
 گسترش اسالم

ديي اسالم صهاًي ديي اصلي ٍ هْن ٍ حذالل ديي اكثشيت هشدم لسوتي اص جْاى تَد كِ تيص اص ًصف جْاى 

ٍ اسپاًيا دس اسٍپا تا  (pyrenee) داد ٍ اص جثال پيشًِ هتوذى دس سِ لاسُ آسيا، آفشيما ٍ اسٍپا سا تطكيل هي

اص هشاكص دس ضوال آفشيما تا دٍستشيي ًمغِ جٌَب آفشيما ٍ ًَ( ٍ  اليِ آسيا دس خاٍس دٍس)تا چيي ٍ گيٌِ هٌتْي

گشفت. هحتوالً اگش هماٍهت ٍ لجاجت  ضاهل دٍ سَم لاسُ آفشيما سا دس تش هي (cape colony) هستؼوشُ كاج

دس لشى دٍم ّجشي هاًغ ًطذُ تَد، ديي اسالم سشتاسش اسٍپا سا فشاگشفتِ تَد. اسالم  (francs) ّا ضذيذ فشاًك

ّاي ٍسيغ ٍ تضسگ )دُ دسصذ  كطَس ٍ ديي الليت 24كطَس ٍ ديي اكثشيت دس  93حاضش ديي سسوي  دس صهاى

تاضٌذ ٍ  تش( دس كطَسّاي هتؼذد است. پيشٍاى اسالم دس صهاى حاضش دس سشتاسش جْاى پشاكٌذُ هي تيص

اى سا ٍ پٌج دسصذ جوؼيت كل جْ  جوؼيت تيص اص يك هيلياسدي هسلواًاى جْاى دس حذٍد تيص اص تيست

 .دّذ تطكيل هي

ّاي هختلف، كِ دس هَاسدي اتتذا حتي تا هماٍهت ٍ هخالفت  اًتطاس اسالم دس تيي هلل گًَاگَى ٍ دس سشصهيي

ضذيذ سايش ادياى هَجَد لثل اص اسالم هاًٌذ هسيحيت، يَْديت، ديي صستطتي، ٌّذٍ، تَدايي ٍ ديگش ادياى 

خصَصيات هختلف ٍ ضايذ تِ عَس اصلي ٍ اساسي ػَاهل ٍ سٍتشٍ ضذ، هشَّى ػَاهل ٍ هؼلَل ػلل ٍ ضشايظ ٍ 

 .ػلل هؼٌَي، سٍاًي ٍ ديٌي تَدُ است

تَاى آًاى سا هجثَس  تَاى تِ اكشاُ ٍ تِ صٍس ٍاداس كشد تا ػوالً ٍ حتواً كاسي سا اًجام دٌّذ، ٍلي ًوي هشدم سا هي

ذ ٍ آى سا تا دل ٍ جاى تپزيشًذ؛ اًتطاس ػميذُ، هكتة ٍ ديي ٍ هزّثي سا تاٍس كٌٌ  ًوَد تا اصل، ًظشيِ، فلسفِ،

اسالم تِ صَست پزيشش آى تِ ػٌَاى ديي تِ ٍسيلِ هشدم، ّوَاسُ هؼلَل ػلل ٍ ػَاهلي هؼٌَي، سٍاًي ٍ 

ديٌي تَدُ است ًِ هؼلَل صٍس ٍ فطاس؛ ّش چٌذ دس هَاسدي ػَاهل غيشهؼٌَي ٍ سٍاًي ٍ ديٌي ًيض تِ اًتطاس آى 

ّايي كِ اسالم سا  َدُ است. ايي دس حالي است كِ تؼضي اص افشاد ٍ حتي گشٍُكوك كشدُ ٍ دس ًطش آى هَثش ت

تَاًٌذ جضئيات ٍ  پزيشفتٌذ جَاب لاعؼي تشاي سؤال اص ػلت ٍ ػاللِ ٍ تَجِ خَد تِ آى دس اتتذا ًذاسًذ ٍ ًوي

ٍ يك خصَصيات ػَاهل پزيشش اسالم سا تِ ػٌَاى ديي خَد تجضيِ ًوايٌذ صيشا اسالم تِ ػٌَاى يك ديي 

سيستن فكشي ٍ صًذگي ٍ تِ ػٌَاى يك ًظام ّواٌّگ اخاللي ٍ ساُ ٍ سسن صًذگي جاهغ تِ عَس كلي ًظش 

اًذ تذٍى آًكِ جضئيات آى سا  آًاى سا تِ خَد جلة ًوَدُ است ٍ آًاى ضيفتِ تشكية اسالم ٍ هجوَع آى ضذُ

تش صادق است ٍ  َسد افشاد تيصتجضيِ كشدُ تاضٌذ. تِ ّش صَست ضيفتِ ضذى تِ هجوَع تشكيثي اسالم دس ه

هؼوَالً پزيشش اسالم تِ ٍسيلِ افشاد تِ صَست اًفشادي تِ ايي گًَِ صَست گشفتِ است. گستشش اسالم دس 

جوؼي هؼوَالً ٍ لاػذتاً هؼلَل يك ػاهل اصلي ٍ يا ػَاهل هْن  عَس دستِ تيي جَاهغ ٍ پزيشش اسالم تِ

 .تاضذ هي



ٌْا يك ًظام سٍحاًي ٍ سٍاًي ًيست تلكِ يك ًظام كاهل فشٌّگي ٍ الثتِ اسالم تش خالف ادياى ديگش ت

تاضذ. ٍلي تايستي تَجِ ضَد كِ ايي هغلة  اجتواػي ٍ فكشي ٍ صًذگي ٍ داساي خصَصيات ٍ هطخصات هي

اًذ آى سا تِ تفصيل ٍ تِ دلت  ّايي كِ اسالم سا تِ ػٌَاى ديي خَد پزيشفتِ هستلضم آى ًيست كِ توام گشٍُ

تحت تاثيش يك يا چٌذ   اًذ. هشدم هؼوَالً ٍ سپس آى سا تِ صَست يك كل پزيشفتِ  شسسي كشدُهغالؼِ ٍ ت

اًذ ٍ تؼيذ تِ  اًذ ٍ آى سا تش ديي سٌتي ٍ آتا ٍ اجذادي خَد تشجيح دادُ ػاهل هؼيي ضيفتِ ٍ ػاضك آى ضذُ

سٍش تحميك ػلوي اًجام  ّا ٍ هلل هختلف تا استفادُ آًاى اص سسذ كِ اًتطاس اسالم تِ ٍسيلِ گشٍُ ًظش هي

جوؼي اسالم صَست گشفتِ است. ّشچٌذ  گشفتِ تاضذ. دس حميمت ًطش ٍسيغ اسالم ًيض اص ساُ پزيشش دستِ

جوؼي هؼلَل استفادُ اص سٍش ػلوي يك سّثش ٍ هشَّى سّثشي افشاد  ّاي دستِ هوكي است ايي پزيشش

هسلواًاى دس ساُ ًطش اسالم ّوَاسُ يكي اص ّاي تثليغاتي ٍ ديٌي  هؼيٌي تَدُ تاضذ. دسست است كِ فؼاليت

تَاى ًاديذُ گشفت كِ ػطك ٍ ػاللِ ضذيذ تِ  ػَاهل هْن گستشش اسالم تَدُ است ٍ ًيض ايي حميمت سا ًوي

داضت كِ تٌْا تِ  ٍس تَدُ است آًاى سا تش آى هي حك ٍ حميمت كِ ّوَاسُ دس دل ٍ جاى هسلواًاى ضؼلِ

سا دس اًحصاس خَد لشاس ًذٌّذ تلكِ آى سا تِ ديگشاى ًيض ػشضِ داسًذ ٍ  داًستي حميمت لٌاػت ًٌوَدُ ٍ آى

يافتٌذ هؼشفي ًوايٌذ، ٍلي  ّاي ديگشي كِ تِ آًْا ساُ هي تٌاتشايي اسالم ٍ پيام آى سا تِ هشدم ديگش دس سشصهيي

كٌذ  ساٌّوايي هي تشسسي هسألِ اسالم تِ عَس كلي ٍ تاسيخ اًتطاس آى عثؼاً ٍ خَاُ ًاخَاُ ها سا تِ ايي حميمت

كِ ػَاهل، ػلل ٍ ضشايظ گًَاگَى هَجة پزيشش ٍسيغ آى تِ ٍسيلِ هشدم هختلف ٍ گستشش سشيغ آًاى دس 

آفشيما ٍ آسيا ضذُ است؛ ػَاهل   ّاي گًَاگَى ٍ دس تيي پيشٍاى ادياى ديگش هاًٌذ هلل هسيحي اسٍپا، سشصهيي

 .اسي، تاسيخي، جغشافيايي ٍ ديگش ػَاهلاجتواػي، التصادي، آهَصضي، فشٌّگي، هؼٌَي، سٍاًي، سي

اًذ. اصل اهش تِ  تؼضي اص ػَاهل اصلي ٍ هْن پزيشش اسالم ٍ گستشش آى دس تيي جَاهغ ٍ هلل هختلف تَدُ

هسلواًاى سا دس  هؼشٍف ٍ ًْي اص هٌكش كِ تش عثك آى ًطش حميمت ٍ اسالم ٍظيفِ ديٌي ّش هسلواًي است، 

َد. تِ ػلت ّويي اصل اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْي اص هٌكش است كِ تِ هيضاى ساٌّوايي تِ اسالم كوك فشاٍاى ًو

اي دس اسالم تِ ٍجَد آهذُ است ٍ حتي تؼذادي اص ايي كتة ٍ ادتيات  تسياس فشاٍاًي كتة ٍ ادتيات هٌاظشُ

ًَضتِ ٍ تاليف تاصُ هسلواًاى تَدُ است صيشا پس اص تطشف تِ اسالم ساٌّوايي ديگش تِ آى سا ٍظيفِ خَد 

اًذ تا اسالم سا تِ ػٌَاى ديٌي كِ  داًستٌذ. دس هَاسدي ًَيسٌذگاى غيشهسلواى تا دضَاسي فشاٍاى كَضيذُ هي

 اص ساُ اكشاُ گستشش يافتِ هؼشفي ًوايٌذ. 

 

 

 



ّاي فكشي است ٍ  تايستي خاعش ًطاى ساخت كِ تؼصة تا حذي يكي اص خصَصيات توام ادياى ٍ سيستن

اًذ اها اسالم ّوَاسُ كَضيذُ است تا آى سا كٌتشل  ى داساي تؼصة تَدُحذالل تؼضي اص پيشٍاى توام اديا

تا آى هثاسصُ كٌذ ٍ تشاي جلَگيشي اص تحويل ٍ دس ساُ ًاتَدي آى گام تشداضتِ است. اص عشف ديگش، ّش   ًوَدُ،

اي تش ديگشاى هَسد استفادُ  چٌذ تؼصة هوكي است تِ ػٌَاى ٍسيلِ تحويل يك سيستن فكشي ٍ يا ًظشيِ

تَاًذ تِ ٍسيلِ ػمال ٍ داًطوٌذاى تِ ػٌَاى تٌْا ػاهل گستشش ٍ پزيشش  لشاس گشفتِ تاضذ، اها ّشگض ًوي

تَاًين ًوًَِ تغييش ديي  اي هخصَصاً ػمايذ ٍ ًظشات ديٌي تِ عَس هذاٍم پزيشفتِ ضَد. ها هي ػميذُ ٍ يا ًظشيِ

گًَِ  لي ايي س تاسيخ توام ادياى پيذا كٌين ٍتِ ػلت تحويل ٍ اجثاس ٍ حتي استفادُ اص ٍسايل غيش اًساًي سا د

گاُ آى سا تجَيض ًٌوَدُ است ٍ هٌاتغ هَثك  تغييش ديي هَلتي ٍ ظاّشي تَدُ ٍ تِ ّش صَست اسالم ّيچ

تشيي هٌثغ تؼالين اسالهي، آى سا تا ضذت سد كشدُ است. تِ ّش  اسالهي هسلواً آى سا عشد ًوَدُ ٍ لشآى، لاعغ

غيش هسلواًاى ٍ دضوٌاى اسالم تِ   آهيض تيطتش تِ ٍسيلِ ّاي خطًَت ضَد كِ سٍشحال تْتش است يادآٍسي 

هٌظَس جلَگيشي اص گستشش اسالم هَسد استفادُ لشاس گشفتِ است ًِ تِ ٍسيلِ هسلواًاى تشاي اًتطاس آى. 

تيص ػمايذ ّاي غيشاًساًي ٍ تف ّاي هشتَط تِ ضكٌجِ، لتل، آصاس هسلواًاى اسپاًيا ٍ استفادُ اص سٍش داستاى

تشاي جلَگيشي اص گستشش اسالم ٍ تحويل  (isabella) ٍ ايضاتل (ferdinand) كِ تِ ٍسيلِ فشديٌاًذ

تشيي ًَع  ّا ٍ ٍسايل ٍ ضذيذ تشيي سٍش هسيحيت هَسد استفادُ لشاس گشفت افطاگش استفادُ اص غيشاًساًي

ِ هسلواًاى دس لسغٌغٌيِ دس اٍايل ٍ ضكٌجِ ػلي  تؼصة دس تاسيخ ادياى دس عَل تاسيخ تطشي است. اگش جٌگ

 .لشى ّطتن هيالدي ًثَد سشتاسش اسٍپاي ضشلي اص جولِ سٍسيِ هوكي تَد تِ اسالم گشٍيذُ تاضذ

تِ هٌظَس هتَلف ًوَدى  (charles martel) ّاي ضذيذي كِ تِ سش كشدگي چاسلض هاستل اگش جٌگ

غشتي ٍ توام جْاى غشب ًيض هوكي تَد  پيطشفت اسالم دس ّويي سشصهيي تشپا ضذ، ًثَد، سشتاسش اسٍپاي

ّاي غيشاًساًي تِ جاي  تَاى ًتيجِ گشفت كِ استفادُ اص جٌگ، فطاس ٍ سٍش هسلواى ضذُ تاضٌذ. تٌاتشايي هي

كشدى آى ػليِ هسلواًاى هَسد استفادُ  آًكِ تشاي گستشش اسالم هَسد استفادُ لشاس گشفتِ تاضذ تشاي هتَلف

تش اص آى است كِ تِ تفصيل دس ايي جا تشسسي ضَد. حميمت ايي  اسيخي عَالًيلشاس گشفتِ است. ايي جشياى ت

ػليِ اسالم، ًِ تِ ًفغ آى تِ كاس سفتِ است. تِ ّش صَست تؼصة ضذيذ   است كِ صٍس ٍ فطاس هؼوَالً

ّا، فطاسّا ٍ حوالت فشاٍاى دس عَل تاسيخ ادياى ضذُ است؛ هاًٌذ  غيشهسلواًاى تَد كِ هَجة پيذايص جٌگ

 (م9911 -9933ّاي صليثيَى ػليِ هسلواًاى كِ دس حذٍد صذ سال تِ عَل اًجاهيذ.) گجٌ

تِ ػلل هختلف ٍلي تِ عَس ػوذُ تِ ػلت تحشيكات ٍ تؼصة ٍ جْل هيسيًَشّاي هسيحي دس لشٍى ٍسغي، 

 اهلل ػليِ ٍ آلِ دس ًظش اسٍپاي هسيحي تا صذ سالِ صليثي، حضشت هحوذ صلي ّاي يك پس اص جٌگ  هخصَصاً

ّا داضت. هسلواًاى تِ ػٌَاى كفاس ٍ  ٍسصي ػٌاٍيي هَّي ياد ضذ؛ حتي كسي چَى داًتِ ًيض اص ايي غشض

اهلل  پشستي هؼشفي ضذ. يَحٌاي دهطمي پياهثش اػظن صلي ًاتاٍساى ضٌاختِ ضذًذ ٍ اسالم تِ ػٌَاى ديي تت



خَاًذُ ٍ تؼضي هسيحياى تِ ايطاى ًاهيذ ٍ اٍ سا ]الؼيار تاهلل[ پياهثش كارب  mamad ػليِ ٍ آلِ سا تِ ًام

اتْاهات ًاضايستِ ًسثت دادًذ ٍ آى حضشت سا تيواس ٍ ]...[ خَاًذًذ. هسيحياى تِ حذي ػليِ اسالم هتؼصة 

« اهلل»اهلل ػليِ ٍ آلِ سا تا  صلي« هحوذ»ٍ جاّل تَدًذ ٍ دضوٌي داضتٌذ كِ تؼضي اص آًاى حتي ًام حضشت 

ٍسصي ٍ  كٌٌذ. تِ ػلت تؼصة، غشض سا پشستص هي« هحوذ»ِ هسلواًاى كشدًذ ك كشدًذ ٍ فكش هي اضتثاُ هي

دضوٌي فشاٍاى ًسثت تِ اسالم ٍ تِ ػلت جْل آًاى ٍ دس دست ًذاضتي اعالػات ٍ هؼلَهات دليك دس هَسد 

ػادي تَد كِ هسيحياى هَفميت ٍ گستشش ٍسيغ اسالم سا تِ ػَاهل ًادسست ٍ ضشايظ ًاهساػذ   اسالم، كاهالً

داضت ٍ  س ٍ فطاس ًسثت دٌّذ؛ دس صَستي كِ اسالم تا پيشٍاى سايش ادياى حذاكثش احتشام سا هذػي هيهاًٌذ صٍ

الؼضم تصذيك كشد ٍ   السالم سا تِ ػٌَاى پياهثشاى تش حك الْي ٍ اٍلي لشآى كشين حضشت هَسي ٍ ػيسي ػليْوا

 .لائل تَدُ استاي تشاي پيشٍاى ايي ادياى، تحت هشالثت ٍ آساهص اسالهي  آصادي فضايٌذُ

تخص آى تَدُ است كِ لغافت ٍ پَيايي خَد سا دس  گستش ٍ سؼادت ًطش اسالم ًِ تاضوطيش كِ تا پيام جْاى

 .ّوِ اػصاس ٍ اهكٌِ حفظ كشدُ ٍ خَاّذ كشد

 
 ًمطِ گستشش اسالم


