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شهري بودن اسالم، اقدام رسول بارزترین تأکید تاریخی بر . اسالم یک دین تمدنی و شهري است
  .در نخستین سال هجرت براي پیاده کردن طرح جامع شهر یثرب بود) ص(خدا

تاریخ . دینی خویش به شهر نیاز داشتدر حقیقت اسالم براي تحقیق اهداف اجتماعی و 
در ) مرزبانی(اسالم سرشار است از مأموریت سکونت شهروندان و اقطاع اراضی و مرابطه 

  .سرحدات کشور اسالمی که به تدریج به شهر تبدیل شدند
دو عاصمه عظیم اسالم بغداد و قرطبه اولی در شرق فتوحات اسالمی و دیگري در غرب آن 

سیاسی و امنیتی و اجتماعی به وجود آمدند و جزء مراکز مهم سیاسی اداري در  به دالیل و شرایط
در قرن چهارم هجري این دو پایتخت عظیم از لحاظ فرهنکگ و تمدن به اوج . جهان اسالم شدند

. ساز رشد و ترقی آنها در قرن چهارم بودوجود یکسري عوامل، زمینه. رسیدندشکوفایی خود 
  .هایی در سیر رشد و پیشرفت آنان وجود داشتوتها و تفاالبته شباهت

ر تمدن اسالم را سبب ایجاد روحیه تاهل و تسامح و آزاد اندیشی، دستاوردهاي علمی و فنی د
هاي اصلی علوم آن روز از قبیل حدیث، فقه، اصول، منطق، عرفان، فلسفه، شد و در بحث

نگر تحقیقات و دار و آیندهنیرومند، ریشهنهضت ... یات، پزشکی، نجوم، شیمی، فیزیک وریاض
فعال بنابراین در هر دو پایتخت دانشمندان بسیاري در توسعه این علوم . ترجمه جریان داشت

  .و دستاوردهاي زیادي در علوم گوناگون از خود به جاي گذاشتندها بودند ونوآوري
  .هارم هجريشهر اسالمی، فرهنگ، تمدن، قرطبه، بغداد، قرن چ :هاکلید واژه

  مقدمه

mailto:m.berehi@yahoo.com
mailto:m.chelongar@yahoo.com


    
 شماره بیست و نهم -سال هشتم -نامه تاریخپژوهش20

شناسان براي متهم کردن دین اسالم به دوري از مدنیت به بررسی بسیاري از شرق
خواستند به این نتیجه برسند زي اسالمی پرداخته و در نهایت میمغرضانه جنبش شهرسا

هاي طراحی شهر روم، المی فاقد اصالت و تقلیدي از سبککه طراحی و ساختار شهر اس
  .ایران باستان بوده است یونان و احیاناً

 کندهاي فراوان وجود دارد که ثابت میبراي رد این نتیجه باید گفت که اوالً شواهد و ادل
شهر اسالمی در همه ابعاد فیزیکی، اجتماعی، دینی، اقتصادي، و سیاسی داراي هویتی 

ه در وهله جهان تأمل کنیم، آنچثانیاً وقتی در تاریخ و تمدن فرهنگ . مستقل و اسالمی است
 هايرهنگ و تمدن بشري بدون هم آمیزشیاول دریافت خواهیم کرد این است که توسعه ف

رسیده و روابط فرهنگی جهان گوناگون به این پایه و مرحله نمیهاي متقابل در حوزه
ن این امکان وجود بنابرای. پیوسته یکی از عوامل مهم پیشرفت دانش و تمدن بشري است

ریزان شهري مسلمان در برخی موارد از تجارب معماران و مهندسان روم و دارد که برنامه
تا به آنجا نبوده که هویت اصیل مندي استفاده کرده باشند اما این بهرهیونان و حتی ایران 

 - هاي ساختار شهر اسالمیوال ببرد و چه بسا که برخی ویژگیبافت شهر اسالمی را زیر س
توسط معماران غربی تقلید شده  -ی دژهاي جنگیوص در معماري و طراحعلی الخص

  .بنابراین اگر تأثیري بوده، متقابل بوده است. است
ترین شهرهاي جهان اسالم است از جمله اد و قرطبه که از مهمترین و عمدهبغد

بغداد که در . شهرهایی هستند که به شیوه ابتکاري توسط مسلمین ساخته و یا توسعه یافتند
 مرکز سیاسی دستگاه خالفتنیقی به عنوان پایتخت و وسط منصور دواهجري ت 145سال 

در زمان اخالف وي به ویژه هارون و فرزندش مأمون از لحاظ . سنگ بناي آن گذاشته شد
بغداد در قرن چهارم بعد از ایجاد دوران فطرت و . فرهنگی و تمدنی رونق زیادي یافت
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ها طیره یابو و با روي کار آمدن بویهیتجزیه خالفت و تسلط ترکان توانست بر اوضاع س
  .زمینه شکوفایی مجدد فرهنگی و تمدنی آن فراهم شود

قرطبه، شهر کوچک رومی، پایتخت دیگر جهان اسالم در غرب متصرفات اسالمی، 
هجري؛ از اشبیلیه به آنجا به  100پس از ورود مسلمانان و انتقال والی اموي در سال 

ین شهر بزرگ اسالمی که تحت سیطره امویان اندلس تا ا. صورت یک شهر بزرگ درآمد
قرن ها باقی ماند در آغاز سده چهارم هجري، از لحاظ فرهنگی و تمدنی، آنچنان به 
شکوفایی رسید که این پیشرفت قرطبه نگارنده را بر آن داشت تا به مقایسه آن از لحاظ 

در پایان این مقایسه بتوانیم به  تا. فرهنگی و تمدنی با بغداد، در شرق جهان اسالم بپردازد
  .سواالت ذیل پاسخ مناسبی داده باشیم

  چرا گسترش اسالم با جنبش شهرنشینی همراه بوده؟. 1
  دالیل پیشرفت فرهنگ و تمدن بغداد و قرطبه در قرن چهارم هجري چه بوده است؟. 2
  می توان عامل اصلی پیشرفت ها را به اصل تمدن سازي اسالم نسبت داد؟. 3
  تشابهات و تفاوتهاي فرهنگی شرق و غرب اسالمی چه بوده است؟. 4
  بغداد در اکثر موارد علمی و فرهنگی نسبت به قرطبه پیشرفت بیشتري داشت؟. 5

نگاهی اجمالی بر پارادایم شهر اسالمی و سرعت پیدایش شهرها و اهداف آنها در 
  اسالم

به و بغداد نگاهی گذرا به قبل از پرداختن به مقایسه فرهنگ و تمدن دو شهر قرط
  .نخستین شهر اسالمی و اهداف تاسیس شهرها در قلمرو اسالمی خواهیم داشت

شهرهاي اسالمی بدون شک رابطه تنگاتنگی با فرهنگ در بررسی چگونگی پیدایش 
در حقیقت . اسالمی که خود تا حد زیادي متاثر از تاریخ تمدن اسالم است خواهیم یافت

شد شهر اسالمی و توسعه جنبش شهرنشینی از یثرب آن هم بعد از پیدایش و ظهور و ر
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آن حضرت با صدور منشور حکومتی خود روابط . هجرت رسول اکرم به آن آغاز شد
فیمابین ساکنان پایتخت را سامان داد و با تدابیري چند نهضت عمرانی این شهر را طراحی 

ي پیوندهاي مومنان به واسطه دن امت واحدي ازایشان بعد از تشکیل دا .1و اجرا کرد
ها، عمومی همچون مسجد جامع، سقیفهاخوت و شهروندي شروع به ساخت موسسات 

و اینگونه بود . هاي زنان پیمبر، و حتی براي تامین آب نیز مبادرت به حفر چاه کردندخانه
این شهر توسط . که رسول خدا الگویی از شهر اسالمی را فراروي مسلمانان قرار داد

انشینان پیامبر حفظ شد و شهرهاي جدید را بر اساس این الگو ساختند و شهر نشینی ج
  .مسلمانان مطابق آن گسترش یافت

پیشروي اسالم در مناطق مختلف جهان و فتح سرزمینهاي جدید با جنبش شهري 
تر از کثرت جمعیت شهرها به مراتب سریع این جنبش از نظر تعداد و. سریع همراه بود

بنابراین با انتشار دین اسالم در . 2شهرهاي اروپایی در همین برهه تاریخی بودپیدایش 
هجري؛ کوفه  14بصره در سال . نقاط مختلف عالم، جنبش شهرسازي نیز سرعت گرفت

تا قاهره در ... جري؛ وه 75هجري؛ واسط در سال  45هجري؛ فسطاط در سال  17در سال 
رباط در سال  هجري؛ 495حله در سال  هجري؛ 444هجري؛ مراکش در سال  358سال 
593...3.  

این عالوه بر شهرهایی است که در مرتبه دوم یا سوم قرار دارند و افزون بر شهرهاي 
اره ساخته شدند یا توسعه یافتند؛ مثل یثرب، دمشق، پیش از اسالم که در دوره اسالمی دوب

یا شهرهایی مانند قیروان که سازماندهی شدند قرطبه که به دست مسلمانان تقسیم بندي و 
مسلمانان در هر سه نوع شهرهاي . منهدم و نابود شده بودند، دوباره بازسازي شدند

مذکور، چه آنها که خود ساختند و چه شهرهایی که تجدید بنا کردند و چه شهرهایی که 
  .توسعه دادند یک شیوه اصیل و ابتکاري در پیش گرفتند
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هاي شهرسازي مردم جزیره العرب بود و نه تداوم شیوه نان در بناي شهرهاشیوه مسلما
زیرا دین اسالم شهر را بر اساس . سازي مناطقی که به فتح اسالمی درآمدنه استمرار شهر

  .4اصول و شیوه هاي مذهبی خود شکل داد
دید در دوران اسالمی در ابتدا براساس اهداف مختلف در حقیقت پیدایش شهرهاي ج

بود و بعدها به تدریج و با گذر زمان و در دوران امراي مختلف متحول هاي معین و انگیزه
توان شهرهاي اسالمی را بر می. به صورت شهرهاي کامل درآمدندو توسعه یافت تا اینکه 
. 3 عواصم شهرهاي. 2شهرهاي نظامی . 1. به سه دسته تقسیم کردحسب اهداف تأسیس 

  .شهرهاي مذهبی
تأمین فتوحات اسالمی در خارج از جزیره العرب الزم که به منظور : شهرهاي نظامی

بود که مسلمانان پایگاههایی براي سپاهیان و رزمندگان خود در حدفاصل یثرب، پایتخت 
این اقدام در عصر خلفاي راشدین و آغاز فتوحات . اسالمی، و مرزهاي دشمن ایجاد کنند

دست عتبه بن غزوان ایجاد  هجري به 14اسالمی بود و در اثر آن شهرهاي بصره در سال 
هجري  17وقاص، در سال سعد بن ابی. الیل نظامی ساخته شدکوفه نیز در ابتدا به د. 5شد

 21شهر فسطاط نیز به همین منوال در سال  6.نقشه کوفه را در نزدیکی فرات پیاده کرد
خته که شهر عسکر در کنار آن سا 132به گفته لومبارد فسطاط تا سال . هجري ساخته شد
عالوه بر شهرهاي مذکور . 7این دو شهر هسته اصلی شهر قاهره بودند. شد مرکز مصر بود

  .هاي فراوانی از تبدیل اردوگاههاي نظامی به شهر در عالم اسالمی بوده استنمونه
که تحت عوامل سیاسی و شرایط امنیتی و اجتماعی در عالم اسالمی : شهرهاي عواصم

سول خدا در قرار دادن یثرب به عنوان مرکز دعوت خویش و مانند اقدام ر. ایجاد شدند
واسط، قرطبه، فاس،  .معاویه نیز در همین راستا دمشق را پایتخت دولت خود قرار داد

  .انددر تاریخ اسالم تحت تاثیر عوامل سیاسی و اداري ساخته شده... بغداد، قاهره و
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ه دلیل داشتن عناصر مقدس که پیرامون مقابر و مشهر مقدس و یا ب: شهرهاي مذهبی
اساس روابط و مناسبات ایمانی، اجتماعی و بر. خ به شهرهاي مذهبی معروفنددر طول تاری

و اقتصادي مومنان و معتقدان به اطراف این شهرها کشانده شدند و همین مساله اساس 
، بیت المقدس، نجف اشرف، کربال مکه مکرمه. زندگی شهري را در آن اماکن تشکیل داد

پس از بحثی، هرچند مختصر در خصوص . از نمونه این نوع شهرهاي اسالمی است... و
مقایسه بغداد و قرطبه که جنبش شهرنشینی در اسالم و اهداف تاسیس شهرهاي اسالمی به 

در قرطبه  بغداد. پردازیمروند میهمترین شهرهاي اسالمی به شمار میترین و ماز عمده
از شهرهاي اسالمی که با اهداف . آیندمی فوق به حساب بنديجزء دسته دوم از تقسیم

  .سیاسی و اداري به وجود آمدند
  بغداد

 بغداد از نمونه شهرهایی است که در عالم اسالمی با اهداف سیاسی و اداري ساخته
در حقیقت دالیل سیاسی، استراتژیک و . آیدشده است و جزء عواصم به شمار می

که  داشت که مکانی براي پایتخت حکومت خود انتخاب کنند جغرافیایی عباسیان را بر آن
از دمشق مرکز خالفت امویان و کوفه مرکز تجمع شیعیان علوي، دور و به ایرانیان که آنان 

  .را یاري دادند و عامل اصلی پیروزي و تشکیل دولت آنها بودند، نزدیک باشد
دار غصب ال "لما آن را در خصوص سرزمین بغداد خطیب بغدادي به استناد اقوال الع

ه این سرزمین حسن ابراهیم حسن در مورد وجه تسمی 8.داندمی "تشتري مساکنها و ال تباع
و یا بغ نام بتی بود که توسط . است و داد» به گفته یاقوت بغداد مرکب از باغ«: نویسدمی

-مه میدر ادا. دخسروپرویز پادشاه قدیم ایران این ناحیه را به تیول به یکی از بغ برستان دا

شدند و کاالي چین نجا مینویسد بغداد قدیم بازاري بود که مردم فلسطین به تجارت آ
- تد بغداد سود فراوان میرسید، نام پادشاه چین بغ بود و بازرگانان که از داد و سبدان می
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 خطیب. منصور پس از ساخت آن مدینه االسالم نام نهاد. 9گفتند این سود بغ دادبردند می
نامند، می"القدس"گذاري مدینه السالم را کراهت فقها از اسم بغ که آن را لیل نامبغدادي د

و سماها ابوجعفر مدینه السالم ألن دجله کان یقال لها "کند که و در ادامه نقل می. دانندمی
بنابراین مدینه السالم را برگرفته از نام دجله که به وادي السالم شهرت  "وادي السالم

  .10داندمی شته استدا
گفتند شاید به آن دلیل که قبله آن انحراف دارد و یا بدان دلیل که بغداد را زوراء نیز می

  .11شودعبور از این شهر دچار انحراف می دجله به هنگام
در بناي بغداد مشهور است . هجري قمري سنگ بناي بغداد را بنا نهاد 141منصور در 

-و از وصف منطقه بغداد که در کتابکه راهب ساکن این منطقه با منصور مالقات نمود 

خت جهان اسالم از آنجا که بغداد هم پایت. 12هاي اقلیدس آمده بود براي او صحبت کرد
ه و یا پایتخت جدیدي براي ر در ابتداي کار خود پایگابایست منصوبود و هم اینکه می

لذا . ساخت تا عالوه بر تأکید بر قدرت، موجودیت سیاسی خود را نیز محقق سازدخود می
بینیم که بغداد سبکی واقعا شاهانه داشت و منصور براي تاسیس آن مهندسان و آگاهان می

  .را از سرتاسر جهان اسالم فرا خواند
اد از دو جهت اهمیت داشت؛ اول اینکه در جاي خود منحصر به فرد در حقیقت بغد

وم اینکه براي ساخت د. بود و پالن آن با مفهوم کیهانی مرکز امپراطوري عالم تطابق داشت
گنبدي و ها و تخت خانه سنت معماري را، مثال براي دروازههایی چند از کاخها، ویژگی

بنابراین شهر بغداد . رفیابی درباریان اقتباس کردنداي را براي شنیز طرح کلی چهار دروازه
در آغاز نوعی کاخ باشکوه شاهی بود نه یکی از مراکز غنی صنعتی، دیوانی و بازرگانی، 

  .13وضعیتی که بعدها پیدا کرد
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حکومت عباسیان در بغداد دوره جدیدي از تحوالت تاریخی، فرهنگی و علمی را در 
اي که مورخان آن را دوره. ی به دنبال داشتالفت اسالمتمامی ممالک تابعه خ

انتقال مرکز . 14عصر زرین فرهنگ و تمدن اسالمی نام نهادند "عصراالسالم الذهبی"
ین خالفت به بغداد و تشکیل دولتی قدرتمند و کارآمد و همچنین عالقه وافر خلفاي نخست

پروري، نهضت بزرگ علمی و فرهنگی جهان اسالم را به بنی عباس به علم، ادب و فرهنگ
عالقه و اشتیاق فراوان منصور به کسب معارف جدید، او را متوجه مرزهاي . بار نشاند

و فرصتی مناسب براي مؤلفان و اربابان قلم فراهم آورد تا آنچه که . خارجی خالفت نمود
تحریر درآورند و بدین سان  به رشتهپیشتر اجازه نگارش و نشر آن را نداشتند اکنون 

  . گیردجمه در عصر طالیی عباسیان شکل مینهضت تر
دهم میالدي بغداد مانند ادوار قبلی گسترش یافت، در زمان / در قرن چهارم هجري

مقتدر باهللا بغداد به واسطه اقدامات عمرانی وي رونق یافت و در این قرن، دربار خلیفه 
به خالفت ) 320-322(پس از مقتدر باهللا، القاهر باهللا . 15گشته بود "باب العامه"موسوم به 

در این دوره هنرهاي گوناگونی به رسید، در این مدت کوتاه وي نیز دست به آبادانی زد، 
  .16کار می رفت

هی، نیز اقدامات یبا تسلط آل بویه بر بغداد، در زمان مغرالدوله و عضدالدوله حکام بو
اي از ی بغداد پایتخت اصلی اسالم، دورهي زماناین برههو در . اي انجام گرفتسازنده

شکوفایی فرهنگی و تمدنی را آغاز نمود که این پیشرفت از هر چیز در مسائل علمی و 
اي که، در این برهه، با حمایت حاکمان و وزیران بویهی از به گونهفرهنگی نمود پیدا کرد، 

اي از زمینه، در بسیاري از علوم دورهن علم و ادب و فراهم نمودن شرایط مساعد در ای
اي پا به عرصه گذاشتند و آثار شد و دانشمندان و متفکران برجستهرشد و شکوفایی آغاز 

  .ارزشمندي را تدوین نمودند
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  قرطبه
پایتخت دولت اموي و مادر شهرهاي اندلس در کنار رودخانه ) Cordoba(قرطبه 

نام عربی خود را در زبان اسپانیایی قرار دارد که همچنان  "وادي الکبیر"بزرگ 
)Guadelkevir (این شهر سه قرن پایتخت دولت اسالمی در اندلس . 17حفظ کرده است

از آنجا که قرطبه قرنها . بوده و در دامنه جنوبی کوههاي قرطبه در دوره رومی نباشد
فرهنگی رفت و با توجه به پیشرفت علمی و ت غرب متصرفات اسالمی به شمار میپایتخ

آن در طول استقرار مسلمین در اسپانیا، وصف آن در بسیاري از کتب تاریخ و جغرافیاي 
منتهی امر در خصوص وجه تسمیه این شهر و ریشه کلمه قرطبه در . مغرب آمده است

هاي او در مورد اد از یاقوت حموي به ترجمه گفتهنگارنده به استن. منابع بحث نشده است
گردد؛ یشه کلمه قرطبه به دو مصدر بر میر«: نویسدوي می. پردازیمکلمه قرطبه میاصل 

و اما معنی کلمه قرطبه در لغت عربی به معناي العدو . اول عجمی رومانی دوم عربی
  .18یعنی دشمن سرسخت، که معناي آن در بیت ذیل ذکر شده استالشدید؛ 

  وجال فی جحاشه وطرطباً    إذ رآنی قد اتیت قرطباً   
  19.به معناي حمله. ایت دیگر قرطبه در زبان عربی صرعه ذکر شده استو در رو

اما در خصوص ریشه اصلی کلمه بسیاري از کتابهاي غربی و عربی متفق القول هستند 
.  Corduraو یا  Cordubaایبري قدیم و مأخوذ از واژه کورد و با که ریشه اصلی کلمه 

کلمه قرطبه : نویسدالعربیه االسالمیه میاریخ المدن الجبارناجی در کتاب دراسات فی ت
اشاره به شهر قدیمی دارد که نام این شهر در جنگی که بین یونان و قرطاجنه رخ داد از 

. ها شرکت داشتند ذکر شده استحمله هانیبال بر علیه رومیآنجا که اهالی قرطبه در 
  .20تم گش.ق 206بعدها قرطبه جزء ملل تابعه امپراطوري رومانی در سال 
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قبل از میالد به عنوان شهري رومانی نشین در جانب شمالی  206قرطبه در سال 
رودخانه الوادي الکبیر در زمان جمهوري رومانی تاسیس شد پس از آن پایتخت والیت 

  .بیتیکا در جنوب اسپانیا شد
قرن شهري رومانی باقی ماند به طوري که تا به اآلن آثاري از  7قرطبه تا در حقیقت 

و » وینتی رومانوب«ترین این آثار پل رومانی ومانی در آن وجود دارد که برجستهشاهان رپاد
  .باشندمعبد رومانی، می

اسپانیا و (بعد از سقوط دولت رومانی به دست بربرها قرطبه به شبه جزیره ایبري 
که مسلمانان اموي در زمان ) اول هجري(میالدي  8تا قرن . پیوست) پرتغال امروزي

  .21به آنجا دست یافتند 92بن عبدالملک در سال ولید
هجري قمري  138علی رغم اینکه داخل شدن عبدالرحمان به اندلس در سال 

ولی ورود این امپراطوري به . موجب جدایی اندلس از قلمرو خالفت شد) میالدي755(
امپراطوري با روي کارآمدن امویان در اندلس، . قرطبه اسباب اعتالي آن را فراهم ساخت

مان سوم و حکم، قرطبه، به سیاسی و فرهنگی معتبري شکل گرفت و در عصر عبدالرح
 ,Ramon(ترین پایتخت اسالمی در آن زمان تبدیل شد و به گفته مندس پیدال برجسته

mendez, pedal (22ترین شهر اروپا بوداین شهر متمدن.  
الناصر و حکم دوم شماري  بنابراین از سده چهارم هجریف با کوششهاي عبدالرحمان

-دند و بهترین آثار علمی در زمینهاز دانشمندان مشهور بغداد و مصر به اندلس دعوت ش

هاي مختلف خلق شد و عصر شکوفایی فرهنگی در اندلس پدیدار شد که دستاوردهاي 
  .علمی و تمدنی بسیاري را به همراه داشت

  یسه فرهنگ و تمدن بغداد با قرطبهمقا
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در این بخش از مقاله نگارنده تالش دارد فرهنگ و تمدن شرق و غر متصرفات 
آداب و رسوم  -3دین  -2دینی علوم اعم از دینی و غیر -1مقوله اسالمی را در سه 

  .بررسی و مقایسه نماید
  علوم

  .پردازیمفقه؛ حدیث، قرائت؛ تفسیر؛ می: نیدر بحث علوم ابتدا به علوم دی
س بررسی منابع و تفحص و تدقیق در این زمینه، باید گفت بغداد در علم فقه؛ بر اسا

شاهد حضور درصد بیشتري از فقیهان و تألیفات فقهی در مقایسه با قرطبه در قرن چهارم 
توان به اهمیت فقه و فقیهان در مشرق در بیان علت این تفاوت می. ستهجري بوده ا

علت ظهور فقها و متکلمین باالخص  در حقیقت قرن چهارم هجري، به. زمین اشاره نمود
این . رودمهم تاریخ فقهی و شیع به شمار میهاي فقها و متکلمین شیعی یکی از دوره

هاي شیعه فرهنگی با روي کار آمدن دولت -سیمسئله در کنار بستر مناسبی که از نظر سیا
رخشانترین مذهب سده چهارم براي شیعیان فراهم گردید، سبب شد تا شیعه نیز یکی از د

  .ادوار حیات خویش را درك کند
-ورد احترام و اکرام خلفا قرار میهمان طور که پیشتر ذکر شد فقیهان و محدثین م

علما و . نمودندن و دیگر عالمان دینی مشورت میگرفتند و در بسیاري از مسائل با فقیها
ي وات در مشرق زمین فقها به صورت از قرطبه نفوذ داشتند و به گفته فقها در بغداد بیشتر

د و در کردنحقوق موجود در داخل خالفت عمل میرهبري گروههاي حامی، وضع 
و از . کردند که عمل دولت باید مطابق اصول شریعت باشدبسیاري از موارد اصرار می

  .23شدرع در مورد فقها به کار بسته نمیطرف دیگر قوانین ش
تشییع جنازه احمد بن حنبل را گواهی بر احترام  هزار مرد و ششصد هزار زن، در

نویسد هنگامی که داند و در ادامه میمتصرفات اسالمی مینسبت به علما و فقها در شرق 
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ملکشاه میرفت مردم شهرها در بر اسحق شیرازي از طرف مقتدي خلیفه عباسی نزد سلطان 
-بر یکدیگر سبقت میس و چارپاي وي بوسیدن و دست مالیدن و برکت خواستن از لبا

که از  دانده فقها را در احترام و تکریمی میگرفتند زیدان این تعظیم و احترام مردم نسبت ب
ي ترام را دربارهشد و به تبع آن مردم هم نهایت احطرف خلفا نسبت به علما می

  .24داشتنددانشمندان مبذول می
گذارد وجود مذاهب صحه مینفوذ بیشتر فقها در بغداد دلیل دیگري که بر اهمیت و 

در حالی که در قرطبه تنها مکتبی . فقهی متعدد از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی است
ي ساز تألیف آثار گستردههمین مسئله زمینه. اشت مالکی بودکه از نظر تدریس اهمیت د

بغداد، جا باید متذکر شد در نکته مهمی که در این. فقهی در بغداد نسبت به قرطبه گشت
ها که از مذاهب غالب بودند قیاس در نزد آنان اهمیت زیادي داشت، در ها و شافعیحنفی

ها که در قرطبه مذهب غالب یادي دست زدند، در حالی که مالکینتیجه به تألیف آثار ز
تألیفات «:نویسدون در این خصوص میبودند، کمتر اهل نظر و قیاس بودند، ابن خلد

قیاس در نزد حنفیان براي در این فن بیش از تألیفات مالکیان است، زیرا حنفیان و شافعیان 
فرقه صاحب رود، به همین سبب این مذهبشان یکی از اصول به شمار می بسیاري از فروع

اند، ولی مالکیان بیشتر به اثر خبر اعتماد دارند و اهل نظر نظر و اهل بحث و تحقیق
  .25نیستند

وام و خواص گسترش یافت و جانشین فقه اوزاعی و در اندلس فقه مالکی بین ع
اي اندلس به اصول فقه ها به فقه، توجه علمدر رابطه با میزان عنایت اندلسی .ظاهري شد
فقط قدرت فقهی فقهاي مالکی قرطبه بود که به جایی رسید که قرطبه از حیث کمتر بود؛ 

فقهاي قرطبه و رفتار فقهی اهمیت فقهی مانند مدینه الرسول مرجعیت پیدا کرد و احکام 
در . 26گرفتمغرب مورد استناد و بحث قرار می در» عمل قرطبه«مردم آن شهر به عنوان 



  
 31مقایسه فرهنگ و تمدن شهر بغداد با قرطبه در قرن چهارم هجري    91زمستان 

ألیفات عالمانش در بغداد نسبت به قرطبه بیشتر بوده زمینه علم تفسیر، رشد این علم و ت
ایج مهم نهضت بزرگ علمی توان گفت پیامدها و نتامر میدر بررسی علت این . است

سبب شد که در بغداد علم تفسیر تبلور و تحولی شگرف یابد  - نهضت ترجمه -مسلمانان
پیشتر قرآن کریم را با مسلمانان . و آغاز عصر تفسیر قرآن و جدایی آن از علم حدیث بود

اما در بغداد تفسیر قرآن کردند، ر میو با اقوال صحابه و تابعین تفسی) ص(احادیث پیامبر 
- قرآن را با دالئل عقلی تفسیر می از علم حدیث مستقل شد و بیشتر مفسران و شارحان،

تلف جستند و تفسیر در مکاتب مخبرخی از مواقع از احادیث بهره میکردند و تنها در 
امل در فقهی، کالمی، و غیره رونق یافت و این امر به دلیل طرح مباحث نظري و ت

هاي پایدار علمی گیري رشتهبه شکلهاي گوناگون معرفتی بود که ساماندهی در حوزه
منجر شد، همانطور که پیشتر اشاره کردیم در این تحوالت، ارتباط نزدیک تر با عالمان 

ي این امر مفسران بوده است مؤثر افتاد و در نتیجه ترجمه ادیان دیگر که پیامد نهضت
هجري بزرگانی در تفسیر و علوم  4البته در قرطبه نیز در قرن . زیادي پا به عرصه گذاشتند

از اهالی استجه، احمد ) 306م (قرآن ظهور کردند که آثار آنها ماندگار شد موسی بن ازهر 
ق االموي، معروف به ابن ابی زرد، محمد بن ابراهیم بن اسح) 324م(بن بقی بن مخلد 

اما در قرطبه . 27ابراهیم بن اسماعیل بن یحیی معروف به ابن المشکیالی از اهالی طیطله
ال افرادي که بغداد وجود نداشت و معمومکاتب کالمی، فقهی و حدیثی به گستردگی 

نمودند، مانند پرداختند یا تفاسیر عالمان مشرق را مختصر میدرآنجا به تفسیر می
یا به نحوي در  28که وي تفسیر قرآن ابن سالم را مختصر نمودعبدالرحمن بن مروان انصاري، 

  .اي نداشتند متأثر از شرق جهان اسالم بودندانند سایر علوم از آنجا که زمینهنوشتن تفسیر م
ه بعد ب هجري 180در علم قرائت نیز بغداد از رشد بیشتري برخوردار بود، زیرا از سال 

ي دوم اول سدهي لف به بغداد مهاجرت کردند و نیمههاي مختقاریان بسیاري از سرزمین
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- د است و در این دوره است که حلقهي نهادینه شدن آموزش قرائات بومی در بغدادوره

در . 29هاي پرجمعیتی پدید آمدند که در تاریخ انتقال قرائات نقش مهمی بر عهده داشتند
در آنجا . شرق که تمایل داشتند تا برخی قرائات به قرائات سبع، بیافزاینداندلس بر خالف 
ي چهارم گویی شد و تا پایان سدهمین دیگر بر قرائات سبع تأکید میبیش از هر سرز

علم از این رو پیشرفت . 30دادف قرائات گرایشی از خود نشان نمینسبت به دانش اختال
  .رن چهارم هجري بودقرائت در بغداد بیشتر از قرطبه در ق

در زمینه علم حدیث رشد آن در بغداد به دلیل حضور عالمان زیادي از مناطق مختلف 
ي وات به علت وجود مخالفت در حالی است که در قرطبه به گفتهاین . بیشتر بوده است

بعد ) م 899(مانند بقی بن مخلد . مالکیان با حدیث، رشد این علم با مانع روبرو گشته بود
تحصیل در مشرق جهان اسالم و پس از بازگشت به اندلس، به علت تعلیم حدیث مورد  از

یث در بغداد منجر شد علت دیگري که به رشد علم حد. 31خصومت مالکیان قرار گرفت
البغدادین ارغب الناس فی طلب الحدیث، و اشدهم حرصاً «ي خطیب بغدادي بنا به گفته

آوري حدیث و نگارش و رغبت اهل عراق در جمع عالقه و. »32علیه و أکثرهم کتباً له
  .نگهداري آن است

  فلسفه
هایی که به دوران عباسیان و خاصه هارون فلسفه را از یونان گرفتند و کتابمسلمانان 

البته . الرشید از یونانی و سریانی به عربی ترجمه شد، میراث یونان را به قلمرو اسالم آورد
 پیش از آن نیز فلسفه یونان در شرق نفوذ داشت و فرهنگ یونانی از راه کلیساي مسیحی 

سیحی و بین که عقاید ممدارس رها و نصی. به خصوص کلیساي نسطوري رواج یافته بود
در قرن . داد در گسترش و رواج علوم یونانی تأثیر فراوان داشتافکار یونانی را تعلیم می

هاي مختلف هندي، ایرانی و غیره جذب دستگاه چهارم هجري دانشمندان بسیاري از ملیت
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ان از جمله این عالم. خالفت عباسی شده و در علوم مختلفی از جمله فلسفه سرآمد شدند
ي حرانی بود که طب و فلسفه و نجوم بودند که سرآمد آنها ثابت بن قرهصابئیان حران 

پسرش سنان بن ثابت نیز از مقربان القادر . آموخت و در ریاضی و منطق تألیفاتی داشت
  .33باهللا بود

اري خلفاي ي فلسفه را در بغداد خوشرفتزیدان علت پیشرفت و رشد فزاینده جرجی
ثروتمندان و بزرگان و ادعیان دولت ... نویسدوي در ادامه میداند مندان میعباسی با دانش

و در نتیجه . داشتندارباب منطق و فلسفه را گرامی می نیز به حاکمان و خلفا تأسی نموده و
ی و دانشمندان بسیاري از عراق و شام و ایران به بغداد آمده از زبانهاي یونانی و فارس

مالی و غیره به کردند و چون خالفت همه نوع مساعدت رجمه میسریانی و هندي کتاب ت
بنابراین بغداد در فلسفه و . 34شدي آنان روزافزون میکردند، طبعا عدهاین دانشمندان می

-برخوردار بود که علت تفاوت را میحکمت نسبت به قرطبه از پیشرفت و رشد بیشتري 

ظهور علماي فلسفه در قرن توان در خوشرفتاري خلفاي عباسی با دانشمندان دانست 
  ...ابو بشر متی بن یونی مسیحی چهارم مثل فارابی، یحیی بن عدي مسیحی،

  .بویه بود که توانستند تحقیقات فلسفی ارزشمندي انجام دهندبه علت تسامح و تساهل آل
غداد که سبب به وجود آمدن گروههاي ترجمه در ب -عامل دیگر پیامد نهضت علمی

و اجتماعی و فرهنگی بود که به تدریج از چارچوب جدل دینی به سوي گفتگوهاي علمی 
ف با عقایدي مختلف، نخستین ها از مناطق مختلفلسفی روي آوردند و جمع شدن آن

  .ي طرح مسائل کالمی و در گرفتن مناظرات اعتقادي در بغداد بودزمینه
در . توان به دقت تاریخی تعیین کردي آغاز حرکت فکري و فلسفی نمیبرادر قرطبه 

کتابها . ندر اندلس زندگی کرده و فعالیت داشتنیمه اول قرن سوم هجري بعضی از معتزله د
با عالقمندي و اشتیاق  انیرا اندلس) م868(و تألیفات معتزله بخصوص کتابهاي جاحظ 
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وامی نداشت، اما مالکی فعالیت آنان چندان ثبات و دکردند ولی با فشار فقهاي مطالعه می
 هاي منطقی و مباحث عقلی که معتزله آن را رایج کردند، موجب ظهورتوجه به استدالل

ضیف ولی همان طور که دکتر شوقی . اي در اندلس شدمتفکران و اندیشمندان بلند پایه
لس دیر توجه به فلسفه در اند» قد تأخرت العنایه با الفلسفه فی االندلس«کند اشاره می

» اول شخص تضاف الیه محمد بن عبداله بن مسره«نویسد صورت گرفت وي در ادامه می
-لسفه باید از آن یاد کنیم نام میوي از ابن مسره به عنوان اولین شخصی که در مقدمه ف

اندلس  وان الصفا دردر حقیقت رواج واقعی فلسفه در قرطبه بعد از انتشار رسائل اخ .35برد
طفیل، السید بطلمیوسی؛ ابنرشد، ابنباجه، ابنه اسپانیا از جمله ابني برجستبود و فالسفه

نات فکري سرزمینهاي به طور کلی در اندلس آثار کمی از سایر جریا. 36بعد ظهور نمودند
ي اول قرن نهم در عراق وه متکلمین شبه فلسفی که در نیمهمعتزله گر. شوداصلی دیده می

بی مقام و منزلتی داشتند اما عقاید معتزله در اندلس پا نگرفت و ابن مسره فیلسوف قرط
 299گیرد و به دلیل ترسی که بر جان خود داشت، در سال مورد اتهام برخی فقها قرار می

ند کز بازگشت در روستایی زهد پیشه میرود و بعد ابیت اهللا الحرام براي اداي حج میبه 
مسره ابن. 37رندشوند و در اعتزال با او به سر می یدان جذب وي میو بسیاري از مر

نخستین اندلسی بود که ترکیبی از عقاید صوفیه، باطینه و معتزله را از شرق به اندلس آورد 
. رفان نظري و عملی استو در قرطبه به ترویج عقاید خود پرداخت، عقاید او ترکیبی از ع

افکار او تا حد . فکر جدلی عرفان اندلسی را فراهم ساختمسره زمینه پیدایش تافکار ابن
هاي ابن هاي وسیعی از اندیشهو بعدها رگه. 38خود را نشان داد» مکتب المریه«ر زیادي د

ولی با این حال واضح است که اوال فلسفه و . ب ابن عربی مطرح شدمسره در مک
اي بود که اجازه فلسفه به گونهمخالفت مالکیان با تحقیقات فلسفی دیر شروع شد و ثانیا 

  .نمودفلسفه را در این سده فراهم نمی» جغرافیا و تاریخ«رشد 
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شود که در غداد و قرطبه، این نتیجه حاصل میبا بررسی دانشمندان و آثارشان در ب
اي خ و جغرافیا از کثرت قابل مالحظهبغداد دانشمندان و آثارشان در زمینه دو علم تاری

نگاري در بغداد با توجه به توسعه در بررسی سیر تاریخ. نسبت به قرطبه برخوردار است
ایرانی، یونانی،  هاي سریانی،یارویی و آمیختگی با مفاهیم تمدنتمدن اسالمی از طریق رو

هاي از محدوده جزیره العرب، با تمدن توان گفت که مسلمانان خارجهندي و مصري می
نگاري به می مکتوب آنان از جمله کتب تاریخو بسیاري از مواریث علکهن در هم آمیخت 

رو شد به گفته عربها با تمدنی روب منتقل -ترجمه -جامعه اسالمی از طریق نهضت علمی
  .39نویسی پیشینه و سنتی الاقل هزار ساله داشتنگاري و جغرافیه در زمینه تاریخشدند ک

اء از همان آغاز فتوحات مسلمین در میان عرب عالقه به اخبار پادشاهان، امراء، انبی
امویان در شام و نزدیکی آنان به رومیان و تسلط بر مدارس با استقرار خالفت . بوده است
. ، نصیبین، حران، انطاکیه، رفته رفته عالقه آنان به مباحث علمی بیشتر شد)ادسا(علمی رها 

ت پیشینیان، به تاریخ عالقمند اموي با خواندن و شنیدن سرگذشت پرعظمخلفاي نخستین 
ام عرب و عجم و تا یک ثلث شب به اخبار و ای... اندنان که درباره معاویه آوردهشدند، چ
. 40...گذشتها میها و حیلهن با رعیت و سیرت شاهان ملل، جنگها و رفتار آناملوك آن

عالوه بر آن شوق مسلمین به دانستن اخبار راجع به سیرت پیامبر سبب شد تا مسلمین در 
نگاري اسالم ي جدید در تاریخو سیر و مغازي زمینهسیر و مغازي دست به تألیف زنند 

ي مسلمانان در تالیف تواریخ حس کنجکاوي و تماس دائم عامل دیگر در عالقه. گردید
به  لف ممالک فتح شده بود که آنان را به جستجوي اخبار راجعآنان با اقوام و امم مخت

  .41کشانیدهند، ترك، و چین و آفریقا می
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نگاري در میان مسلمین مشرق رشد زیادي نموده و این عوامل باعث شد تا تاریخ
نیز مورخان بزرگی در بغداد  4بنابراین در قرن . کتابهاي زیادي در این عرصه تألیف گردد

  .د از جمله مسعودي، ابن مسکویه، طبري، ابوالفرج اصفهانی و غیرهظهور نمودن
مورخ ایرانی و اندلس نگاري توسط احمد بن محمد رازي، در قرطبه دانش تاریخ

وي . 42وي کتابی در تاریخ بزرگ اندلس، تدوین نمود. گذاري و آغاز گردیداسالمی پایه
نوشت، بعدها آثار رازي و پسر » قرطبهوصف «همچنین کتابی را با عنوان مسالک اندلس 

او عیسی، در تاریخ و جغرافیا، به منبع مشترکی براي همه مورخان و جغرافی دانان اسپانیا 
زیست این بدان معنی می 324رازي در  با توجه به این که احمد بن محمد. تبدیل گردید

نی زمانی که در بغداد ظهور نمود یع 4در قرطبه، اولین تاریخنگار حقیقی در قرن  است که
  .قبل از آن مؤلفان زیادي پا به عرصه گذاشتند

اهتمام زیادي به علم جغرافیا  مسلمانان براي شناخت مسالک العالم: در زمینه جغرافیا
عربی و اسالمی و اروپا  دانان بسیاري بودند که به وصف مغرب و عالمیو جغراف. دادندمی

حاله، و بدأوا ذلک فی والعرب بطبیعتهم ر: نویسدشوقی ضیف می(. پرداختندو شرق می
اعراب ذاتاً اهل سیر و سفر هستند و از همان دوران جاهلیت آغازگر آن بودند ... جاهلیتهم

سیحت » کانوا یکثرون من الرحله وراء الکأل و مساقط الغیث و لغرض الحج«زمانی که 
  .دادندو اداي حج افزایش می فتادن بارانخود را براي یافتن گیاهان خودرو و مواضع ا

به همین دلیل بود که خداوند و دین اسالم حج را جزء الینفک عبادت و مناسک آنها 
  .43قرار داد

عالوه بر عالقه عرب به سیر و سیاحت حمایت خلفاي عباسی نیز عاملی مؤثر در 
به گفته سارتن ابن فضالن . ظهور عالمان بزرگی در جغرافیا در بغداد و رشد این علم بود
وي به عنوان رسول خلیفه با حمایت مقتدر عباسی سفري به مناطق دور دست نمود، 
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بعد از بازگشت شرح سفر خود را نوشت که مطالب  نمود وسفري به دربار پادشاه بلغار 
رواج تجارت . 44وي در مورد اقوامی چون خزر و بلغار و روس منحصر به فرد بود

عباسیان و ارتباط بغداد از راه خشکی و دریا با سراسر جهان و اصالح طرق و نگهبانی 
با نام مسالک دقیق، سفر را براي کاشفان و جهانگردان آسان کرد و مشاهدات خویش را 

والممالک ثبت کردند و این سرمایه بزرگ اطالعات و مشاهدات جغرافیایی به دوران دوم 
  .45عباسی پدید آمد

شویم از احمدبن و مهمترین کتابی که با آن روبرو می در زمینه جغرافیا در اندلس اولین
د و ثغور حدوو  محمد رازي که در آن از آب و هواي اندلس و رودها و کوهها و شهرها

عبداهللا محمد بن یوسف التاریخی اندلس دانان از دیگر جغرافی. کندآن صحبت می
اران نگبا این حال جغرافی. 46)م476(و احمدبن عمربن انس الغددي ) م363(القیروانی 

بن خرداد به تقلید نگاران شرق به ویژه آثار خوارزمی و ااندلس عمدتا از آثار جغرافی
  .نویسی بوده استآنان الگوي مکتب جغرافی هايکردند و نوشته

دو عامل مهمی که در ازدیاد معلومات جغرافیایی دانشمندان اسالمی مهم است امکان 
اما از آنجا که قرطبه از . ي خداستي خانهبه نواحی دوردست و نیز حج ساالنهمسافرت 

ی معموال خطرات مرکز اصلی جهان اسالم یعنی بغداد و مکه دور بود، مسافرتهاي طوالن
النه رسد به علت دشواریهاي سفر، حج ساهمراه داشت از این رو به نظر می بسیاري را به

ت ي جغرافیا به نسبگرفته و در نتیجه پیشرفت در حوزهو سفرهاي علمی کمتر صورت می
سایر گشت و این عالوه بر آن است که معموال عالمان جغرافیا نیز مانند کمتر حاصل می

ند و مباحث علمی در آنجا مطرح آمدخت اصلی اسالم یعنی بغداد گرد میدر پایتعلوم 
ها در مغرب نسبت به مشرق جهان بر این کمتر بودن تعداد رصدخانه شد، عالوهمی
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از عوامل دیگري است که سبب شده در زمینه جغرافیا قرطبه کمتر از بغداد  47اسالمی
  .پیشرفت کند

  نجوم و ریاضیات
د علما و از لحاظ آثار تالیف لم نجوم در بغداد و قرطبه، بغداد از نظر تعدادر بررسی ع

توان امر را میو علت این . گیردیشتري از علما و آثار را دربر میي این علم درصد بشده
  .در وضعیت و اهمیت نجوم از همان اوان سلسله عباسی بررسی کرد

عالقه و اعتقاد بیش از حد منصور به تنجیم و احکام ستارگان و طالع بینی موجب شده 
از این رو با فراخوان سرآمدان نجوم از . بود تا بدون اجازه منجمان به کاري دست نیازد

شناسان را به دربار ن و ستارهاي که منجماام خود را به عنوان نخستین خلیفهایران و هند ن
آمد و شد داشتند و در حدود شناسان هندي در دربار منصور ستاره. 48زدفراخواند رقم 

یکی از آنها کتابی به نام هجري که هیاتی از آنان به حضور منصور رسیده بودند،  156سال 
با خود داشت که داراي اطالعات جامعی در مورد نجوم بود و خلیفه یکی از ) سند هند(

حاصل تالش . اهیم فزاري را مامور ترجمه آن نمودمترجمان طراز اول دربار به نام ابر
. 49که تا مدتها اساس زیج منجمان اسالمی بود» سند هند کبیر«ابراهیم کتابی شد به عنوان 

پس از منصور سایر خلفا نیز به وي تأسی نموده و تنجیم در دستگاه خالفت مقام مهم 
ان جزء کارمندان رسمی دولت یافت، ستاره شناسان مانند پزشکان و نویسندگان و حسابدار

کردند و اگر از عاقبت اداري و سیاسی با آنها مشورت می درآمدند، خلفا در کارهاي مهم
کواکب و اختران  نمودند و آنان در اوضاعودند با منجمان مشورت میکاري اندیشناك ب
  .50گفتندند و عاقبت هرکاري را به خلفا مینمودستاره ها نظر می

در اندلس نیز نجوم رواج داشت و منجمان اندلسی، نسبت به گسترش ابزارهاي 
اندازه عالقه بیابزارهاي استوایی، حسابگرهاي قیاسی بودند، نجومی که بیشتر آنها، مانند 
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را طراحی کرد و  "هاي کروياسطرالب"نخستین منجمی بود که زرقالی . دادندنشان می
هرچند نجوم در اندلس . 51در اندلس و مغرب حاکم بودهاي وي بیش از سه قرن اندیشه

شناسی به گفته مقري ستاره. بیشتر داشت سخت رواج داشت، اما این علم در بغداد رشد
فه یا نجوم توجهی به حدي بود که گاه کسی را که به فلسدلس نیافت، این بینزد اهل ان

  .52خواندنداهتمام داشت زندیق می
از جمله توسط هایی مختلف ساخته شد، بغداد رصدخانه ي چهارم هجري دردر سده

الدوله بویهی که صاغانی، بوزجانی، عبدالرحمن صوفی را ناضر امر رصد در آنجا شرف
ها در بغداد که از شرایط پیشرفت علم نجوم بود و از طرف دیگر وجود رصدخانهقرارداده 

ي آمیزش با اقوام و ملل متعدد از ان مرکز خلفاي اسالم که به واسطهموقعیت بغداد به عنو
از شرایط پیشرفت جمله سریانیان به علوم طبیعی و ستاره شناسی آشنا شدند و این عوامل 

  . علم نجوم در بغداد نسبت به قرطبه بود
در مقایسه علم ریاضی، بغداد و قرطبه این نتیجه حاصل شد که رونق : در علم ریاضی

ت علم در بررسی تفاو. بغداد بیش از قرطبه بوده است علم ریاضی به مانند علوم دیگر در
دانشمندان این علم از میان  توان چنین گفت که در قرطبه اکثرریاضی در بغداد و قرطبه می

توجه داشتند به  فرائضمختلف ریاضی تنها به حساب معامالت و حساب هاي شاخه
فرائضی یا فرضی داشتند، لقب همین دلیل بسیاري از کسانی که به ریاضی شهرت داشتند 

ي فرائضی؛ از سوي دیگر دانشمندانی که بیشتر به عبادهمانند ابوغالب صاحب بن 
شدند مانند د، غالباً مجبور به ترك اندلس میریاضیات و یا موسیقی توجه داشتن

عبدالرحمن ابن اسماعیل بن عبدالرحمن بن بدر معروف به اقلیدسی که در روزگار 
ناگفته نماند که در . 53گذشتعامر به شرق رفت و در همانجا درن ابیب ابومنصور محمد

  .دانش اندلسی، مرهون خدمات ابوالحسن کرمانی، متولد قرطبه استعرصه ریاضیات، 
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  طب
از جمله . طب در بغداد رشد بیشتري داشته، که این امر حاصل دالیل مختلفی است

اینکه در بغداد خلفاي عباسی همواره به علوم و ادب توجه فراوانی داشتند و علما را بدون 
شد دادند، همین امر باعث میژاد مورد احترام و تکریم قرار مینتوجه به ملیت، مذهب و 

در درگاه خالفت گرد آمده و در  ، صائبی و سامريیهودي، زردشتیتا دانشمندان مسیحی، 
از . 54بغداد در قرن چهارم طبیبان ماهر بسیار داشت. پیشرفت علوم نقش مهمی ایفا کنند

زشکان را گویی خلفا بیش از حد پ. جمله این پزشکان تبانی؛ ثابت بن قره و نسان بن ثابت
ده، آنان را روي تخت کنار ت جرجی زیدان آمهمان طور که در گزارشا. کردنداحترام می
امیران با تشخص و تجمل رفتار  موقع حرکت مانند وزیران ونشاندند، پزشکان خود می

خلفا اصرار داشتند پزشکان . انداختندو غالمان و سواران دنبال خود می کردندمی
لحاظ  از. مسلمان در اجراي مراسم دینی خود آزاد باشند و کسی معترض آنها نگرددغیر

در قرطبه نیز پزشکان برجسته پا به عرصه گذاشتند و . 55کردندمالی نیز آنها را حمایت می
شفا . طب از جمله علومی بود که در آندلس دوره اموي با پیشرفت قابل توجه مواجه شد

پود آن آثار، رازي، مجوسی و  اي بنیادي ایرانی است و تارومعتقد است طب اندلسی دار
سینا در طب اندلسی به حدي است که خوان ورنت، زادگاه او میزان تأثیر ابن. سینا استابن

از جمله پزشکان معروف قرطبه ابوالقاسم خلف بن عباسی . 56را قرطبه دانسته است
دلس در روزگار عبدالرحمن ناصر و از اطباي به نام آن) Abulcosis(زهراوي مشهور به 

معاصر مشهور زهراوي حسواي بن بشروط که کتاب ادویه دیوسکوریدس . حکم دوم بود
هراوي از یونانی را با کمک راهب بیزانسی به زبان عربی ترجمه کرد، ابن زهر نیز مانند الز

  .57اي در جهان برخوردار بودشهرت و نفوذ فوق العاده
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با این حال در قرطبه علوم پزشکی ریشه در تحقیقات و کشفیات علماي فارس و 
براي سرگرمی و مشغولیات مشرق زمین داشت و اغلب دانشمندان آندلسی علم طب را 

و بسیاري از پزشکان قرطبه به طرز اصولی در علم پزشکی تحقیق . 58کردنددنبال می
مهارت یابند و به هاي علمی پزشکی تا در جنبهاندن کتابها پرداختند ننمودند و تنها به خو

 .59پرداختندآنان به پزشکی به دلیل ذات آن میخدمت پادشاهان درآیند و تنها شمار کمی از 
  .توان اذعان کرد که پزشکی در بغداد رشد بیشتري نسبت به قرطبه داشته استلذا می

  موسیقی
پیشرفت موسیقی در بغداد به پیشینه توان گفت ر بررسی موسیقی بغداد و قرطبه مید
ها و سازهایی عرب پیش از اسالم آهنگ. گرددعلم در میان مسلمانان شرق بازمی این

داشتند که با محیط ساده صحرانشینی آنان مناسب بود، پس از ظهور اسالم نیز از آنجا که 
ا از آنانم فرا با ملل دیگر همچون ایران و روم مراودات داشته در علم موسیقی عناصري ر

و دوره عباسی در اواخر دوره اموي . گرفتند و سعی کردن که علم موسیقی را تکمیل کنند
داشتند به عیاشی و  عباسیان که دولتی ثروتمند. نیز موسیقی پیشرفت چشمگیري داشت

دانان گران و موسیقیر حضور خلیفه و بزرگان دولت نغمهپرداختند و دخوشگذرانی می
م خلفا به موسیقی که ي مهم دیگر عالوه بر عالقه و اهتمامسئله. 60د داشتندبسیاري وجو
ساز رشد و پیشرفت این علم در مشرق جهان اسالم گشت ترجمه علوم سبب و زمینه

بیگانه یعنی کتابهاي موسیقی یونان و هنر بود که آنها را تحت مطالعه قرار داده و مطابق 
بدین . ي موسیقی تدوین نمودندصی دربارهکمیل نمودند و علم مخصوتذوق خویش 

ترتیب موسیقی بغداد با داشتن سابقه و پیشه دیرینه در قرن چهارم نیز در این علم عالمانی 
  .باشنداخوان الصفا و غیر میپدید آورد از جمله جحظه برمکی، و عالمان نظري، فارابی، 
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طور عموم کمتر جشن و در سرزمین اندلس نیز آواز و رقص شیوع بسیار داشت و به 
د با این وجو. شداي موسیقی و آواز و رقص برپا مییا مهمانی بزرگی بدون حضور گروهه
- شده علون و زرقون از نخستین نغمهگفته . گرفتموسیقی اندلس از شرق سرچشمه می

  .61گرانی بودند که به دوران حکم بن هشام از شرق به اندلس رفتند
گسترش ان ورود زریاب غالم اسحق الموصلی در اندلس و بعد از آن این هنر از زم

دارد و براي آن درآمدي به مبلغ صد ان ورود زریاب را بسیار گرامی میعبدالرحم. یافت
اي را براي آموزش در قرطبه زریاب مؤسسه. دینار در ماه به عالوه صله ساالنه معین کرد

فه کردن یک تار به تارهاي عود زریاب به دلیل اضا. موسیقی پسران و دختران برپا کرد
کند که در اندلس اشاره می» موشهات«علی به  نورالدین. 62براي اولین بار شهرت یافت

از شب . شباهت دارد) Chore(» کُر«موسیقی عرب به آوازخوانی دسته جمعی چون 
که این نام به » سحر«شده است با نام با مجموعه آواز و رقص همراهی می هایی کهنشینی

نام مشهورترین و مهمترین تئاتر رقص و » Sambra«زبان اسپانیایی منتقل شده و امروز 
بنابراین هنر موسیقی شرق توسط زریاب به اندلس . 63آواز سنتی در مادرید پایتخت اسپانیاست

  .64برده شد و پس از وي تا روزگار ملوك الطوایف یادگارها و آثار وي همچنان باقی ماند
  طنتی بغداد و قرطبهکتابخانه هاي سل

ی از گفته شده جمع. گرددنه در اسالم به صدر اسالم باز میپیشینه کتاب و کتابخا
صحائفی در حدیث به جمعی از هایی نوشته چنانکه صحابه منجمله حضرت علی قرآن

یاران رسول اکرم نسبت داده شده که از جمله صحیفیه صادقه از عبداهللا بن عمروعاص و 
  . 65عبداهللا و سمره بن جندبصحیفه جابربن 
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) ع(شیعه یاد شده منجمله صحیفه فاطمههاي دیگري در مدارك از حضرت علی نوشته
اي از قضایا ثبت نام دو کتاب بوده که در آن پاره "احمر"و  "66فر ابیضج"و کتاب علی 

  .67شده بود
ز زمان از صحابه که بگذریم در دوران تابعین نیز گروهی صاحب تألیفات بودند اما ا

با این همه . پیامبر صادر گردیدآوري و ضبط احادیث عزیز دستور رسمی جمععمربن عبدال
شته و کتابهاي معدودي که یافت تا اواخر قرن دوم کتابخانه در میان مسلمین وجود ندا

اشاره کردیم بنا بر  در دوره معاویه همان طور که پیشتر. شده بیشتر در زمینه حدیث بودمی
گزارش مورخان وي عالقه شدید به خواندن کتب داشته است و با این حساب داراي 

» خزانه الکتب«ی شاید تعداد زیادي کتاب بوده که به ظن قوي این کتابها را در محل
کتابی از آن ماسوجویه طبیب در «اصیبعه زیرا طبق گزارش ابن ابی. کردندنگهداري می
» 68شودو منتشر می برداريموجود بوده به دستور عمربن عبدالعزیز سخن خزانه الکتب

کنیم که شاید بتوان از آن به عنوان رش به نام خزانه الکتب برخورد میبنابراین در این گزا
ج از اواسط قرن دوم موضوع نگارش و تدوین کتب حدیث روا. اولین کتابخانه اسالمی نام برد
  .69هاي در موضوعات دیگر سیره و مغازي تألیف گردیدکتاب یافت و در اواخر همین قرن

خط در میان مسلمین و توسعه فتوحات و آشنایی در قلمرو اسالم به واسطه انتشار 
نویسی رواج ه با خط آشنایی داشتند، کار کتابمسلمانان با اقوام ایرانی، مصري، سوري ک

اما به دلیل کمیابی و گرانی کاغذ بسیاري از افراد توانایی تدوین معلومات خویش را . یافت
  .برداري براي هر کسی ممکن نبودکار نسخهنداشتند و 

ج ساخت کاغذ در سرزمینهاي اسالمی در نتیجه یکی از جنگهاي مسلمانان در سال روا
. 70ن از مهمترین مراکز کاغذسازي گردیدمتداول گشت و از سده دوم هجري خراسا 123

ه مسلمین تأسیس اي کاین دوران نبود و اولین کتابخانهبنابراین کتابخانه به معنی قبل از 
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وي که از شیفتگان تاریخ . الحکمه در بغداد است که اساس آن را هارون ریختکردند بیت
آوري و عالقه به جمع زارش منابع به دلیلبه گ. ملوك و اکاسره و اخبار گذشتگان بود

یا مالک تابعه هر کتابی یافت  وهاي فتح شده ار علمی، فرمان داد تا در سرزمینکسب آث
- القه هارون به کسب معارف جدید میسوملی در مورد ع. 71شد به بغداد منتقل نمایندمی

  . »72شناسم ملکی را که فقط در کسب علم سفر کند بجز رشیدنمی«نویسد 
هاي گسیل شده به مرکز خالفت به همراه مدت کوتاه وجود انبوه کتاب پس ازبنابراین 

از این رو . ضروري نمود ها رانرواج کاغذ تأسیس مکانی براي حفظ و نگهداري آ
بیت «هاي مملو از کتاب به نام کانی فراخ با درهاي گشوده و اتاقاي عمومی در مکتابخانه
هاي ید این بنا را توسعه داد و سیاستأمون رسچون نوبت به م. 73بنیان نهاده شد» الحکمه

هاي بارز وي چون خوش فکري، گشاده دستی، دوراندیشی، خاص مأمون به همراه ویژگی
خوشبختانه در . 74دوره درخشان و کم نظیر در تاریخ اسالم به وجود آوردعلم دوستی؛ 

و مهم علوم عقلی به زمان علوم اسالمی نیز تدوین شد و کتابهایی در علوم دینی این زمان 
واسطه ترجمه کتب فلسفه در میان جمعی از مسلمین روشنفکر شیوع یافته بود و آراء 

به . افزودي سلطنتی بغداد میي کتابخانهی را به صورت کتابهایی بر سرمایهمتکلمین اسالم
هللا در قرن چهارم در شرح حال جبرئیل بن عبدا. هر حال این کتابخانه تا مدتها باقی ماند

اند که پس از زمان عضدالدوله دیلمی است نوشته بن بختیشوع که از پزشکان معروف
ت الحکمه وقف کرد و این یک نسخه از آن را به بی) کافی(تألیف کتابش معروف به 

کم از انحصار ر اینکه تا آن زمان باقی بوده کمرساند که بیت الحکمه عالوه بعبارت می
ي عمومی به خود گرفته بوده است که طبیب نامبرده کتاب فت خارج و جنبهدربار خال

به بغداد بیت الحکمه منابع تا زمان هجوم مغول . 75را به آنجا وقف کرده نه اهداءخویش 
عباسی، در اندلس نیز عالوه بر تشکیل کتابخانه بغداد در مرکز خالفت . دانندرا موجود می
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در زمان حکم المستمضر کتابخانه بزرگ قرطبه از نظر . هاي مهمی تشکیل شدکتابخانه
و از آنجا که حکم خود مردي دانشمند و کتاب . تعداد دو نوع کتاب منحصر به فرد بود

در این . نمودر قیمتی خریداري و یا استنساخ میو مفید را به هشناس بود، کتابهاي علمی 
ر خاورزمین ندگان دربار خالفت، در کسوت تاجر، سراسدوره کارگزاران، جاسوسان و نمای

ها نموده و با صرف هزینه فراوان آن نوردیدند تا صاحبان علم را پیداو شهر بغداد را در می
هنگامی که ابوالفرج  .76را براي رفتن به دیار مغرب و اندلس تشویق و ترغیب نمایند

اي از آن را برداشته راه ود، نسخهخود االغانی را تألیف نماصفهانی کتاب مهم و بزرگ 
در میان راه، کارگزاران خلیفه اموي اندلس به او رسیدند و هزار . بغداد در پیش گرفت

- کتابخانهبنابراین . 77اي از آن کتاب را به ایشان بدهدار زرد به او عرضه کردند تا نسخهدین

متون  بودند که نادرترینهایی دوره از مهمترین و بهترین گنجینههاي اندلس نیز در این 
در قرطبه حدود عمومی وجود داشت که در کنار آن هزاران . شدکهن در آنجا نگهداري می

گفته . 78کردندتالش میدانشمند و هنرور نساخ، خطاط و جلدساز یونانی و اموي فعاالنه 
آن  این کتابخانه خود حیرت انگیز بود، لیکن وسعت نظر بانی کتابخانه بیش ازشده گرچه 

مطابق بیان مورخان اکثر کتابها از نظر وي گذشته و بر آنها حواشی . باشدمیتعجب برانگیز 
حکم که تابع نظرات متاسفانه پس از مستنضر پسرش هشام بن . 79مفید الحاق کرده بود

عامر کتب ابی. گنجینه علمی را نگهداري کندعامه بود نتوانست این وزیر خویش ابی
از بین برد و پس از افول کوکبه امویان اندلس بیشتر کتب بازمانده در  فلسفی کتابخانه را

  .80محاصره بربر فروخته شد و بقایاي آن به اشبیلیه و غرناطه و جاهاي دیگر منتقل گردید
  آداب و رسوم و دین 

در شهرهاي اسالمی از جمله بغداد و قرطبه، همواره اعمال عبادي و مناسک اسالم، 
در قرن چهارم نیز گزارشهاي مورخان، حاکی . نماز و غیره برگزار می شدمانند روزه، حج، 
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حسن ابراهیم . از برگزاري این اعمال دینی در دو پایتخت شرق و غرب اسالمی است
خلیفگان « :دهدتاب تاریخ سیاسی اسالم، گزارش میحسن چگونگی برگزاري را در ک

-ن را نیز عید مینوروز، مهرگان پارسیاعیدهاي مسلمانی، عید ها اجازه عباسی به جز آن

ا و مقرري و جایزه و تشریفات عید جلوه خاص داشت که طبقات مردم را به عط. داشتند
. دعیدهاي مذهبی آغاز سال هجري و مولد پیامبر و فطر و قربان بو. کردندسفره جلب می

که از سوي خلفا و  تکلفیصابی نیز از تدارکات پر. 81گرفتندروز تولد خلیفه را نیز عید می
مداد روز عید را به شد یاد کرده تشریفات مرسوم در آغاز بازیران و بلندپایگان معمول میو

  .82دهدتفصیل شرح می
اي که هر گشت به گونهی از امور مهم و با ارزش تلقی میدر اسالم حج همواره یک

اداي فریضه حج در هاي مختلف مردم بسیاري از همه قلمرو اسالم به قصد ساله در موسم
. آمدند عزیمت آنها بنا بر گزارش مورخان با جشنهاي با شکوهی همراه بودداد جمع میبغ

رفتند و به ایشان راه مردم عامه تا بیرون بغداد میموکب بزرگی از مأموران بلند پایه هم
شدند، یین امنیت زوار با ایشان گسیل میاي از سپاهیان هم براي تعدسته. گفتندبدرود می

بازگشت . 83گرفتامیرالحاج راه خویش را در پیش میبعد از آن کاروان با سرپرستی 
بستگان حاجیان این روز را گشت و د نیز موجب برپایی جشن و سرور میحاجیان به بغدا

  .گرفتندجشن می
حجه پس از نماز نیم روز در البه روز نهم ذي. مراسم قربانی در مکه دیدنی بود

اي شماري که اقطار دور و نزدیک به حج آمده بودند خطبهبه حضور مردم بی مسجدالحرام
کردند در دیگر هاي فراوان میبه روز عید قربانی. شدشد و مناسک حج گفته میخوانده می

ی صاب. ٨٤کردندتر میتري داشت رسوم قربانی را با شکوهشهرها هر جا مسلمانی رونق بیش
  .٨٥شدراي خرید حیوانات اختصاص داده میدستگاه خالفت ببخشی از بودجه : نویسدمی
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ستین شهر اسالمی بود که ي دیلمی نخجشنها بغداد در روزگار معزالدولهعالوه بر این 
 352الحجه سال در هجدهم ذي: نویسدجوزي؛ میابن. هاي روز غدیر بودشاهد جشن

ر ادارات شرطه افشانی هجري قمري معزالدوله دستور داد که شهر را آذین بستند و د
بازارها در شب عید کردند و مردم شادي و سرور سر دادند و مانند شبهاي سایر اعیاد، 

. 86ها چندین سال تکرار شداین جشن. نواختندز بود، طبل کوبیدند و شیپورها میغدیر با
رها ادر این روزها باز. شدته میبه گزارش تعزیبراي روز عاشورا هم در بغداد، گرامی داش

را از طباخی منع نمود، زنان معزالدوله طباخین . شدبسته و خرید و فروش تعطیل می
ي ایرانی دارد جشن نوروز با اینکه ریشه. 87دادندآمدند و نوحه سر مینان بیرون میکگریه

در زمان : دهدقلقشندي گزارش می. میت شناخته شددر آغاز حکومت عباسی به رس
از مشخصات عید . شدوز باشکوه و شادي فراوان برپا مینور عباسیان به ویژه متوکل

-روز بعد از عید نوروز مهرگان می یکصد و چهل و نه. نوروز، تبادل پیشکش و هدیه بود

  .88شودبزرگترین اعیاد به حساب آورده میرسید، که کنار نوروز از 
با  زه، حجمانند مشرق اسالمی مناسک اسالم از جمله رودر اسپانیاي مسلمان نیز 

ید در قرطبه هر سال بعد از پایان ماه رمضان، ع. شدتشریفات مخصوص خود برگزار می
ابن حیان شرحی از برگزاري عید فطر در هر سال . شدفطر با شکوه و عظمت برگزار می

خلیفه حکم مستضر بعد از نماز عید، در مجلس شرقی الزهراء «قرطبه را بیان نموده 
-عامه براي تهنیت عید به خدمتش میو طبقات جلوس نموده و سپس وزیران و خادمان 

  .89پرداختندگویی میان به سرودن شعر و خطابهآمدند و شاعران و خطیب
شد، و عید نیز با شکوه فراوان برپا می توان گفت اینر مورد عید اضحی در قرطبه مید

  .باشدان از وجود عید اضحی در قرطبه میحیان از برپایی این عید، نشگزارشات ابن
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دو جشن باستانی و مهم ایرانی یعنی نوروز و مهرگان نیز در زندگی اجتماعی مردم 
شد، انیان بود، هدایاي قیمتی داده میوز چنان که رسم ایردر جشن نور. اندلس نقش داشتند

بود که هاي گوناگون به شکل حیوانات ساختن اسباب بازيرسم دیگر، جشن نوروز، 
سازي از موجودات زنده ، زیرا آیین اسالم نقاشی و مجسمهشدنارضایتی فقها را موجب می

  .90کردرا منع می
سالم از چهار قوم مختلف زمان حکومت خلفاي ااز آن جا که جمعیت اسپانیایی در 

ي ایبري، خلفاي مسلمان یحیان، یهودیان، اقوام شبه جزیرهمسلمانان، مس. یافتتشکیل می
ذهبی مسیحیان ممانعتی داده بودند به مذهب سابق خویش باقی بمانند و از انجام رسوم م

د شرح انجام تشریفات المظهري یکی از نویسندگان عرب در کتاب خو. آمدبه عمل نمی
- گذشتهایی که از طرف دولت. ده استدا» کردو«مذهبی مفصلی را که در کلیساي بزرگ 

 این آزادي براي. گردیدشد شامل یهودیان نیز مییان مدعی میهاي خلفا درباره مسیح
عالوه بر جشنها و اعمال عبادي بنابراین در قرطبه . 91شدانجام مراسم مذهبی آنان داده می

  .شدسم عبادي مذاهب دیگر نیز اجرا میالم، مرااس
بنابر آنچه ذکر شد در شهرهاي اسالمی بغداد و قرطبه همواره اعمال عبادي و مناسک 

اما در خصوص عمل حج بر طبق گفته ي . شدمانند روزه، نماز، حج، برگزار میاسالم 
گرفته، و دلیل آن را به نسبت بغداد کمتر صورت میمورخان در قرطبه این عمل عبادي 

با دشواریهایی از در سفر حج همواره بعد مسافت و فاصله طوالنی قرطبه با مکه، و اینکه 
  .92دانندحمله دزدان، روبرو می شدند می جمله، مشکالت مالی، احتمال غرق شدن کشتی،

در اعیاد اسالمی، نیز همانطور که اشاره شد از جمله عید فطر واضحی در این سده، 
بار در این زمان توسط معزالدوله اما عید غدیر براي نخستین . شداد و قرطبه برگزار میبغد

در قرطبه . را نیز براي اولین بار در بغداد گرامی داشتندبویهی، در بغداد برپا شد و عاشورا 
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. شد و علت آن عدم گسترش تشیع در اندلس بودغدیر و مراسم عاشورا برگزار نمی عید
توان اذعان داشت که می. که در قرن چهارم تشیع در آن رشد یافته بود برخالف بغداد

: کندکه شوقی ضیف اشاره میاندلس نه تنها تشیع در آن رواج نداشت بلکه همان گونه 
. 93االندلس کانت محضنه ضدالتشیع و دعاته، اندلس آغوشگاه ضد تشیع و دعات آن بود«

یافتند را می کند که اهل اندلس اگر شیعی مذهبیی نیز در احسن التقاسیم اشاره میمقدس
-خالصه اینکه در اندلس موج شدیدي از تشیع ظاهر نمی. 94کشتندچه بسا کروي را می

ود که با دوستی آل بیت دشمنی شدند، تشیعی بو افراد شیعی میشود و اگر تشیعی بود 
  .95کردندنمی
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  گیرينتیجه
جنبش عمرانی وسیع و تأسیس شهرهاي جدید، گسترش اسالم و توسعه قلمرو آن با 

خ اسالم شاهد در واقع تاری. توسعه شهرهاي قدیمی و بازسازي شهرهاي ویران همراه بود
ي مختلف اي از تأسیس شهرها و نهضت شهرسازي بود که بخشهاسلسله به هم پیوسته

  .آوردمییاسی و اجتماعی آن را به وجود دهد و موجودیت ساسالم را به هم پیوند می
راي فرهنگ و تمدن سده چهارم هجري مقارن با دهم میالدي زمان مهم و اساسی ب

تمدن دو شهر مهم واقع در شرق و غرب متصرفات اسالمی . گردداسالمی تلقی می
همان طور که در بسیاري از مسائل بغداد و . پیشرفت چشمگیري در این قرن داشته است

از . قرطبه نوآوري و پیشرفت داشتند شاهد تفاوتها و شباهتهایی بین دو تمدن نیز هستیم
اینکه منشأ هر دو تمدن آیین اسالم تشابهات فرهنگی دو تمدن شرق و غرب بالد اسالمی 

بود زیرا در زمینه توجه بوده و سیر پیشرفت و رشد علمی نیز در دو تمدن مشابه یکدیگر 
بغداد و قرطبه مورد توجه به علوم ابتدا علوم دینی و پس از آن علوم غیر دینی در دو شهر 

  .گیرندقرار می
هاي اهد ورود آثار ملل دیگر به زبانشنهضت ترجمه همانگونه که در شرق اتفاق افتاد و 

و  دهدغرب سرزمین اسالمی نیز رخ می مختلف به قلمرو اسالمی بودیم این نهضت نیز در
  .مسلمان بودندمان در هر دو نهضت شرق و غرب غیرمترج

دیگر این  گ در دو تمدن شرق و غرب اسالمی از تشابهاتهاي بزرتأسیس کتابخانه
هاي بزرگ در شرق اسالمی که مأمون آوري کتاب و کتابخانهجمع. دو تمدن بوده است

به آن در اندلس نیز اتفاق آغازگر آن بود و توسط جانشینان وي در بغداد ادامه یافت مشابه 
حکم ملقب به مستضر سلطان قرطبه که مردي دانش دوست و هنرپرور بود دستور به . افتاد
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هایی ترین و بهترین گنجینهس در قرن چهارم از مهمهاي اندلها داد و کتابخانهکتابخانهتأسیس 
  .شددر آنجا نگهداري میبودند که نادرترین متون کهن 

توان به تبادل فرهنگی بین دو تمدن اسالمی شرق و غرب میهاي دیگر تشابه از مقوله
خلفاي بغداد آثار عقلی یونانی را . بین بیزانس و امویان اندلس و بغداد و بیزانس اشاره کرد

به دنیاي اسالم وارد کردند و در ضمن روابط خود با حکام قسطنطنیه کتابهایی را به عنوان 
اموي اندلس با  در اندلس نیز در نتیجه دوستی دیرینه خلفاي. هدیه به آنان عرضه داشتند

عالوه بر رد و بدل شدن هدایا و تحف بسیار، کتابهاي ارزشمندي هم امپراطوران بیزانس، 
شد و در پاره موارد همراه راي دربار خلیفه اموي فرستاده میتوسط امپراطور بیزانس ب

ا هاي یونانی رشدند تا کتاببه قرطبه اعزام می) نیقال(نیکال کتاب مترجمانی برجسته چون 
  .ترجمه کنند

تشکیالت دربار . دولت از دیگر موارد مشابه در این دو تمدن بوده استتشکیالت 
در دیگر مسائل فرهنگی و . خلفاي اموي اندلس با تشکیالت دارالخالفه تفاوتی نداشت

تمدنی از جمله آداب و رسوم نیز شباهتهایی وجود داشت که نمونه آن وجود جنبشهاي 
  .باشدمناسک دینی در بغداد و قرطبه می و اجراي نوروز، سده و مهرگان

ها و مذاهب رایج در ین دو تمدن می توان به تفاوت فقهدر خصوص بیان تفاوتهاي ب
اما . دو تمدن اشاره کرد در بغداد چهار مذهب مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی رایج بود

 مالکی به عرفو از آنجا که مذهب قرطبه نسبت به مذهب مالکی تعصب زیادي داشت 
مذهب گرایی کمتري بر آن حاکم بود در حالی که الرسوم مردم توجه داشت جنبه عقل

گرایی در نزد آنها اهمیت زیادي از مذاهب غالب بودند قیاس و تجملحنفی و شافعی 
گرایی سبب شد که از ود مالکیان و مخالفت آنها با عقلو همین امر یعنی وج. داشت
جلوگیري شود و حرکات آزادي چون اعتزال و تصوف و فلسفه ها و تفکرات اندیشه
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فلسفی به دلیل و تولیدات گرفت، در حالی که در بغداد فلسفه ضدفلسفی صورت می
گسترش داشت و در فلسفه عالمان بزرگی ظهور کردند که گرایی توجه به جنبه تجمل

  .تحقیقات فلسفی ارزشمندي انجام دادند
احث لغوي و علمی توجه و تفسیر قرآن بود که در اندلس به مبتفاوت دیگر در زمینه 

تشیع رشد . شداهمیت داده میشد در صورتی که در شرق بیشتر به مباحث لغوي تأکید می
توان دالیل عدم رشد تشیع در اندلس را د برخالف اندلس چشمگیر بود که میدر بغدا

الفت مذهب مالکی با شیعیان و همچنین مخاهل بیت وجود امویان و عدم حضور صحابه 
توان به اب و رسوم دو تمدن می باشد که میاز تفاوتهاي قابل ذکر دیگر در آد. شمرد

  .وجود عید غدیر و بزرگداشت عاشورا در بغداد و عدم وجود آن در قرطبه اشاره نمود
در این سده که زمان در بغداد، : ساز پیشرفت دو تمدن گردیداز عواملی که زمینه

. بویه دیدتوان در اقدامات شاهان آلقبل از هر چیز پیشرفت را می. بودمیت آل بویه حاک
از اقدامات مختلفشان حمایت از دانشمندان علوم مختلف، تشکیل مجالس و مکاتب، 

که شرایط رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ... . ها،ها، مساجد، کتابخانهارستانساخت بیم
د تساهل وجو. ثر بودعامل مهمی که در این پیشرفت مؤ. دفراهم نموبغداد در این سده را 

تا پیروان ادیان مختلف از جمله یهود، باشد که باعث شد و تسامح حاکمان بویهی می
جر بودند، در سایه تساهل ایجاد حمسیحی و صائبی، زردشتی که در علوم مختلفی، مت

زند و مسلمین نیز از وجود آنان در این شده، به راحتی در کنار مسلمانان به فعالیت بپردا
ي آن به عنوان مرکز جهان اسالم عامل دیگري البته رونق دربار و جاذبه. ببرندزمینه بهره 

حضور در بغداد و در نتیجه شکوفایی بیشتر فرهنگی در تشویق عالمان مناطق دیگر براي 
الناصر و حکم مستضر با  در قرطبه، نیزدر این سده دو حاکم اموي یعنی عبدالرحمان. بود

اقداماتی که انجام دادند توانستند قرطبه را در قرن چهارم به اوج شکوفایی فرهنگ و تمدن 
حاکمان اندلس نیز مانند . برسانند، که باعث جذب دانشمندان مناطق مختلف نیز گشت

تهاي حاکمان بغداد جوي از تساهل و تسامح را فراهم ننموده و این امر باعث شد تا اقلی



  
 53مقایسه فرهنگ و تمدن شهر بغداد با قرطبه در قرن چهارم هجري    91زمستان 

دیگري همچون یهودیها و مسیحیها و غیره در پیشرفت علوم و همکاري با مسلمانان 
  .پیشرو گردند

سازي ن شرق و غرب بدون شک به اصل تمدنهاي دو تمداما عامل اصلی در پیشرفت
چرا که همواره در اسالم فراگیري علم و دانش، به مسلمین به کرات . گردداسالم برمی

ت زیادي به این مقوله در اسالم داده شده است لذا به همین دلیل سفارش شده و اهمی
بینیم اسالم در کجا ریشه دوانید و رواج پیدا کرد باعث اعتالي فرهنگ و است که می

  .تمدن در آنجا گردید
-ین سوال ما در مقدمه نیز پاسخ میگیري که به آخرما به عنوان آخرین نکته در نتیجها

توان ادعا نمود موي اندلس و عباسیان، به جرأت میمقایسه خلفاي ااین است که با . دهد
که از لحاظ فرهنگی و جهش علمی، قرطبه همسنگ بغداد بود و اگر خلفاي آل بویه در 

در همین زمان خلیفه الناصر نیز در . بغداد خوش درخشیدند و اقبال عباسیان را بر کشیدند
حکم، با عشق ورزیدن به علم و تکریم  قرطبه عصري زرین را پایه گذاشت و فرزندش

اما با این وجود بغداد در . علما، موجبات رونق علمی داراالسالم قرطبه را فراهم آورد
از . برخی موارد علمی و فرهنگی از قرطبه جلوتر بود، که این امر دالیل متعددي داشت

مان وقتی جمله اینکه بغداد مرکزیت جهان اسالم را داشت و هم اینکه اعراب مسل
هایی با پیشینه دیرینه اي از تمدنترش دادند خود را با شبکه گستردهفتوحات خود را گس

ها در پیشبرد علوم ها از مسائل فرهنگی و علمی آنبرو دیدند که در بسیاري از زمینهرو
این در حالی است که مسلمانان اسپانیا هنگام تسلط بر اندلس بر . خود استفاده برند

توان به پیشینه از عوامل دیگر می. شمندي نداشتندغلبه نمودند که فرهنگ ارزویزوگتها 
ز مسائل فرهنگی و تمدنی از بغداد در بسیاري ا. زمانی بغداد نسبت به قرطبه اشاره کرد

عامل دیگر، گسترش جغرافیایی بغداد . ي بیشتري نسبت به قرطبه برخوردار بودسابقه
ها، و ظرفیت و گنجایش، مدارس، کتابخانهد بغداد شطبه بود که سبب مینسبت به قر

  .مراکز فرهنگی و علمی را به میزان بیشتري نسبت به قرطبه داشته باشد
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