـلمانان عصـر عباسـى    بخش پایانى کتاب به نهضت فرهنگى

علوم، ادبیات و هنر، به بحث گذاشته شده و ضمن بررسى  موضوعاتى از قبیل منابع و مراکز فرهنگ، اندیشه و
طـول   م و ملـل اسـالمى در  عمده فرهنگ در عصر عباسى به نهضت علمى و فلسفى اقوا ها و مراکز سرچشمه

ــ فلسـفى مسـلمانان و     علمـى  جنـبش . پنج سده حاکمیت پرفراز و نشیب فرزنـدان عبـاس پرداختـه اسـت    
درخشانى است که براى همیشه در صفحات کتـابِ   ها، برگ زرین و دستاوردهاى درخشان آنان در این حوزه

مى در خالل قرون و اعصـار بـاقى خواهـد    کرده، همچنان به مثابه معجزه اسال بزرگ تاریخ انسانى نورافشانى
دانشمندان، صوفیان، عارفان،  هاى درس و بحث ادبیات و هنر مسلمانان در کنار نهادهاى آموزشى، حلقه .ماند

مباحث خوانـدنى کتـاب اسـت کـه فـرد را بـه اسـتعدادهاى         متکلمان و فالسفه، و فقیهان و لغویان از جمله
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در ایـن   شعر و ادب، و فرهنگ و هنر مسلمانان. سازد مسلمانان امیدوار مى انگیز شگفت پایان و خالقیتهاى بى
اى از دسـتاوردهاى شـگفت    از گوشه خواننده ارجمند با مطالعه این کتاب ضمن آگاهى. زدنى است دوره مثال

  .پى خواهد برد مسلمانان عصر عباسى، به صحت این مدعا
کلیـات  «کتـابِ درسـى    تواند جاى خـالى  جام شد ــ مىاین کتاب ــ که ترجمه آن سالها پیش آغاز و ان

  .را تا حدودى پر کند» فرهنگ و تمدن اسالمى
اى از راهنماییهـا،   بـه گونـه   در اینجا از همه استادان گرانقدر و دوستان ارجمندى که در مراحل مختلف

اهى و همدلى، شاید این اثـر  اگر نبود این همه همر .کنم ام، قدردانى مى مساعدتها و همدلیهاى آنان بهره برده
 امیـدوارم . یادآورى نام آن عزیزان نه در حد اینجانب است و نه درخور ایـن مقـال   .رسید هرگز به سامان نمى

نهاده و چهـره در نقـاب    به روان آنان که مترجم را در این راه حّقى بر گردن. همواره سربلند و سرفراز باشند
  .فرستم اند، درود مى خاك کشیده

  
  محمد سپهرى       

  1383تهران، آبان 
  
  

  مقدمه مؤلف
  

تمـدنِ جهـانى در    بنـابراین سـخن گفـتن از آن، سـخن از    . تمدن عصر عباسى، به تنهایى یک جهـان اسـت  
بخـش و   تمـدن، جهـانى از رفتارهـاى تکامـل     این. شناسد اى است که تاریخ قرون میانه مى ترین دوره طوالنى

این دوره پنج قـرن و انـدى بـه    . کنند است که همدیگر را تکمیل مى و حوادثمتقابل سرزمین، انسان، زمان 
همـه   همه جهان قدیم سایه انداخت و بیشترین بخش شناخته شده آن روز کره زمین را بـا  درازا کشید و بر

  .هاى جغرافیایى، سیاسى و ثروت اقتصادى آن دربر گرفت گونه
پیدایىِ حوادث، و ساخت تمـدن   بیشتر ملتها از نژادها، رنگها، زبانها، دیانتها و طبقات گوناگون جامعه در

حوادث عصر عباسى به هم رسیدند، با هـم مسـابقه دادنـد،     این ملتها در صحنه. اند این دوره مشارکت داشته
مـل برداشـتند تـا آنجـا کـه فرهنـگ       چیزهایى گرفتند و هر بار قدمى در جهت تکا نبرد کردند و از همدیگر

دسـتاورد جدیـد و میـراث     بدین ترتیب. را در سایه مدیریت و ارزشهاى اسالمى به شکوفایى رساندند خویش
هـاى   متمایز از اصول خود، و دگرگون از سرچشـمه  این میراث جدید انسانى تمدنى. اى فراهم آمد بشرى تازه

  .رود ها به شمار مى حاصل و نتیجه همه این اصول و سرچشمه در عین حال،. گرفت خویش است که از آن نشأت
ایرانى؛ نه ترکـى بـود، و نـه     نه عربى بود، و نه: این تمدن در نهایت، از آنِ رنگ، نژاد، و امت معینى نبود
نه تمدن سروران آزاد یا بردگان دربنـد، بلکـه بـه     رومى، و نه زنگى؛ نه تمدن نژاد سفید یا سیاه یا زرد بود؛ و

  .بود که بغداد پایتخت ادارى آن، و مرکز دنیا بود» عباسى تمدن عصر«اختصار و وضوح تمام، 
فرهنگىِ تمـدن عصـر عباسـى،     هاى طبیعى، اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و این غناى منابع و سرچشمه
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معیشـت،  وضعیت سیاسى، نظام ادارى، سطح : زیر شد هاى هاى این تمدن در زمینه موجبِ غنا و تعدد پدیده
 عمران، راههاى ارتباطى شهرها و روستاها، شبکه راههاى زمینى، دریایى و برید کـه  هاى رفتار، الگوهاى گونه

تسـریِع تبـادل و انتقـال     ساخت و موجب تسـهیل بازرگـانى و تجـارت، و    مناطق مختلف را به هم مرتبط مى
  .ر پهناور عباسى سیطره و حاکمیت داشته باشدکشو داد تا بر مناطق دوردست فرهنگها بود و به پایتخت امکان مى

هاى آن را در صفحاتى محدود  پدیده توان در یک کتاب گرد آورد و همه جزئیات این غناى تمدنى را نمى
رو مطالعه ناچیز مـا کـه    از این. باشد و بخش نمایانگر مجموع تواند بیانگر کل در عین حال جزء مى. بیان کرد

عصر عباسى  هاى تمدن چیزى از جزئیات اساسى و ویژگیهاى عمومى و کلى پدیده ایم کوشیده در حد امکان
هـا، در   دانیم که تنها راه ورود بـه خانـه   مى .باشد» درآمدى بر تمدن عصر عباسى«تواند  را نادیده نگیریم، مى

توانیم  جا مىورودى بس که به میدانهاى گسترده راه دارد و از آن آنهاست و همین در منزلت و جایگاه درهاى
در بـر   هاى مختلف زندگى عصر عباسى را در هر شـهر و روسـتا   غنى نظر اندازیم که گونه به نمایشگاهى بس

رنگارنگ، و جنبش تجارى و بازرگانى،  ها و اسباب و اثاثیه منزل، و ثروت اهالى، و خوراکهاى گیرد، با خانه مى
کشتیهاى حامل کاالها و تولیـدات منـاطق، و محصـوالت و    آنجا که  و داد و ستد مردمان در بازارها و بندرها؛

مسـافران، و   هاى بزرگ شهرها کـه کاروانهـاى   ها و دروازه اند، و جاده کنار در کنار، پهلو گرفته صنایع مردمان
هاى درس  صفوف نمازگزاران، و حلقه جهانگردان، و حاجیان از آن در گذرند، یا مساجدى را نظاره کنیم که از

هاى صوفیان و متکلمـان رونـق و آبـادانى گرفتـه      قاضیان، و مناظره و مجالس بحث لغویان، و احکامفقیهان، 
مردمـان در   کاخها، ساختمانها و تأسیسات، و نیز کاروانهاى شادى، و مجالس جشن و پایکوبى آنگاه به. است

روابـط اجتمـاعى و    فضـایى آکنـده از   روزهاى جمعه و اعیاد ملى و مذهبى چشم بدوزیم که همه و همـه در 
شود و هنـوز هـم برخـى از ایـن آداب و      عصر عباسى انجام مى مطابق قاعده و قانون، و بر طبق آداب و رسوم

بینیم که  مى هایى که در میان مردمان این روزگار اشاره چنان. امروزى ما نمود آشکار دارد رسوم در رفتارهاى
برخى از مردمـان عصـر عباسـى در     گویى. دهد دوره نشان مى ارتباط انسانى و وابستگى آنها را به مردمان آن

برخى از آداب و رسوم رایج در عصر عباسى، گروههـایى از   جمع مردم روزگار ما حضور دارند، همان گونه که
  .خود پایبند کرده است؛ چرا که تمدن استمرار و تداوم است مردم روزگار کنونى را به

محـدود نمـوده مضـمون و     انه ما را بـر آن داشـت تـا ادوات بحـث را    گرای پایبندى به اصول پژوهش واقع
منحصر سازیم؛ زیرا دیدگاههاى متفـاوتى  ) حضارت( مفاهیم اصلى آن را در بارزترین آنها، یعنى مفهوم تمدن

 آنگـاه بـه تعیـین موضـوعاتى    . و اندیشمندان در تعریف آن اختالف نظر دارنـد  پیرامون این مفهوم وجود دارد
  .توان زیر این مفهوم در آورد ایم که آنها را مى تهپرداخ

موضوعات، بخشها و فصلهاى کتاب را به  هاى تمدنى موجب شد تا روابط دو سویه عناصر تمدن، و پدیده
سامانه تمدنى گسترده، مرتب و سازماندهى کنیم؛ بدین صـورت کـه    کنید، ضمن یک صورتى که مشاهده مى

تقـدیم   کننـد،  در چهار بخش به هم پیوسـته کـه همـدیگر را تکمیـل مـى      تمدنى عصر عباسى را هاى پدیده
  :ایم پیرامون موضوعات زیر ارائه نموده آنگاه هر بخش را به چند فصل و شمارى مبحث تقسیم و. ایم خوانندگان کرده

  .زمینه جغرافیایى و تاریخى که سند مکانى و زمانى تمدن عصر عباسى است. 1
ساختار اجتماعى، احـوال   در این بحث به. ر پایه زمینه پیش گفته شکل گرفتوضعیت اجتماعى که ب. 2

  . هاى رفتارى توجه شده است معیشت و گونه
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منابع ثروت و شرایط فراهم شده  سازمان ادارى و مالى، و گردش اقتصادى جامعه عباسى با استفاده از. 3
  .ورى آن براى رشد، شکوفایى و بهره

طبیعـى، اجتمـاعى و    هنگ، علوم، معـارف و فنـون کـه در چهـارچوب عوامـل     هاى گوناگون فر جنبه. 4
  .شکوفایى رسید اقتصادى عصر، و با استفاده از مدیریت و ارزشهاى اسالمى به

از سـاختار تمـدنى عصـر     تداخل و به هم پیوستگى این موضوعات به کمک واژگان و کلمـات، سـیمایى  
پله، و  هاى اجتماعى است، و پله جغرافیایى و مبتنى بر پایه ىکند که برخاسته از اصول ماد عباسى ترسیم مى

فنون  هاى دستاوردهاى فکر و اندیشه، و نوآوریها و ابتکارات عصر عباسى را در زمینه رود تا طبقه باال مى طبقه
ى هـا  نابودى آثار مـادى و پدیـده   و ادبیات، که در میراث انسانى در جایگاه طبیعى خویش قرار دارد و پس از

ایـن بـدان معنـى    . ترین طبقات استقرار بخشـد  است، در عالى مانده عمرانى تنها نشانه ثابت عصر عباسى باقى
متقابل و  دهد، بلکه کنش مادى، شکل و مضمون ساختار فوقانى عصر عباسى را شکل مى نیست که زیر بناى

اسالم در رأس ارزشهاى . کرده است ها متمایز تبادل بین ماده و ارزشهاست که تمدن این عصر را از همه دوره
عصـر، و اصـول داد و سـتد، و معـامالت بازرگـانى، و جنـبش        گیریهاى عمرانى و تأسیساتى ایـن  دوره، جهت

  . دانیم که همه این امور از جمله اصول زیربنایى مادى است مى. سامان داد اقتصادى عباسى را
علوم دینى، فلسفه، فنون، اقتصاد  ات، تاریخ، آثار،سزاوار مالحظه است که مطالعات تمدنى در حاشیه ادبی

به طور قطع هیچ یک از وجوه یا اشکال فعالیتها و تأسیسات  توان و عمران به وجود نیامده، بلکه بر عکس نمى
از  داد مگر هنگامى که با واقعیت تمدن آن عصر هماهنگ و سازگار باشد؛ زیرا هر یـک  را به یک دوره نسبت

اى است کـه   بیانگر واقعیت دوره دهند، عالیتها و یا تأسیسات که یک پدیده تمدنى را شکل مىاین معارف یا ف
یک عصر خاص به مطالعه ادبیـات، اسـناد تـاریخى، آثـار،      بر همین اساس، مطالعه تمدن. برد بدان نسبت مى

  .خوانند از دسته آواز مىاند پرندگانى که بیرون  چه کم... رساند عمران آن عصر مدد مى فلسفه، فنون، اقتصاد و
دسته از منابع موجود مراجعه  هاى تمدن عصر عباسى به آن تر گونه تر و عینى به منظور نقل هر چه دقیق

دهنـد و   مشاهدات عینى خود از جامعه عباسى را گزارش مـى  ایم که در انتساب به این دوره مشهورند و کرده
را از  هاى ایـن تمـدن   ایم تا پدیده بدین ترتیب کوشیده. کنند ها بسنده نمى دیگران و شنیده فقط به منقوالت

االمکان  شمارش کنیم و حتى طریق مطالعه مستقیم این منابع و تحلیل محتوا، و مقایسه مضامین آن به دقت
به دور از تحلیلها و دیـدگاههاى نویسـندگان معاصـر،     این روش به ما امکان داد تا. حقیقت را به دست آوریم

البتـه در ایـن پـژوهش بـه آراء ایـن      . آن را آزادانه بررسـى و مطالعـه کنـیم    هاى عباسى و پدیده تمدن عصر
  . ایم هاى آنان بهره برده مراجعه نموده از تجارب و شیوه نویسندگان هم

گرایانـه تقـدیم    دانشگاهى و واقـع  در پایان امیدواریم توانسته باشیم از طریق این اصول و مبانى پژوهشى
پژوهش خاضعانه، اندکى به دسـتاوردهاى گذشـتگان در    امید است این. و عموم خوانندگان کنیم دانشجویان

  .این میدان افزوده باشد
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