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 نظامیگری ها و ها، دیکتاتوری ها، ینگاهی بر حکمروای
  جهانگشایی های تاریخ

 )صباح(پژوھش  تھیھ و ٣ -بخش 
تحقیقات بیشتر،  نوآوریھا و با ماخذ ھای مختلف و منابع و استفاده از تحقیق تاریخی با پژوھش و(

جنگ افروزیھا آگاھی سودمندی  جنگھا و امیدوارم کھ این پژوھش مستند تاریخی بتواند بھ عواقب ناگوار
  ) ما بدھد ءویرانھ دردمند و کشور جنگ در بھ انسانھای خستھ از را

 بین النھرین امپراتوری ینبردھا

  
جنگجویان  .گردید سال قبل از میالد شکوفا شده ومنقرض ٢٠٠٠امپراتوریھایی در بین النھرین از حدود 

دیم را نابود کردند و اداره قلمرو تحت سلطھ آن را بھ شھر بابل ق قبل از میالد، ١۵٩۵در سال  ھی تی
 آشوریان قبل از میالد، امپراتوری ھی تی، بوسیلھ سپاھی بیرحم از ١٢٠٠از سال  دست گرفتند تا پیش

اما ھنگامی کھ در . بھ سرعت در بین النھرین گسترش یافت تصرف و منقزض گردید امپراتوری آشور
اولیھ  ھی تی ھا، ساکنان .رسیده بود، بوسیلھ بابلیھا مورد حملھ قرار گرفت قرن ھفتم قبل از میالد بھ اوج

قبل از میالد  ١۵٩۵آنھا در سال . آوردند کنونی، سپاھی منظم و تعلیم دیده فراھم ترکیھ نواحی مرکزی
ھی تی ھا امپراتوری . قدرتھای حاکم شرق میانھ در آمدند بابل را تسخیر نمودند و بھ صورت یکی از

کردند آنان بر روی قلھ یک  در ترکیھ کنونی، اداره می شھر بغاز کوی نزدیکی د را از محلی واقع درخو
، بر )مایل٣(کیلومتر  ۵طول تقریبی  تپھ دور دست، قلعھ ای ساختند و با احداث دیواری سنگی بھ

  .استحکام آن افزودند
ھای جدید و سبک و نحوه بھ کار گیری  آنھا از ارابھ پیروزیھای نظامی ھی تی ھا بھ استفاده ماھرانھ

تی دارای مھارتھای گوناگون بودند آنھا در جنگھای منظم روی  سالحشان، بستگی داشت سربازان ھی
ھای تن بھ تن در میان ماھور ھای ترکیھ با  سوریھ، بوسیلھ نیزه می جنگیدند و در نبرد دشتھای ھموار

 .پرداختند شمشیر ھای برنده، بھ نبرد می
حتی با مصریان کھ یک تمدن  قبل از میالد، ھی تی ھا ١٣٠۴در حدود سال  :د ھی تی ھا با مصریاننبر

ھر دو کشور بھ پیرزریھایی دست یافتند آنھا  قدرتمند ایجاد کرده بودند، در محلی بھ نام کادش، جنگیدند
ھی تی و  ز میانبھ عنوان مر دمشق شمال ،این قرارداد در نھایت یک قرارداد صلح امضا کردند طبق

  .مصر تعیین گردید
تکامل  و استخراج آھن از آن را آھن ھی تی ھا در سرزمین خود، واقع در ترکیھ کنونی، روش ذوب

ارزانتز و  برنز ھمچنین از آھن برای ساخت سالح مناسب تر بود و.بخشیدند این امر آنھا را قدرتمند نمود
ھی تی ھا .قابل دسترس بود از سنگھای معدنی دیگر نیز بیشتر سنگ آھن .محکم تر بود قلع و مس از
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ابزار برنزی، کردند این فلز جدید بھ آنھا  شروع بھ جایگذین نمودن ابزارھا و سالحھای آھنی بھ جای
و خیشھای کشاورزی آھنی برای شخم زدن زمینھای سخت  ابزار. کمک کردند تا بھ ثروت خود بیفزایند

ھی تی ھا سعی کردند تا فلز آھن را . شاورزی و تجارت رونق پیدا کردک .مورد استفاده قرار می گرفتند
 تنھا بعد از زوال امپراتوری ھی ،استفاده از آھن در ساخت وسائل و ابزار. نگھ دارند از دیگران مخفی
  .تی، متداول شد

در پایان قبل از میالد استمرار پیدا کرد  ١٢٠٠از میالد تا  قبل ١۴۶٠امپراتوری ھی تی از حدود سال 
آشوریان در نھایت امپراتوری  .تی از سوی آشوریان مورد تھدید قرار گرفت این دوره، امپراتوری ھی

 نھادند حتی موطن ھی تی ھا در ترکیھ بوسیلھ مھاجرانی از نواحی شمال غربی این سرزمین، خود را بنا
   .موردتاخت وتاز قرار گرفت

در قرن نھم قبل  .مستقر بود قبل از میالد ٢٠٠٠از سال  رودخانھ دجلھ حکومت پادشاھی آشور در دره
النھرین کردند سپاھیان بی رحم و  از میالد آشوریان شروع بھ تصرف سرزمینھای دیگری در بین

 .این ناحیھ بھ آنجا لشکر کشی می کردند سال بعدی، برای مسلط شدن بر ٢٠٠خونریز آشور در طول 
وادار می نمودند، و مردم را بھ زور از خانھ و کاشانھ شان  راجآنھا پادشاھان را بھ پرداخت باج و خ

  .قرن ھفتم قلمرو امپراتوری آشور در سراسر بین النھرین، گسترش یافتھ بود تا اوایل. بیرون می کردند
حکومت کرد،  قبل از میالد ٧٠۵تا  ٧٢١کھ از  سارگن دوم .آشوریان پایتخت ھای متعدد مختلفی داشتند

ٌ درپایتخت خود ر سنا (پسرش، شاه سناخریب  بعد از مرگ او در جنگ،. خرساباد، بنا نمود ا مجددا
آخرین پایتخت امپراتوری آشور را بنا  قبل از میالد حکومت کرد، شھر نینوا، ٧٠۴تا  ۶٨١کھ از ) کریب

دروازه ورودی بزرگ بود در درون  ١۵شد دارای  نھاد این شھر کھ با دیوار ھای محکم محافظت می
قبل از میالد،  ۶٨٩در سال .پادشاه را در خود جای داده بود ین شھر یک قلعھ قرار داشت ک قصر ھایا

  .اوج شکوه گذشتھ باز گردانید، کشتھ شد سناخریب، شھر بابل را بھ
قبل از میالد حکومت کرد، سردار جنگی موفقی بود کھ در  ۶٢٧ تا ۶۶٨آشوربانیپال کھ از  ،پادشاه بعدی

بسیاری را آغاز نمود در زمان مرگ او، آشور دولتی قدرتمند بود اما  سخت بناھای عین حال، کار
قبل از  ۶١٢برای تسخیر قلمرو امپراتوری آشور با دولتھای دیگر متحد شد در سال  امپراتوری بابل

  .امپراتوری آشور را منقرض کردند را غارت و با خاک یکسان نمودند و نینوا آنھا شھر میالد،
تا  ۶٢۶کھ از ) پولس(امپراتوری بابل برگزیده شد نبوپوالسار  یگر شھر بابل بھ عنوان پایتختیکبار د
شھر بابل را پایتخت خود قرار داد و سلسلھ جدید فرمانروایان بابل را  ،کرد قبل از میالد حکومت ۶٠۵
نوادگان او  ینقبل از میالد فرمانروایی کرد، در ب ۵۶٢تا  ۶٠۵نھاد پسرش، نبوکد نزر کھ از  بنیاد

کرد و یک خیابان  سال حکومت کرد او شھر بابل را بازسازی ۴٠بیشترین شھرت را داشت و بیش از 
 را ساخت نبوکدنزر بر وسعت و دروازه ایشتار یک قصر یک عبادت ورودی زیبای شھر یعنی ،جدید

  .برده شده است افزود از آن نام انجیل پرستشگاه بزرگی کھ در ،عظمت برج بابل
 این نقشھ کھ در. سال قبل از میالد، قدیمی ترین نقشھ جھان می باشد ٧٠٠متعلق بھ  این لوحھ گلی بابلی،

یک  ،سرزمینھای ماورای امپراتوری بابل را مشخص می کند نقشھ ھای قدیمی مانند این پیدا شد، عراق
 .ھنری از محیط اطراف را ارائھ می دادند اما استفاده عملی نداشتند طرح
را علیھ یھودیان انجام داد و  پیکارھای سختی) بخت النصر(نبوکدنز  :رت و بردگی یھودیان در بابلاسا

و معبد  اورشلیم میالد، این پادشاه، شھر قبل از ۵٨۶شورش آنھا را با موفقیت در ھم کوبید در سال 
شدند بھ بابل بروند کرد یھودیانی کھ جان سالم بدر برده بودند، مجبور  را نابود) ھیکل(حضرت سلیمان 

 این واقعھ بھ نام اسارت و بردگی یھودیان در بابل معروف است. عنوان برده کارکنند و در آنجا بھ
آخرین امپراتوری بین  قبل از میالد یعنی زمانی کھ ایرانیان بھ بابل حملھ کردند و ۵٣٩یھودیان تا سال 

  .النھرین را نابود کردند؛ ھمچنان در اسارت بودند
 نیوکدنزر .مجدداٌ عظمت خود را باز یافت کلدانیان رن ھفتم قبل از میالد، شھر بابل تحت فرمانرواییدر ق

در درون این قصر باغھای معلق معروف . را باز سازی کرد قصر سلطنتی معروف بھ بخت النصر
در دست نیست اطالع دقیقی از شکل این محل . دنیای باستان، قرار داشت بابل، یکی از عجایب ھفتگانھ
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را  احتماالٌ باغھا بھ شکل ایوانھای چند طبقھ ساختھ شده بودند و فضای سبز مصنوعی بلندی اما آنھا
  .بوجود می آورند

   .بابل را تصرف کردند ھی تی ھا :م.ق ١۵٩۵
نمود کھ در نتیجھ منجر بھ تاسیس  تودھالیاس، پادشاه ھی تی، شروع بھ فتح مناطقی :م.ق ١۴۶٠حدود 
   .وری ھی تی گردیدامپرات

سوپیلولیوماس، در اوج  امپراتوری ھی تی در طول حکومت پادشاه:م.ق ١٣٨٠ – م.ق ١٣۴۶حدود 
   .قدرت بود

دو امپراتور پیمان صلح . پیوست میان ھی تی ھا و مصریان بھ وقوع جنگ کادش:م.ق ١٣٠۴حدود 
   .امضا کردند

   .بھ سر رسید یانآشور دوران امپراتوری ھی تی با حملھ :م.ق ١٢٠٠حدود 
 تا سواحل سوم، فرمانروای آشوریان، امپراتوری آشور را) پیلسر(تیگالت پیلرز :م.ق ٧٢١- م .ق ٧٢٧

   .گسترش داد مدیترانھ
خود را  بھ فتوحاتی دست پیدا کرده و پایتخت ترکیھ سارگون دوم، پادشاه آشور، در:م.ق ٧٢١ -م.ق ٧٠۵

   .خرساباد بازسازی نمود
   .آشور، شھر بابل را غارت و نابود کرد ب، پادشاهسناخری :م.ق ۶٨٩
این زمان، آشور بانیپال بر آشوریان فرمانروایی می کرد وی کتابخانھ ای  در :م.ق ۶۶٨ –م .ق ۶٢٧

   .نینوا، پایتخت آشور، گرد آورد لوحھای گلی در شھر عظیم از
ن، بھ امپراتوری آشور دیگرشا ساکن شمال خراسان و متحدان (Medes) بابلیھا، مادھای :م.ق ۶٢١

   .حملھ کردند
   .شھر نینوا را تسخیر نمودند بابلیھا، :م.ق ۶١٢
، )امپراتوری کلده(بر امپراتوری جدید بابل ) بخت النصر(نبوکدنز  در این دوران، :م.ق ۶٠۵-م .ق ۵۶٢

   .حکومت می کرد
 ا شکست داد و اورشلیم راقوم بنی اسرائیل، ر نبوکد نزر سپاھیان یھودیھ، بخش جنوبی قلمرو :م.ق ۵٨۶

بھ صورت برده  آنھا در آنجا. او کاھنان یھود و مردم عادی را بھ بابل تبعید کرد. با خاک یکسان کرد
   .زندگی می کردند

  .شکست داد ، آخرین پادشاه بابل، را)نبونیدوس( نبونید حملھ کردند و ھا بھ بابل ییایآر :م.ق ۵٣٩

  اسکندر یجنگھا

 
زده یاو تنھا در مدت س. یونان، شد در مقدونیھ شھر -ست سال داشت کھ پادشاه دولتیط بسکندر کبیر، فق

اسکندر در جنگ نترس . بوجود آورد کشیده شده بود، ھند تا مصر امپراتوری وسیع را کھ از سال، یک
او را در قبل از میالد از دنیا رفت،  ٣٢٣او در سال  ھنگامی کھ. بود و سربازانش او را خدا می پنداشتند

   .دفن کردند اسکندریھ شھر مصری یک تابوت طالیی قرار دادند و در
کھ شیفتھ شھرت بود، بزرگترین امپراتوری را کھ جھان باستان بھ ) میالد قبل از ٣٢٣-٣۵۶(اسکندر 

دنیا  سال داشت، بعد از ضیافتی مجلل، بیمار شد و از ٣٢اما ھنگامی کھ فقط . بوجود آورد خود دیده بود،
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اسکندر، مسیر دیگری  در حالیکھ داستان فتوحات او در بسیاری از زبانھا بازگو می شود، میراث. فتر
  .را طی می کند

آموزش  قبل از میالد ٣٢٢-٣٨۴ ارسطو بزرگ یونانی، فیلسوف اسکندر کبیر در زمان کودکی، بوسیلھ
یونانی را در سراسر  اشت فرھنگد او بھ فرھنگی کھ بھ ارث برده بود، افتخار می کرد و قصد. می دید

قبل از میالد، توسط اسکندر تاسیس شد،  ٣٣٢اسکندریھ، شھری کھ در سال  .امپراتوری گسترش دھد
   .باستان شد مصر، پایتخت تمدن یونان بطالسھ در تحت حکومت

او . نقشھ سرزمینھای نا شناختھ را بھ جھان غرب معرفی کرد اسکندر در جریان ساختن امپراتوری خود،
امپراتوری وسیع و جوان او . راھھای بازرگانی جدیدی بھ وجود آورد شھر تاسیس کرد و ٧٠بیش از 

کشور  ،با این حال. نماند، چرا کھ اسکندر خود نیروی اصلی حفظ امپراتوری بود بعد از مرگش پایدار
   .طبیعی را گسترش داد جغرافیایی و تاریخ ھای او دانش گشایی

او . آسیایی در یکجا جمع کند با بھترین بخش فرھنگ بھترین بخش فرھنگ یونانی رااسکندر قصد داشت 
 استقرار آسیائیھا در اروپا و اروپایی ھا در آسیا داشت و سربازان خود را تشویق می برنامھ ای برای

 ازدواج یباختر از افسرانش با زنان اشراف نفر ٨٠و . ازدواج کنند) آسایی(کرد کھ با زنھای محلی 
دختران محلی ازدواج کردند، بھ عنوان پاداش جھزیھ  نفر از سربازانی کھ با ١٠٠٠٠تعداد . کردند

رکسانا را بھ عقد خود )  افغانستان( نیز دختر پادشاه باکتریا اسکندر خودش. فراوانی دریافت کردند
   .درآورد

مردان . ھند، رھبری کرد مالکیلومتر، از یونان تا ش ١٩٠٠٠سپاه خود را  اسکندر کبیر در فتوحات خود
   .ارتشھای سر راه خود ار شکست دادند او ھمھ
   قبل از میالد ٣٣٨
اسکندر جوان . شھرھای یونان شد فیلیپ مقدونی، پدر اسکندر، حاکم ارشد دولت جنگ چایرونیا، در

   .فرمانده سواره نظام فیلیپ است
   میالد قبل از ٣٣۶

   .نیھ می شودبعد از مرگ پدر، اسکندر پادشاه مقدو
   قبل از میالد ٣٣۴
آسیای  اولین پیروزی خود را در عبور فاتحانھ از ، اسکندر)امروزه کوکاباس) جنگ گرانیکوس در

   .صغیر، بدست می آورد
   قبل از میالد ٣٣٣

خانواده و گنجینھ اش را  داریوش می گریزد و. جنگ ایسوس، شکست می دھد در ،ھا را ییایاسکندر آر
   .باقی می گذاردپشت سر خود 

   میالد قبل از ٣٣٢
   .می رود را محاصره کرده و از آنجا بھ طرف مصر )لبنان در(سپاه اسکندر با موفقیت شھر تایر

   قبل از میالد ٣٣١
ٌ )در عراق( جنگ گواگامال در وقتی سال بعد داریوش بھ دست یکی . شکست می خورد ، داریوش نھایتا

   .می شود خاور میانھ حاکماز بستگانش کشتھ می شود، اسکندر 
   میالد قبل از ٣٣٠

   .اسکندر شھر سلطنتی تخت جمشید را فتخ کرده و آنرا آتش می زند
   قبل از میالد ٣٢٨

 ، در قلعھ کوھستانی او،)امروزی افغانستان (پادشاه باختر  بعد از مخاصره موفقیت آمیز آکسیارت،
   .می آورد اسکندر دخترش، شاھدخت رکسانا، را بھ عقد خود در

   میالد قبل از ٣٢۶
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جنگجویان . ھندی، پوروس، را شکست می دھد جنگ ھایداسپس، در پنجاب ھند، اسکندر شاھزاده در
استوایی، خودداری می کنند و اسکندر ھندوستان را ترک می  فرسوده او از پیشروی در ناحیھ بارانھای

   .کند
   میالد قبل از ٣٢٣

می گرداند و او را  بطلیموس، سردار سابق او، جسدش را بھ مصر باز .داز دنیا می رو بابل اسکندر در
   .در یک تابوت طالیی در اسکندریھ دفن می کند

حکومت مصر را بھ دست گرفت سلسلھ  وقتی اسکندر از دنیا رفت، سردار مورد اطمینان او، بطلیموس،
بطالسھ بھ زبان . پیدا کرد ز میالد،ادامھقبل ا ٣٠در سال  کلئوپاترا ای کھ او بنیاد نھاد تا زمان خود کشی

آنھا نیز مثل فراعنھ قبل از خود، غالباٌ با  اما. یونانی صحبت کرده و خدایان یونانی را پرستش می کردند
پایتخت آنھا، . مصر باستان را مورد احترام قرار می دادند خواھران خود ازدواج می کردند و خدایان

   .گ یونانی بودفرھن اسکندریھ یک شھر بزرگ با
گفتھ می شود کھ این اسب جنگی . قرار می داد اسکندر اسب خود، بوسفالوس، را بسیار مورد احترام

در ایالت  جنگ ھایداسپس وقتی بوفالوس در جریان. داد نیرومند فقط بھ صاحب سلطنتی خود سواری می
ی برگزار کرد و بھ احترام کشتھ شد، اسکندر برای او مراسم تدفین سلطنت) ھند ایالتی در( پنجاب 

 شھری در آن نزدیکی کھ ھنوز وجود دارد، بھ نام.یک بنای یادبود بسیار زیبا ساختھ شد بوسفالوس
  .بوسفالوس، نام گذاری شد

  بزرگ وشکست روم یارویک رویدرروم  وتمدن مھا ییاروپا

  
بربر  یواژه .روم بود یرر فرمان امپراتویز یھانیبربرھا بھ سرزم یھاورشی یجھینت یقرون وسط

كھ بھ زبان  یمردمان یھمھ ین واژه را برایھا ایروم. است" گانھیب"دارد و بھ مفھوم  یونانی یشھیر
  . تمدن ھستندیو ب یوحش یھمگ بردند و معتقد بودند كھیگفتند بھ كار مین سخن نمیالت
اروپا بودند كھ در شمال اروپا  یھانجرم روم شدند، یامپراتور یكھ باعث فروپاش یین بربرھایترمھم
الد یش از میپ ٧٠ھا در سال جرمن .بھ آلمان كوچ كردند الدیش از میپ ٢٠٠كردند و در سال یم یزندگ

وس سزار در یژول. ھا را شكست دادند و در گال فرانسھ ساكن شدندسلت بھ طرف جنوب حركت كردند،
 ھایھ رومیالد علیش از میپ ٩ھا در سال ند، اما آنھا را از گال عقب راالد آنیم ش ازیپ ۵۶سال 
، )ھایفرانسو اكانین(ھاژرمن، از جملھ فرانك یھالھیقب یالد، برخیپس از م ٢٧٠تا  ٢۶٠در . دندیشور
سكونت  یھا جاصلح كردند و بھ آن ھاھا بھ ناچار با آنیورش بردند و رومیھا، بھ روم ھا و گاتآلمان

 یرهیز جزین) ھایسیاكان انگلین(اسكات، ساكسن و انگل یھالھیقب. وستندیبھ سپاه روم پز ین یدادند و برخ
بودند كھ از شمال دشت  ییر اروپایغ یھا تنھا بربرھاھون .درآوردند ھایانگلستان را از فرمان روم

 كھ امروزه ییھا را از جاگوتیا وزی یغرب یھابھ اروپا كوچ كردند و گات یمركز یایآس مغولستان و
را  یامپراتور روم شرق ھاآن. ھا بھ روم ھجوم بردندگوتیجھ، وزینام دارد، عقب راندند و در نت یرومان

 یقدرتمند یامپراتور یالدیم ٣٧۵سال  ھا درھون. گذار خود كردندرا باج یكشتند و امپراتور روم غرب
را  یروم شرق یان نھادند و امپراتورینام دارد، بن كھ اكنون مجارستان ییال در جایآت یرا بھ رھبر
ال با یھا شكست خورد و آتگوتیو وز یروم غرب یمشترك امپراتور ال از سپاهیان آتیسپاھ. شكست دادند
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ال با گرفتن رشوه از یسرانجام آت. رفت و اغلب شھرھا بھ جز روم را غارت كرد ایتالیانش بھ ایسپاھ
   .بھ مجارستان بازگشت یروم غرب یامپراتور

آن شد و سرانجام بربرھا  یروم باعث فروپاش یامپراتور گوناگون بربر بھ یھالھیقب یوستھیھا پورشی
س، ی، كلوویالدیپنجم م یسده یانیپا یھادر سال. انگلستان و فرانسھ ساكن شدند ا،یا، اسپانیتالیدر آلمان، ا

كشت و  ، راین امپراتور روم غربیگال در فرانسھ بود، اوداكر، آخر یرواھا كھ فرمانفرانك از یكی
عصر ھارون كھ ھم س، امپراتور شارلمان بودیكلوو ینوه. ان نھادیفرانك و ژرمن را بن یامپراتور

ن نوهیاو بھ سھ بخش مستقل ب ی، امپراتوریپس از مرگ شارلمان. ، بودیبزرگ عباس یفھید، خلیالرش
شارل سر طاس؛ تمام  یا بود برایو اسپان یامروز یاروپا كھ شامل فرانسھ یبخش غرب: م شدیش تقسیھا

اروپا  یانی؛ بخش میژرمن ییلو یرد برایگیدر بر م را یساحل رود رن كھ آلمان امروز یھانیسرزم
ھا یسیانگل ھا ویھا، فرانسویاكان آلمانین، بربرھا نیبنابرا .لوتر یا برایتالیا تختیاز اكسالشاپل تا روم پا

ھا را در آلمان، ھا و تمدنیامپراتور نیترروم، آرام آرام بزرگ یبود كردن امپراتوربودند كھ پس از نا
از شما،  یخواھچون من و شما، با پوزش یھا بھ مردماناكنون آن .د آوردندیا و انگلستان پدیتالیفرانسھ، ا
   .ندیگویبربر م

كھ خود  چھ شد آنان. ر، مطرح شدتشیب یرومندیگر، اما با نین بار دیآغاز یھاب، پرسشین ترتیا بھ
ا یدند؟ آیآن كوش یینوزا یبردند و برا یت آن پیروم را نابود كردند، پس از ھزار سال بھ اھم یامپراتور

  بود؟ یشرو كافیپ ا ویپو یك اروپایساختن  یش برایبھ نظر شما دانش ھزار سال پ
ن رشد یا. اروپا بود ھین ناحیت ترین و پرجمعیا ثروتمندتریتالی، ایالدیزدھم میس یسده یانیپا یھادر سال
) سابق یھیقیھمان وند( زیون یبندر یشھرھا ان با مسلمانان از راهییاروپا یام ارتباط بازرگانیپ یاقتصاد

ارتباط . ت بودیحین جھان اسالم و مسیشھر در واقع مرز ب ن دویا. بود) سابق یھیھمان صقل( لیسیو س
كھ با  یدر آن زمان شد، تمدن یان با تمدن شكوھمند اسالمییاروپا ییآشنا ثبا مسلمانان باع یبازرگان
 یان با تمدن اسالمییاروپا یز بر ارتباط فرھنگین یبیصل یجنگ ھا. د آمدیمسلمان پد انیرانیكوشش ا

بھ علم و  یتوجھ یكھ دوران ب یب، با آمدن فرھنگ اسالم بھ اروپا، دوران قرون وسطین ترتیبھ ا. افزود
   .دیان رسیر و خفقان بود، بھ پایتكف یكر و فضاتف
 لیاما مسلمانان بھ دل. دانستند ینم یادیز زیونان و روم باستان چیان از تمدن ییاروپا ش از رنسانس،یپ

و  یانی، سریپھلو ونان و روم را از زبانیمتفكران  یاز نوشتھ ھا یاری، بسیتوجھ اسالم بھ دانش اندوز
ر است و بخش یگبسار چشم یان، سھ مترجمان خراسانین میدر ا. رده بودندترجمھ ك ین بھ عربیالت
 ١٣۵٠از حدود . شاپور سالم مانده بودیگند ان دریرانیز با كوشش این یونانی یھااز نوشتھ یادیز
و  یب، آثار علمین ترتیبھ ا. آغاز شد ییاروپا یبھ زبان ھا یگر از عربین آثار باردیا ی، ترجمھیالدیم
 یو نابود یان مسلمان از دست فراموشیخراسان یدانش دوست یجھیكھ در نت ونان و روم باستانی یادب

   .ان قرار گرفتییگر مورد توجھ اروپایبار د افتھ بود،ینجات 
 یسیا، بھ خصوص خاندان مدیتالیت ثروتمندان ایباستان با حما ونان و رومیمتفكران  یترجمھ نوشتھ ھا

شگرف كھ  یتمدن یزیریپ یونان و روم باستان برایاما دانش . دا كردیپ یادیز در شھر فلورانش، رونق
دانشمندان  ن رو، ترجمھ آثاریاز ا. نبود یرا تجربھ كرده بود، كاف یماندگو عقب یسده سست ١٠كم دست

س، ابن ی، ابن نفیخراسان شاكر ی، پسران موسیرونی، بی، خوارزمینا، رازیس یمسلمان، از جملھ ابوعل
اروپا  یھا در دانشگاه ھانا سالیس یكتاب قانون بوعل.گر، مورد توجھ قرار گرفتید یاریرشد و بس

بود كھ در  ین كتاب طبی، نخستیراز یایزكر ، نوشتھیشرح كتاب المنصور یشد و ترجمھ یس میتدر
 .اروپا چاپ شد

   مسلمانان رنسانس را بھ وجود آوردند
مسلمانان، در مدت  یعنیھ اروپا، ین ھمسایتركیكرد، نزدیتجربھ مرا  یكھ اروپا قرون وسط یدوران در

بود و  یونانیدو برابر تمدن  دست كم یتمدن اسالم ییشكوفا. شرو جھان متمدن بودندیصد سال پھشت
اما . ر خود قرار دادندیونان، جھان غرب را تحت تاثی تر ازتر و چند جانبھمیمستق یلیمسلمانان بودند كھ خ

ن یكنند، فقط ایان میب یتمدن اسالم یصد سالھكھ در مورد نقش ھشت آن چھ یینگاران اروپاخیاراغلب ت
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 یاندازه ان نقش مسلمانان را بھین بیآنان با ا. ونان را بھ اروپا رساندندیتمدن  ینھیگنج است كھ آنان فقط
در خانھ بھ درون  یاز ال ان راونان باستیتمدن  یآموزش یدھند كھ بستھیف میخ تخفیك نامھ رسان تاری

   .انداختھ است یغرب یاروپا
   .میكنیمسلمانان بھ اروپا اشاره م ییھاھیھد از ییھاجا بھ گوشھنیدر ا

 ن ترجمھیبھ الت یاز عرب یادیز یھارنسانس،كتاب یز در دورهیو ن یقرون وسط یانیپا یھادر سال
المقابلھ، نوشتھ قرار گرفت، كتاب جبر و یادیمورد توجھ زن یكھ ترجمھ آن بھ الت ییھااز كتاب یكی. شد
از  یكیكتاب، كھ در واقع  نیاو در ا. ، استیخراسان یدان برجستھیاضی، ریخوارزم یموسمحمدبن ی

را كھ  یھند یعددھا یریبھ كارگ است، روش یدر زندگ یاضیكاربرد ر ینھیھا در زمن كتابینخست
 یرا بھ زبان یكسر یھام و محاسبھیضرب و تقس ق،یھ بودند، جمع و تفرھا فراگرفت یمسلمانان از ھند
   .دھد یساده آموزش م

استفاده  یروم یخود از عددھا یمحاسبھ ھا یھا براین كتاب، غربیا یھاشدن آموزش ریش از فراگیپ
اروپا  وارد شدن عدد صفر بھ. ھا بھ علت نداشتن عد صفر مشكل بودكردند كھ محاسبھ كردن با آن یم

وصف آن شعرھا  ن عدد را مقدس دانستند و دریا یات بھ وجود آورد كھ برخیاضیدر ر یچنان تحول
ست، مانند خداوند ین یانیپا وجود دارد كھ آن را انتھا و یز مقدسیدر صفر چ: "ھا گفتندسرودند و سخن

كند او یدھا را ده برابر معد یطور كھ صفر ھمھھمان و.. .ادیشود نھ زیز مانند صفر نھ كم میكھ او ن
ن یكاشفان سرزم"...آوردیچ بھ وجود میز را از ھیاو ھمھ چ یآر.. .كندیم برابر بلكھ ھزار برابرز دهین
 یبر بخش ھا یقرن بعد چن یرا كھ ط ییاروپا یھا ید در دوره رونسانس اساس امپراتوریجد یھا
قا و یدور زدن آفر یبرا یراھ یجو ا در جست وھیپرتغال. كردند یزیر یاز جھان حاكم شدند، پ یادیز

ر غرب را یا مسیدن بھ آسیرس یھا براییایاسپان ل داشتند ویرا بھ جنوب گس ییھایا، كشتیدن بھ آسیرس
ان بود، ییمسلمانان بھ اروپا یھیر درست كھ ھدیدا كردن مسیپ یبرا نمااستفاده از قطب. ش گرفتندیدر پ
 یماجراجو ستوف كلومب،یدر قرن پانزدھم، كر .ر ساختھ بودیمكان پذرا ا ییھاییماجراجو نیچن

ده یا رسیگمان كرد بھ آس د و بھ اشتباهیرس یكا بھ خشكیر آمریغرب شده بود، در جزا یكھ راھ ییایاسپان
د یجد یرا بھ كشف قاره یآگاه شده بود، و مسلمانان كھ كلومب از آن یایدانش جغراف ینھیاما گنج. است

وجود داشتھ باشد و  ید خشكیز باین یمكرهین یكھ در آن سو كرده بودند ینیبشیمسلمانان پ. ن شدرھنمو
، ی، دانشمند انُدلُسیسین كھ كتاب ادریدر ا. ن را ثابت كرده بودندیبودن زم یز بودند كھ كرویھا نھمان

ھا بوده ییاروپا ارین، در اختجھان تا آن زما ین نقشھیترو كامل ییایجغراف یھااز داده یامجموعھ یعنی
  .ستین یاست، شك

  
   ٢٠٠٩می  ١٧یکشنبھ، 
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