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  يك در  كه بود  عثماني  خنست ۀدهگان  سالطني از  سلطان  ترين بزرگ و  نآخري  قانوني  سليمان  سلطان : عثمانی ھـــتركیّ  .1
 در  حضيضي غالبًا  اوجي هر اما. دینرسا  جهان  امپراتوريهاي  قدرمتندترين و  ترين مهم از  يكي  به  هيچ از را  تركيه  سيصدسالهۀ دور

  كوچي  ۀگفت بر بنا. گردد مي ظاهر  قانوني  سليمان  سلطنت  دوم  ۀنيم در  احنطاط  هاي نشانه  كه  بينيم مي رو اين از. دارد  پي
 مشهود  سليمان  سلطان  سلطت  پايان در  كه را  احنطاطي  هاي نشانه  كم  دست يا  احنطاط ،و هامر پور گشتال ،  ، ترك  مورخ  بيگ
  : دانست زير  داليل  به  توان مي بود

  گوش  مباحثات  به و  نشست مي  ۀپرد  پس در تنها  بلكه ، جست مني  شركت  منّظم طور  به  ليتدو  شوراي  مشاورات در  سليمان
  انديشي  مصلحت از  برداري هبره  جاي  به ، پادشاه  كه شد  اين  نتيجه. رفتند مي  طفره  هم كار  اين از  حّتي  وي  جانشينان. كرد مي

  گويان  مداهنه آلود  غرض آراء يا  حرم  زنان  دست  آلت موارد  بسياري در يا كرد مي  عمل  سرانه خود ، كارآزموده و  پخته  مشاوران
 كشيد مي بر  مرتبه  يك بودند  نكرده  طي را  عايل  مقامات  به  وصول  مدارج  كه را  افرادي  سليمان.  گرفت مي قرار  طلبان فرصت و
. داد  اعظم  وزارت  منصب بود  شاهي  غالمان  رئيس  كه را پاشا  ابراهيم ثالم ؛ گماشت مي  پرمسئوليت و  مهم  مشاغل  به و

.  ذكاوت و  هوش يا  كارداني ، شايستگي  نه بود،  حرم  ۀتوصي و  گويي  متّلق ، دوسيت  دوليت  عايل  مشاغل  به  انتصاب معيار
  سال  پانزده ، سليمان داماد پاشا،  رستم. بيندوزند بسيار ۀخواست و  مال  كه داد مي  اجازه خود  حمبوب و  مقرب  وزراي  به  سليمان

  اين.  داشت  استادي  دوليت  منصبان  صاحب از  پول  هنگفيت  مبالغ ۀمطالب  طريق از  دولت ۀخزان  پركردن در  وي. بود  اعظم وزير



  ديوان  كه  چنان گرديد،  دلبخواه و  گزاف  جانشينانش  دست  به بعدها بود  معين و  ثابت  سليمان  پادشاهي  ايام در  كه  مطالبات
 خود  كوشش  هنايت ، فرودستان و  بلندپايگان از اعم ، دوليت  كارگزاران. گذاشتند مي  مزايده  به را  ماليات  گردآوري

  طريق از  اندوزي  مال  به  گرايش  اين. بپردازند  روتث و  مال  مجع  به ، ظاملانه  خواه و  عادالنه  خواه ، ممكن  طريق هر  به تا كردند مي را
  زمحت و  گرفتاري  موجب غالبًا اما ، داشت  عاجل  سودي  چه اگر استثمار، و  خويشاوندان از  محايت و فساد

  بنابراين و دبو  وي فساد و  نادرسيت آشكار  دليل  دوليت كارگزار  يك زياد  ثروت  گمان بي. گرديد مي  مربوط  كارگزاران
  خواري رشوه و فساد  اّتهام  به را خود  زندگي دولتمند  كارگزاران از  بسياري. داد مي  دست  به  وي  حمكوميت  براي  كايف  دليل

 ، نداشت  عاجلي تأثري  چندان  نادرست  انديشيهاي چاره  اين. گرديد  مصادره  حكومت  دست  به آهنا  دارايي و دادند  دست از
  عوامل و  يافت بسيار  امهيت گرديد،  سخيت  روزهاي گرفتار  عثماني  امپراتوري  كه  هنگامي  ويژه  به ، ايام  گذشت با ماا

  .گرديد  امپراتوري  سقوط مؤّثر بسيار
 آجنا از و  يافت  نتيجه بي را  ينو  به خود  لشكركشي  قانوني  سليمان  طانسل  كه 936/1529  سال در  كه كرد چريها يين از  بايد ياد خمتصري

  سلطان  پادشاهي  ايام در آهنا. شدند مي  استخدام  مسيحي  جوانان  ميان از  بودند كه  نظامي  نريويي چريها يين. شوريدند  وي بر  نشست  عقب
بسيار  ۀاسلح  عثماني  امپراتوري  دمشنان با  جنگ در  كه كردند  تنها ثابت  ا نهآهن. آمدند وجود  به) 1389-790/1359-760(  اول مراد

  نريوهاي  داشنت  نگاه  آرام در را  عثماني  سالطني ، سپردگيشان سر و  وفاداري ۀواسط  به ، آن بر  عالوه  بلكه هستند،  نريومندي
  نوعي  به  ضعيف  سالطني  پادشاهي بودند، اما در نريومند  سالطني  دست در  دمنديسو ابزار چريها يين. رساندند مي  نيز ياري  گردنكش

 در. نشاندند مي  ختت بر خواستند خود مي  كه را  آن و كردند مي  خلع  را از سرير شاهي  عثماني  سالطني  كه شدند مي  مبدل  خاصه  نگهبان
  سال در  دوم حممود  سلطان اام كردند، هتديد را  عثماني  دولت  موجوديت ، هجدهم و  هفدهم /  دوازدهم و  يازدهم  هاي سده

  .نشاند خود  جاي بر و كرد  سركوب  سرعت  به را آهنا 1242/1826
 

  دادن نيز و  بازرگاني و  جتاري  مسائل در  فرانسه  به  ويژه امتياز  اعطاي داد  روي  قانوني  سليمان  ادشاهيپ  ايام در  كه  ديگري  مهم  از وقايع
 در  فرانسه  اتباع  به  قضايي  حقوق  اعمال و  كنسويل  قضاوت حق از  برخورداري و  كنسويل  دادگاههاي  تأسيس در كشور  آن  به  اجازه



  اين  به  فرانسه با اّتحاد  طريق از اروپا  شرقي جنوب در  روم  مقدس  امپراتوري  قدرت  ساخنت  خنثي  براي امتياز  . اينبود  عثماني  امپراتوري
  امتيازات  مهان خواستار  اروپايي  قدرهتاي ديگر دادند،  دست از را خود اعتبار  عثماني  سالطني  كه  سليمان  مرگ از  پس. شد  داده كشور

 بسيار  خطرهاي  امتيازات  اين  اعطاي. آوردند  دست  به را آهنا  هم  واقع در و بود  شده اعطا  فرانسه  به  كه شدند  و بازرگاني  سياسي
  عليه  كه  تبعيضي  ي هبانه  به  بيگانه  مسيحي  قدرهتاي  كه گرديد  موجب تنها  نه  بيگانگان  به  كنسويل حق  دادن . داشت پي در  جدي

 ۀاماد و استمداد  براي  اينان  كه شد  سبب  بلكه كنند،  حتريك را كشور  مسيحي  اتباع و بزنند  دامن را  آشوهبايي گرديد مي  اعمال  يحيانمس
  درهتايق  به آهنا  وفاداري  واقع در گرديد؛  تقسيم  مسيحي  اتباع  وفاداري  ترتيب  بدين. بدوزند  عثماني ضد  قدرهتاي  به  چشم  حيات

 دقص  جوان  تركان  كه بود  اصالحاتي  هرگونه  راه سد « كاپيتوالسيون«.  گرفت  پيشي  عثماني  سالطني  به آهنا  وفاداري از  خارجي
  ممكن  ولتد و  مّلت  به آهنا  دادن  جوش  كه داشتند  تعصيب  چنان خود  مستقل و جدا  موجوديت  درباب  مسيحيان. داشتند را  بدان  زدن دست

 يگرد  سوي از و كردند مي  حتريك  بيگانه  مسيحي  قدرهتاي  عمال سو  يك از را كشور  مسيحي  اتباع  ۀطلبان  جدايي  احساسات. نبود
  .اخري ۀدور  كفايت بي و خرد بي  سالطني  بدرفتاري و  تدبريي بي
 

 پهناور  امپراتوري  يك  حفظ  براي  كه  سياسي  ذكاوت و  فراست  نه و داشتند مبتكر و  اقخّل  ذهين  نه آمدند  قانوني  سليمان  پي در  كه  سالطيين
  عبث  سرگرميهاي و  بيهوده  دسايس و ها توطئه ، كوچك  اختالفات سر بر را خود  نريوهاي آهنا. بود  الزم  بيگانگان  اندازي دست از

 در آهنا  شكست. برد مني  پيش از  كاري آهنا  قدميي و  كهنه  سالحهاي ، علم و  عصر تكنولوژي در  يافتندكه مني در  سالطني  اين. كردند مي  تلف
  امپراتوري ، اروپايي  قدرهتاي  متقابل  فشارهاي ۀواسط  به اما.  ساخت  معلوم  قطع رطو  به اروپا در را آهنا  سرنوشت 1094/1683  سال

  كشوري  عنوان  به  روسيه ظهور نيز و  غرب  امپرياليسم رشد  ايام روزها  آن. كند  حفظ را خود  يمرزها  درازي  زمان  نتوانست  عثماني
   .كردند  سنگني  تركان  زيان  به را ترازو ۀكف آهنا  دوي هر  كه بود نريومند و  يكپارچه

 

 

  احنطاط و  ضعف  اين. كردند آشكار را  خويش  احنطاط و  ضعف  عالئم  جهان سراسر  مسلمان  امپراتوريهاي  هجدهم/   دوازدهم ۀدر سد
 از ، صلييب  جنگهاي  جريان در  كه را  صنعيت و  تكنولوژي  مهان(  صنعت و  تكنولوژي در  اروپايي  قدرهتاي  سريع  پيشرفتهاي با بود  مهزمان
  ديگران بر  جنگي  اسرتاتژي نيز و  دريايي  نظامي  برگ و ساز ۀهتي در قدرهتا  اين (.بودند  آورده  دست  به ، اسالم  شدن  جهاني  توسعه



 و كردند مي سالحها  جديدترين  درخواست  روپاييانا از بودند  مشغول ستيز و  جنگ  به خود  ميان در  كه  مسلمان  قدرهتاي. گرفتند  پيشي
 خود سود  به را آهنا  هاي توطئه و كردند پيدا  زمني  گر مشرق توطئه  سياسي  حمافل در ورود  براي  بسياري  فرصت  هم  اروپاييان

  سالطني امور در  سراجنام و  ايران  صفوي  پادشاهان مصر،  مملوك  شاهان هند، در  مغوالن  امپراتوري امور در  اروپاييان. برگرداندند
انگليسيها، فرانسويها، آملانيها، هلنديها، اسپانياييها، پرتغاليها و  از بودند  عبارت جو  مداخله  قدرهتاي .كردند  مداخله  عثماني  امپراتوري

  كه آجنا تا  كه  داشت مي وا  آن  امپرياليسيت و  جتاري  اهداف و برتر  فني  مهارت را  اروپايي كشور هر  عمل در  كه دهد مي  نشان امر  روسها. اين
  .آمدند مني بر آهنا  پس از  مسلمان  قدرهتاي  كه بود  حايل در  ينا و. بكشد  سلطه زير  به را  اسالم  جهان تواند مي
 

. خواندند مي « تنظيمات« را  اصالحات  اين. كنند  زسازيبا و  اصالح را  دولت و  سپاه تا كردند  كوشش بار  چندين  تركان ، دوره  اين  در ّطي
  اصالحي  اقدامات  داليلي  به اما. خبشد  جنات  رفت مي  ضعف  به رو  بريون و  درون از  كه را  امپراتوري  اصالحات  اين  كه  رفت مي انتظار
   .گرديد  شكست  به منجر

 

 

 را خود آخر  نفسهاي  كه  بيماري ، گرفت  نام « اروپا بيمار مرد «  كه آجنا تا  يافت  ادامه  مهچنان  ترك  امپراتوري  احنطاط  كرميه  جنگ از  پس
 .كشيد مي

 ناپذير درمان را  مزاجش و  حال نيز  دوستانش  بلكه  دمشنانش تنها  نه  كه بود  شده  خواري  مهه  آن  متحمل  تركيهتر چرا  كه  است  اين  لسؤا  پس
 و  مانيعث  امپراتوريهاي  ميان  ي نتيجه بي  جنگهاي  كه گويند. اند كرده ذكر  گوناگوني  عّلتهاي  سؤال  اين  به  پاسخ در د؟كردن  اعالم
  جتاري نفوذ  معرض در را آهنا  دوي هر و  ساخت  تضعيف را  امپراتوري دو  اين  هجدهم/   دوازدهم تا  شانزدهم/   دهم  هاي سده  ّطي در  ايران

 ، داشت  توجه  انسلط  سعادت و  خوشي  به  بلكه ، نداشت  ميل كشور  آسايش و  رفاه  به  عثماني  امپراتوري  اداري  اصول و ؛ گذاشت روپاا
  مستعجل  شكوه  شدن  سپري  حمض  به و شد؛ مي  فروش و خريد  رشوه با آهنا  عايل  مناصب و بود  كوتاه بسيار نپاشاها  اشتغال  مدت و

  براي  ر داشتند كهحضو اروپا در  سال  دويست  مدت عثمانيها  كه شود مي ادعا نيز و. هناد  ضعف  به رو  سالطني  قدرت  عثماني  امپراتوري
  شريان ضد بر  كه  اي جنگي تدابري  گذشته  اين از.  است  درازي بسيار  زمان  كاريش جتاوز ۀادام و  حفظ در  شرقي ۀسلسل  يك

  اين بر مزيد نيز  بود. فساد سالطني  شده  منسوخ و  كهنه  ۀكنند نااميد طور  به ديگر  هفدهم/   يازدهم  ۀسد  ۀميان در  رفت مي كار  به  تانجمارس



  اين بر  دهعقي ، بگوييم تر روشن. افتاد فساد و چينيها  توطئه مراكز  يعين ، سلطان  حرم يا  وزيران  دست در  حكومت ۀعالي  قدرت. بود  علل
  كنيزان و  ارواح  احضاركنندگان  دست در  واقع در  قدرت. كرد مي امور تدبري  كه بود وزير  نه و راند مي  حكومت  كه بود  سلطان  نه  كه  است

 و  لياقت  اساس بر  نه بود  دهي  رشوه ۀپاي بر نيز  آن افراد  ترفيعات و بود فساد در  غرق  سپاه و كرد مي بيداد مالياهتا  عالوه  به. بود زرخريد
   . شايستگي

 

  ناقص  خارجي و  داخلي  عوامل  برحسب  عثماني  امپراتوري  زوال  تبيني  كه ماند مي  هناگفت  ديگري  حقيقت اينها ۀمه  قبول از  پس  حّتي
 و  اداره سوء و فساد«.  بياوريم نظر در بردند  ميان از را  امپراتوري  سراجنام  كه را  خارجي  قدرهتاي  دسايس  آنكه مگر بود خواهد

  آنچه.  است  بوده جا بر  مهچنان  هم  امپراتوري و  داشته وجود  مهواره چيزها  اين.  است  نشده  عثماني  امپراتوري  سقوط  موجب  كفاييت بي
  ]1[.برد  ميان از اروپا را  انيعثم  امپراتوري... بود  اروپاييان  مطامع فشار پيچيد  هم در را  آن طومار  عاقبت

 

  . ایران .2
  شيبك(  خان شيباني  دست با. پاگرفتند  ايران در  صفويان و  تركستان در  ازبكان  يعين  تازه  نريوي دو ، تيموريان  قدرت  فروپاشيدن از  پس 

 هند  متوجه  شكست  اين اثر بر بابر. گرديد  شكست  متحمل هند  مغوالن ۀسلسل گذار پايه بابر  كه بود  ازبكان امري  خنستني ،) خان
   .كرد  گذاري پايه آورد  دوام 1274/1857  سال تا  كه را  اي امپراتوري و گرديد

 

  امپراتوري  فروپاشي از  پس و که رهرب شان شیخ صفی الدین  از اردبیل بود بودند  آذرباجيان در  مذهب  شيعه  صويف ۀطريق  رهربان  صفويان
 بعد  سال  سه و خواند  شيعيان ۀكلي رهرب را خود ، صفويان رهرب ، امساعيل 904/1499  سال در. گرديدند  سياست  متوجه  تيموريان

   .(به تاریخ صفویان در مهین اثر نگاه کنید).  گرفت  شاه  لقب
 

 

  لّذت  ستمكاري از  كه بودند  كفايت بي افراد  اي دسته  عباس  شاه  جانشينان. رسيد خود  اوج  به اول  عباس  شاه  سلطنت  ايام در  صفوي  دولت

                                                             
1 Elie Kedoure, England and the Middle East , Bowes and Bowes, 1956, p.14. 



  داخلي امور در  اروپاييان  ي مداخله  به  رانياناي  بدخبيت ۀعمد  عّلت. دادند مي  نشان  حمض  اعتنايي بي كشور  جدي  مسائل  به  نسبت و بردند مي
.  است  ايران در جديد  تاريخ سرآغاز 1213/1798  سال در مصر  به  ناپلئون ۀمحل .ودش مي  مربوط  خمتلف  هاي هبانه  به  مسلمان  كشورهاي

 ۀروسي .رفتند  پيش  ايران در  مشرق  مست از آهنا رو ند. از اينگرفت  جدي را  ايران  راه از هند  به  رسيدن  براي  ناپلئون  ۀنقش ازانگليسيها
که حمصور   ايران. ماند  باقي  ثابت  ايران  مرزهاي  تركان  جانب از تنها. بودند  كرده  احاطه را  راناي  مشرق در انگليسيها و  مشال در  تزاري

 و  ايران  ميان بار چند  روسيه بريتانيا  خواست بر بنا.  نداشتۀ  جبز موافقت  پالن  های بریتانیا  و روسیه  راچارکشور  های اروپایی شده بود 
  ميان  انتخاب  براي  راهي. خبشيدند  توسعه را خود نفوذ ۀحوز خود  منافع  حتكيم و  حفظ  براي  قدرت دو  اين اما  فتگر در  جنگ  افغانستان

  .كردند مي  رقابت يكديگر با  ارضي ۀتوسع و استثمار سر بر  قدرت دو هر ، نداشت وجود بريتانياييها و روسها

 

شور ک ا بسامانیان مسئول اوضاع ندر قدم اول ایران.ردن  توطئه ها  و دسایس  غرب گذاشتولی منیشود بار احنطاط ایران را کال به گ
و ایرانیان  ملعبعۀ  بیش  ،ول آن  خود ایرانیان بودندکه مسئ بود  حاكم  یمرج و  هرجچرا که در ایران ودند. ب  مسئول بيشرت مورد  اين در شان بودند

گذاشت و دیگران را در بند  مسئول وضع نا   ديگران یشود بی کفایتی ایرانیان را بدوش لذا منم در دست توطئه گران  غربی نبود
  مردم و ،   حاكم  آن بر  طليب سلطه و استبداد و  مذهيب  تعصب و  فكري  اختناق و نداشت وجود  آن در  سياسي  انسجام هبنجار ایران دانست .

  هيچ در معترب متفكر  يك  ايران  دوره  اين  ّطي در. مفهوم خود را  از دست داده  زوال    ان ظهور و که برای ش ند،بودقيد و بي خونسرد و  كاهل  آن
 وجود  دوره  اين در  ذكري  شايان  شخصيت نگار، تاريخ و  نثرنويس و شاعر چند جز  به.  نداشت  بشري  معرفت  هاي شاخه از  يك

   . نداشت
 

  زيب  اورنگ و  جهان  شاه ، جهانگري ، اكرب  پادشاهي  ايام در هند،  مغوالن  امپراتوري  يعين ، مسلمان  بزرگ  امپراتوري  . سومنيدــــھن . 3
  اشيبسر در  سرعت  به  امپراتوري  اين ، فروبست  جهان از  ديده 1119/1707  سال در  كه  زيب  اورنگ از  پس. بود  شكوفايي و  رونق  اوج در

 از  درازي  ي رشته  بزرگ  عباس  شاه و  قانوني  ند سليمانمان نيز را  زيب  اورنگ.  داشت بسيار  علل  مغول  امپراتوري  حنطاطا. افتاد  احنطاط
 شوند مي  يافت  پادشاهاني  ناخواه  خواه گردد  موروثي  پادشاهي اگر جو،  سلطه  ۀجامع در. آمدند  پي در  كفايت بي و  نااليق  جانشينان

جتربه ثابت کرده است چون فساد در جامعه ای مستولی گردد مهه چیز رو به زوال و نابودی . منیداشته باشند ابتكار ۀقو اصال يا  كه
حتمی میرود( ما منونه آن را در ساهلای اخیر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم  در افغانستان  دیدیم که  علی رغم کوشش  های جامعه 



مریکا و به حمل سقووط و پرتگاه رسانیدبقسمیکه  حتی پوهلای باد آورده  آ 2015این کشور را در سال  جهانی، فسادگسرتده 
  امپراتوريهاي در. و پنتاگون نیز چاره ای از  پیش  نربدند و مهه شان دست بسر شدند(مولف))صندوق بین املللی  پول و نیرو  های ناتو 

  معدودي اگر رو اين از و  يافت مي دراز سر  رشته  اين  گاه و آمد مي  ديگري ۀاراد بي  پادشاه  ناتوان و  ضعيف  پادشاهي  پي در  مسلمان
  بدون ، زيب  اورنگ  جانشينان ۀكلي.  گشت مني  فراموش هرگز  آنان  اوردهايدست زدند مي  اصالحي  اقدامات  به  دست  اليق  رجال

  سياسي كالبد در  كه  بيماريهايي  درمان  جاي  به. دور  مملكت  مهمات از و بودند  خوشگذراني رد  غرق آهنا. بودند  نااليق  افرادي استثنا،
  .بودند  ساخته حقري  دسايس و عياشيها  د، خود را سرگرمخور مي را  آن  درون از و بود  خزيده  امپراتوري

 

  اشرافيت با  مهراه. بود  كرده فاسد نيز را آهنا  راحت و  آسوده ، پرتنعم  زندگي. نداشتند  پادشاهان از هبرت  وضعي  مغول  حمتشمان و  اعيان
  .غلتيد در فسادفس  گرداب  به نيز  سپاه ، مغوالن

 

 رد را  مغوالن  امپراتوري  سرنوشت  كه باشند  رجايل نيز و  مغوالن  سپاه فساد و  ناتواني شاهد زودتر  چه هر  صد بودند كهمرت  خارجي  قدرهتاي
 ۀكلي  بلكه شدند،  عام  قتل  دهلي  اهايل تنها  نه او  فرمان  به. كشيد لشكر هند  به افشار  نادرشاه ،1152/1739  سال در. داشتند  دست

 ۀضرب از هنوز  مغوالن  امپراتوري . ساخت » ناتوان و  خون بي« را  مغوالن  امپراتوري هند  به نادر  هتاجم . رفت يغما  به هند  مغوالن  ايثروهت
که از حمافظین خاص  ابدايل  امحدشاه  به  معروف ، ابدايل  ۀطايف  افغاني  رئيس  تازهاي و  تاخت از  موجي  كه بود  نكرده  راست كمر نادر  هتاجم

   .آورد در پا از ،نادر شاه بود بار دیگر  هندرا
 

 

 وارد  مغوالن بر  پي در  پي  شكستهاي و كشيد لشكر هند  به بار  نچنديابدالی ،  امحدشاه ،1181/1767  تا سال 1161/1748  از سال
 كشور  بلكه ، ا شكستر  مغوالن  سپاه  پشت تنها  نه  امحدشاه  هتامجات (.شدند  گذشته از تر ضعيف بسيار آهنا ، هتاجم هر از  پس و آورد

ا شاهد شکست  های مفتضحانه مامحد شاه در زمان هجوم نادر به هندنکته قابل اذعان این است که قبل از .كرد  فلج  مايل  حلاظ از نيز را
هزار 350چطور توانست  اردوی حممد شاه که خود را امپراتور هند میدانست  بودیم و دیدیم  که در دشت کرنال نادر با اردوی خسته اش 

روبرو سازد و  های از خون  از اثر قتل  های عام   ی  او را در  پیش  چشمش  نابود سازد و کوچه بکوچه مردمان دهلی را  در تاالبنفر



نچه که ساالران و وزیرانش اندوخته بودند ، با آم متام گنجینه  های بی نظیر هندوستان را که افتخار پادشاهان  بابری هند بود عاقبت ه
گان اهدخت  های بابری را که فرزند زادز شبه نادر شاه تقدیم و تنی چند ا خود دستان با را مههاهم ازسالحها و مهمات و توپخانه 

مردمان دهلی  با از دست دادن عزیزان شان  در  که این در حالی بودبه  تزویج نادر و پسرش در آورد و بود اورنگزیبگورکانی یعنی 
  اين.  رد((مولف)خون دل غوطه میخوردند . این شهنشاه بی کفایت خباطر خوشنودی سردار فاتح ایرانی جشن  با شکوه عروسی بر پا ک

   ت بیشرت بیابدعسر   مغوالن  لرزان  امپراتوري ۀجتزي ی جمدد توسط امحد شاه ابدالی، باعث شد تاتازها و  تاخت

  و زود تر بدست ایادی انگلیس یعنی کمپنی هند شرقی نابود گردد. 
 

 از  پادشاه  طوالني  غيبت و  امپراتوري ۀآوردند و از سوء ادارا سر برر اينجا و آجند  هندوان ، عاقبت  هم   زيب  اورنگ  پادشاهي  در ايام
  ۀگذشت  احياي  خواب آهنا. كردند  برداري هبره ،خباطر فتح قندهار  داخل خاک خراسان برای جنگ می شتافت دور از هند   که پایتخت 

دليها، سيكها و بون ستناميها، راجپوهتا، رو، اين از. ديدند مي ار هارشا يا آشوكا  امپراتوري نظري هند،  امپراتوري  يك اجياد  طريق از را خود
  شورشي عناصر ، زيب  اورنگ  مرگ از  پس. داشتند  مشغول خود  به را  وي  حياتش  پايان تا و شوريدند  زيب  اورنگ ضد بر  متورايي  جاهتاي

مستقّل از   كه -  بنگال  هاي و صوبه Oudh  اوده ، دكن  تهايدول - جديد  مسلمان  دولت چند. گرفتند  بيشرتي  نريوي  رفته رفته
 و زدند  شورش  به  دست نيز آهنا اما بودند،  معرتف  وي  امسي  قدرت از  فرمانربداري  به ظاهر  حسب بر چند هر بودند،  دهلي  امسي  امپراتوري

  .افزودند  پريشاني و  اغتشاش  اين بر
 

  امپراتوري شد  موّفق  عاقبت  كه  مّليت. برآورند پايدار  نشيين سلطان  نمغوال  امپراتوري  هاي ويرانه بر  كه ندنبود مقدر  نهندوا  نه و  مسلمانان  نه
 و يتهامعاف  كسب  طلب در و ، بازرگانان زي در بود  ديده  زمان  آن تا هند  كه بود  امپراتوريهايي ۀكلي از تر بزرگ بسيار  كه افكند  پي  قدرمتندي

 در  مداخله  به  خمتلف  هاي هبانه  به  سرزمني  اين در  پايي  جاي  آوردن  دست  به با آهنا.  ند گذاشته  هاي دروازه  به  قدم  جتاري  امتيازات
  تفوق قصد  كه را  ينريوهاي ، جنگي  ابزارهاي  آخرين و برتر  جنگي تدابري ، زيركي  ي واسطه  به ، سراجنام و پرداختند كشور  داخلي امور

  اساس بر  كه بودند انگليسيها  اينان. شدند  قاره  شبه  بالمنازع خداوند  نيم و  قرن  يك  مدت و كردند  بريون  يدانم از داشتند را هند  خاك بر
  مسلمان و هند  فرمانروايان  متقابل  اختالفات و  فكري ركود ، نظامي  ضعف از و كردند مي  عمل »رود مي  جتارت  پي از  پرچم«  كّلي  ۀقاعد

 كردند، مي  مبارزه هند بر  تسّلط سر بر فرانسويها و پرتغاليها هلنديها، نظري ، اروپايي  قدرهتاي ديگر  كه  است  راست. كردند  ريبردا هبره



  فايق  شرقي ۀانديش و  ذهن  به  معرفت در بريتانياييها  ريبرت شايد نيز و كشور  آن  دريايي  نريوي و بريتانيا  ديپلوماسي بر نتوانستند  يك  هيچ اما
   .آيند
 

  جان  به را هند در  حاكم  قدرهتاي ، عثماني و  ايران  كشورهاي در روسها و  خودشان مانند و ، انگليسيها نظري هلنديها در اندونزي
 در  استقالل  جنگ. شدند هند  سرزمني اختيار  صاحب خود »هاانگليسي« آهنا و رفتند  حتليل قدرهتا  اين  اينكه تا انداختند، يكديگر

  آخرين و خوردند  شكست  سخيت  به  جنگ  اين در هنديها. بود  بيگانه  يوغ  افكندن  براي  هندي  هاي توده  تالش  آخرين 1273/1857  سال
  جهان از  ديده  يتهتيدس و فقر  هنايت در آجنا در و شد تبعيد  رانگون  به انگليسيها  سوي از  قيام  رهربي  اّتهام  به هند  مغويل  پادشاه

 و  فكري و  سياسي  حلاظ از هند  مسلمانان ، استقالل  جنگ از  پس. درآورد صدا  به را  مغول  بزرگ  امپراتوري  مرگ  ناقوس  واقعه  اين.  فروبست
   .بود هند  مسلمانان  براي  تحيا ۀدور  ترين تاريك  دوره  اين. فرومردند تقريبًا  اجتماعي

 

  است  فرهنگ  اين  هاي دوره  ترين تاريك  ّطي در چند هر شود، مي آشكار  آن  زوال  هاي نشانه دارد قرار  اوج در  عظيمي  فرهنگ  كه  قيتو  مهواره
 ۀدور  . اينباشد  شده مقدر  آن  براي  سريع  يخاموش و مريد فرو  آن در  حيات ۀرق با  اينكه مگر شود، مي ظاهر  آن  روشنايي پرتو  ضعف  كه

  هندي ، عربي ، فارسي  كلمات از  است ۀآميز  كه بود اردو  زبان  گسرتش  دوره  اين  نيكوي  حوادث از. نبود  مطلق  خاموشي ۀدور  احنطاط
  شاه توّلد  دوره  اين  وبخ رويداد ديگر.  توسعه و  طبس  براي ناحمدود  ظرفيت با  است  جديدي  زبان اردو ، رفته  هم  روي اما.  سنسكريت

  ]2[. ی از تاریخ  هندوستان به حتلیل گرفتديگر  فصل یکدر بايد را هند  مسلمانان ۀانديش و  فرهنگ در او  سهم و  تعاليم  كه بود  الّله وّلي
 

 ، يانپرتغال  يعين ، خارجي  قدرهتاي جتاوز شد  اندونزي در  نمسلمانا  حكومت  فرورخينت  موجب  كه  عللي  ترين مهم : زيــــدونـــان .4
 بودند پرتغاليها گذاشتند  اندونزي  سرزمني  به  قدم  كه  بيگانگاني  خنستني. بود كشور  اين  خاك  به هلنديها و انگليسيها اسپانياييها،

  جتارب  دريازني  ماجراهاي و  پويش از  طوالني  اي رشته  راه از و بودند  آورده پديد  نريومندي  دريايي  نريوي  ميانه  هاي سده  پايان در  كه
 وا  اسالم  نابودي  به را آهنا  كه بودند  نريومندي  صلييب نربد  روح از لربيز آهنا ، گذشته  از اين .بودند  كرده  كسب  دريايي  جنگ در  گرانبهايي

  اضافه عرهبا  دست از  جتارت احنصار  گرفنت  جهت  شديدي  اقتصادي  ۀانگيز ، ديين  ۀانگيز  به ، ايام گذشت با.  داشت مي
                                                             
2 D.G.E.Hall, A History of south - East Asia , London, 1955,p.197. 



 در عرهبا  بازرگاني  به  زدن ضربه  طريق از  پرتغال زيرا بود،  ممكن واحد  آن در  دنيايي  ۀجيف و خداوند  به  خدمت  خوشبختانه«. گرديد
 ]3 [.»بزند  ورد، ضربهآ مي  دست  به  ادويه احنصار از را خود مددرآ  ۀعمد  قسمت  كه ، عثماني  امپراتوري  به  داشت نظر

 

 و  قدرت  فرصت  كمرتين در توانستند  مسلمان  بازرگانان ديگر و عرهبا  خمالفت  رغم  به ، برترشان  جنگي تدابري  ي واسطه  پرتغاليها به
 نفوذ ۀحوّز ۀتوسع  به  ميلي ]  لپرتغا هند[  ۀالسلطن نايب  اولني ، idaاFrancisco de Alme فرانسيشكو دآمليد .دهند  توسعه را خود نفوذ

  آلبوكركه آفونسو  دون ، وي  جانشني اما. كند  قناعت  منطقه  آن  جتاري  دستاوردهاي  به بود  مايل و  نداشت ماالبار  ساحل  سوي  آن در خود
Don Affonso Albuquerque كردن  جلوگريي نيز و  پرتغال رشد  به رو  قدرت  حفظ  جهت درآمد  نابعم  افزايش  براي ، كه  ريافت، د  

 از  است  الزم كنند،  گردآوري ماالكا از را  چني و  سيام ، بنگال ، ادويه جزاير  حمصوالت توانستند مي  كه  مسلمان ّجتار  دريايي  فعاليتهاي از
بنا بر  .برد  محله ماالكا  به  اش طلبانه توسعه  ۀبرنام  اجراي در 1511 ژوئۀ  اول رد  وي رو اين از. شود  كشيده  دست  وي  سلف  سياست

  قدرت  توسعه  طريق از  اسالم رشد  به رو  قدرت  شكسنت  هم در و   مسيحيت  ترويج  آلبوكركه  اصليۀ انگيز Crowford كرافورد  ي عقيده
  ]4[   .بود  مسلمانان  اقتصادي  منابع  بسنت و  پرتغال

 

  شايستگي و  لياقت  كه  پرتغايل  مسيحي  ، مبّلغ Francisco Xavier خاوير فرانسيشكو  كه بود  آلبوكركه آفونسو  دون  يتصد  در ايام
 ]5[.شد  دعوت  سرزمني  اين  به ماالكا  بوميان  ميان در  مسيحيت  ، با مقصود آشكار ترويج952/1545  سال در ، داشت  اي برجسته

 اگر. بود  كرده  كسب  فراواني  شهرت بود  پرتغال  حكومت  به  مّتكي  نظامي و  مايل  حيث از  كه  مذهيب  تبليغۀواسط  به خاوير فرانسيشكو
 و  امپرياليسيت ۀامبرن  ساخنت استوار يا پايدار  كه بودند  دريافته  مهچنني كردند، مي  عمل  جتارت  دنبال  به  پرچم  كّلي ۀقاعد ۀپاي بر  ايام  آن  اروپاييان

 استثمار جزاير  اين بر  پرتغال نفوذ ۀعمد  هدف.  است  مستعمرات  مردم  به خود  آيني  قبوالندن نريومند  سياست  اعمال  مستلزم آهنا  استعماري
  بدين  وايف كنند  محايت  خارجي  حكومت از بود  ممكن  ديين  پيوندهاي ۀواسط  به  كه  بوميان  ميان در  مانع اجياد از هبرت چيز  هيچ اما. بود  جتاري

 ۀحوز. كرد  جلب خود  به را  اندونزي  مردم  توجه پرتغاليها  دين و  فرهنگ ، زبان خاوير، فرانسيشكو  تبليغي  مساعي ۀنتيج در. نبود مقصود
ۀ برنام  رفته  هم  روي. گرويدند  مسيحيت  به و كشيدند  دست خود  ۀقبيل  آيني از  پرستان طبيعت از  مشاري و  يافت  وسعت  پرتغال نفوذ

                                                             
3 Ibid 
4 History of the Indian Archipelago, Edinburgh, 1820. 
5 Coleridge, The Life and Letters of St. Francis Xavier, London, 1872, Vol. I. 



  بريون  ميدان از را  اسالم  نتوانست  مسيحيت جا  هيچ در زيرا شد،  مواجه  سخيت  شكست با ديگر  جاهاي و ماالكا در  مسيحيان  تبليغي
  .گردد  دين  اين از  آن ۀسكن  كشيدن  دست  موجب  توانست يمن  ترغييب  اجباري و فشار  هيچ و بودند  آورده  اسالم  ادويه جزاير. كند

 

  اين در  آلبوكركه .كردند صادر  هندي و  مسلمان  سوداگران  بازرگاني  فعاّليتهاي  ساخنت  متوّقف  براي  قوانيين ، پريوزي از  پرتغاليها پس
  نيناچتوئن  نام  به  مسلمان غري  منصيب  و صاحب Jaja Utimutis  جاجا اوتيموتيس  نام  به  تبعيدي  مسلماني  پشتيباني از  مأموريت

Ninachetuen گرديد آغاز ماالكا در  وحشت و ترور  برخوردار بود. حكومت. تهاي ۀكلياليپرتغايل  فعت با  ضدشد  سركوب  متام  شد. 

 

 و  جاوه ،  آنام ،  سيام  سالطني  سوي از  سفرايي. كردند  برداري هبره  بومي  فرمانروايان  متقابل  حسادهتاي و  داخلي  پرتغاليها از اختالفات
  اينۀمه. آمدند ماالكا  به برند، كار  به  رقبايشان ضد بر بتوانند  كه ، جنگي ۀاسلح  آوردن  دست  به و پرتغاليها  رضايت  جلب  براي سوماترا

 جزايرۀ برجست  فرمانروايان از  برخي با  اّتحاد نظامي .آورند  دست  به  اندونزي  خاك رد  حمكمي  پايگاه  كرد كه  كمك پرتغاليها  به  مسائل
  امرينشينهاي  ساخنت  مطيع پرتغاليها  براي. كند  گسيل  يافته  تشّكل كمرت و تر ضعيف جزاير  به را  ناوگانش  كه كرد  تشويق را  آلبوكركه

  سياسيشان  مهارت برد مني  پيش از  كاري آهنا  جنگي تدابري  كه  جايي در زيرا نبود، دشوار بودند  پراكنده  سراسر جزاير ادويه در  كه  كوچك
 Sir هيوكليفورد سر. پرتغاليها  هاي  خدعه و رمحيها بي شرارهتا،  باب در  داستاهنايي از  است پر  ادويه جزاير  هاي سالنامه. شد مي پريوز

Hugue Clifford صب و  حرارت ]6[.بودند  آورده  هجوم آسيا  به  راهزني  روح با  كه  است  كرده مانند  زنبوراني  پرتغاليها را بهجنگ  تع  
  .افزود مي آهنا ۀسران خود رفتار و  رمحي بي بر  مذهيب

 

  ادويه  جتارت احنصار از پرتغاليها  كه  كالني  سودهاي  ۀكشيدند؛ جاذب استثمار  به را  اندونزي  مردم  كه بودند  خارجي  قدرت  اسپانياييها دومني
. كشيد  طول  سال  سه  مدت  كه  گرفت در  طرف دو  ميان  جنگي  نتيجه در. كرد  جلب جزاير  اين  به را اسپانيايها بودند،  آورده  دست  به

 بر توانستند مي پرتغاليها  هم و اسپانياييها  مه  آن  طبق بر  كه شد  بسته  اي هعهدنام  متخاصم  طرف دو  ميان 936/1529  سال در  سراجنام
  ي سلطه در  تفوق  براي  كه بودند  خارجي  نريوهاي تنها پرتغاليها و اسپانياييها 937/1530  سال تا. برانند  حكومت ماالكا  خمتلف  خبشهاي
  كه  اندونزي  حاكم  رؤساي  متقابل  حسادهتاي و  داخلي  اختالفات. كردند مي  كديگر رقابتي با  اندونزي  مردم  جتاري  كشي هبره و  سياسي

                                                             
6 Sir Hugue Clifford, Further India , London. p. 48. 



 هند، در  كه  مهچنان. كرد  كمك  مقاصدشان در را پرتغاليها و اسپانياييها بودند  خواسته  ياري  رقبايشان بر  غلبه  براي  بيگانگان از بارها
  حّكام  اختالفات از  اسپانياييان و  پرتغاليان نيز  مهچنان و كردند  فادهاست Karnatak  َكرَنتك و  دكن  ايه راجه  متقابل  نزاعهاي از انگليسيها

 اّتحاد  شكسنت  هم در  براي كردند، مي  پريوي « كن  حكومت و بينداز  تفرقه«  سياست از  كه  بيگانه  قدرهتاي. كردند  برداري هبره  اندونزي
 و مهارهتا. منودند  استفاده خود  جتاري مقاصد پيشربد  براي  ابزاري  عنوان  به آهنا از هابعد و كردند مي  توطئه ، ير ادويهجزا  مسلمان  سالطني

 و آهنا ۀبصريان  انديشي مصلحت از  استفاده  براي و  واداشت آهنا برابر در  تسليم  به را  بوميان  بيگانگان برتر  جنگي  تكنولوژي
   .گفتند مي  متّلق آهنا  به افزار جنگ  دترينجدي  گرفنت

 

. كنند  خودداري يكديگر با  جنگيدن از نتوانستند ماالكا، ۀجزير در خود نفوذ ۀحوز سر بر  موافقتشان  رغم  پرتغاليها و اسپانياييها، به
 از  پس  الس پنج و  چهل تا پرتغاليها. شدند  رانده  نبريو  ادويه جزاير از 947/1540  سال در و شدند  شكست  متحمل اسپانياييها  عاقبت

  ترتيب  بدين. درآمد صدا  به  آنان  مرگ  ناقوس 1003/1595  سال در هلنديها ورود با. راندند  فرمان  ادويه جزاير بر اسپانياييها  راندن  بريون
  هفتم و  بيست تا 1595  سال  ژوئن  دوم از  يعين براند،  حكومت  اندونزي بر  سال چهارصد حدود بود مّقدر  كه  اي خارجي  قدرت  سومني

   .بود هلند -  كرده  اعمال  استعماري  قدرتي  كه  بيگانه  سرزميين استعمار ۀدور  ترين طوالني - 1949  سال دسامرب
 

  بيشرتين  كه  چيزي اما هبرتند،  جنگي  مهارت و برتر  ظامين  تكنولوژي  داراي  حمّلي  پادشاهان با  جنگ در  كه كنند ادعا توانستند هلنديها مي
  فرمانروايان. بود  آن از پيشرت  حّتي و  هجدهم و  هفدهم/   دوازدهم و  يازدهم  هاي سده در  اندونزي بر  حاكم  پراكندگي كرد  آنان  به را  كمك

 هلند از  جنگي  سالحهاي  آوردن  دست  به  ناگزير بودند براي  اغلب و بودند  شده  تضعيف خامنانسوز  جنگهاي اثر بر  اندونزي
 از را پيماهنا  اين آور زيان  ماهيت. كنند  موافقت و  محايت  جلب آهنا از خود مقاصد  براي و ببندند آور زيان ۀگون  جتاري و  نظامي  پيماهناي

  ميهمانان  فتصر  به  جاوه سراسر ،1191/1777 و 1088/1677  ايساهل  ميان  يعين ، سال يكصد حدود در  كه  يافت  توان مي آجنا
 سودآور ديگر جنگلها و  ماهيگريي و دادند  دست از را خود  مشاغل  بازرگانان و  سازان كشيت«  آن از بدتر و درآمد  ناخوانده

 » رشد باز ايستاد. از آهنا  اجتماعي  حيات  اقتصادي جوهر و گرديدند كشتكار  مردمي هاۀ جاو. نبودند

 

 عناصر. خود مقاصد پيشربد  براي  حمّلي  اشرافيت از  استفاده از بود  عبارت  كه كردند  باب  اندونزي در را  غريمستقيم ۀادار  هلنديها نظام



  خبشهاي از مقدار هر آهنا  كه  وقيت تا  يعين كردند، مي  كمك  مردم  جتاري  كشي هبره در  استعمارگران  به  كه  وقيت تا ، اندونزي  ۀجامع  منحط
 كار  اين  ي نتيجه. شدند مي برخوردار هلنديها  نظامي  كمك از گذاشتند مي  اختيارشان در كردند مي  طلب هلنديها  كه را  جامعه  خمتلف

  هلندي  استعمارگران  دست  آورد، اما تا حد آلت  دست  به  زيادي  قدرت  مردم  به  نسبت فاسد  كّلي  به  اشرافيت چند هر. بود  وحشتناك
   .داد  دست از را خود  استقالل و كرد  سقوط

 

 

.  داشت حمدود بسيار  اي دامنه آهنا  بازرگاني  فعاليتهاي اما بودند،  جاوه در  جتاري  شركتهاي  داراي چينيها هلنديها، ورود از  پيش
 آهنا  به چينيها از هبرت  كه شوند مني  يافت  مردمي  جهان در  كه كردند مي  احساس زيرا كردند، مي  نگاه  مطلوب  نظري با چينيها  به هلنديها
 .شدند كشور اقتصاد  جذب ۀفزآيند طور  به چينيها ، نتيجه در. نبود  ممكن Batavia اباتاوي  به آهنا از  زيادي ۀدع  آوردن اما كنند؛  خدمت

 نيز هلند  شرقي هند  شركت  صادرات در  بلكه شتند،دا مي خود  دست در را  واردات بود،  شده  ريزي طرح  اصل در  كه  ها، چنانتن  آهنا نه
 .دبودن  مردم  اين با  نشانده  دست  اشراف  روابط  مثل  بوميان با آهنا  مناسبات داشتند، چينيها  كه  قدرهتايي و  امتيازات  سبب  به .بودند  سهيم

  منحل  شركت  اين 1213/1798  سال در اما. رسيد خود  قدرت  اوج  به هلند  شرقي هند  شركت ، هجدهم/   دوازدهم ۀدر آغاز سد
 خود ممتاز  موقع  اندونزي  ۀجامع  ساالري  اشراف  اعضاي اما.  گرفت قرار هلند  دولت  مستقيم ۀسلط  حتت  اندونزي  سرزمني و گرديد

 از  معيين درصد يافتند  اجازه و گرديد  موروثي دبو  دستشان در  كه  مناصيب آهنا  موقع  حتكيم و  تقويت  براي. كردند  حفظ  مهچنان را
  باالدست  هلندي  منصب  صاحب  پاسخگوي هلند ۀنشاند  دست  اشراف. بردارند كردند مي  گردآوري  بوميان از  كه را  حمصوالت

  معيين  ارضي  ماليات تنها  نه  كه دبودن  ملزم  دهقانان. داشتند شديد  اسارت  حتت را آهنا خود  كه  دهقاناني  پاسخگوي  هن بودند خود
. خواستند مي  حمّلي و  خارجي  رؤساي  كه كنند كار قدر  آن و  داشت نياز بداهنا  حكومت  كه بكارند  حمصوالتي بودند جمبور  بلكه بپردازند،

  حيات بر  سنگيين بسيار  خسارات و  تلفات  كه شد مي  گسرتده  قحطيهاي گرفتار غالبًا  اندونزي  كه بود  اين  جبارانه  نظام  اين ۀنتيج
   .آورد مي وارد  حيوانات و انساهنا

 

 

 با  متاسي  نه و كنند  كسب  جتربه  كار جتارت در توانستند مينه   اندونزي  مردم بود، چينيها و هلنديها  دست در  بازرگاني امور  كليۀ  چون



 بازار و  توليدكننده  ميان  شكاف  موجب«  زرع و  كشت  نظام Van der Kolff  كولف در  وان  ۀگفت  به. باشند  داشته بازار اقتصاد
 از. » حمّلي  بازرگان ۀطبق رشد  براي  امكاني  و نه ستد و داد  براي  بازاري  نه ، داشت وجود بازار از  شناخيت  نه  آن ۀواسط  به  كه گرديد

   كشاورزي كار در آهنا ابتكار و  خالقيت  متام  غارت  اين  كه كردند مي  غارت را  دهقانان  نانچ  چيين -  هلندي  احنصارگران ، گذشته  اين
  ربح با را  وام  اين نيز چينيها و بگريد  وام اعتبار  منبع تنها  ا يعينچينيه از بود ناگزير  دهقان  كه بود  گزاف  چنان مالياهتا.  كشت مي

  براي  كه بكارد  حمصويل بود ناگزير  نتيجه در كند؛  پرداخت  جنس با تنها  توانست مي را خود  وام  دهقان .پرداختند مي  وي  به  گزاف
   .بفروشد كرد مي  تعيني طلبكار  كه  نرخي  به را خود  حمصول و باشد  قبول  قابل  دهنده اعتبار

 

  بّقيه بربند  هبره  آموزش از يافتند مي  اجازه  كه  اندكي  هاي خانواده از غري و ندنداشت  مستعمرات  بومي ۀسكن  پرورش و  آموزش  به  هلنديها توجهي
. نبود  خربي  دبريستان از. شد  تأسيس 1266/1850  ر سالد  مهگاني  ابتدايي  مدارس ، دوليت اسناد  مطابق .بودند  حمروم  نعمت  اين از
 20000 تقريبًا با ۀكتاخبان 1262/1846  سال در.  نداشت وجود  اندونزي در  ذكري  شايان  ۀكتاخبان  هيچ 1235/1819  سال از  پيش تا

  به عمدتًا  كتاخبانه  اين  كتاهباي.  نداشت را  آن در  اگذاشنتپ ۀاجاز  بومي  هيچ 1313/1895  سال تا اما. آمد وجود  به رمسًا  كتاب جلد
   .بود ناچيز بسيار  عربي  كتب مشار و  هلندي  زبان

 

  نكرده  نزول حد  اين تا  اسالمي  ّمتدن هرگز  كه كرد  سقوط  چنان  آن  فكري و  سياسي  حلاظ از  نوزدهم/   سيزدهم  ي سده  ي ميانه در  اندونزي
   .بود
 

   اسالم  آمیز جھان فاجعھ  انحطاط  فكري  علل.113-3-2

 

ۀ كّلي در عّلتها  اين  چون. برمشرد  توان مي را  غريسياسي  عّلت  چندين ما  ثحب  موضوعۀدور  ّطي در  اسالمي ۀجامع  عمومي  احنطاط  براي
  مسلمانان  سياسي  سقوط. رود  سخن يكجا آهنا  ۀمه از  كه  ستا هبرت رو اين از بودند، كار در  خمتلف  درجات  به  اسالم  عامل  سرزمينهاي

 ، گشت مي  مربوط  اروپاييان  ي مداخله  به موارد  ۀكّلي در تقريبًا  خارجي  عوامل  هك قدر مهان. بود  داخلي داخ و  خارجي  عوامل  به  مشروط
  بنابراين.  يافت مي  ربط  مسلمانان خود  روحي و  اخالقي ، معنوي  شكستگيور  به موارد ۀمه در تقريبًا  داخلي  عوامل  اندازه  مهان  به



  كمك  امپرياليست  ملل  دسايس  به ها توده  عظيم  جهل و  مسلمان  امراي  كفاييت بي. بودند  نشا احنطاط  مسئول خود  اول ۀدرج در  مسلمانان
  هاي زمينه در  متمدن  جهان  رهربي بودند، پيشتاز  علم در  مسلمانان  كه  زماني تا. زد مي  امند  دسايس  اين  به ديد  خواهيم  كه  چنان يا كرد مي

 ديگر دادند  دست از را مستقّل و آزاد  پژوهش و  حتقيق  به خود  ي عالقه  آنان  آنكه  حمض  به اما. بود آهنا  دست در  فلسفه و  علم ، فرهنگ
ند و ه  ، تركيه در ايران  شد، بلكه و استثمار مي  اداره  عمارياست  ينريوي  دست بر دراز  زماني  كه  اندونزي در تنها  . نهنبودند  باالن و پويا  نريويي
  را مشاهده  راستني  فلسفي  يا حتقيق  علمي  گريي پي  به  عالقه  فقدان  وجود داشت  اسالمي  از قدرت  ظاهري  صورتي  تا مدتي  نيز كه

  .كرد  توان مي

 

منكر شود.   وجود داشت  مانانمسل  در ميان  اسالمي  خنستني  در قرون  را كه  اي استقرايي  و پژوهش  مطالعه  به  مفرط  ي تواند عالقه مني  كسي
  متفّكران  داشنت  تواند به مي  دارند. اسالم  بسيار گرانبهايي  سهم  و فرهنگي  علمي ۀانديش  در عامل  مسلمانان  تواند انكار كند كه مني  كسي

و   ، تاريخ ، جنوم ، جغرافيا، رياضيات پزشكي،  فيزيك  هاي خود ببالد. در زمينه  بشر به  از حيات  و در هر خبش  حتقيق  ۀدر هر زمين  درخشان
  كه  است  بشري  معرفت  ۀشاخ  از چندين  تنها مشار اندكي  بر مشرديم  كه  هايي وجود دارد. زمينه  اي و برجسته  بزرگ  نامهاي  شناسي زبان

كردند.   كسب  بزرگي  در آهنا پريوزيهاي  پژوهش اوی)(کنجک استقرايي  خود و روشهاي  پررنج  و حتقيقات  مطالعات  به  با اّتكاي  مسلمانان
آور در سراسر  نام  عامل  يك  / نوزدهم  سيزدهم  ي سده  ۀتا ميان  / هجدهم  دوازدهم ۀاز آغاز سد  كه  آور است انگيز و تأسف اما شگفت

، زيرا  جديد است  علمي  معرفت  كردن  و حمكوم  سرزنششود  مي  يافت  دوره  در اين  كه  ، چيزي برعكس  . بلكه وجود نداشت  اسالم  عامل
باليدند. اما در  خود مي  ۀگذشت  وردهايآ ستد  به  اند. هر چند مسلمانان ستيزانه  دين  گرايشهاي  داراي  علوم  اين  كه  رفت تصور مي

  اي فاجعه  ناآگاهي  اين  خرب بودند. حاصل بود بي  كرده  كشف  و تكنولوژي  علم  با پيشرفت  زمني  مغرب  كه  پژوهش  نوين  از وسايل  حال  عني
  و مناظرات  خود را در مباحثات  نريوهاي  پيمودند، مسلمانان مي  پيشرفت  راه  حتقيق ۀتاز  ديگر لربيز از روح  ملل  كه  بود. در حايل  هولناك

،  استقرايي  حتقيقات  كار بسنت  جديد و به  علم  نتايج  و جذب  قبول  جاي  . بهدادند هدر مي  داشت  جتربي  و ماوراي  جوهر كالمي  كه  حاصل بي
  و فحواي  جديد بيان  معرفت  بود و چون  نادرستشان  جديد با آراء مذهيب  معرفت  سازگاري  و استفسار درباب  تنها كار آهنا حتقيق

كرد. اما  مني  را درك  گرايي يا روح  گرايي ماده  معين  حقيقت  كس  د. هيچمشردن مي  كردند و ناچيزش مي  حتقريش  داشت  گرايانه ماده
  وزني  هيچ  گرايي ماده  آن  بود و در پيش  گرايي روح  و اعتبار از آن  وزن  ۀمه  مباحث  ي و در كليه  دو اجياد گشت  اين  ميان  تفريقي

  . نداشت



 
 

  گذشته  رو به را نداشتند، از اين  نوين  علمي  عامل  تقاضاهاي  ۀاز عهد  استعداد برآمدن  پيشگفته  چهارقرن  در ّطي  مسلمانان  چون
  ها و رؤياها در زماني افسانه  جستند. اين  بود پناه  برمال شده  آهنا مدهتا پيش  اعتباري و بي  كذب  كه  ها و رؤياهايي بازگشتند و در افسانه

  و توسل  رجعت  بود. آهنا كمرت دريافتند كه  شده  و منسوخ  نو كامال كهنه  بود، اما در جهان  و موجه  شد بسيار خوب  تصور و پرورده  كه
گردد. مّلتها نيز مانند افراد زير  منجر مي  و هالكت  مرگ  به  كند و سراجنام مي  داللت  و فساد نفساني  بر بيماري  گذشته  به  جمذوبانه

  ناگوار و ناخوشايند باشند، اجتماعات  زندگي  واقعيتهاي  كه  ايستند. وقيت روند يا استوار و پا برجا مي ميقهقرا   به  فشار زندگي
  .يابند مي  و آرامش  خود تسّلي ۀگذشت  برند و با ياد دستاوردهاي مي  پناه  گذشته  به  مانند افراد نژند و آشفته  زوال  و رو به  منحط

 
 
ابراز   شود معرفيت مي  اصطالحًا اجتهاد خوانده  كه  اسالم  اجتماعي  در ساخت  حترك  بزرگ  اصل  از آن  دوره  اين  نمسلمانا  طور كّلي  به

 تعبري و تفسري  اسالم  نظر دارند كه  اتفاق  ، ظاهرًا مهگي اختالفاتشان  رغم  اند، اما به كرده  اصل  از اين  تعابري خمتلفي  ننمودند. فقها و مفتيان
  كه  است  شده  از پيامرب نقل  ديگر، احاديثي  . از سوي است  نكرده  منع  جامعه  و عريف  شرعي  نيازهاي  ي واسطه  را به  قرآن  احكام  ي دوباره
  فقها اختالفاتي  ميان ترديد در بي  ]7[ستايد. مي  را سخت  جامعه  رفاه  براي  قوانني  و وضع  فقه  ي مستقّل و آزاد در حوزه  و باز جست  حتقيق

  بر اين  است  روشين  دليل  مسلمانان  ۀجامع  ۀاولي  در مراحل  آن  و كاربندي  اصل  اجتهاد وجود دارد، اما وجود اين ۀجوهر و دامن  در خصوص
  و آينده  نيست  گذشته  ايهرگز املثن  . اكنون است  نداشته  را قبول  بشريۀجامع  به  ايستا نسبت  هرگز نگرش  اسالم  كه  حقيقت

چگونه  شود، پس آور مي و كسالت  بيزار كننده  تارخيي  وقايع  با گذشت  دقيق  و يكساني  خنواهد بود. اگر يكنواخيت  اكنون قرين  
؟  كار بست  به ديگر متامًا  عصري  سياسي -  اجتماعي  مقتضيات  عصر را براي  يك  سياسي -  اجتماعي  و مّقررات  قوانني  توان مي

  بپذيرند. قبول  را كوركورانه  از كار بكشند و تعابري و تفاسري گذشته  دادند دست مي  ما ترجيح  حبث  هر چهار كشور موضوع  مسلمانان
در   بزرگي  خطرهاي  آزادي  پذيرش  است  داده  نشان  تفصيل  به Erich fromm  فروم  اريش  كه  ؛ چنان نيست  اي ساده  تكليف  آزادي

  بدخبتانه  مسلمانان .تفّكر باشد  ي نو در حوزه  و هتورات  تازه  مسئوليتهاي  اگر متّضمن  ويژه  گريزد، به مي  بشر از آزادي  بردارد. ذهن
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گزيرناپذير   ي نتيجهگرخيتند.  مي  گذشته  به  جسنت  پناه  براي  كنند، و در نتيجه  در كار خود انديشه  و هتور بودند كه  جرأت  فاقد آن
  .بود  حترك و بي (بسته)  بسيار متصّلب  فكري  و چارچوب  بيين با جهان  اي جامعه  پيدايي  ذهين  ۀو طفر  تعّلل  اين
 
 

را. با وجود  آهنا  معاني  پذيرفتند نه و فقها را مي  امامان  گرديد. آهنا بيشرت نص فتاوي  مسلمان  پيشاني  داغ  از گذشته  تقليد كوركورانه
  مهه  ، با اين آخر است  يا كالم  از لغزش  آهنا مصون  و كالمي  و آراء فقهي  فتاوي  نشدند كه  هرگز مدعي  ديين  فقها و ديگر متّفكران  آنكه

  خنستني  . متفّكران ستا  مقدسات  به  توهني  آن  يا ترك  و اصالح  شده  گفته  هر موضوعي ۀآخر دربار  سخن  انديشيدند كه مي  مسلمانان
معترب   آهنا مهيشه  حلهاي پاسخها و راه  بستند. اما تصور اينكه كار مي  كردند و به تفسري مي  زمانه  نيازها و مقتضيات  را مطابق  اسالم  اصول
  . است  متغير جامعه  با نيازهاي  مطابق  در نو انديشي  عجز و ناتواني ۀنشان -انديشيدند  مي  مسلمانان  كه  چنان -  است

 
از آهنا فاقد   مشار زيادي  پيامرب كه  احاديث  به  كردند، بلكه مي  قول  نقل  متقدم  تنها از فقهاي  نه  و اجتماعي  فقهي  احكام  در تأييد و محايت

را اسناد و   آن  صحت  بر آنكه  مشروط را،  حديث  اجتماعي  تواند كاربردپذيري مني  كسي .منودند نيز استناد مي  و اعتبار است  سنديت
سازند،  مي  نيازها را برآورده  اين  گمان بي  از احاديث  باشد انكار كند. برخي  كرده  ضمانت  درست  تارخيي  ترديدناپذير نّقادي  معيارهاي

متيز   اصيل  را از احاديث  شده  و حتريف  برساخته  احاديث  را نداشتند كه  ذهين  توانايي  آن  دوره  اين  ديين  علماي  آهنا. بدخبتانه ۀمه  اما نه
قرار   شد و مورد قبول  معترب شناخته  حديثي  گونه  خواستند، مهه مي  روحانيان  هر چه  و اعتبار به  وزن  دادن  رو براي دهند. از اين

  كم  املسائل و توضيح  و تفاسري نازل  شروح  رو به شتند، از اينندا  و معاصر خود آشنايي  قديم  با دانش  روحانيون  بيشرت اين  چون . گرفت
افراد   دست  آهنا به  منايش  فقها نبود، بلكه  يا فتاوي  يا حديث  شد قرآن مي  معترب شناخته  آنچه  طريق  كردند. بدين استناد مي  و متوسط  ارزش
   .بود  و متعصب  جاهل

 
 

و   است  بيگانه  ديين  با حقايق  عقل  داشتند كه  گرديد. عقيده متسخر واقع ۀماي  و حّتي  محله  آماج  ، عقل ارجتاعي  بر اثر گرايشهاي
و مشع از پی علم باید چ:«که دانشمندان خراسانی میگفتند و این در حالیت شود. آهنا مي  دادن  جلوه  و وارونه  حتريف  موجب

  اندكي  توجه  دانش  هاي حوزه ۀكلي  به این شد که  نتيجه قدر جلوه دادن  علم و دانایی . بی »توان خدا را شناختبی علم نکه  –گداخت 
  گرايي ماده  به  اينكه  ي هبانه  را به  كردند. علم مني  و ارزيابي  درك  درسيت  را به  آن  هاي  يافته  و یا هرگز توجه ای منیشد ویا اینکه شد مي



را   و فلسفه  بود. علم  ممنوع  اهلي  معرفت  هاي  دروازه  به  ورزيدند، زيرا ورود عقل مي  خمالفت  تند و با فلسفهدانس اعتبار مي اجنامد بي مي
ودوام داستاهنای هزار ویک شب که دانسته نشد از کجا وارد ادبیات  عرب و بود  واجنه  پريان  بود داستان  مانده  باقي  كردند، آنچه مي  حمكوم

  از قصه  و نيم  قرن  يك  مدت  مسلمانان  آور بود. ذهن بسيار زيان  مّلت  كرد، اما براي مي  را دخلوش  داستاهنا هر چند جهال  اين ایران گردید،
و هر شب در خانه ها این داستاهنا توسط قصه گویان خانگی که معموًال بانوان سن کرده بودند نتیجه یک روز شد مي  تغذيه  و افسانه

تنها تفّكر   كرد. نه  جمسم  خوبي  به  توان را مي  . نتيجهطفالن و نو جوانان را بدون داده  های مثبت ،راهی خوایگاه هایشان میکرد تالش 
  الماس  و رونق  قدرت  . در روزهاي نگرفت  صورت  مدت  نيز در اين  اصيلي  فلسفي  فعاليت  هيچ  بسيار نادر بود، بلكه  دوره  در اين  علمي

رشد،  چون ابن عربی ، الکندی ، حممد زکریای رازی فارابی ، ابن مسکویه،ابن سینا،ابن باجه،ابن طفیل ،ابن   آوري بسيار نام  متفّكران
  ۀخود را بر پاي  هاي فلسفه آموزه  های عرفانی ووجود داشتند، هر چندخواجه  نصیر الدین طوسی ، جالل الدین حممد بلخی و دیگران 

  جو مناسيب  عّلت  به  داشتند. و اين  بشري  معرفت  دستاوردهاي  در افزايش  شاياني  بودند، اما خود نيز سهم  بنياد كرده  قديم ۀفالسف  متعالي
  ۀانديش  به  توان يمن  اسالم  عامل  تا غرب  ما از شرق  حبث  موضوع ۀاما در دور .وجود آوردند  به  فكري  اشتغاالت  براي  اسالمي  دولتهاي  بود كه

  چنان  جامعه  و احوال  اوضاع  كه  گسرتد و در جايي  رشد كند و دامن  دارد كه  احتياج  و هوايي  و آب  خاك  به  برخورد. فلسفه  و بديعي  تازه
   .شود مني  كرد مشاهده  توصيفش  و فكري  ّقادانهن  فعاليت  بتوان  كه  فعالييت  در خور هيچ  و هواي  آب  وجود دارد و نه  مناسب  خاك  نه  كه  است

 
 

و هر   است  عرفاني  هاي رگه  داراي  بزرگي  بود. هر دينکذایی   داد عرفان  اجنام  مسمانان  براي  و وارونه  كار منفي  كه  ديگري  نريوي
  به  ، يعين است  و ناگفتين  يگانه  كه  است  فرا جتربي  يتواقع  اظهار و بيان  دارد، زيرا عرفان  از عرفان  هايي نيز نشانه  بزرگي ۀفلسف
ا  منیخواست به انکار نفس دست زیرا این عرفان  نه تنه بداز طریق عرفان ناب پاالیش می یاکه مهوار ه این نفوس دارد   شباهت  انساني  نفس

در   فلسفه  گرايي عقل  به  . عرفانداده  وآنرا انسانی سازدد بلکه  میخواست  نفس را  از طریق  جتربیات روشنگرانه عرفانی پاالیش یاز
با چنین فلسفۀ  عرفاندر آن صورت بشری میبود ،حالتی در تضاد قرار می گرفت که فلسفه گمراه کننده وفاقد ارزشهای تعالی 

  از طريق  اند نه احتاد با آن  خود جوياي  تأمل  و آنات  عرفًا در حلظات  كه  اي هنايي  واقعيت  كه  معتقد است  . عرفان است  رضاعدر ت  سخت
سازد تا  را قادر مي  آدمي  كه  اي شهودي  ي استعداد و ملكه  كار بسنت  به  از راه  ، بلكه رياضي  منطقي  ي يا شيوه  استداليل  فرايندهاي  كاربندي

   . مناید  حصول  ،  با بدست آوردن ریاضت و سخت کوشی در سویدای قلبش را رو در رو  آن



 
 

  بسياري  سري و سلوك  و اوقات  كرده  در قلمرو روح  وسيعي  و پژوهش  تّفحص  اند كه وجود داشته  بزرگي  عرفاي  مسلمانان  در ميان  البته
رو شیاد در عرفان ،ولی عدۀ منافق وغنا خبشيدند.  عرفاني وفلسفه   ادبيات  خود به  گرانبهاي  و مشاهدات  با جتارب  اند. آنان داشته

د را رونق دهند که این گروه  اشخاص شیادانی هستند که عرفان را خباطر نند موقعیت دیگ و کاسه و خانه خودست  میکنند تا با آن بتوا
به  عرفان را کور و تاریک  میسازد و جامعه راکور دل منافع شخصی وبلند بردن حوایج زندگی پذیرفته اند. این گونه  عرفان  منشان 

  مقابل میسازد . است نیز تنبلی و سکون که مایه گرسنگی و ضعف ارزشهای انسانی 
که در دفرت دوم مثنوی فیان شیاد  میباشدر میخوریم که هبرتین متثیل از صودرمثونی معنوی موالنا جالل الدین حممد بلخی به داستان خر برفت ب

  معنوی اینطور آورده است:
      درسی ره از خانقاه در صوفیی

  کشید آخر در و برد خود مرکب
  خویش دست از علف و داد آبکش

  پیش گفتیم ما که صوفی چنان نه
  خباط و سهو از کرد احتیاطش

  احتیاط سودست چه آید قضا چون
  فقیر و بودند تقصیر صوفیان

  یبیر کفرًا یکن ان فقرًا کاد
  خمند هین سیری تو که توانگر ای
  دردمند فقیر آن کژی بر
  رمه صوفی آن یرتقص سر از

  مهه آن گرفتند در خرفروشی
  مباح مرداری هست ضرورت کز



  صالح شد ضرورت کز فسادی بس
  بفروختند خرک آن دم آن در هم

  افروختند مشع و آوردند لوت
  خانقه اندر افتاد ولوله

  وله و مساعست و لوت کامشبان
  چند روزه سه ازین و صرب ازین چند
  ندچ دریوزه این و زنبیل ازین چند

  ما داریم جان و خلقیم از هم ما
  ما داریم میهمان امشب دولت

  کاشتند می آن از را باطل ختم
  پنداشتند جان نیست جان آن کانک

  دراز راه از نیز مسافر وان
  ناز و اقبال آن دید و بود خسته

  بنواختند بیک یک صوفیانش
  باختند می خوش خدمتهای نرد

  بوی میالنش دید می چون گفت
  کی کرد خنواهم امشب طرب گر

  کرد آغاز مساع و خوردند لوت
  گرد و دود پر شد سقف تا خانقه

  کوفنت پا آن گرد مطبخ دود
  آشوفنت جان وجد و اشتیاق ز

  کوفتند می قدم افشان دست گاه



  روفتند می را صفه سجده به گه
  روزگار از آز صوفی یابد دیر

  بسیارخوار بود صوفی سبب زان
  حق ورن کز صوفیی آن مگر جز

  دق ننگ از فارغست او خورد سیر
  صوفیند زین اندکی هزاران از

  زیند می او دولت در باقیان
  کران تا اول ز آمد مساع چون

  گران ضرب یک آغازید مطرب
  کرد آغاز برفت خر و برفت خر
  کرد انباز را مجله حرارت زین
  سحر تا کوبان پای حرارت زین

  پسر ای رفت خر و رفت خر زنان کف
  مهین صوفی آن تقلید هر از

  حنین اندر کرد آغاز برفت خر
  مساع آن و جوش و نوش آن گذشت چون
  الوداع گفتند مجله و گشت روز

  مباند صوفی و شد خالی خانقه
  فشاند می مسافر آن رخت از گرد
  او آورد برون حجره از رخت

  جو مهراه آن بندد بر خبر تا
  شتافت می او مهرهان در رسد تا



  نیافت را خود خر آخر در رفت
  است برده آبش به خادم آن گفت

  است خورده کمرت آب دوش خر زانک
  کجاست خر صوفی گفت آمد خادم

  خباست جنگی بین ریش خادم گفت
  ام بسپرده تو به را خر من گفت

  ام کرده موکل خر بر ترا من
  تو به دادم من آنچ خواهم تو از

  تو به فرستادم آنچ ده باز
  میار جتح کن توجیه با حبث

  سپار پس وا بسپردمت من آنچ
  برد چه هر دستت که پیغمرب گفت

  سپرد پس وا عاقبت در بایدش
  بدین راضی سرکشی از ای نه ور
  دین قاضیخانۀ  تو و من نک

  صوفیان بودم مغلوب من گفت
  جان بیم بودم و آوردند محله

  گربگان میان جگربندی تو
  نشان زان جویی و اندازی اندر

  ای گرده گرسنه صد میان در
  ای پژمرده گربۀ سگ صد پیش

  بستدند ظلما تو کز گیرم گفت



  شدند مسکین من خون قاصد
  مرا مر نگویی و نیایی تو

  نوا بی ای برند می را خرت که
  خرم وا من بود که هر از خر تا

  زرم ایشان کنند توزیعی ورنه
  بدند حاضر چون بود تدارک صد

  شدند اقلیمی به یک هر زمان این
  برم قاضی را که گیرم را که من
  سرم بر آمد تو از خود قضا این

  غریب ای نگویی و نیایی چون
  مهیب ظلمی چنین این آمد پیش

  بارها من آمدم وا گفت
  کارها زین کنم واقف ترا تا
  پسر ای رفت خر که گفتی مهی تو
  تر ذوق با گویندگان مهه از

  واقفست خود او که گشتم می باز
  عارفست مردی تراضیس قضا زین

  خوش گفتند می مجله را آن گفت
  گفتنش آمد ذوق هم مرا مر
  داد باد بر تقلیدشان مرا مر
  باد تقلید آن بر لعنت صد دو که

  حاصالن بی چنین تقلید خاصه



  آفالن بر با ابراهیم خشم
  زدی می مجاعت آن ذوق عکس

  شدی می ذوقی عکس زان دمل وین
  خوش یاران از باید چندان عکس

  کش آب عکس بی حبر از شوی که
  دان تقلید آن تو زد کاول عکس

  آن حتقیق شود شد پیاپی چون
  مرب یاران از حتقیق نشد تا
  در قطره آن نگشت مگسل صدف از

  را مسع و عقل و چشم خواهی صاف
  را طمع های پرده تو دران بر

  طمع از صوفی تقلید آن زانک
  ملع و نور از بست بر او عقل
  مساع و ذوق نآ طمع و لوت طمع
  اطالع ز را او عقل آمد مانع

  خاستی بر آینه در طمع گر
  ماستی چون آینه آن نفاق در

  مال به بودی طمع را ترازو گر
  حال وصف ترازو گفتی کی راست

  صفا از قوم با گفت نبیی هر
  مشا از پیغام مزد خنواهم من
  مشرتی را مشا حق دلیلم من



  سری دو هر داللیم حق داد
  یار دیدار من کار مزد چیست

  هزار چل خبشد بوبکر خود گرچه
  من مزد نباشد او هزار چل
  عدن در شبه شبه بود کی
  هبوش بشنو گویمت حکایت یک

  گوش بند شد طمع که بدانی تا
  شود الکن طمع باشد را که هر

  شود روشن دل و چشم کی طمع با
  زر و جاه خیال او چشم پیش

  بصر اندر موی که باشد مهچنان
  بود پر حق از که مستی رمگ جز

  بود حر او گنجها بدهی گرچه
  شد برخوردار دیدار از که هر
  شد مردار او چشم در جهان این

  بود دور مستی ز صوفی آن لیک
  بود شبکور او حرص در الجرم

  حرص مدهوش بشنود حکایت صد
 8 حرص گوش در ای نکته نیاید در
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گو کرده و نشان داده است که در طریقت خام صد هزاران  حرص و آز را بار ور وجه باز  ین حممد بلخی به هبرتیناز طبع موالنا جالل الد
ساخته است که این طریقت و عرفان نیست بلکه راه ضاللت و بدخبتی است که در ذیل مهین گونه عرفاهنای به خطا که یکی از دالیل 

 حمکم  احنطاط فکری مسلمین  است آورده شده.

 ا مشۀ از عرفان اسالمی را قبل از اینکه داخل حبث احنطاط عرفان اسالمی در سده  هجده شویم تصریح کنیم:در اینجا ضرور است  ت

  
  تعریف تصوف یا طریقھ عرفان:

دادو این افکار را » تاصول طریق«ه میشود بآن  نام دسته آراء و عقایدی مشرتکی هست ک یک  فرق خمتلفه صوفیه باوجود این مهه باز بین«
ل  عرفان مشرد.طرق صوفیه باالخره بیک نقطه هبم  میرسند ولی آن  نقطه  بر حسب زمان و مکان ، مذهب و نژادو افکار اصومبانی  

واخالق  شخص صوفی و اوضاع و احوال اجتماعی باشکال گوناگون  در می آید و در نتیجه راه  های خمتلفی که باالخره بیک نقطه 
گر میگردند به این  معنی که تصوف با مشرتکاتی که دارند بطرف یک مرکز حرکت میکنند که هر  همنتهی می شود بصورت الیتناهی جلو

صوف  پیدا شده و نشو و و احوالی است  که در حتت  تأثیر آهنا اشکالی از ت فات و ممیزاتی را که ناشی  از ظروقسم از  این  راه  ها  مشخص
ز  تصوف ضرورت است  تا اوضاع و احوال  مهان دوره را  در نظر گرفت.فهمیدن تصوف ند که برای آشنایی با هر دوره ای امنو می یاب

وره راو عوامل خارجی و داخلی آن را هر د و حوادث و سوانح و قرون خمتلفه خبوبی فهمید که نشو ومنای اسالم انواسالمی  را هم وقتی  میت
  ]9[ در نظر بگیریم.

  
  اء و مناسبات تصوف با اسالممنش

و  خملوطی از فلسفه و مذهب که بعقیده  پیروان آن راه وصول به حق منحصر بدان است ت از طریقهیا عرفان در نزد  مسلمین عباروف تص
میزی انسان به حنو اسرار آ و حال میشودو در نتیجهکر مشاهداتی که مودی بوجد و ذوق این وصول بکمال و حق متوقف است  به سیر و تف

  » مینامند.» اهل حق«را  وفند و خود  د.پیروان این طریقه بصوفی و عارف و اهل کشف معررا به خدا  متصل میساز
پرسش کردو در خواست تا باز گویم که  و اعتقادات صوفیان»علم تصوف«از من در باره  ایهپرسنده «اج گفت: شیخ ابو نصر سر

میکشندو در جایگاهی فراتر از حدث شان می هنندو گروهی  نان را برکه برخی آ دچار اختالفندتا بداجنا  ناندر باب آ چرا مردمان
وسخت  اری و خویشتنداری و پشمینه پوشی رهیز گانند، و عده ئی نیز تصوف را  به پآنان را از حیطۀ دانش  و دانشوران بیرون می ر
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آنان را  می کوشندتا بداجنا که و مانند آن منسوب میکنند، وقومی دیگر هم زیاده در سرزنش وبد گویی ایشان گیری در ایراد سخن
بازگو میکنم: اصول مذهب به ارتدادو گمراهی متهم میدارند.و آنچه را از من در باب شرح مبادی علم تصوف آنچه را که میدامن 

المم را نیز با مبانی و تابعان وبندگان صاحل خدا باشندباز منایم و ک صحابه که قرآن تأیید منوده باشد و دنباله کالم پیامرب و اخالقتصوف را 
 و درست  وراست از نا درست و نا راست به در مستحکم سازم تا حق قرار گیرد و باطل نابود  گردد کتاب خدا وبرهاهنای قاطع

انشی از دانش  نچه را که  میگویم بصورتی دقیق طبقه بندی منایم و در جای خویش هنم  چه  تصوف هم دآید؛ ومهچنین از من خواستند تا آ
نکه از خدای  توفیق میخواستم که خداوند (ج) بنیاد  های دینش را  آهنا گفتم حال آرنج و تأمل.آنگاه به  ل رای های دین  است وقاب

ه بر ایشان در قرآن فرستاده نچداده تا با کتاب او چنگ زنندو بدآبا دستوراتی که بداهنا   استوار منوده و شبه ها را از قلوب مومنان زدوه است
)  . 103(آل عمران/ایه  گنده مباشیدبریسمان خداوند دست زنیدمهگی و پرا-جاللهجل و -ی فرمایدم ویزند، آنگاه کهت آدس

).آنگاه خداوند تعالی بر ترین و 2نید(مائده/آیه یک و پرهیزگاری مهیاری و مهکاری کبر کار های ن-جل- و نیز گفته است عزو
-ا خود گواه کرده است و گفته استکرده است در درستی حقیقت  توحید، گواهی آنان ر هبرتین مقام مومنان را در نزد خویش یاد

آل عمران/ آیه راستکار نیز گواه اند ( فرشتگان ودانشمندان به جز او نکه نیست خداییند گواه است بر آخداو -زو وجلع
که  که دانشمندان حقیقی–خدا داناتر است  گرچه–ر آمن ثان پیامربان اند. و من بروایت شده  است که عاملان وا).و از پیامرب نیز ر18

نان که  پیوسته  کتاب خدا را در دست دارندو بر سنت  پیامرب (ص) پای میگذارندو صحابه و تابعان عدل مدارندو وارثان پیامربانند، آ
  واولیای رستگار او میروند. را پیروی میکنندو به راه برگزیدگان صاحل

  اند. مربپیا وارثانایفه ای از دانشمندان راستکار و وفقه  ها وصوفیه، مهین هایند سه ط حاب حدیثآن سه دسته اند : اص
ن)، و علم حقایق ایمان.این سه گرچه دانشها بسیار آند اما دین  سه شاخۀ دانش بیش ندارد : علم [قرآن شناسی]، علم حدیث وبیان (آ

طیف هستندو مجله  علوم دین از این سه قالب بیرون  نیستند : یا آیه ایست از  کتاب خدا و نش و دانش  های متداول ، مهه در میان این سه دا
است » حدیث ایمان«یکی از اولیای خدا گذشته است . و ریشه این سخن مهم  یا خربی است  از پیامرب  ویا نکته ایست که بر قلب

ن بر میگردد، واحسان حقیقت ن است و ایمان بظاهر و باطآنگاه که جربئیل از پیامرب (ص) خواست، او گفت :اسالم ظاهر دی
: احسان آن است که خدا را چنان ستایش کنی که گویا او را می بینی پیامرب است که اطن است . و مهین معنای کالم دیگرو بظاهر 

  د کرد .او ترا می بیندو جربئیل نیز این سخن ستود و تأیی واگر تو پنداری که او را منی بینی  بدانی که



ن است که بنده از علم و عمل  خویش  مهمیشه خدارا در نظر داشته باشد . این و اخالص آ دانش مهزاد عمل است و عمل مهزاد اخالص
نیز تفاوت مراتب و  -عز و جل -اوندتب  خمتلف اند و خداگروهای سه  گانه  در علم و عمل تفاوت دارندو دارای مقاصد و مر

.نیز:برای دانشیان مراتبی است بر اساس کرده  های  )11ده است که:مردمان را بتفاوت دانش خبشیده ایم (جمادله /را یاد کردرجات آنان 
). و پیامرب 21). و نیز ک ای (پیامرب ) بنگر که چگونه برخی از دانشمندان رابر برخی  دیگر برتری دادیم (اسرا19شان(احقاف/

و هیچ کس به  دیگری جبز به دانش و تقوی برتری ندارند.پس مساوی اند مهانند و شانه باهم مردمان چون دندانه  های:«هم فرموده است 
ن ناچار است که بیکی از این  یش  آمدچه در ظاهر و چه در درون آهر کس که برایش شبهه ای در اصول و فروع و حقوق و حقایق و حدود پ

نان، دانش و کردار و جای و جایگاه  وسرشت هر گروه از آ -قه هاو صوفیهدیث، فاصحاب ح -روههای سه گانه رجوع کندگ
نکه داناست  وبی خرب است آنکه نادان است . و هیچ کس نیست که بکمال برسد جز افت و زبان  ویژه دارد . میداند آگفتار و دری

دایش ارزانی کرده است و در بند مهان نان در مهان جاست  که خاو  احوال درست باشد . هر یک از آاینکه دارنۀ متام دانش ها و کردار ه
تا بدانی که هر  میمشه ای را به اندازه توامن برایت باز میگو  –است که خداوندش به بند کشیده است . ومن برای تو اگر خدا خبواهد 

بدان حد که عقلت را ن اندبه کدام گونه دانش و کردار ممتاز  گشته اندو برکدام حال بر کشیده اندوکدام یک بر تری ن دانشیانگروهاز آ
  ]10[»پس نراندو ادراکت را دریابد.

 

                                                             
  7-6سراج ابونصر، المع فی تصوف، بھ کوشش حسین رابطی، ایران تھران ، صص   10


