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            ۰۷/۰۸/۲۰۲۰                                                                       فارانی       حامد :     گیردآورنده  
  

 اندیشمندان غرب از نظرتاثیر و خدمات اسالم 
 زراعتنسبت به اقتصاد ، تجارت ، و 

 
جون مبادالت تجاری یعنی عرضه و تقاضای کاال بهترین شیوه  برای روابط بین دو ملت است از این ویل دورانت :   

رو بازرگانان مسلمان به اقصی نقاط عالم  مسافرت کرده و به تجارت  می پر داختند و از جمله روابط بازرگانی  
شرفت سریع اسالم  و گسترش  علوم   آنان با اروپا بوده که برای سرزمین غرب میمون ومبارک محسوب می شد  پی

در اروپا توسط  مسلمین ، بدون  سفرهای بازرگانی صورت نمی گرفته اما پس از اینکه با ملل اسالم رابطه بازرگانی 
برقرار نمودند  برای  مسلمانان بسیار بد یمن و نامبارک بود با وجود امتیازات فراوانی که خلفا داشتند ، مصر از 

ر بود زیرا حلقه  ارتباط بازرگانی آسیا و  اروپا به شمار می رفت و تعداد کشتیهایی که کاال های  رفاه بهره ورت
هندستان  و چین را حمل می کردند و از خلیج فارس  ، دریای  سرخ  و رود نیل  به مصر می گذشتند  بسیار شد 

افزایش  یافت  به گفته ناصر خسرو     .ثروت  بغداد کاهش و قوتش سستی گرفت درهمان حال  ، ثروت و قوت  قاهره
م ( پایتخت تازه را دیده  بود ، ))  بیست هزار خانه داشت که بیشتر از اجر و پیچ یا 1047)    هـ . ق  439که به سال  

شش طبقه بود و بیست هزار  تجارخانه داشت که  از طال ،  جواهر ، پارچه های  زربفت و حریر چنان انباشته بود  
د نداشت (( کوچه های  اصلی  برای  جلو گیری  از افتاب سایبان داشتند و به شب از چراغها روشن  که جای نشستن

بودند. حکومت قیمتها را معین می کرده و گرانفروش  را می گرفتند  و بر شتری سوار می کردند و در شهر می  
 .  کردمی بیان  خود بصدای بلند زنگی  به دست داشت و می زد  و گناه خویش را   گردانیدند و او

رد ،  بکشتی  داشت محصوالت و مصنوعات  اسپانیا را به  آفریقا و آسیا می    1000که بیشتر    تجارتییک  ناوگان   

کشتی  ها که از یکصد  بندر  می رسیدند ، در  بندر های  بارسلون ، المریا ، قرطاجنه ، والنسیا ، ماالگا ، قادس و  
ه وجود آورده  بود که نامه های  دولتی  را به طور منظم به  مقصد  شبیلیه انباشته بودند دولت یک سازمان پستی ب

بردگان غیر مسلمان  به محض  اینکه می برد . رفتار  مسلمانان با  بردگان  بهتر از  رفتار   مالکان سابقشان بود .  
و می  سپرده بودند  را به دست  مردم  ب   زراعتیشه  پ  . اعراب  غالبامسلمان  می شدند  از  بردگی  نجات می یافتند  

تالیف  شده بود  کمک  می گرفتند  و در تنیجه کوشش  علوم     زراعتولی  از تازه ترین  کتابهای  که در رشته   
که تا ان وقت در همه جای    –اسپانیا بسیار بیشتر از اروپا مسیحی  پیشرفت کرد به جای گاوان کندرفتار    زراعتی

  .از  استر ، االغ و اسپ استفاده  می کردند -کار  می رفتند  و کشش به  زراعتاسپانیا برای 
از اختالط نژاد اسبان اسپانیایی با اسب عربی ،  اسبانی اصیل به وجود  آمد که  سواران  عرب  و اسپانیایی از انها 

  کیله ج  ، مارچوبه ،  استفاده می کردند . اسپانیای اسالمی  کشت برنج ، گندم سیاه ،  نیشکر  ، انار  ، پنبه  ،  اسفا 
و زنجبیل را از آسیا  فراگرفت      زمینی، خرما  ،  انجیر  ، توت    آلو ها، لیمو ؛  به ، گریب فروت  ،    نارنج،گیالس   

 و همه اینها را به اروپای مسیحی آموخت.
زیتون و      های   درخت  تاکدارای  در میان  مور ها کار معتبری  به شمار می رفت  باغهای  سبز اما  حرام بود   با انکه شراب 

 . ندمیوه ، مناطق وسیعی را به خصوص در اطراف  قرطبه ، غرناطه و والنسیا به بهشت  زمینی تبدیل کرده بود
انها  ،     زراعتدر نتیجه  مهارت  و دقت     -چزیره میورقه یا مایورکا  که در قرن  هشتم به قلمرو  اعراب  درامد  

 .که بعد ها پایتخت  از ان نام  گرفت  بر ان  سایه  انداخته  بود -و درختان  نخل    بهشتی  پر از گل  و میوه  شده
به دست  فراموشی سپرده شده بود  به وسیله مسلمانان این  عصر ، زندگی     تئو فراستوسعلم گیا ه شناسی که بعد از  

 از سر گرفت .  
توجه او منحصر  به مسائل  طبی     .  استکرده     نوع  گیاهان  وصف   360  ازادریسی کتابی درباره  گیاهان نوشته و  

 . نبود بیشتر  از لحاظ علمی و گیاه شناسی بحث کرده بود 
م ( به خاطر  مطالعاتش درباره  گیاهان مختلفی  که مابین  اقیانوس    1216،     هـ . ق  613ابو العباس اشبیلیه ای  )  

 . شهرت یافت «نباتی  »سرخ  می روییده به   بحراطلس و 
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م ( با تبحری فوق العاده  همه  معلومات  گیاه شناسی     1190  -   1248،     هـ . ق  586  –   646ابن البیطاره )  

اسالمی  را در کتابی  مفصل و پرمایه  فرهم  آورد  که تا قرن   شانزدهم در این زمینه مرجع و معتبر بود  و او   
 را  به مقام  بزرگ ترین  گیاه شناس  دوا ساز  قرون وسطی رساند  

بود که ضمن  ان از    ابن  عوام اشبیلیه ایاثر   «الفالحه  »، کتاب    علم زراعتفات ، در از جمله مهم ترین  تالی
نوع  درخت میوه ،  روشهای  پیوند زنی    50نوع گیاه  ،     585انواع خاک  و کود سخن  آورده و طریقه  کشت  

به     زراعتدر رشته  رین   تحقیقات  عالئم  بیماری گیاهان  و راه عالج انها را شرح داده بود . کتاب وی  کامل  ت
 شمار  می رفت 

بین    تجارتی:  پس از ختم  کشمکش های مذهبی  ، روابط     ارنست  باکر آستاد  علوم سیاسی  دانشگاه  کمبریچ
ت  همان  کشورهای  متخاصم  برقرار گشت این تجارت  تنها  منحصر  به متاع  سوریه  نبود  بلکه  بیشتر با محصوال

هندوستان وچین  سر وکار  داشت  ولی  باید  در نظر  داشت  که بعضی  از قسمتهای  مغرب   قبل  از جنگهای  
مشرق  در    تجارتیلیبی اول از راه روم شرقی  با مشرق  ارتباط  پیدا کرده و پس از  جنگ به قدری  بازار   ص

   .ن وسطی  در بازار  های  اروپای غربی  یافت می شدمغرب  گرم شد که تمام آالت  و ابزار های  مشرق  در قرو 
ی روابط ، نباتات و غالت جدید  بودند  ودر نتیجه برقرار    تجارتیدر دنیای  آن روز دمشق  و بغداد از مراکز مهم  

ا می از مشرق  به مدیترانه غربی آمد و از انجمله کنجد  ، خرنوب  ، برنج  ، لیمو ،  خربزه ،  زردآلو  و موسر  ر
 توان  نام برد  به همین طریق  نیز آداب  و رسوم  و طرز لباس  ملل اسالمی  در مغرب  نفوذ کرد 

مثال  ململ از موصل   ، حریر  و پارچه های  زری دار از دمشق  زربفت  و دمیاطی و  پارچه های  گلدار  از روم   
یچه از  خاور  نزدیک  و آسیای  مرکزی  به عالوه   شرقی  ، اطلس و پارچه  های  ابریشمی  از بغداد ، فرش  و قال 
و ادویه و عطریات  از قبیل  زاج  ، صبر زرد  ،      -رنگهای  طبیعی  از قبیل  : جوهر  سرخ دانه  ، یاس  ،کبود  

یا   ینه ، شیشه ،  سفالین  ، طال  ، نقره  ، میناکاریها و اشئآالت زیبایی  و آرایش  مانند:  پودر ، آ  –میخک ، نیل  
 . گوناگون دیگر با  اروپایی غربی می آمد

مطابق  مقتضیات تمدن  ان روز  به   –، کسانی هستند که کاالهای  گرانبها را  تجارانمقصود  ما از   جرجی زیدان :  
بازار  آورده و به بزرگان می فروختند یعنی اشخاصی که جواهر ،  زر  وزیور  طال و نقره  ، فرش  لباسهای   

بیشتر در بغداد و بصره و سایر  شهر های      تاجرانظروف قیمتی  و برده خرید و فروش می کردند .این    گرانبها  ،
   .بزرگ  اسالمی اقامت داشتند 

از اطراف   جهان همه نوع   کاال به  ان    تجاراندر دوره طالئی اسالم  ، پول  مانند ریگ  در شهر بغداد  فراوان و  
 بدست می آوردند.و از فروش ان سود های هنگفت  پایتخت  بزرگ می آوردند

 یا قوت و الماس   -از هند  
 مرواید   –از بحرین 
 عاج  ، عقیق  و پوست دباغی شده     -از حبشه  

 روغن های عطری  –از نیشاپور 
 پارچه کتان    -از شنیز  
پارچه  پر نفش و نگار  ، پارچه  پشمی  به خصوص  لباس  خلفا  و رجال  دولت  ،  پرده های  نقاشی ،   -از  فسا  

 از ارمنستان   پشتی و پرده  -سراپرده های ابریشمی و جرمی  ، زیلو  ،  سجاده  ، گلیم  و جهاز شتر ؛ از دشتستان  
 رنگ سرخ  مخصوصی به کار  می برد که نظیر نداشت (  _ بند زیر جامه ، پشتی و قالیچه ) در ارمنستان 

   .انواع  پارچه هها ، لباسهای حریر و زری ، جامه ها و پارچه های  شفاف  -فهان  صاز ا
   .طبق های  چوبی ، ابریشم  و عبا های ابریشم  -از نیشاپور  و مازندران  

 پوست  روباه  سیاه ، خز و سمور    -از روسیه 
 ه های کتان  پارچ   -از بلخ  
کاغذ ، نشادر ، کرک ، پوست سمور ، سنجاب  و روباه و همچنین  مشک ) که ازتبت به ماورء   -از ماوراء النهر  

   .النهر  و از انجا به بغداد حمل می شد
 قالیچه ، فرش  و پارچه  های ابریشمی  -از بخارا  

 پرده و فرش مصری   –از تنیس و دمیاط  ) مصر ( 
 یلسان عالی  ط  -از کرمان 
 انواع  کاغذ های رنگین و غیره – از مصر 
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 یا کاللی.ظروف  شیشه   و سفال  –از بصره 
   .مشک  ،  عود  و کافور حمل می کردند  -و باالخر از چین     

و   تجارتیهمین  که تمدن  اسالم  تکمیل  شد  ، مسلمانان  در تجارت  علمی وعملی  پیشرفت  نمودند  ، در امور  
االشاره الی   »اقتصاد  ،  سیاسی  ،  کتاب های  مفیدی تالیف  نمودند  اکنون  کتابی نزد ما  می باشد  که نامش   

 از مردم  قرن  پنجم هجری است  بن علی دمشقی شیخ  ابو  الفضل  جعفر ، تالیف «محاسن التجاره
مطالبی   راجع به امور اقتصادی در  این کتاب  ذکره  شده که در زمان  خودش سابقه نداشته   و در حال حاضر نیز  

بهتر  از ان  چیزی  تنظیم  نگشته است ودر ان کتاب راجع به پول  نقد و کاال و تقاضا و قیمت طال و نقره  به تفصیل  
   تجاران بحث  شده است  و این  تالیف ثابت  می کند که مسلمانان در امور تجاری  بسیار ماهر  بودند و عده زیادی از  

مسلمان  از  قرن چهارم به بعد شخصا  برای  تجارت به اطراف دنیا می رفتند  و  در اقیانوس هند ،  اقیانوس  آرام 
  .کردند  که بیش  از ان کسی  از ان خبر نداشته است ، اواسط آفریقا  و آسیا  راه هایی  افتتاح 

مسلمان  برهمه دریا ها مسلط  بودند . کشتی های انان سراسر  مدیترانه  دریای  سرخ  و اقیانوس آرام را    تجاران
قا  شرقی می پیمودند و تا سوماترا ، زنگبار  ،  کافرستان،  کلکته ، جزایر  هندوچین  ، ماداگاسکار ،  کرانه های افری

، دریای خزر و روسیه امد و شد می کردند و از راه  خشکی  به  هند  ،  ترکستان  ، چین  و تبت  می رفتند  و تا 
حدود  استوا  در وسط  افریقا  پیشروی داشتند  و این  نقاط  دور دست  را  با اکتشاف راه های تازه به هم  نزدیک  

  .می ساختند
از کرانه خلیج فارس  آفریقا  ،  حبشه و یمن  تا    بحرچهارم هجری از راه خشکی  و    مسلمان  در قرن     جرانتا

کرانه  هند وچین  تجارت می کردند  و از خراسان  ، ترکستان  ارمنستان ،  افغانستان  ،  شام  ، مصر  ، سودان  ،  
سراسری      تجارتند  و مثل  اینکه   و نقل  می نمود  لممالک  شمال افریقا  و اندلس  ، همه  نوع مال التجاره  حم

، شرق  بصره و بغداد  بود به طوری  که     تجارتیمسلمان  اداره  می شد  . مرکز     تاجرانروی زمین  به دست   
 کشتیها  به بصره  و کاروانها  به بغداد می آمدند . 

افیان  و عمانیان  بودند  .کشتی  های  انان دریایی ) مسلمانان (  ، سر   تجاراندر قرن  چهارم  هجری  مهم ترین   
مسعودی  انان را  به خوبی   شناخته  و درتاریخ  خود  .  در کرانه های  هند ، چین  زنگبار و یمن  آمد و شد داشت  

 نام  برده است 
وضع  کرده    که فرنگیان  تصور می کنند که انان  علم  سیاست  اقتصادی  رابا تعجب  اما راجع به اقتصاد  سیاسی  ،  

فارابی  در ان باب کتاب نوشته  و پس  از وی ابن خلدون در مقدمه تاریخ      ،اند  . درصورتی  که هزار سال  پیش
 خود  دران  باره  بحث کرده است 

ان زمان  کشورهای  مسیحی  عمال تحت  نفوذ  عمیق تجارت عظیم  شرق قرار  داشتند  که     دکتر زیگرید هونکه:   
شمال  ولگا  گشته  به طرف  شمال  راه می یافت و به تمام  سراسر  کرانه ها  و جزایر     دریایازندان  و  از دریای  م
آلمان  می رسید  از سرزمینهای شمال این حدود هزاران  بلکه میلیونها  سکه اسالمی متعلق  به   متصل به    شرقی بحر 

ن  جهانگیر اسالمی  و  تجارت مسلمانان ) که از میالدی  به دست  آمده است  که شاهد  تاثیر تمد  11تا  9قرنهای  

 .کوته  بینی های مذهبی بری بودند (  می باشد 
نویسندگان  مسلمان در قرن دهم میالدی در نوشته  های  خود  از رابطه تجارتی  بندقیه ، آمالفی  ، پالرمو  و مسینا 

 . با مسلمانان  شمال  افریقا خبر می دهند 
کلیسا  ،  پارچه  ن  که حامل  پرده های  ابریشمی گران قیمت  و پارچه هایی برای زینت   کشتی های اعراب  مسلما

،  جبه های بسیار زیبا به رنگ نیلی از شهر  قیروان در تونس  ، از شوش واقع  درخوزستان  و    های سیاه  رنگ  
   .جابس  در تونس  بودند ، به طرف  اروپا  می راندند

ها و کلیسا  های     می  ، راه شهرهای  مونت کازینو را در پیش می گرفتند و  در دیراجناس  مجلل کشورهای  اسال
   .شبه جزیره آپنین جای می گرفتند  که امروز  هنوز قابل  رویت اند

شهر بندقیه اگر  با مسلمانان تجارت نمی داشت  نمی توانست  به ان درجه  برسد  . بدون  دارجین  و زیره      ًمسلما
یل هرگز  نمی توانست نقش  پیروزمندانه متقدر خود  به منزله  بزرگ ترین  قدرت  اقتصادی  مغرب   سرخ دانه و ن

 .زمین بازی  کند
مهم ترین پیروزی  بندقیه  رابطه رفت و امد  و رابطه داد و ستد  بین آسیا  ، اروپا و افریقا بود  که کشور های   
اسالمی ان را به وجود آوردند. زیرا  این رابطه  موجب ترقی  تجارت ایتالیا شد . به کمک تجارت ایتالیا  ، تجارت  

  . همه اروپا راه یافت حیات بخش در  . این رشد به شکل  جریانسیدندلند هم به قدرت و شکوفایی راآلمان ، فرانسه و ه
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و راه هها و شهر ها را  رونق و وسعت بخشید و تا انگستان و کشور های اسکاندیناوی نیز نفوذ کرد  و در پی ان   
 .شهر های این سرزمین  نیز تحرک و رشد غیر قابل تصوری یافتند

م شرقی را تقلید از مسلمانان و مطابق  نمونه های انان در صنایع  جدید شان   در کشور های شمال اروپا هم مواد خا
   .مصرف کردند همان طور که ایتالیا مدتها بود به  مصرف انها عادت کرده بود

ودر اسپانیا  مرسوم کردند   ,یکی از این مواد خام  پنبه بود که مسلمانان کشت ان را نیز در اروپا در جزیره سیسیل  

م  . در    1200نوع  ظریف تر  ان هم مصرف داشت که از سوریه  و  خراسان  می آوردند  حتی  در سال  . یک  

می خوانیم  که  خوشگها ، برگ  و پارچه  کتانی  می پوشید  که از میالن  به   نایتهارد دز فون روینتهال  »اشعار  
واقع  در دامنه های شمال کوه آلپ )    «ار مکاره باز  »بازار  هایی که معموال  در  محلهای  مقدس  زیارتگاهی  ،   

الزاس و سوئیس ( قرار  دارد  وارد  می شوند  یکصد سال  بعد     -اتریش     -بایر     -حدود سرزمین های  شوابن   
 .همین پارچه کتانی وارداتی از کشورهای  اسالمی ،  به صورت  صنعت  بافندگی ملی اروپایی در آمد. 

 
  ، مراجعه کرد  در کتابخانه ها  کتابهای فراونی دیگر    یادر متن و      به کتابهای یاد شده   بیشتربا دقت  ها    زمینه    یندر 

 .ناممکن  یست کردن آنها امران پنهکه است  روشنفتابی آ همچون غرب  تمدن اسالم بروسیع  تاثیراتزیرا 
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