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ĐỊA DANH, NGÀY VÀ THÁNG

Nhiều tác giả rất tỉ mỉ về lối chuyển ngữ tên họ và địa danh mang gốc
gác từ Islam (Hồi giáo) trong tác phẩm của mình cho là tiếng Anh hay tiếng
Việt, và cho rằng phải viết theo lối này hay lối kia thì mới chính xác. Thú
thật với độc giả, tôi rất thoải mái trong lĩnh vực này. Ngay cả tên của tôi
được người ta viết theo nhiều lối khác nhau. (Nhiều người hỏi, viết theo lối
nào mới chính xác, Ansari hay Ansary – chữ cuối là y hay là i? Việc này
cũng hơi khó xử vì chữ cái là thật ra là yaw, (đọc theo tiếng Việt là yo). Vì
mỗi ngôn ngữ có phương pháp độc đáo riêng để đọc thuật ngữ cho nên tôi
chọn đi theo phương pháp dễ dàng nhất, tức là viết như thế nào hay đọc như
thế nào dễ dàng nhất thì đó chính là phương pháp mà tôi chọn.
Ngoài ra tên gọi trong truyền thống Ả-rập mà tên cha thường đi theo
sau chữ Ibn, nghĩa là “con của”. Thường thường, tôi sử dụng dạng thức
ngắn nhất mà tên họ của người đó được người ta biết đến. Sự hỗn độn trong
việc nhận diện tên họ trong tác phẩm cũng là một sự kiện rất thật khi đọc
tác phẩm mang sắc thái của nền văn hoá khác. Tôi muốn làm giảm sự lẫn
lộn đó đến mức tối thiểu, bởi vậy nếu tên họ của người đó được người Mỹ
hay người Việt biết theo tên huý thì tôi sẽ sử dụng tên huý của ông ta. Tôi
cũng đi theo phương pháp của nhà sử học Albert Hourani trong cuốn Lịch
sử dân tộc Ả-rập, dùng chữ al- lần đầu tiên nhưng sẽ bỏ nó sau khi dùng nó
lần thứ hai: al-Ghazali trở thành Ghazali.
Còn ngày tháng, sẽ có hai số gán cho một dữ kiện, thứ nhất là Hồi lịch
(niên lịch Islam) và thứ hai là “sau Công Nguyên” hay Dương Lịch (DL)
tức là hệ thống mà thế giới Thiên Chúa giáo thường dùng. Trong thời, lúc
cộng đồng người Hồi giáo mới bắt đầu chớm nở, tôi thường sử dụng Hồi
lịch (tức là số năm rồi chữ AH nghĩa là “After Hijra – sau Hồi lịch”. Tôi sử
dụng phương pháp đó vì muốn chuyển cho người đọc cảm giác dữ kiện đặc
biệt đó đã xảy ra trong thế giới Hồi giáo. Sau đó tôi sẽ từ từ giới thiệu ngày
tháng “sau Công nguyên” vào tác phẩm vì đó là hệ thống mà nhiều người
đã biết tới – nếu không thì làm sao một dữ kiện trong lịch sử có ý nghĩa với
dữ kiện khác mà không được đặt trong bối cảnh thời gian?

GIỚI THIỆU
Sinh ra và lớn lên tại Afganistan, tôi được giáo dục trong môi trường
hoàn toàn khác biệt với học sinh tại Âu châu và Mỹ châu. Lúc còn trẻ, tôi
không chú tâm nhiều về môn lịch sử vì đối với tôi nó chỉ là môn đọc tiêu
khiển, hơn nữa trong tiếng Ba Tư (Farsi) không có kiến thức gì mới lạ ngoại
trừ những cuốn sách phổ thông rất nhàm chán. Môn đọc sách trong lớp của
tôi không có gì thích thú ngoại trừ những cuốn sách được viết bằng tiếng
Anh.
Một trong những cuốn mà tôi thích nhất là Lịch Sử Thế Giới cho Trẻ
Em bằng tiếng Anh của một vị tác giả tên là V.V. Hillyer. Cho đến một thời
gian rất lâu sau đó, khi tôi có dịp đọc lại thì mới thấy trong cuốn sách này
mang những câu châm biếm và thành kiến kỳ lạ đối với Hồi giáo của vị tác
giả mang gốc gác từ Âu châu này. Lúc ban đầu, tôi không phát hiện được
điều này vì ông Hillyer là một người viết văn rất hay, vả lại đầu óc lúc non
trẻ của tôi không có đủ khả năng để phân biệt sự châm biếm ẩn tàng trong
lối hành văn của ông.
Khi tôi chín hay mười tuổi, ông Arnold Toynbee, một nhà sử học ghé
ngang qua thành phố Lashkargah ở Afganistan, một tỉnh nhỏ nơi tôi đang ở.
Có người nói với ông ta rằng có một đứa bé rất thích đọc sách lịch sử đang
sống tại đây. Ông Toynbee lấy làm lạ bèn mời tôi đến dùng trà với ông. Tôi
nhận lời đến gặp và thấy một người đàn ông Tây phương với bộ quần áo
Ăng-lê sang trọng. Tôi trả lời với ông ta từng câu một như những đứa trẻ
mộc mạc và ngại ngùng. Chỉ có điều làm tôi để ý về nhà sử học nổi tiếng
này là ông ta có thói quen để khăn tay ở trong ống tay áo của ông. Khi chia
tay, ông cho tôi một món quà là cuốn: Câu Chuyện về Nhân Loại viết bằng
tiếng Anh của nhà sử học Hendrick Villem Van Loon. Chỉ nhìn thoáng qua
nhan đề của cuốn sách thôi đủ làm cho tôi vui mừng tột độ – à, “nhân loại”
có cùng một câu chuyện hay sao. Phải chăng, tôi cũng là một phân tử trong
muôn ngàn người khác trong lịch sử “nhân loại” thật sao. Như vậy câu
chuyện của tôi cũng được người khác san sẻ rồi. Tôi yêu thích cuốn sách đó
rồi đâm đầu vào đọc say sưa. Cuốn sách này và lối kể chuyện của Âu châu
trở thành mô hình trong đầu óc của tôi trong những ngày còn lại. Từ đó, tất
cả những cuốn lịch sử khác mà tôi đã đọc như là cộng thêm những miếng
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thịt trên bộ xương đã được thiết kế. Tôi vẫn học các môn lịch sử phổ thông
bằng tiếng Ba Tư đang dạy trong trường nhưng chỉ đọc để làm bài thi chứ
không thật sự nằm trong đầu óc của tôi.
Những cuốn lịch sử mà tôi đã đọc trong quá khứ vang vọng trong tâm
trí của tôi vì bốn mươi năm sau đó, đúng hơn là vào mùa thu năm 2000,
trong lúc tôi đang soạn một cuốn sách lịch sử để dạy cho trường phổ thông
tại Hoa Kỳ thì ký ức của những cuốn mà tôi đã đọc hiện lên trở lại. Một nhà
xuất bản tại tiểu bang Texas thuê tôi soạn một cuốn sách giáo khoa mới về
lịch sử thế giới để dạy trong trường phổ thông với điều kiện là cuốn này
không được dựa vào cuốn lịch sử nào trước kia. Điều đầu tiên là tôi soạn
bản mục lục, tóm lược những dữ kiện đã ảnh hưởng đến nhân sinh quan và
lịch sử của nhân loại. Nhà xuất bản yêu cầu cấu trúc của cuốn sách phải
được chia thành mười đơn vị phù hợp với thời khoá biểu của học sinh, mỗi
đơn vị chia ra thành ba chương, tất nhiên là cuốn sách gồm tất cả là ba
mươi chương.
Nhưng trong 10 đơn vị (hay 30 chương) thì mỗi chương phải bao gồm
bao nhiêu chu kỳ? Lịch sử thế giới, nói tóm lại, không phải là hàng loạt
những dữ kiện vô ý nghĩa liệt kê thứ tự theo thời gian nhưng là những chuỗi
dữ kiện được chọn lựa và xắp xếp để phơi bày thành cái “cung” của lịch sử
– vì chỉ có cái cung của lịch sử mới thật sự có ý nghĩa.
Tôi thử nghiệm bài toán trí thức trong sự thích thú nhưng giải pháp
phải được chấp thuận qua một đội ngũ cố vấn gồm có: những vị chuyên gia
về chương trình giảng dạy, những nhà sử học, ban quản lý bán sách, các
giới chức giáo dục nhà nước, những vị học giả chuyên về lịch sử và những
vị cố vấn khác. Điều này rất thường tình vì mục đích của sách giáo khoa
được dạy trong trường tiểu học và trung học là truyền tải cho học sinh
những dữ kiện đã được chấp nhận chứ không phải thách đố sự kiện đó là
thật hay giả. Một đội ngũ cố vấn được thiết lập là vấn đề tự nhiên để đảm
bảo sản phẩm cuối cùng phù hợp với chương trình giảng dạy nếu không thì
cuốn sách đó không có giá trị và không thể nào bán được.
Trong tiến tình làm việc, tôi nhận thấy có sự bất đồng giữa tôi và các vị
cố vấn. Chúng tôi đồng ý tất cả ngoại trừ một điều – tôi thì muốn cuốn sách
này đào sâu về thế giới Islam (Hồi giáo) nhiều hơn nhưng họ thì muốn cắt
ngắn lại, nói ít hơn, chuyển Hồi giáo thành đề tài ngoài lề cộng với những
phần bên ngoài thế giới Tây phương. Không ai bào chữa cho sự trung thành
về “nền văn minh của mình”. Không ai nói Hồi giáo ưu việt hơn “Tây
phương” hay Tây phương ưu việt hơn Hồi giáo. Mọi người đều tìm cách
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trình bày kiến thức cho học sinh thấy dữ kiện nào có ý nghĩa nhất trong lịch
sử nhân loại mà thôi.
Tuy nhiên, tiếng nói của tôi rơi vào thiểu số và những vị cố vấn không
phân biệt được ai đúng ai sai, cho nên đã đồng ý trong đó thế giới Hồi giáo
chiếm một trong ba mươi phần của cuốn sách. Trong đơn vị đó, hai phần
khác là “Nền Văn Minh của Châu Mỹ tiền Columbia” và “Các Triều Đại
Cổ Phi Châu”.
Dù vậy, trong sự tình cờ đó, phần nói về nền văn minh của Hồi giáo lại
chiếm nhiều tỉ lệ hơn. Một cuốn sách giáo khoa phổ thông đã được bán
chạy nhiều nhất là cuốn “Nhận Định về Quá Khứ” xuất bản vào năm 1997,
trong đó nền văn minh của Hồi giáo chỉ là một trong ba mươi bảy chương
và một nửa của chương này (đơn vị đó gọi là “Thời Trung Cổ”) đã nói về
đế chế Byzantine.
Nói tóm lại, nửa năm trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, sự thống kê của
các vị học giả cho biết nền văn minh Hồi giáo chỉ là dữ kiện nhỏ mà ảnh
hưởng của nó đã kết thúc trước Thời Phục Hưng. Quả thật, nếu đọc sơ lược
qua bản mục lục thì thật ra không ai biết Hồi giáo vẫn tồn tại.
Lúc ấy, tôi chấp nhận sự nhận định của tôi có thể sai lầm. Vì rằng, tôi
đang mang mối ưu tư với Hồi giáo và đang nhận định nguồn gốc thật sự của
tôi. Không những tôi sinh ra và lớn lên tại một quốc gia Hồi giáo mà gia
đình của tôi mang địa vị cao trong xã hội tại Afganistan và rất có uy tín về
lòng mộ đạo và hiểu biết tôn giáo. Ngay cả tên họ của tôi đã ám chỉ tôi có
mối quan hệ chặt chẽ với dân Ansar – “Nhóm Giúp Đỡ”, tức là những
người Hồi giáo ban đầu đã giúp đỡ Thiên Sứ Muhammađ trong cơn hoạn
nạn, lúc ông di cư từ Mecca đến Mêđina để bảo tồn sự nghiệp đạo pháp.
Hơn nữa ông cố của tôi là một vị đại đạo, nơi lăng mộ của ông đã trở
thành cái miếu được dân chúng trong vùng thường xuyên thăm viếng và
kính trọng. Sự nghiệp của ông cố của tôi di truyền đến thời của cha tôi,
nhắc nhở với bộ tộc của tôi giá trị và trách nhiệm phải học hỏi và biết điều
này hơn những người bình dân khác. Khi lớn lên, tôi nghe những giai thoại
về người Hồi giáo, những lời bình luận và những sự suy đoán trong xã hội
nơi tôi đang ở, đôi lúc nó thấm vào lòng chút ít, mặc dù tâm trí của tôi từ từ
cách biệt với thế giới tâm linh và bám vào cuộc sống thế tục.
Tôi sống trong trạng thái thế tục mãi cho đến khi di cư đến Hoa Kỳ; nơi
đó tôi bắt đầu chú tâm đến Hồi giáo hơn là lúc tôi đang sống tại quê nhà. Sự
chú tâm của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn sau năm 1979, khi em của tôi bị
lôi cuốn theo nhóm “Hồi giáo quá khích”. Tôi bắt đầu đọc sách của ông
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Fazlur Rahman và Syed Husên Nasr – hai vị học giả Hồi giáo tiếng tăm
cũng như các nhà sử học hàn lâm như ông Ernst Grunebaum và ông Albert
Hourani để xác định nguồn gốc của tôi và em tôi đã từ đâu đến, hay trong
trường hợp này, đi về đâu.

SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA HỒI GIÁO

Từ quan điểm cá nhân, có thể tôi đã phỏng đoán sự quan trọng của Hồi
giáo vượt qua một giới hạn nào đó. Nhưng... một sự nghi ngờ vẫn còn lai
vãng. Phải chăng sự nghiên cứu của tôi không khách quan hay sao? Quý vị
thử nhìn sáu tấm bản đồ ở bên trên, sáu bức hình của thế giới Hồi giáo ở
sáu điểm trong lịch sử.
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Khi nói đến “thế giới Hồi giáo” là tôi ám chỉ nơi đại đa số người Hồi
giáo đang ở hay những nơi có vị lãnh tụ Hồi giáo đã cai trị. Dĩ nhiên, cũng
có người Hồi giáo đang sống tại Anh, Pháp, Mỹ. Bởi vậy, trên quan điểm
đó, nếu gọi London, Paris, hay New York là phần của thế giới Hồi giáo thì
không có lý. Mặc dù với định nghĩa hạn hẹp của tôi, nhưng, không phải
“thế giới Hồi giáo” đã bành trướng bao quát cả ba lục địa hay sao? Ngay cả
ngày nay, mảnh đất đã trải dài từ châu Á đến châu Phi tạo nên bình phong
rộng lớn ngăn Âu châu và cực Đông của Á châu không phải là thế giới Hồi
giáo hay sao? Về mặt địa lý, mảnh đất này lớn hơn Âu châu và Mỹ hợp lại
với nhau. Trong quá khứ, nó là một thực thể san xẻ cùng một hệ thống
chính trị, và âm dư của sự hợp nhất về địa lý và chính trị vẫn đang vang
vọng trong lòng những người Hồi giáo. Nhìn vào sáu tấm bản đồ đó, tôi vẫn
không hiểu tại sao, mặc dù sau biến cố ngày 11 tháng 9 vừa qua, người ta
vẫn không chấp nhận thế giới Hồi giáo là một trong các yếu tố đã gây ảnh
hưởng trên bàn cờ lịch sử thế giới.
Sau ngày 11 tháng 9 tất cả đều thay đổi. Những người bên ngoài bắt
đầu hỏi Hồi giáo là một tôn giáo thế nào, người Hồi giáo là ai và việc gì
đang xảy ra ở bên đó? Những câu hỏi ấy tấp nập dấy lên trong tâm trí của
tôi càng lúc càng mãnh liệt. Năm đó, tôi đến thăm Pakistan và Afganistan
sau ba mươi tám năm xa cách, tôi cầm một cuốn sách mà tôi đã tìm thấy
trong một tiệm sách cũ tại London, “Hồi giáo trong lịch sử hiện đại » do
nhà sử học quá cố, ông Wilfred Cantwell Smith, một vị giáo sư chuyên về
tôn giáo tại trường đại học McGil và Harvard nổi tiếng. Ông Smith xuất bản
cuốn sách này vào năm 1957, bởi vậy “lịch sử hiện đại” mà ông đã viết kết
thúc hơn bốn mươi năm về trước, nhưng sự phân tích của ông ăn sâu vào trí
thức của tôi một cách kỳ lạ – mà thật ra ngạc nhiên thì đúng hơn – vì nó
liên quan đến lịch sử đang hé mở vào năm 2002.
Nhà sử học Smith đã soi sáng một kiến thức mà tôi đã học được lúc còn
trẻ và những kiến thức trong các cuốn sách mà tôi đã đọc trong những thời
gian sau đó. Ví dụ, trong thời gian mà tôi đang học tại Kabul, một người có
tên tuổi mà mọi người Hồi giáo đều biết đến là ông Sayyiđ Jamaluđđin-iAfgan. Cũng như “mọi” người mà tôi đã biết, ông ta là một người rất nổi
tiếng; nhưng tôi lại hoàn toàn mù tịt về cuộc sống và sự nghiệp của ông,
ngoại trừ việc ông đã đứng lên hô hào cho lý tưởng “liên minh Hồi giáo”,
mà lúc ấy đối với tôi có vẻ như hô hào cho sự oai phong của Hồi giáo.
Nhưng khi đọc lại tác phẩm của ông Smith, tôi mới phát hiện ra lý tưởng
căn bản của chủ nghĩa liên minh Hồi giáo, một lý tưởng chính trị đang thịnh
hành trong thế giới Hồi giáo vào những năm 2001 chính là lý tưởng mà ông
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Jamaluđđin đã đề ra hơn một trăm năm về trước, vị mà các nhà trí thức đã
ví như là Karl Marx (Các Mác) của thế giới Hồi giáo. Thế thì tại sao tên của
ông lại không ai biết đến ngoại trừ trong thế giới Hồi giáo?
Tôi đâm đầu vào lịch sử Hồi giáo trở lại, không phải để tìm hiểu nguồn
gốc của cá nhân tôi nhưng muốn làm sáng tỏ những thay đổi hiện đang
thành hình trong thế giới Hồi giáo – chẳng hạn như những câu chuyện đang
xảy ra tại Afganistan; sự đảo lộn chính trị tại Iran, sự nổi dậy tại Algeria,
Phillipines, và những nơi khác trên thế giới; các vụ khủng bố máy bay và
những vụ ôm bom tự sát tại Trung Đông, chủ nghĩa cực đoan cứng nhắc về
những nhóm chính trị Hồi giáo càng ngày càng trở nên quá khích; rồi đến
sự xuất hiện của nhóm Taliban. Nếu đọc lịch sử với đầu óc cởi mở thì chắc
chắn sẽ phát hiện được tại sao sự việc đã phát triển theo chiều hướng này.
Dần dần, tôi đã phát hiện được tại sao nó đã xảy ra như vậy. Tôi nhận
thức được, không giống như lịch sử của Pháp, Malta hay Nam Mỹ, lịch sử
của vùng đất Hồi giáo “bên đó” chỉ là một lô dữ kiện không được bao hàm
trong lịch sử thế giới được mọi người biết đến. Nó trở thành lịch sử của một
thế giới hoàn toàn khác biệt, cạnh tranh với thế giới khác giống như cuốn
sách lịch sử mà tôi đã phác hoạ cho nhà xuất bản tại tiểu bang Texas, hay là
sách lịch sử đã được nhà xuất bản McDougall-Littell, cuốn mà tôi đã viết
cho các “chương Hồi giáo”.
Hai dòng lịch sử bắt đầu từ cùng một nơi, giữa hai dòng sông Tigris và
Euphrates (vùng Lưỡng Hà) của nền văn minh cổ tại Iraq rồi trở về cũng tại
nơi đó. Trong hai câu chuyện có hai nguồn đại lực chính đã cạnh tranh giữa
thế giới Tây phương và thế giới Hồi giáo để chiếm vị trí ưu thế trên toàn
cầu. Giữa hai bên, tuy đã trải qua những vùng đất khác nhau nhưng mang
nhiều đặc điểm rất giống nhau.
Quả thật, hai dòng lịch sử giống nhau một cách kỳ lạ: khi chúng ta nhìn
lại quá khứ, trong mô hình lịch sử thế giới của Tây phương, người ta thấy
có một đế quốc vĩ đại hơn tất cả các đế quốc khác trong thời cổ đại là đế
quốc La Mã, nơi giấc mơ của một nền chính trị toàn cầu đã ra đời.
Ngay cả trong thế giới Hồi giáo, nhìn từ bất cứ lăng kính nào đi chăng
nữa thì người ta sẽ thấy một đế quốc vĩ đại khác đang nằm trong mảnh đất
bao la đó, biểu tượng của một quốc gia thống nhất không phải là La Mã mà
là đế chế caliphat ở thời kỳ ban đầu của Hồi giáo.
Trong hai nền lịch sử đó, cả hai đế chế thoái hoá trở thành những mảnh
vương quốc nhỏ vì lý do đơn thuần là nó trở nên quá lớn. Sự suy đồi của đế
chế La Mã bị các bộ lạc man di từ phương bắc tấn công ráo riết – nhưng
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trong thế giới Hồi giáo, “phương bắc” là nơi các vùng thảo nguyên ở miền
Trung Á và trong thế giới đó các bộ lạc man di không phải là người Đức
(German) mà là người Thổ. Cả hai nền lịch sử đó, những kẻ xâm lược đã
chia cắt hai đế chế rộng lớn thành những vương quốc nhỏ nhưng thống nhất
với nhau dưới một tín ngưỡng chung, đó là: Ki-tô giáo đã liên kết các quốc
gia ở Tây phương và Hồi giáo Sunni đã liên kết các vương quốc ở Đông
phương.
Lịch sử thế giới lúc nào cũng nói về câu chuyện “chúng ta” đã đến đây
như thế nào. Bởi vậy, lối kể chuyện tùy thuộc vào đối tượng, định nghĩa
“chúng ta” là ai và điều đã gọi là “tại đây và ngày hôm nay” là gì. Lịch sử
của Tây phương thường dựa trên giả thuyết “tại đây và ngày hôm nay”
chính là nền tự do công nghiệp (và hậu công nghiệp). Tại Hoa Kỳ, bước kế
tiếp của lịch sử thế giới sẽ là sự tự do và bình đẳng, nền tảng của một chính
quyền bá chủ toàn cầu để dìu dắt mọi dân tộc khác hướng về phía tương lai.
Giả thuyết này thiết lập một mô hình cho tương lai và mục đích để mọi
người cùng hướng tới. Nó thiết lập một giả định mập mờ cho rằng mọi
người sẽ cùng đi trên con đường đó, mặc dù tất cả mọi người chưa cùng
chung bước – có thể vì họ bắt đầu đặt chân trên con đường này quá chậm,
hay vì có thể họ đi hơi chậm – bởi lý do đó chúng ta đã gọi những quốc gia
này là “các quốc gia phát triển”.
Khi lý tưởng của tương lai được phác họa bởi chủ nghĩa hậu công
nghiệp, xã hội dân chủ của Tây phương được xem như là điểm cuối cùng
của lịch sử, lối kể chuyện đã dẫn đến “tại đây và ngày hôm nay” được trình
bày đại khái qua các giai đoạn như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bình minh của nền văn minh (Ai cập và vùng Lưỡng Hà)
Thời Cổ Điển (Hy Lạp và La Mã)
Thời Đen Tối (bắt đầu với Thiên Chúa giáo)
Thời Tái Sinh: Sự phục hưng và cải tiến
Thời Mở Mang (khám phá và khoa học)
Thời Cách Mạng (dân chủ, công nghiệp, kỹ thuật)
Nhóm phi quốc gia: sự xuất hiện của các đế chế
Thế Chiến I và II
Chiến Tranh Lạnh
Chiến Thắng của Khối Tư Bản

Nếu chúng ta nhìn lịch sử thế giới dưới đôi mắt của người Hồi giáo thì
sao? Có phải mọi người sẽ đạt đến kết luận cùng một mô hình lịch sử như
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của Tây phương, rồi cùng đến một điểm cuối cùng, nhưng kém hiệu lực
hơn? Tôi không nghĩ như thế. Vì chắc chắn chúng ta sẽ thấy một điểm chia
cắt thời gian thành “trước khi” và “sau khi” trong dòng lịch sử này; tại điểm
số không (zêro), năm mà Thiên Sứ Muhammađ đã di cư từ thành Mecca
đến Mêđina (al-Hijra – Năm Di Cư, theo niên lịch Hồi giáo), từ đó tạo
thành một cộng đồng Hồi giáo tại Mêđina. Chính cộng đồng này đã định
nghĩa điều gọi là “nền văn minh” và tất cả mọi chiều hướng chuyển động
hay phát triển trong tương lai đều dựa vào tiêu chuẩn của cộng đồng này.
Nhưng trong những thế kỷ gần đây, chúng ta thấy có điều đã xảy ra đi
ngược với sự chuyển động đó. Chúng ta thấy cộng đồng đã một thời bành
trướng nay trở nên hỗn độn. Nó bị cuốn theo dòng nước xoáy mãnh liệt,
một dòng lịch sử khác đang vươn lên cạnh tranh với nó. Là những người
thừa kế nền văn hóa Hồi giáo, chúng ta bắt buộc dừng lại để học hỏi ý
nghĩa trong thời điểm này. Chúng ta sẽ thấy sự va chạm giữa hai luồng văn
hoá nhưng phải quyết định như thế nào: thứ nhất là thay đổi chiều hướng
mà chúng ta gọi là “văn minh” để cùng đi với cơn xoáy của lịch sử hay
chống với cơn xoáy của lịch sử để mang nó trở về với nền “văn minh” của
chúng ta.
Nếu diễn biến bên ngoài đang trải qua trong thế giới Hồi giáo được
trình bày “tại đây và ngày hôm nay” thì câu chuyện có thể được phân chia
ra thành các giai đoạn như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Thời cổ đại: vùng Lưỡng Hà và Ba Tư.
Sự ra đời của Hồi giáo.
Đế chế Caliphat: Thế giới đại đồng.
Thời phân rã: Triều đại của các vị quốc vương.
Thời tai ương: Thập Tự quân và Mông Cổ.
Thời tái sinh: Ba vương quốc.
Sự bành trướng của Tây phương qua Đông phương.
Thời cải tiến.
Sự chiến thắng của giới thế tục hiện đại.
Phản ứng của nhóm Hồi giáo cực đoan.

Ông Edward Saiđ, một nhà phân tích văn học rất nổi tiếng lập luận rằng
Tây phương đã thiết kế một thế giới “Đông phương” trong sự tưởng tượng
về Hồi giáo trong nhiều thế kỷ trong đó có một mưu đồ nham hiểm đã được
cấy vào “phía bên kia” trong lúc sự suy đồi đã bắt đầu xói mòn không lối
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thoát. Rồi từ đó, Hồi giáo đã đi vào sự tưởng tượng của Tây phương nhưng
không hẳn đúng với sự miêu tả chân thật.
Nhưng điều làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên là không có sự miêu tả
nào cả. Chẳng hạn trong thời của nhà đại văn hào Shakespeare, nền chính
trị thế giới đang nằm dưới sự thống trị của Hồi giáo. Nhưng tại sao không
thấy một diễn viên Hồi giáo nào nằm trong tác phẩm của ông? Hoàn toàn là
không. Nếu các bạn không biết Âu châu đã gọi một dân tộc dưới danh hiệu
là người Moor tức là người Hồi giáo thì chắc chắn kiến thức đó không đến
từ tác phẩm Othello của ông Shakespeare.
Đó là bức hình khi chúng ta so sánh giữa hai thế giới; điều nổi trội nhất
là bên này không thèm để ý bên kia đang làm gì và bên kia cũng không
thèm để ý bên này đang làm gì. Nếu Tây phương và thế giới Hồi giáo là hai
cá nhân thì chúng ta thấy triệu chứng đè ém rất rõ ràng. Rồi chúng ta tự hỏi:
“Chuyện gì đã xảy ra giữa hai bên? Có phải hai bên đã từng thương yêu
nhau? Hay hai bên có sự bất đồng trong quá khứ?”
Tôi nghĩ rằng dĩ nhiên là phải có sự giải thích mặc dù lời giải thích đó
không hào hứng cho lắm. Cùng khắp lịch sử, Tây phương và vùng đã trở
thành trung tâm của thế giới Hồi giáo giống như hai vũ trụ hoàn toàn tách
rời với nhau, mỗi bên bận rộn với vấn đề nội bộ, bên nào cũng cho rằng
mình là trung tâm của vũ trụ, mỗi bên đều có lối kể chuyện của riêng nó –
cho đến cuối thế kỷ thứ mười bảy khi hai câu chuyện bắt đầu luồn vào với
nhau. Lúc ấy, bên này hoặc bên kia phải nằm dưới sức ép của đối phương vì
dòng lịch sử đã quấn quyện với nhau. Tây phương lúc ấy đang trên đà phát
triển, dòng lịch sử của nó ở thế thượng phong cho nên đã vật ngã bên kia ở
phía dưới.
Nhưng dòng lịch sử bị ngã nhào này không hẳn đã kết thúc. Nó vẫn
tiếp tục trôi ở phía dưới giống như những luồng sóng chạy dưới lòng biển,
vẫn đang ào ạt trôi ở phía dưới. Khi các bạn đánh dấu những vùng có sự va
chạm nóng hổi trên thế giới – ở Kashmir, Iraq, Chechnya, vùng Balkan, Do
Thái, Palestine – thì các bạn đã làm hiện lên biên giới của vương quốc đã
biến mất trên bản đồ nhưng vẫn nỗ lực đánh trả không muốn bị huỷ diệt.
Đây là câu chuyện mà tôi muốn kể lại trong những trang kế tiếp, và tôi
muốn nhấn mạnh chữ “câu chuyện”. Định Mệnh Dở Dang không phải là
một cuốn sách giáo khoa và cũng không phải là một cuốn sách hàn lâm. Nó
giống như một câu chuyện mà tôi kể cho các bạn tại quán cà-fê, rồi bạn hỏi
“Lịch sử thế giới của hai nguồn đó có gì là quan trọng?” Các bạn sẽ thấy
lập luận của tôi trong cuốn sách này như những sách giáo khoa trong các
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thư viện tại các trường đại học. Các bạn có thể đọc những cuốn sách đó nếu
không màng về những phần tham khảo đối chiếu rườm rà mang tính cách
hàn lâm. Đọc cuốn sách này nếu các bạn muốn thấy cái cung 1 của câu
chuyện. Mặc dù không phải là một nhà học giả hàn lâm, nhưng tôi đã gặt
hái các kết luận từ những vị học giả đã dày công nghiên cứu từ những sản
phẩm nguyên sơ và những vị hàn lâm đã rút tỉa những kết luận từ các vị
nghiên cứu khác để đạt đến những kết luận phổ quát.
Trong chiều dài lịch sử kéo dài hơn vài ngàn năm, tôi chú tâm vào
khoảng thời gian mà người ta cảm thấy như hơn nửa thế kỷ về trước, bởi lẽ
đó là giai đoạn lịch sử mà Thiên Sứ Muhammađ và bốn vị kế thừa của ông
đã tạo nên câu chuyện về Hồi giáo. Tôi kể câu chuyện này một cách chân
thật trong những câu chuyện lịch sử nhân loại vì đó là lối và mọi người Hồi
giáo đều biết đến. Những vị hàn lâm Tây phương tìm hiểu câu chuyện này
với phương cách hoài nghi, thiên về nguồn tài liệu bên ngoài, cho rằng nó
khách quan hơn là những lời tường thuật của người Hồi giáo, vì họ chỉ quan
tâm đến một mục đích là xoi mói điều gì “đã thật sự xảy ra”. Mục đích
chính của tôi là truyền tải cho độc giả điều mà những người Hồi giáo nghĩ
rằng đã xảy ra, bởi lẽ đó là yếu tố đã gây cảm hứng đối với những Hồi giáo
trong quá khứ và yếu tố đã định nghĩa vai trò của họ trong lịch sử của giới
trí thức Hồi giáo.
Tuy nhiên, tôi sẽ đặc biệt nói thêm về nguồn gốc của Hồi giáo. Không
giống như các tôn giáo khác như Do Thái giáo, Phật giáo, Ấn-độ giáo, và
ngay cả Thiên Chúa giáo – người Hồi giáo bắt đầu sưu tập, học thuộc lòng,
ngâm nga và bảo tồn lịch sử của họ ngay từ lúc nó xảy ra. Không những họ
đã bảo tồn mà còn chiết vào câu chuyện đó những dữ kiện về nguồn gốc
của nó, viết tên họ của những người đã làm chứng cho mỗi dữ kiện và liệt
kê hàng loạt những người đã thuật lại đến người cuối cùng đã viết nó
xuống, một sự tham khảo giống như những chuỗi người đã làm chứng trong
một phiên toà.
Điều này khẳng định một cách mạnh mẽ rằng câu chuyện cốt lõi về lịch
sử Hồi giáo không phải là một câu chuyện ngụ ngôn hay hoang đường. Đối
với một câu chuyện ngụ ngôn, chúng ta không hỏi bằng chứng của một dữ
kiện đã xảy ra: vì đó không phải là mục đích. Chúng ta không cần biết nếu
câu chuyện đó là thật hay giả nhưng chỉ muốn bài học của câu chuyện ngụ
ngôn trở thành sự thật. Câu chuyện của Hồi giáo không phải là như vậy: nó
không phải là câu chuyện về con người lý tưởng trong thế giới lý tưởng mà
nó đến với chúng ta như một câu chuyện rất chân thật về những người đã
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vật lộn với cuộc sống hằng ngày trong bùn lầy, trong sự u ám của lịch sử và
chúng ta học những bài học từ sự đấu tranh của họ.
Nhưng điều đó cũng không hẳn là câu chuyện Hồi giáo không chất
chứa tính ngụ ngôn, và có số đã được vẽ vời, hay đã bị thay đổi để phục vụ
cho mục đích của nhóm người hay thời cuộc. Nhưng chúng ta chỉ muốn nói
rằng những người Hồi giáo đã thuật câu chuyện của họ đúng như dữ kiện
trong lịch sử đã xảy ra và chúng ta biết những cá nhân đó, những dữ kiện đó
cũng như chúng ta đã biết những gì đã xảy ra giữa hai đại tướng Sulla và
Marius trong thời La Mã cổ. Những câu chuyện đó nằm giữa dữ kiện lịch
sử và thần thoại, nhưng nếu thuật lại với sự thăng trầm của con người thì
câu chuyện đó trở nên sai lầm dưới quan điểm của người Hồi giáo, nó
không có ý nghĩa đối với những điều mà người Hồi giáo đã xây dựng trong
quá khứ. Đây chính là lối mà tôi sẽ kể lại câu chuyện. Nếu các bạn sẵn sàng
thì xin mời vào ngồi trong xe, thắt dây an toàn để chúng ta bắt đầu đi ngược
về dòng lịch sử.

– Tamim Ansary


Chương 1

THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
Vào thời rất lâu trước khi Islam (Hồi giáo) ra đời, có hai thế giới hình
thành giữa Đại Tây Dương và vịnh Băng-gan (giữa Ấn độ và Trung Quốc).
Mỗi thế giới có hệ thống mậu dịch và giao thông riêng biệt; một bên thuộc
về đường biển và một bên thuộc về đường bộ.
Nếu nhìn vào hệ giống giao thông đường biển thì Địa Trung Hải hiện
lên như là trung tâm lịch sử thế giới, vì đây là nơi mà Hy Lạp cổ đại
(Mycenaean), Hy Lạp trung cổ (Cretan), Phê-ni-xi (Phoenician), Ly-đăn
(Lyđian), Hy Lạp hiện đại (Greek), La Mã (Roman); nơi mà nhiều dân tộc
và văn hóa cường tráng đã trao đổi và hòa nhập lẫn nhau. Những dân tộc
sống trong vùng lân cận Địa Trung Hải thường tác động qua lại vì thế đã
tạo ra một động lực níu kéo lẫn nhau, san sẻ cùng một câu chuyện, cùng
thêu dệt định mệnh của họ tạo thành lịch sử thế giới, từ đó nền “văn minh
Tây phương” bắt đầu thành hình.
Tuy nhiên, nếu nhìn về hệ thống giao thông đường bộ thì Bến Trung
Tâm thế giới là hệ thống chằng chịt những con đường và tuyến giới đã nối
liền lục địa Ấn Độ, Trung Á, Ba Tư, vùng Lưỡng Hà, và Ai Cập; những con
đường giao thông nằm giữa con sông lớn và biển cả như vịnh Ba Tư, vùng
In-đus (Ấn Độ), sông Oxus (Trung Á); biển Aral (Trung Á), biển Caspian
(phía Tây Liên-xô), Hắc Hải (Liên-xô), Địa Trung Hải, sông Nile (Ai Cập),
và Hồng Hải (Trung Đông). Đó là vùng địa lý mà sau này đã trở thành thế
giới Hồi giáo.
Rất tiếc, trong ngôn ngữ thường dùng không có danh từ riêng để gọi
vùng thứ hai này. Có nơi người ta gọi là vùng Trung Đông, nhưng đặt tên
cho một vùng địa lý riêng rẽ tước mất tính toàn diện của một vùng rộng lớn,
hơn nữa, cụm từ Trung Đông làm cho người ta liên tưởng danh xưng đó
xuất phát từ phía châu Âu – cho nên, nếu bạn đứng tại miền cao nguyên Ba
Tư thì danh xưng để gọi vùng Trung Đông đúng ra là Trung Tây. Bởi vậy,
tôi muốn gọi cả vùng địa lý rộng lớn này là Thế Giới Trung Đại vì nó nằm
giữa Địa Trung Hải và Trung Quốc.
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THẾ GIỚI ĐỊA TRUNG HẢI (Định nghĩa bằng đường biển)

THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI (Định nghĩa bằng đường bộ)

Ngoài ra, thế giới Trung Quốc mang tính chất riêng biệt hầu như không
dính líu gì đến hai thế giới kia cả; đó là điều tự nhiên dựa trên vị trí địa lý
đặc thù của nó. Trung Quốc hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới Địa Trung Hải
với quãng đường dài vượt ngoài sự tưởng tượng, và cắt đứt với Thế Giới
Trung Đại qua những dãy Hy Mã Lạp Sơn, vùng sa mạc Gô-bi vĩ đại, và
những khu rừng dày đặc ở Đông Nam châu Á, những bình phong thiên
nhiên không thể nào vượt qua được. Đó là lý do tại sao lịch sử Trung Quốc
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và những quốc gia cường địch trong vùng lân cận không đi vào “lịch sử thế
giới” trong Thế Giới Trung Đại, và tại sao những quốc gia này rất ít được
nhắc tới trong cuốn sách này. Cũng cùng lý do đó, lịch sử của các miền lục
địa châu Phi bị cắt đứt với vùng Âu-Á qua bãi sa mạc lớn nhất trên thế giới.
Bởi vậy, lục địa Châu Mỹ đã hình thành thế giới riêng với lịch sử riêng,
chẳng những vì sự cách biệt địa lý mà còn nhiều lý do khác.
Tuy nhiên, từ quan điểm địa dư, Địa Trung Hải không bị cắt đứt với thế
giới Trung Đại một cách rời rạc như Trung Quốc và Mỹ châu. Hai lãnh thổ
này tương tác như hai thế giới riêng biệt, điều mà nhà sử học Philip D.
Curtin đã gọi là “vùng tự giao thông”: nghĩa là mỗi vùng đã tự nối liền
trong chính nó hơn là tương tác lẫn nhau. Đối với Địa Trung Hải, bất cứ
những người sống ở nơi nào đó sẽ di chuyển tới những nơi duyên hải của
vùng Địa Trung Hải dễ dàng hơn là đi tới vùng xa sôi như các thành phố tại
Ba Tư hay vùng Trung Á. Tương tự, những đoàn thương buôn trong thế
giới Trung Đại vào thời cổ đại có thể đi theo bất cứ hướng nào trên con
đường giao tuyến – và có rất nhiều con đường giao tuyến chằng chịt trên
đất liền. Nếu những đoàn thương buôn du hành xuyên qua vùng Tiểu Á (nơi
chúng ta gọi là Thổ Nhĩ Kỳ), thì vùng địa dư tại đây trở nên eo hẹp co lại
như là cổ chai nhỏ nhất trên thế giới, chỉ có thể đi qua nhịp cầu băng qua eo
biển Bosporus của Thổ Nhĩ Kỳ (nếu có cầu vào thời đó). Nó làm cho hệ
thống giao thông đường bộ bế tắc, làm cho đoàn thương buôn không có con
đường nào khác ngoại trừ đi ngược trở lại hoặc xuống phía nam Địa Trung
Hải.
Những câu chuyện đó đây, chuyện lặt vặt, chuyện hài hước, lịch sử,
thần thoại, tôn giáo, hàng hoá, và những câu chuyện vụn vặt về văn hoá di
chuyển với thương gia, người du hành, và những kẻ xâm lăng. Thương mại
và con đường giao thông cấu kết với nhau tạo thành mạch máu mang dòng
văn hoá đi mọi nơi. Xã hội trang bị với hệ thống đó có xu hướng trở thành
những nhân vật trong dòng văn hoá khác, mặc dù họ không đồng ý bên nào
là chính nghĩa hay bên nào là kẻ gây hấn.
Bởi thế, Địa Trung Hải và thế giới Trung Đại đã phát triển thành hai
câu chuyện riêng biệt về lịch sử thế giới. Những dân tộc sống trong vùng
Địa Trung Hải có lý do chính đáng nghĩ rằng họ nằm tại trung tâm của lịch
sử nhân loại, và những dân tộc sống trong thế giới Trung Đại có cùng một
lý do cho rằng họ đã được đặt tại tâm điểm của thế giới.
Tuy nhiên, hai dòng lịch sử này lấn nhau qua lại tại những mảnh đất mà
ngày hôm nay chúng ta gọi là Do Thái, Li-băng, Syrie, Jor-đăn – những nơi
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mà tình hình chính trị đang nóng bỏng nhất trong lịch sử hiện đại. Đó là
mảnh đất thuộc về vực phía Đông của thế giới theo đường biển và vực phía
Tây của thế giới theo đường bộ. Từ quan điểm của những người sống trong
vùng Địa Trung Hải, lịch sử thế giới với cội rễ của Địa Trung Hải đã ăn sâu
vào đó tự bao giờ. Từ quan điểm của bên kia, trong thế giới Trung Đại,
vùng Lưỡng Hà (nước Iraq) và Ba Tư là cội rễ của lịch sử thế giới. Từ xưa
đến nay, có bao giờ một câu chuyện đã xảy ra trên thế giới mà người ta
không ngừng tự hỏi: Câu chuyện này thuộc về thế giới nào chưa?

THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI TRƯỚC THỜI ISLAM
Nền văn minh đầu tiên xuất hiện dọc những dòng sông lớn, di chuyển
chậm nhưng thường xảy ra lũ lụt hàng năm. Sông Hoàng Hà tại Trung
Quốc, In-đus tại Ấn độ, Nile tại châu Phi – đó là những nơi vào khoảng sáu
ngàn năm về trước, những cư dân du mục và chăn nuôi đã định cư, xây
dựng làng mạc, và trở thành nông dân.
Có lẽ một trong những động lực ngoạn mục nhất về nền văn hóa nhân
loại ở tại miền đất màu mỡ giữa Tigris và Euphates được người ta biết đến
là vùng Mesopotamia – mà nghĩa chữ là “giữa hai con sông” (Lưỡng Hà).
Tình cờ, miền đất eo hẹp mà hai dòng sông đã chia vùng đất tại nơi đây tạo
thành một quốc gia mà chúng ta gọi là Iraq ngày nay. Khi nói đến vùng
“lưỡi liềm phì nhiêu" - nơi của “cái nôi của nền văn minh” nhân loại là
chúng ta nói đến nước Iraq, nơi đã bắt đầu mọi việc.
Có một điều đặc biệt làm cho vùng Lưỡng Hà khác hơn những vùng
địa dư văn hóa khác. Đó là mảnh đất nơi dân cư sinh sống giữa hai con
sông là mảnh đất bằng phẳng được giao thông qua lại từ mọi hướng. Địa lý
của mảnh đất này rộng mở, không có thành lũy thiên nhiên nào bảo vệ nó –
ví dụ như vùng sông Nile được bảo vệ bởi vùng đầm lầy thiên nhiên tại mé
bên phía Đông và sa mạc Sahara tại phía Tây, và những dãy núi thẳng đứng
tại mé bên trên. Vùng địa dư này làm cho Ai Cập mang sự nối tiếp nhưng
giới hạn tương tác với nền văn hoá khác cho nên dường như bị cô động.
Tuy nhiên, vùng Lưỡng Hà thì khác hẳn. Nơi đây, có một sự tái diễn
liên tục từ thuở xa xưa, lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian hơn một ngàn
năm, một sự giằng co thế lực giữa dân du mục và dân thành thị làm cho đế
quốc đó càng bành trướng thêm. Quá trình đó xảy ra như sau:
Những người nông dân định cư trong vùng thiết kế hệ thống thủy lợi
làm cho cuộc sống dân làng và thành thị trở nên giàu có. Rồi một kẻ gan dạ
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hay hệ thống giáo sĩ, hay sự cộng tác giữa hai bên đã gom các thành thị
xung quanh dưới sự cai trị của một thế lực chung, liên kết một hệ thống
chính trị lớn hơn – giống như một liên minh, một vương quốc hay một đế
quốc. Rồi xuất hiện dân du mục man rợ xâm chiếm lãnh thổ của vương
quốc đó, chiếm đoạt thế lực trong vùng, bành trướng vương quốc của họ
thêm. Một thời gian sau, những vị lãnh chúa du mục sống trong cảnh huy
hoàng thành thị bắt đầu trở nên nhu nhược như những vị quốc vương mà họ
đã chinh phục trước đây, đúng thời điểm đó, một nhóm côn đồ khác xuất
hiện đến xâm chiếm và chế ngự đế quốc của họ.
Chinh phục đế quốc, củng cố thế lực, bành trướng lãnh thổ, suy đồi, bị
chinh phục – đó chính là mô hình đã được một vị sử gia vĩ đại người Hồi
giáo tên là Ibn Khalđun khám phá vào thế kỷ thứ mười bốn, dựa vào những
dữ kiện vào thời ông đang sống. Ông Ibn Khalđun tin rằng mô hình đó
chính là nhịp tim của lịch sử.
Tại bất cứ thời điểm nào cũng vậy, tiến trình này xảy ra tại nhiều nơi,
một đế quốc này xuất hiện ở đây, đế quốc kia xảy ra tại nơi khác, cả hai đế
quốc bành trướng cho đến khi hai bên va chạm với nhau, rồi đế quốc này
đánh chiếm đế quốc kia trở thành đế quốc lớn hơn.
Vào khoảng năm ngàn năm trăm năm (5.500) về trước, một chục thành
thị ở dọc sông Euphrate cấu kết với nhau thành liên minh gọi là Su-mơ
(Sumer). Nơi đó, chữ viết được phát minh, bánh xe lăn đầu tiên, xe làm
bằng gỗ, bánh xe bằng gốm, và số học được phát minh. Sau đó dân Akkađ
hung dữ sống ở miền thượng du tràn xuống chinh phục Su-mơ. Sar-gon, vị
lãnh tụ của chúng được lịch sử biết đến như một chiến binh, một tên đẫm
máu khét tiếng đã dựng cơ nghiệp với chính bàn tay của mình. Ông lớn lên
trong sự nghèo đói, vô danh nhưng đã để lại những di tích trên những bảng
đất sét chữ hình nêm (tiếng Ba Tư cổ), trên đó ghi lại hàng chữ như sau:
“Tên này nổi dậy, ta chém nó; tên kia ngóc đầu lên, ta chém nó.”
Sar-gon chinh chiến đến tận miền nam nơi chiến binh của ông ta đã rửa
vũ khí với nước biển. Nơi đó, ông ta đã thốt lên: “Bây giờ, tên nào xứng
đáng ngang hàng với ta thì để cho nó tới nơi nào mà ta đã đi qua!” nghĩa là
“Để ta xem kẻ nào chinh phục đất đai nhiều như ta.”1 Thế mà đế quốc của y
còn nhỏ hơn là tiểu bang New Jersey (một trong những tiểu bang nhỏ nhất
tại Hoa kỳ).
Một thời gian sau, một nhóm côn đồ khác từ miền thượng du kéo đến
xâm chiếm Akkađ, rồi sau đó chúng bị nhóm côn đồ khác hất ra – lớp này
đến lớp khác từ dân Guttian, Kassite, Hurian, đến Amorite – rồi cứ thế lịch
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sử lặp đi lặp lại. Nhìn kỹ lại, các bạn sẽ thấy vị lãnh tụ mới cai trị cùng một
mảnh đất nhưng bành trướng giang sơn của y lớn thêm.
Dân Amorite đánh dấu một khúc quanh trong lịch sử khi họ thiết kế
thành Babylon nổi tiếng, nơi đó họ đã cai trị một đế quốc rộng lớn. Sau đó,
dân Babylon bị chinh phục bởi một bộ lạc khác gọi là Assyrian, cai trị từ
thành Nineveh nổi tiếng, vĩ đại và lộng lẫy hơn. Đế quốc của họ trải dài từ
Iraq đến Ai Cập, các bạn có thể tưởng tượng vương quốc này lớn đến cỡ
nào khi phương tiện giao thông nhanh nhất vào thời đó là bằng ngựa. Dân
Assyrian trở nên khét tiếng trong lịch sử vì lối cai trị dã man và độc tài của
họ. Không ai biết lối cai trị của họ có dã man hơn những tên lãnh tụ cùng
thời hay không, nhưng người ta chỉ biết họ đã áp dụng chính sách mà nhà
lãnh tụ Stalin khét tiếng thế kỷ thứ hai mươi đã áp dụng: bứt rễ toàn thể một
dân tộc từ vùng địa dư này và đày họ sang vùng địa dư khác dựa trên lý
thuyết cho rằng khi một dân tộc bị ly hương, sống với những người lạ mặt
thì sẽ bị cắt đứt với nguồn yểm trợ từ gia đình, bộ tộc, họ hàng, rồi sẽ bị
hỗn độn không còn chí hướng để cấu kết với nhau chống lại giới cai trị nữa.
Nó hiệu lực trong một thời gian nhưng không mãi mãi. Cuối cùng,
nhóm Assyrian bị một trong những thần dân của họ là dân Chaldean đảo
chính và cai trị. Họ tái thiết Babylon, trở nên nổi tiếng trong lịch sử với
những thành tựu vĩ đại về thiên văn học, y học và toán học. Họ sử dụng số
học với căn 12 (thay vì căn số 10 mà chúng ta thường sử dụng thời nay),
tiên phong việc đo lường thời gian và chia cắt mỗi phút thành sáu mươi
giây. Họ là những nhà quy hoạch đô thị và kiến trúc sư tuyệt vời – chính
một vị vua của người Chaldean đã dựng lên khu Vườn Treo Babylon nổi
tiếng mà người xưa đã xếp vào một trong bảy kỳ quan của thế giới.
Giới thống trị Chaldean sử dụng chính sách chia để trị, nhổ rễ tận gốc
như chính sách của giới Assyrian, đày dân nổi loạn từ vùng này sang vùng
khác để cai trị vương quốc của họ. Quốc vương nổi tiếng tên là
Nebuchađnezzar chính là vị đã san bằng Jerusalem và lôi đầu người Do
Thái ra khỏi nơi tổ tiên, đày họ nơi tha phương. Cũng xuất thân từ giới cai
trị Chaldean, hoàng đế Balshazzar của Babylon có một đêm đang dùng yến
tiệc trong cung điện thấy một bàn tay quái gở viết trên tường hàng chữ
“Mene menetekel upharsin” bằng lửa.
Những tên quân sư kề cận với hoàng đế Balshazzar bó tay không biết
đầu đuôi của hàng chữ này ra sao, có lẽ vì quá say sưa với men rượu hay có
thể vì những hàng chữ này quá xa lạ với ngôn ngữ trong vương quốc (hóa
ra nó được viết trong tiếng Aramaic, một ngôn ngữ kề cận với tiếng Do
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Thái). Họ mời ông tiên tri Daniel lúc đó đang bị cầm tù đến giải thích. Ông
nói hàng chữ đó có nghĩa là “Ngày tàn của ngươi đã gần kề; hành vi ngươi
đã được đo lường và bị truy lùng; vương quốc của ngươi sẽ bị xé nát.” Ít ra
đó là những điều do kinh Cựu Ước đã ghi lại trong kinh của ông Daniel.
Hoàng đế Balshazzar chưa kịp suy ngẫm về lời sấm đó thì quả nhiên nó
trở thành sự thật. Một cuộc càn quét đẫm máu chưa từng thấy đột ngột xảy
ra tại Babylon do những tên côn đồ mới nhất tràn vào từ phía cao nguyên.
Đó chính là các đội quân liên minh giữa dân Ba Tư và Mê-đê. Hai bộ lạc
nằm giữa vùng „Âu-Ấn‟ đã cấu kết với nhau nuốt gọn đế quốc thứ hai của
Babylon, rồi đặt tên là đế quốc Ba Tư.
Tại thời điểm này, sự tái diễn lịch sử vương quốc này nuốt vương quốc
khác, bành trướng thế lực tại tâm điểm thế giới Trung Đại làm như đạt đến
cao điểm, hay có thể nói, tạm ngưng lại một thời gian rất lâu. Cũng có thể,
sau khi Ba Tư thiết lập đế quốc của họ thì không còn nơi nào để chinh chiến
nữa. Cả hai “cái nôi của nền văn minh”, Ai Cập và vùng Lưỡng Hà, đã
được tóm gọn dưới bàn tay của họ. Quyền bá chủ của Ba Tư trải dài từ
vùng Tiểu Á (ráp giới với Âu châu) đến tận miền Nam sông Nile, còn phía
Đông thì đến tận vùng cao nguyên Ba Tư và Afganistan, xuống tận dòng
sông Inđus (Ấn-độ). Giới thống trị vương giả lộng lẫy của Ba Tư có lẽ
không thấy nơi nào xứng đáng để chinh phục nữa: phía Nam của sông Inđus
là rừng rậm dày đặc không thể nào xuyên thủng, phía Bắc của Afganistan là
những dãy núi chọc trời, với cơn gió rét thấu xương nơi dân du mục thuộc
bộ lạc Thổ ló ra từ nơi khô cằn sỏi đá, một nơi tưởng chừng như không
mang sự sống, với đàn cừu túm lại từng đàn – ai muốn cai trị nơi đó làm gì?
Bởi thế, Ba Tư chỉ cần thiết kế dàn phòng thủ dọc biên giới để chống lại
nhóm man di bên ngoài để dân lành của họ đổ dồn năng lực nâng cao nghệ
thuật sống bên trong.
Vào thời điểm đế quốc Ba Tư bắt đầu thành hình, khoảng 550 năm
trước Công Nguyên, nhiều sự củng cố đã hoàn tất: mỗi vùng được những vị
hoàng đế thời trước tạo thành mỗi bộ lạc và thành phố dưới sự cai trị của
một vị đế vương từ thủ phủ riêng, trong đó có thủ phủ Elam, Ur, Nineveh
và Babylon. Họ hưởng lợi từ sự thống trị (đẫm máu) của những vị hoàng đế
thời trước.
Tuy nhiên, đế quốc Ba Tư đặc biệt hơn vì nhiều lý do. Thứ nhất, nền
cai trị của họ không giống như giới Assyrian, nhưng đã phát minh ra hệ
thống cai trị hoàn toàn đối lập với thời trước để quản lý đế quốc rộng lớn
của họ. Thay vì bứt rễ một dân tộc, họ hoàn trả dân tộc đã bị bứt gốc trở về
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nơi tổ tiên của họ, giải phóng sự cầm tù và cho phép người Do Thái trở về
đất Canaan. Hoàng đế Ba Tư áp dụng chính sách đa văn hoá, đa màu đa
dạng, nhiều dân tộc sống chung dưới một mái nhà, ban tự do cho thần dân
của họ sống theo văn hóa của mỗi dân tộc và tự do bầu lãnh tụ của riêng họ,
miễn là mỗi dân tộc phải trả thuế và tuân theo yêu sách và sắc lệnh của
hoàng đế. Giới cai trị Hồi giáo sau này đã áp dụng chính sách này cho đến
cuối thời đế quốc Ottoman.
Thứ hai, giới thống trị Ba Tư khám phá vấn đề giao thông là chìa khóa
để đoàn kết, phương tiện để cai trị đế quốc của họ. Họ ban hành một đạo
luật chặt chẽ để thu thuế và thiết lập một hệ thống tiền tệ cho cả vương
quốc, dùng nó làm phương tiện giao thông trong việc kinh doanh. Họ xây
dựng đường xá cùng khắp vương quốc cộng với nhà trọ dọc theo con đường
để di chuyển dễ dàng hơn. Ngoài ra, giới cai trị còn thiết lập hệ thống bưu
điện rất hữu hiệu, một hệ thống dẫn đường cho việc trao thư bằng ngựa tốc
hành, một phương tiện gắn liền với khẩu hiệu cho dịch vụ bưu điện của Hoa
Kỳ ở thế kỷ thứ hai mươi, “Dù tuyết hay mưa, dù nắng gắt hay đêm lạnh
vẫn không chặn được những người trao thư hoàn thành trách nhiệm đã được
giao phó”, là khẩu hiệu đã mượn từ dân Ba Tư.
Giới cai trị Ba Tư sử dụng rất nhiều thông dịch viên. Không ai có thể
viện cớ, “Nhưng, thưa ngài, tôi không biết việc này phản luật; tôi không
biết nói tiếng Ba Tư.” Những vị thông dịch viên cung cấp phương tiện để
tuyên truyền sự lộng lẫy và vĩ đại bằng các thứ tiếng khác nhau để thần dân
của họ ngưỡng mộ sự oai phong và công minh của các vị hoàng đế của họ.
Ông Đarius (Vĩ Đại), vị hoàng đế mang đế quốc Ba Tư đạt đến nhiều đỉnh
cao đã ra lệnh khắc ghi trên bia đá về cuộc đời của ông và đặt tại nơi mà
người ta gọi là Behistun trong ba thứ tiếng khác nhau: Ba Tư cổ, Elamite và
Babylon, trong đó có mười lăm ngàn (15.000) ký tự được dùng để diễn tả
những thành tựu và các cuộc chinh phục của ông, chi tiết về những nhóm
phản loạn đã nổi dậy nhưng thất bại, diễn tả về những sự trừng phạt đối với
những kẻ phản loạn, tóm lại là những lối trừng trị như muốn nói với thường
dân: “không nên đả động tới hoàng đế: ngài sẽ cắt mũi và những hình phạt
vượt ngoài sức tưởng tượng”. Nhưng, thần dân của Ba Tư thấy luật lệ đó rất
công minh và ôn hòa, bởi vậy họ không quấy nhiễu chính quyền mà chỉ chú
tâm về vấn đề thương mại, nuôi gia đình, và sản xuất vật dụng.
Bia khắc tại Behistun của hoàng đế Đarius viết bằng tiếng Ba Tư cổ
được các nhà khảo cổ nghiên cứu từ tiếng Ba Tư hiện đại, bởi thế, sau khi
được khám phá vào thế kỷ thứ mười chín, các nhà khảo cổ học đã tìm được
chìa khoá để giải được hai thứ tiếng kia và mở được kho tàng kiến thức từ
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chữ hình nêm về nền văn minh Lưỡng Hà cổ. Kiến thức đó sâu rộng đến nỗi
chúng ta biết về cuộc sống thường ngày trong vùng này hơn ba ngàn năm
(3.000) về trước còn hơn là cuộc sống tại Tây phương cách đây một ngàn
hai trăm năm (1.200).
Tôn giáo lan tràn mọi nơi trong đế quốc Ba Tư. Đó không phải là hàng
triệu thượng đế của Ấn-độ giáo, cũng không phải là tôn giáo của các vị thần
Ai Cập nửa người nửa thú, và cũng không phải là thần giáo của Hy Lạp cho
rằng bất cứ những gì trong thiên nhiên đều phản ảnh của chính con người,
những vị thượng đế với hình dáng nhưng mang sự khiếm khuyết của con
người. Không, vũ trụ của Ba Tư, đạo thờ thần lửa (Zoroaster) là niềm tự
hào của vương quốc. Ông Zoroaster sống vào khoảng một ngàn năm trước
chúa Giê-su, có thể trước hay sau thời điểm đó; không ai thật sự biết. Ông
đến từ miền Bắc nước Ba Tư, cũng có thể là Bắc Afganistan, hay có thể
phía Đông của vùng đó; không ai thật sự biết rõ. Ông không bao giờ nói
ông là vị thiên sứ hay sở hữu phép màu thiêng liêng, và cũng không mang
sự thần thánh nào cả. Ông Zoroaster tự cho mình là triết gia và người đi tìm
sự thật. Nhưng những người đã đi theo tin rằng ông là một vị tiên tri rất cao
siêu.
Ông Zoroaster dạy rằng vũ trụ được chia ra thành hai khối: ánh sáng và
bóng tối, thiện và ác, sự thật và giả tạo, sự sống và cái chết; hai bên được
hình thành từ lúc vũ trụ được tác tạo và cả hai đã quấn quyện, đối chọi lẫn
nhau kể từ giây phút đó đến giờ phút cuối cùng.
Ông dạy rằng con người bao gồm cả hai đại lực thiện và ác trong tâm
hồn. Họ chọn theo lối này hay lối nọ tùy theo sở thích của mỗi người. Nếu
chọn đường thiện, cuộc sống của họ sẽ nở rộ với ánh sáng và sự sống. Đi
theo đường tà, cuộc sống của họ sẽ bị bao phủ bởi bóng tối và cái chết.
Trong vũ trụ của Zoroaster không có tiền định. Hậu quả đấu tranh giữa hai
nguồn đại lực không bao giờ rõ ràng cả. Chẳng những con người được sự tự
do lựa chọn nhưng mỗi sự chọn lựa sẽ ảnh hưởng đến hậu quả khôn cùng
của vũ trụ.
Ông Zoroaster thấy tuồng kịch của vũ trụ nằm trong hai đại lực –
không phải là một và cũng không phải là hàng ngàn, nhưng chỉ nằm trong
hai đại lực thiêng liêng: Ahura Mazđa biểu hiện cho cái thiện; và Ahriman,
cái ác. Lửa là sự biểu hiện cho càn khôn của Ahura Mazđa, làm cho người
ta ngỡ rằng những người theo ông Zoroaster là thờ thần lửa, nhưng không
phải là lửa mà họ đã thờ nhưng chính là Ahura Mazđa, cái thiện. Ông
Zoroaster nói về đời sống sau khi chết nhưng những người làm điều thiện
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đến nơi đó không phải là vì điều thiện nhưng vì sự chọn lựa của họ. Cũng
có thể nói, họ đã đạt đến thiên đàng như là quỹ đạo được phóng ra từ sự
chọn lựa. Người Ba Tư theo đạo Zoroaster bác bỏ pho tượng, hình ảnh, hay
biểu tượng trong việc thờ phụng. Những nguyên lý phản hình ảnh và phản
biểu tượng đã làm sống lại rất mạnh mẽ trong thời Hồi giáo sau này.
Đôi lúc, ông Zoroaster và những người theo ông đã gọi Ahura Mazđa
“Đấng Khôn Ngoan” và diễn tả như đó là Đấng đã tác tạo toàn thể vũ trụ và
phân chia mọi sự vật thành hai khối vào thời điểm của sự tạo hóa. Bởi vậy,
nguyên lý về cái đôi của ông Zoroaster dường như nói đến tôn giáo độc
thần nhưng không tiến đến sự hợp nhất mà nằm lơ lửng giữa sự đối chọi với
nhau. Đối với những người Ba Tư cổ đã theo đạo Zoroaster, hai vị thần
ngang hàng trong quyền lực ngự trị trong vũ trụ từ thuở khai thiên lập địa,
và con người là sợi dây kéo qua kéo lại giữa hai vị thần đó.
Vị giáo sĩ của đạo Zoroaster được gọi là magus, và số nhiều của magus
là magi: ba vị “khôn ngoan từ phía Đông” mà các truyền thuyết của Thiên
Chúa giáo thường nhắc đến trong đêm giáng sinh, vị đã mang hương và quế
đến gặp bé Giê-su tại chuồng ngựa chính là ba vị giáo sĩ Zoroaster. Chữ
magician (vị pháp sư hay thầy phù thuỷ) trong tiếng Anh xuất sứ từ chữ
magi. Những cư dân thời đó cho rằng những vị giáo sĩ này sở hữu phép
màu cho nên thường gán cho họ có quyền lực cao siêu.
Vào cuối thời, đế quốc Ba Tư vượt trùng dương đến tận Địa Trung Hải
gây sự xáo trộn trong lịch sử Tây phương. Sự kiện đó xảy ra khi hoàng đế
Đarius đã băng qua phía Tây để trừng phạt Hy Lạp. Tôi nói “trừng phạt”
chứ không phải “xâm chiếm” hay “chinh phục” vì từ quan điểm của Ba Tư
thì những “Cuộc Chiến”này không phải là những cuộc đụng độ giữa hai nền
văn minh. Hoàng đế Ba Tư cho rằng Hy Lạp là giống người hủ lậu sinh
sống tại các thành phố ở mé rìa phía Tây của thế giới văn minh, những
thành phố này thuộc “quyền sở hữu” của Ba Tư nhưng ở quá xa nên không
thể cai trị trực tiếp được. Hoàng đế Đarius muốn Hy Lạp xác nhận rằng Hy
Lạp thuộc về quyền sở hữu của Ba Tư một cách gián tiếp cho nên đã gửi
cho Hy Lạp một ụ nước và một cái hộp đựng đất biểu tượng cho sự quy
phục. Giới cai trị Hy Lạp bác bỏ. Hoàng đế Đarius ra lệnh một đoàn quân vĩ
đại băng qua Địa Trung Hải để dạy Hy Lạp một bài học không bao giờ
quên, nhưng đoàn quân quá lớn làm cho Ba Tư trở thành yếu điểm hơn là
sức mạnh: làm sao để chỉ huy một đoàn quân quá lớn từ khoảng cách quá
xa? Làm sao để cung cấp lương thực? Trong lúc tức giận, hoàng đế Đarius
đã quên nguyên lý căn bản về quân sự: đừng bao giờ giao tranh trên mảnh
đất quá xa trung tâm của mình. Cuối cùng, Hy Lạp chính là bên đã “dạy”
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cho Ba Tư một bài học thích đáng – nhưng một bài học mà Ba Tư lại quên
đi nhanh chóng vì chưa đầy một thế hệ sau, đứa con không sáng sủa của
Đarius là hoàng đế Xerxes đã hấp tấp gom một đội quân lớn khác để trả thù
cho cha nhưng cũng bị đánh bại vì cùng một lý do. Lần nữa hoàng đế
Xerxes lê chân trở về, kết thúc cuộc trường chinh của Ba Tư với Âu châu.
Nhưng lịch sử giữa Ba Tư và Âu châu không kết thúc tại đó. Khoảng
150 năm sau, nhà chinh phục Alexander Vĩ Đại đã cầm quân tiến chiếm Ba
Tư bằng đường khác. Chúng ta thường nghe ông Alexander là vị đã chinh
phục thế giới nhưng mảnh đất mà ông ta đã thực sự chinh phục chỉ là đế
quốc Ba Tư vì thời bấy giờ Ba Tư đã làm bá chủ “thế giới”.
Với ông Alexander, câu chuyện của Địa Trung Hải bắt đầu hướng về
thế giới Trung Đại một cách dữ dội. Ông Alexander nuôi mộng gom hai thế
giới dưới bàn tay của ông: thống nhất Âu châu và châu Á. Ông tính dời thủ
đô đến Babylon. Lịch sử cho thấy ông đã để lại vết cắt không thể phai mờ.
Trong đó, có nhiều truyền thuyết của ông xuất hiện trong dân gian Ba Tư
vừa thần bí, vừa xuất hiện như là một vị anh hùng, mặc dù trong bối cảnh
lớn không phải câu chuyện nào cũng tốt (và cũng không xấu). Một số thành
phố trong thế giới Hồi giáo mang tên của ông trong đó có Alexandria (Ai
Cập) nổi tiếng là thành phố mọi người trên thế giới đều biết, nhưng một
thành phố khác là Kanđahar – trở nên nổi tiếng vì nhóm Taliban đã làm
thành thủ phủ của họ. Kanđahar đầu tiên được gọi là “Iskanđar”, vì đó là
danh xưng mà dân ở phía Đông đã gọi “Alexander”, sau này, âm đầu “Is” bị
cắt bỏ, rồi chữ “Kanđar” được làm dịu đi thành “Kanđahar”.
Nhưng vết thương mà ông Alexander đã cắt vào lịch sử bắt đầu lành
lại, làn da bắt đầu niêm kín và mười một năm cai trị tại châu Á bắt đầu phai
mờ. Vào một đêm tại Babylon, ông chết một cách bất đắc kỳ tử, có thể vì bị
cảm, sốt rét, uống rượu quá độ hay bị ngộ độc, không ai biết trắng đen ra
sao. Ông dựng những vị đại tướng của ông tại những nơi đã được chinh
phục và giây phút mà ông tắt thở thì những vị đại tướng này đứng lên cai trị
tại vùng đó, tạo nên vương quốc mang sắc thái thần thánh của Hy Lạp
(Hellenis) nhiều thế kỷ về sau. Điển hình nhất là vương quốc Bactria (Bắc
Afganistan), những vị nghệ sĩ trong vùng vẫn tạc những pho tượng mang
sắc thái giống như Hy Lạp; sau này khi ảnh hưởng của Phật giáo tràn đến từ
Ấn Độ thì hai dòng văn hóa hội nhập sản sinh nền văn hóa mới mang sắc
thái Phật giáo-và-Hy Lạp (Greco-Buddhist).
Một thời gian, sau khi những vương quốc này bắt đầu suy đồi, ảnh
hưởng của Hy Lạp thoái hoá, người ta không còn sử dụng ngôn ngữ Hy Lạp
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trong đời sống nữa, lúc ấy văn hóa Ba Tư nằm âm ỉ bấy lâu nay bắt đầu trỗi
dậy. Một đế quốc khác nổi lên cai trị giang sơn của đế quốc Ba Tư cổ mặc
dù không lớn như thời cực thịnh khi xưa. Giới thống trị này tự xưng là
Parthian, có đội kỵ binh và khả năng chiến đấu rất dũng cảm. Đế quốc
Parthian chọi tay đôi với La Mã, không cho La Mã tiến về phía Đông. Họ là
đế quốc đầu tiên đã sử dụng áo giáp bằng sắt – phủ kín trên những vị kỵ sĩ
và kỵ mã rất là ghê sợ giống như các đội kỵ sĩ ở Âu châu vào thời trung cổ.
Những đội kỵ sĩ này hoạt động giống như thành trì di động nhưng thành trì
rất cồng kềnh, cho nên quân Parthian có tiểu đội khác lanh lẹ hơn mang áo
giáp mỏng cưỡi trên ngựa không có áo giáp. Trong chiến thuật giao chiến
của Parthian, những đội kỵ binh nhỏ ra chiến trường giao tranh với địch
quân rồi giả bộ thua trận; trong lúc đang giao chiến đẫm máu họ rút lui chạy
về. Trong lúc hăng say thắng thế, địch quân đuổi giết trong tiếng hét: “Tiến
lên! Chúng đang bỏ chạy; tiến lên giết sạch!” lúc bấy giờ quân Parthian
đang phục kích lân cận đổ ra từ mọi nơi, chĩa mũi dùi vào địch quân đang
trong cơn tán loạn, đội kỵ mã đang chạy cũng quay đầu trở lại cùng nhau
đâm chém, tiêu diệt quân thù trong nháy mắt. Chiến thuật này mang tên là
cú Parthian, và khi dân Tây phương nghe câu “đánh tỉa” (parting shot) thì
danh xưng đó thật ra xuất phát từ chữ “Parthian shot” 2.
Dân Parthian xuất sứ từ nhóm bộ lạc du mục chuyên về săn bắn và
chăn nuôi từ vùng núi đông bắc Ba Tư nhưng sau khi kế thừa đế quốc, họ
mang danh Ba Tư một cách hãnh diện (ngay cả danh xưng “Parthian” có
thể là biến dạng của chữ “Persian”). Vương quốc này tồn tại trong nhiều thế
kỷ nhưng không để lại dấu vết trong lịch sử vì họ không chú tâm vào văn
hoá và nghệ thuật. Những mảnh sắt lấy từ thành trì di động được sử dụng
vào việc khác sau khi những đội kỵ binh của họ biến mất.
Trong lúc đang trị vì, giới thống trị Parthian khuyến khích vấn đề
thương mại. Các đoàn thương buôn di chuyển và được bảo vệ cùng khắp
vương quốc của họ. Thủ phủ của vương quốc Parthian được dân Hy Lạp
biết qua danh xưng Hecatompylos, tức là “thành của một trăm cổng” vì có
rất nhiều con đường dẫn đến thành phố này. Tại những cửa hàng ngoài chợ,
người ta có thể nghe những câu chuyện nhảm nhí đến từ tứ phía vương
quốc và những câu chuyện từ các thành phố; những câu chuyện từ các
vương quốc mang sắc thái Phật và Hy Lạp từ phía Đông, những câu chuyện
từ vương quốc Hinđu (Ấn-độ giáo) từ phía Nam, Trung Quốc từ vùng cực
đông, những câu chuyện của một thời Hy Lạp từ phía Tây, và vương quốc
Armenian từ phía Bắc... Dân Parthian không có mối liên hệ với La Mã trừ
khi có sự đụng độ quân sự. Sự hiền hậu của dân Ba Tư Parthian làm cho họ
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không muốn giao tranh với các quốc gia ở ngoài biên giới, bởi thế Địa
Trung Hải và thế giới Trung Đại có vẻ như rất xa cách với nhau.
Vào thời điểm đế quốc Parthian bắt đầu vươn lên, lần đầu tiên Trung
Quốc trở nên thống nhất. Quả thật, thời phôi thai của nhà Hán trùng với
thời cực thịnh của đế quốc Parthian. Ở phương Tây, đế quốc La Mã bắt đầu
sự bành trướng vào thời đại vương quốc Parthian bắt đầu thành hình. Khi
La Mã đánh bại vương quốc Cathage (vùng Bắc Phi cổ) lần đầu tiên, dân
Parthian đang chinh phục Babylon. Khi hoàng đế La Mã Si-zar Julius đập
nát thành lũy của dân Gaul (Tây phương cổ đại), đế quốc Parthian đạt đến
thời cực thịnh tại thế giới Trung Đại. Vào năm 53 trước Công Nguyên, đế
quốc Parthian đánh bại La Mã trong một cuộc giao chiến, bắt giữ ba mươi
bốn ngàn (34.000) tù binh lê dương, giết chết đại tướng Crassus, vị đã cùng
với hoàng đế Si-zar và Pompey cai trị Rome. Ba mươi năm sau, quân
Parthian đánh bại một đại tướng nổi tiếng khác của La Mã là Mark Antony
và lấy sông Euphrates làm biên giới giữa hai đế quốc. Đế quốc Parthian vẫn
đang bành trướng về phía Đông khi chúa Giê-su ra đời. Khi Thiên Chúa
giáo lan tràn ở phương Tây, đế quốc Parthian không thèm để ý nhưng
Zoroaster là tôn giáo mà thần dân của họ đang thờ phụng. Khi những vị
truyền đạo Thiên Chúa giáo bắt đầu hướng về phía Đông, giới thống trị
Parthian mở cửa cho họ vào vì tôn giáo không phải là điều mà giới thống trị
Parthian quan tâm.
Đế quốc Parthian cai trị dựa vào hệ thống phong kiến, với quyền lực
được ban cho những vị quan quyền từ trên xuống dưới. Một thời gian sau,
quyền lực của hoàng đế bị mai một trong hệ thống phong kiến rời rạc. Vào
thế kỷ thứ ba (sau Công Nguyên), sự nổi loạn trong nước lật đổ đế quốc
Parthian lúc đó đang trên đường suy đồi và thiết lập triều đại Sassaniđ. Họ
củng cố hệ thống chính trị, tiếp tục cai trị và bành trướng thêm. Đế quốc
Sassaniđ không thay đổi chiều hướng phát triển văn hóa; nhưng chỉ củng cố
hệ thống chính trị để cai trị hữu hiệu hơn, xóa bỏ văn hóa tàn dư mang tính
chất thần thánh của Hy Lạp (Hellenis), đồng thời phục hưng toàn bộ cơ cấu
xã hội dựa trên giá trị Ba Tư. Họ xây cất những pho tượng hùng vĩ, những
cung điện vĩ đại, và thành phố lộng lẫy. Tôn giáo Zoroaster bắt đầu phục
hưng và phát triển tột bực – lửa và tro, ánh sáng và bóng tối, Ahura Mazđa
và Ahrima: Zoroaster trở thành quốc giáo. Những vị giáo sĩ truyền đạo Phật
giáo đến từ miền tây của Afganistan nhưng hạt giống mà họ gieo xuống
không nẩy mầm tại miền đất Zoroaster của Ba Tư, bởi vậy họ đã chuyển
hướng đi về phía Đông, đó là lý do tại sao Phật giáo phát triển tại Trung
Quốc nhưng không ảnh hưởng đến Âu châu. Những câu chuyện dân gian và
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huyền thoại từ thời xa xưa được làm sống lại trong triều đại Sassaniđ.
Hoàng đế vĩ đại nhất của Sassaniđ là ông Khusrow Anushervan được dân
Ba Tư tôn sùng là “vị vua công minh” mẫu mực, ông làm sống lại gương
của vua Kay Khosrow, vị hoàng đế thứ ba của đế chế đầu tiên của Ba Tư,
một câu chuyện thần thoại giống như vua Arthur của Tây phương, trong đó
ông chủ tọa bàn tròn nơi các kỵ binh cao quý và trung thành đến phục vụ
cho vương quốc của ông.3

THỜI TIỀN HỒI GIÁO: ĐẾ CHẾ BYZANTINE VÀ SASSANIĐ

Lúc đó, đế quốc La Mã đang trên đường suy đồi. Năm 293 sau Công
Nguyên, hoàng đế Điocletian chia đế quốc ra thành bốn miền vì lý do hành
chính: đế quốc La Mã trở nên quá lớn không thể nào cai trị từ tâm điểm
được nữa. Tuy nhiên, sự cải tổ của ông chẳng may đã làm cho đế quốc bị
chia ra thành hai mảnh. Vàng bạc và sự giàu sang đổ dồn sang phía Đông,
còn phía Tây thì bắt đầu bị sứt mẻ. Khi một bộ lạc cổ tại Đức bắt đầu tấn
công La Mã ở phía Tây, các cơ quan hành chính rút lui, sự hỗn độn bắt đầu
dấy lên, thương mại từ từ bị xuống dốc. Trường ốc, dân cư không ai có chí
hướng học hành, Âu châu bắt đầu rơi vào Thời Đen Tối (The Dark Age).
Những thành phố La Mã tại Đức, Anh và Pháp quốc rơi vào tình trạng suy
sụp, xã hội thoái hóa thành ba giai cấp: giới nông dân bị bóc lột, giới kỵ
binh hoặc là giới giáo sĩ. Chỉ có cơ quan đã hàn gắn những vùng rời rạc với
nhau là Thiên Chúa giáo, đại diện với đức hồng y tại Rome mà sau này trở
thành đức giáo hoàng. Mảnh phía Đông của đế quốc La Mã với trung tâm

Thế Giới Trung Đại

15

tại thành Constantinôp vẫn tiếp tục thoi thóp. Cư dân trong vùng thường gọi
trung tâm này là Rome nhưng những vị sử gia thấy nó mang sắc thái riêng
cho nên đã đặt cho nó một tên mới là: đế quốc Byzantine (Byzantine
Empire).
Thành Constantinôp là trung tâm của Thiên Chúa giáo chính thống (hay
còn gọi là Nhà Thờ của đế quốc La Mã phương đông). Không giống như
nhà thờ của đế quốc La Mã phương Tây, Thiên Chúa giáo chính thống
không có hệ thống giáo hoàng. Mỗi thành phố với đủ số lượng con chiên sẽ
có một vị hồng y đảm trách, một dạng “thành phố tâm linh” và tất cả những
vị hồng y này bình đẳng với nhau, và hồng y của Constantinôp cao hơn,
giống như đội trưởng. Ở trên đỉnh của hệ thống này là hoàng đế. Tất cả kho
tàng kiến thức, khoa học kỹ thuật và nền trí tuệ Tây phương đổ dồn về đế
quốc Byzantine. Nơi đây, cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường, các tác giả
vẫn tiếp tục viết và xuất bản; những hoạ sĩ vẫn tiếp tục sáng tạo tranh ảnh
và nghệ thuật, nhưng sau khi đổi tên là đế quốc Byzantine thì tự nhiên lịch
sử của đế quốc này biến mất.
Có lẽ nhiều người sẽ tranh cãi về sự kiện này – đế quốc Byzantine là đế
quốc Thiên Chúa giáo. Thần dân của họ nói tiếng Hy Lạp và những vị triết
gia của họ... à, chúng ta không nên nhắc đến những vị triết gia của họ. Giới
trí thức phương Tây đều biết các vị triết gia như: Socrat, Plato và Aristot,
đó là chưa nhắc đến Sophocô, Virgil, Tacitus, Pericô, Alexander của
Maceđon, Si-zar Julius, Augustus, và nhiều vị nổi tiếng khác; ngoài những
vị chuyên về lịch sử Byzantine, nhưng hầu như không ai ở phương Tây có
thể nêu được tên của một vị triết gia của đế quốc Byzantine, hai nhà thơ và
những vị hoàng đế sau ông Justinian. Đế quốc Byzantine kéo dài gần một
ngàn năm, nhưng hầu như không ai có thể nêu lên năm dữ kiện quan trọng
đã xảy ra tại đế quốc này trong khoảng thời gian đó.
Nếu so sánh thì Byzantine không kém hơn là một đế quốc, không mang
cùng sức mạnh và nổi tiếng như Rome, một trong những lý do đó là họ
không có địch thủ, thứ hai nữa là thành trì của Constantinôp, tức là thủ đô
của Byzantine, dày nổi tiếng trên thế giới là không có địch quân nào có thể
phá vỡ. Vào giữa thế kỷ thứ sáu, đế quốc Byzantine cai trị toàn vùng tiểu Á,
ngày nay được biết là vùng Đông Âu và Bắc Phi, kề sát với biên giới của đế
quốc Sassaniđ, một đế quốc khác vùng phía Đông. Giang sơn của đế quốc
Sassaniđ trải dài từ tiểu Á cho đến chân núi Hy Mã Lạp Sơn.
Giữa hai đế quốc này có một mảnh đất thường bị tranh chấp giữa hai
bên, đó là mảnh đất dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, nơi xảy ra nhiều cuộc
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giao tranh nhất. Dưới bóng hình của hai cường quốc này là bán đảo Ả-rập,
nằm về phía Nam, nơi ở của nhiều bộ lạc không bị đô hộ dưới đế quốc nào
cả, mỗi bộ lạc có nền độc lập và tự trị riêng. Đó là bối cảnh thế giới Trung
Đại trước khi sự ra đời của Hồi giáo.



Chương 2

DI CƯ
Năm Zêro
622 Dương lịch
Vào cuối thế kỷ thứ sáu Dương Lịch, một số thành phố dọc bờ biển bán
đảo Ả-rập phát triển trở thành trung tâm thương mại. Người Ả-rập nhập
hàng hóa tại cảng dọc theo bờ Hồng Hải rồi chuyên chở qua sa mạc, mang
gia vị, vải lụa và hàng hóa đủ loại đến Syrie và Palestine. Họ di chuyển
hàng hóa đến tận phía Bắc, Nam, Đông, Tây; bởi vậy những thương gia của
họ quen thuộc với thế giới Thiên Chúa giáo và lối sống của họ; họ cũng
quen biết với tôn giáo Zoroaster và thế giới quan của họ. Một số bộ lạc
người Do Thái đã đến định cư trong vùng này sau khi bị La Mã trục xuất họ
ra khỏi mảnh đất Palestine. Cũng nên nói là hai dân tộc Ả-rập và Do Thái
san sẻ cùng một ngôn ngữ dòng Xê-mit (Semitic) và cả hai có thể đi ngược
lại dòng thời gian, tìm thấy nguồn gốc của họ với tổ phụ Abraham (từ đó
lên đến Ađam, cha của nhân loại). Người Ả-rập là hậu duệ của ông
Abraham qua người con trai tên là Ismael và vợ thứ là bà Hagar. Câu
chuyện về dòng dõi Abraham gắn liền với kinh Cựu Ước, trong đó có
những câu chuyện về ông Ađam và bà Eva, Cain và Abel, thiên sứ No-a và
con thuyền vĩ đại, thiên sứ Jô-sêp trong thời Ai Cập, Môi-se và Pharaông,
và những vị thiên sứ khác cũng là câu chuyện thường được kể lại trong dân
gian Ả-rập. Mặc dù trong thời điểm này, người Ả-rập thờ đa thần nhưng
ngược lại người Do Thái lúc nào cũng đi theo tôn giáo độc thần. Tuy nhiên,
trong bối cảnh lớn cả hai đều san sẻ cùng một lối sống và văn hoá: người
Do Thái trong vùng này nói tiếng Ả-rập và mỗi bộ lạc của họ có cơ cấu
chính trị giống như Ả-rập. Cũng có dân du mục Ả-rập sống nay đây mai đó
trong sa mạc và cũng có những người sống trong thành phố. Muhammađ,
thiên sứ của Hồi giáo, sinh ra tại Mecca, một thành phố sầm uất gần bờ
Hồng Hải.
Dân cư sống tại Mecca có nhiều thành phần thương gia và chủ tiệm,
nhưng ngành thương mại quan trọng nhất là tôn giáo. Thành phố Mecca là
nơi có đền thiêng liêng, chỗ ở của đủ loại thần của họ như: Hubal, Manat,
Allat, al-Uzza và Fals. Những tín đồ đa thần Ả-rập đã hành hương đến đây
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dể hoàn tất nghi thức tôn giáo, đổi chác và buôn bán sau khi hoàn tất việc
hành hương. Bởi thế, Mecca đã cung cấp nhà trọ, cửa hàng ăn uống, hàng
hóa và dịch vụ cho những người đi hành hương.
Ông Muhammađ ra đời vào khoảng 570 sau Công Nguyên. Không ai
biết chính xác ngày ra đời vì thời đó không ai mấy để ý. Cha của ông rất
nghèo, qua đời lúc ông vẫn còn đang ở trong thai non, không để lại của cải
gì cho mẹ con của ông cả. Khi ông được sáu tuổi thì mẹ của ông qua đời.
Mặc dù thuộc về Quraysh, một bộ lạc rất uy thế tại Mecca nhưng ông
không hưởng được quyền lợi gì từ uy thế đó vì bộ tộc của ông thuộc về
Banu Hashim (tức là “gia đình của” Hashim) một bộ tộc nghèo hơn trong
cấu trúc của Quraysh. Những người xung quanh cảm nhận sự bất ổn của
ông một cách nhanh chóng vì một đứa bé mồ côi lớn lên trong xã hội khắc
nghiệt này. Tuy nhiên, ông không bị bỏ rơi; những người bà con thân thuộc
mang ông về bao bọc. Ông sống với ông nội một thời gian đến khi ông nội
qua đời, rồi đến sống với người bác tên là Abu Talib, vị đã nuôi dưỡng như
chính đứa con của mình – nhưng sự thật thì ông vẫn là một đứa bé mồ côi
không mang giá trị gì trong môi trường này. Chắc chắn, ông thường nếm
mùi bị hắt hủi và miệt thị bên ngoài mái nhà của người bác thân yêu. Cuộc
sống mồ côi trong giai đoạn đó tôi luyện cho ông một ý thức về sự khốn
khổ của những người quả phụ và những đứa bé mồ côi.
Khi ông Muhammađ được hai mươi lăm tuổi, một góa phụ doanh nhân
giàu có tên là Khađija thuê ông để quản lý đoàn lữ hành và thay mặt bà làm
ăn buôn bán. Lịch sử cho thấy xã hội Ả-rập đối xử với đàn bà rất tệ mạt. Bà
Khađija được chồng để lại tài sản khi ông qua đời, tuy nhiên, bà đã chiếm
một địa vị ngang hàng như đàn ông cho thấy bà rất có uy thế và có tài năng
quản lý thương mại. Sự tôn trọng và tình cảm giữa hai người đã đưa ông
Muhammađ và bà Khađija đi đến hôn nhân, và hai người đã sống với nhau
cho đến khi bà Khađija qua đời hai mươi lăm năm sau. Mặc dù bán đảo Ảrập là xã hội đa thê, và mối quan hệ một người chồng chỉ có một người vợ
rất hiếm, nhưng ông Muhammađ không lấy thêm người vợ nào trong suốt
thời gian hai người sống chung với nhau.
Sau khi lập gia đình, vị mồ côi này có một cuộc sống rất thành công
trong lĩnh vực cá nhân và thương mại. Ông nổi tiếng không những vì tài ăn
nói nhưng có tài phán xử rất khôn ngoan. Mỗi khi có sự tranh chấp thì dân
cư trong thành phố nhờ ông đến để giải quyết. Tuy vậy, khi ông ở tuổi bốn
mươi thì tự nhiên bị rơi vào tình trạng mà người ta gọi là “sự khủng hoảng
tuổi trung niên” (midlife crisis). Ông thấy cuộc sống trở nên vô vị. Mặc dù
thương mại phát triển, sự giàu có và vàng bạc ở mọi nơi nhưng giữa chốn
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phồn vinh ấy những bà góa phụ sống nhờ sự bố thí, những trẻ mồ côi không
tìm được miếng ăn. Tại sao xã hội đầy rẫy những sự bất công này?
Ông thường lui về trong hang núi, tham thiền nhập định cho tâm hồn
được thoải mái hơn. Cho đến một ngày, có một sự kiện vượt ngoài sức
tưởng tượng đã xảy ra trong hang núi mà người ta không biết rõ là đã xảy ra
như thế nào. Nhiều lời tường thuật đã để lại, có thể là do chính ông
Muhammađ đã thuật lại. Dân gian đã thuật lại rằng, ông được Đại Thiên
Thần Jibriel đến thăm. Trong lời tường thuật khác, ông diễn tả “một miếng
lụa có chữ viết” được mang đến trong chiêm bao.1 Nhưng nội dung chính
của câu chuyện là có cuộc đối thoại đã xảy ra trong lúc ông đang thiền định.
Trong bóng tối thăm thẳm của hang sâu, ông cảm nhận sự hiện diện của
một đối tác thần bí làm cho ông kinh hoàng rét lạnh đến tận xương tuỷ: một
đối tượng khác đang có mặt trong hang núi với ông. Tự nhiên, ông cảm
thấy bị ôm chặt từ phía sau đến nỗi không thở được. Rồi một giọng nói
vang lên không phải nghe được bằng tai nhưng dường như giọng đó vang
lên từ bên trong con người của ông, ra lệnh với ông “Hãy đọc!”.
Ông Muhammađ vùng vẫy trả lời: ông không đọc được.
Nhưng giọng nói vang lên, ra lệnh “Hãy đọc!” một lần nữa.
Cũng như lần trước, ông Muhammađ trả lời không biết đọc và ông
cũng không biết đọc điều gì, nhưng thiên thần – giọng nói ấy – ra lệnh như
sấm lần nữa: “Hãy đọc!” Sau lần thứ ba, những hàng chữ đầy mỹ lệ từ trong
trái tim như nguồn suối đột nhiên phun ra, ông xướng lên:
Hãy đọc! Nhân danh Thượng Đế, Đấng đã tác tạo,
Tạo con người từ một hòn máu đặc.
Hãy đọc! Và Thượng Đế của Ngươi Rất Mực Quảng Đại,
Đấng đã dạy bằng cây bút;
Dạy con người điều mà họ không biết; [96:1-5]

Ông chạy xuống núi trong sự kinh hồn vì nghĩ rằng ông đã bị ma nhập.
Trên đường về, ông như thấy sự hiện diện cái gì đó bao trùm tận chân trời.
Theo truyền thuyết để lại, ông thấy ánh hào quang tỏa sáng với hình dáng
con người trong đó, cho là sinh linh gì hiện diện trong không gian đó đi
chăng nữa nó làm cho ông kinh hoàng tột đỉnh. Chạy về đến nhà vừa run
bần bật, ông kể cho bà Khađija nghe chuyện đã xảy ra. Bà an ủi người
chồng nói rằng ông không bị ma quỷ nhập nhưng được một vị thiên thần
đến thăm và mời ông đến phụng sự cho Thượng Đế. Bà nói: “Em tin tưởng
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nơi anh”, bởi thế bà đã trở thành người đầu tiên đã đi theo ông, tức là người
Hồi giáo (Muslim) đầu tiên trong lịch sử Islam.
Trong giai đoạn đầu, ông Muhammađ chỉ trao đổi, truyền đạo với bạn
bè và họ hàng thân thuộc. Một thời gian ngắn sau đó, đột nhiên ông không
nhận được sự thiên khải từ bên trên làm cho ông nghi ngờ sứ mạng, tưởng
chừng như bị thất bại. Nhưng sau đó, sự mặc khải tiếp tục trở lại. Ông bắt
đầu truyền đạo trước công chúng, với những người tại Mecca: “Chỉ có một
Thượng Đế Duy Nhất. Hãy phục tùng cho ý chí của Ngài, nếu không thì sẽ
bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp.” Ông giải thích phục tùng cho ý chí của
Thượng Đế là: không hại người, không say sưa rượu chè, không tàn ác,
không đàn áp những người cô thế; chăm sóc những người khốn khổ; giúp
người nghèo; đứng lên vì chính nghĩa; và làm một người công dân tốt trong
xã hội.
Tại Mecca có một ngôi đền kiến trúc theo hình vuông với một viên đá
đặc biệt, đặt tại một góc tường được mọi người tôn sùng nhất. Đó là một
viên đá đen (hắc thạch) rơi xuống từ không gian vào thời xa xưa – có thể là
một mảnh thiên thạch. Ngôi đền này được gọi là đền Ka-ba mà theo truyền
thuyết được cư dân thuật lại do chính Thiên Sứ Abraham và người con trai
Ismael đã giúp xây cất. Ông Muhammađ xác nhận ông thuộc về dòng dõi
của Thiên Sứ Abraham và biết rõ tôn giáo độc thần không thể dung hòa của
ông Abraham. Thật vậy, ông Muhammađ thường nói ông không mang một
tôn giáo mới đến mà chỉ làm sống lại lời dạy của Thiên Sứ Abraham (và
những vị thiên sứ ở thời trước) đã mang đến. Bởi vậy, ông đã tập trung tại
đền Ka-ba và nói rằng đây phải là nơi thờ phụng duy nhất tại Mecca: nơi
này là ngôi đền của Allah.
Trong tiếng Ả-rập, chữ „Al’ là „mạo từ hạn định‟ tương đương với chữ
„the‟ trong tiếng Anh, nghĩa là nó xác định một sự việc rõ ràng và chắc
chắn. Chữ „Lah’ là dạng của „ilaah’ có nghĩa là một „thượng đế‟ nào đó.
Ghép hai chữ „Al-Lah’ (Allah) với nhau có nghĩa là Thượng Đế Duy Nhất,
hay chỉ có “Thượng Đế” mà thôi. Đây là khởi điểm trong Hồi giáo vì ông
Muhammađ không nói về “thượng đế này” hay “thượng đế kia”. Ông không
nói tin vào một thượng đế gọi là “Lah” vì Ngài là Đấng lớn nhất hay mạnh
nhất” và cũng không phải “Lah” là Thượng Đế thật sự và tất cả các Thượng
Đế là giả tạo. Người ta có thể lý luận tương tự và nghĩ rằng Thượng Đế là
Đấng với quyền năng vĩ đại, một nhân vật nào đó giống như Zeus – vị thần
vĩ đại của Hy Lạp, sống mãi mãi và có thể nâng một trăm con lạc đà với
một ngón tay, độc nhất vô nhị, chỉ có một chứ không thể có hai. Lý luận đó
rất có lý vì không hề vi phạm cương lĩnh về tín ngưỡng độc thần. Nhưng
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ông Muhammađ thuyết giảng một Thượng Đế khác vĩ đại hơn. Ông nói về
một Thượng Đế vượt ngoài sức tưởng tượng của con người, Đấng vượt
ngoài tầm hiểu biết, không thể lấy hình ảnh để so sánh, không có thuộc tính,
tưởng tượng hay giới hạn nào có thể so sánh với Ngài. Chỉ có một Thượng
Đế Duy Nhất và những gì phơi bày trong vũ trụ chỉ là tạo vật: đây chính là
thông điệp mà ông đã mang đến cho những người đã đi theo.
Tất cả những vị lãnh tụ tại Mecca bắt đầu thấy sự đe doạ về thông điệp
của ông vì họ là những người đang thu lợi từ những tín đồ hành hương từ
phương xa đến. Nếu thông điệp về Thượng Đế Duy Nhất của ông
Muhammađ được mọi người chấp nhận thì những tín đồ đa thần sẽ không
đến hành hương tại Mecca nữa. (Điều lạ là ngày nay, hàng triệu người đã
đến để hành hương tại đền Ka-ba, làm cho hiện tượng hành hương này trở
thành một cuộc họp mặt lớn nhất trên trái đất!)
Ngoài ra, dân Mecca thu lợi từ những tiệm rượu, cờ bạc, ổ mại dâm và
những loại tiêu khiển đồi trụy khác, bởi thế những vị tù trưởng trong thành
không thể nào cho phép một người với thông điệp phản lại mối lợi của họ
mặc dù những người theo ông Muhammađ chỉ là những người không có địa
vị, nghèo khổ, bần cùng và nô lệ. Tuy nhiên, trong số tín đồ của ông không
phải người nào cũng là giới bần cùng và nô lệ cả: trong đó có cả thương gia
giàu có được dân cư kính trọng như Abu Bakr và Othman, và sau đó một
người cường tráng dễ sợ khác là ông Omar, mặc dù ban đầu ông thù ghét
tôn giáo của Muhammađ cực độ, nhưng đã trở thành tín đồ của ông. Cho
nên, bàn cờ lung lay có xu hướng thiên về phía Muhammađ.
Gần mười hai năm trường, người bác là Abu Talib đã bảo vệ ông chống
lại mọi sự tấn công và chỉ trích từ bên ngoài. Chiếu theo nhiều vị học giả
Hồi giáo, ông Abu Talib không cải đạo sang Hồi giáo nhưng đã đứng lên
bảo vệ người cháu vì tình thương và danh dự của dòng tộc. Ông Abu Talib
thuộc về giới có uy tín cho nên lời nói của ông được mọi người tôn trọng.
Ngoài ra, bà Khađija, phu nhân của ông cũng yểm trợ và bao bọc người
chồng cho nên ông được sự bảo vệ quý giá của hai nhân vật quan trọng tại
Mecca. Trong năm éo le đó, hai người yểm trợ thân cận nhất qua đời làm
cho ông Muhammađ trở nên mất thế, điều này đã mở cửa cho kẻ thù bắt đầu
tấn công. Năm đó, bảy vị tù trưởng của bộ lạc Quraysh âm mưu giết ông
vào lúc ông đang ngủ để nhổ cái gai từ bấy lâu, không cho phép thông điệp
của ông gây bất lợi trong hệ thống buôn bán của họ. Một trong những người
bác của ông đã dẫn đầu đoàn người muốn ám sát này. Thật ra, tất cả bảy vị
tù trưởng này đều có mối quan hệ máu mủ với ông nhưng điều đó không
làm cho họ mủi lòng.
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Nhưng cũng may mắn là ông Muhammađ biết được âm mưu của họ
cho nên đã tương kế tựu kế bàn với hai người bạn kề cận nhất để tìm lối
thoát nạn. Một người là Ali, bà con chú bác của ông, lúc đó chỉ là một
chàng trai trẻ mà sau này đã lấy bà Fatima, con gái út của ông Muhammađ
và trở thành con rể của ông. Một người thứ hai là Abu Bakr, người bạn thân
tình không quan hệ máu mủ với ông, nhưng trở thành người Hồi giáo đầu
tiên trong nhóm bạn thân, ông Abu Bakr là vị cố vấn thân tình mà sau này
trở thành cha rể của ông.
Trước khi việc ám sát xảy ra, ông Muhammađ đã liên lạc với những
nhóm đại diện từ Yathrib, một thành phố dọc biển Hồng Hải, khoảng 250
dặm về phía bắc Mecca. Đây là thành phố sống về nông nghiệp hơn là
thương mại và các bộ lạc trong thành phố này thường xuyên cấu xé lẫn
nhau. Dân cư trong thành hy vọng tìm được một người với đầu óc trung lập
và uy tín để giải quyết những tranh chấp giữa các bộ lạc với nhau; họ hy
vọng nếu có thể tìm một người mà họ có thể ủy nhiệm quyền hành để phán
xử một cách ngay chính thì dân chúng trong thành có thể sống hòa đồng với
nhau. Ông Muhammađ được mọi người biết là có đầu óc trung lập và giải
quyết nhiều vấn đề rất tế nhị, một vai trò mà ông đã đảm trách trong nhiều
cuộc tranh chấp trong quá khứ, bởi thế dân chúng tại Yathrib nghĩ rằng đây
là người mà họ đang tìm kiếm. Nhiều nhóm đã đến gặp ông Muhammađ tại
Mecca và cải đạo sang Hồi giáo vì thấy nhân cách của ông cực kỳ thu hút.
Họ mời ông đến Yathrib để giải quyết những sự tranh chấp từ bấy lâu nay
và ông chấp nhận lời mời của họ.
Nhóm đa thần âm mưu ám sát ông vào tháng Chín, năm 622 sau Công
Nguyên. Đêm đó, ông và Abu Bakr lẻn ra khỏi thành phố, vào vùng sa mạc.
Ông Ali cải trang nằm trên giường trong nhà của ông. Khi nhóm ám sát đập
cửa đổ vào nhà, họ trở nên giận dữ khi phát giác ra ông Muhammađ đã biến
mất nhưng chỉ có ông Ali đang nằm trên giường. Chúng thả ông Ali và bắt
đầu gửi từng nhóm người đuổi bắt. Ông Muhammađ và Abu Bakr đến ẩn
trú trong hang núi gần Mecca. Truyền thuyết để lại rằng, sau khi hai người
bước vào trong một hang động thì một con nhện dệt tơ che cửa hang lại.
Khi những tên lùng bắt thấy mạng nhện ngoài cửa hang thì họ nghĩ rằng
không có người đi vào bên trong cho nên quay đầu trở về. Ông và Abu Bakr
tiếp tục hành trình đến Yathrib an toàn. Vào thời điểm đó, một số tín đồ đã
di cư đến Yathrib trước để chờ ông. Sau khi ông đến nơi an toàn thì nhiều
tín đồ bắt đầu theo gót. Hầu như tất cả những người đã di cư đi Yathrib đều
bỏ lại nhà cửa và tài sản ở Mecca, chia tay với bà con ruột thịt và bộ lạc,
chia tay với những người không theo đạo với niềm an ủi là di cư đến một
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nơi mà họ không bị khủng bố và áp bức. Cũng có niềm vinh dự khác là ông
được mời đến để chủ trì, phân xử những bất đồng giữa các vị tù trưởng tại
Yathrib.
Đúng với sự dự đoán của mọi người, việc đầu tiên mà ông Muhammađ
đã thực hiện là mời những vị tù trưởng đến, thảo một hiệp ước để mọi
người cùng sống với nhau (sau này được gọi là Hiệp Ước Mêđina). Với
hiệp ước này, thành phố Mêđina trở thành một liên bang, đảm bảo mỗi bộ
lạc quyền tự trị theo tôn giáo và lối sống của họ nhằm duy trì nền an ninh
trật tự chung, mỗi bộ lạc phải tôn trọng quyền tự trị của bộ lạc khác; thiết
lập hệ thống hành chính để giải quyết những bất đồng nội bộ do ông
Muhammađ phán quyết. Điều quan trọng nhất trong hiệp ước là những
người sống tại Mêđina, dù theo Hồi giáo hay ngoại đạo thì họ phải hợp sức
chống lại kẻ thù nếu bị tấn công. Mặc dù hiệp ước này được gọi là hiến
pháp đầu tiên trong thời đó, nhưng theo thời hiện đại thì đây là hiệp ước
giữa nhiều đảng phái khác nhau.
Ông Muhammađ cũng thiết lập mối quan hệ trong đó mỗi người Hồi
giáo ở Yathrib kết nghĩa với một người Hồi giáo di cư từ Mecca với mục
đích là những người sống tại đây giúp anh em kết nghĩa để giúp đỡ lẫn nhau
với cuộc sống mới tại Yathrib. Kể từ đó, những người Hồi giáo tại Yathrib
được gọi là Ansar, tức là những “Người Trợ Giúp”.
Ngay cả danh xưng của thành phố cũng thay đổi. Yathrib trở thành
Mêđina mà nghĩa chữ là “Thành Phố” (rút gọn từ “Thành phố của Thiên
Sứ”). Vài thập niên sau, khi người Hồi giáo bắt đầu làm niên lịch, họ chọn
năm di cư để bắt đầu vì đây là năm đã thay đổi toàn bộ, cho nên kể từ đó,
một sự kiện xảy ra được người Hồi giáo biết là nó đã xảy ra trước thời điểm
hoặc sau thời điểm này. Năm Di Cư (Al-Hijra) hay còn được gọi là Hồi
Lịch.
Có tôn giáo chọn ngày sinh của vị đã khai lập tôn giáo thành điểm bắt
đầu; có tôn giáo chọn ngày tử; và có tôn giáo chọn ngày giác ngộ hay được
kiến diện với Thượng Đế. Ví dụ: Phật giáo chọn khởi điểm trong niên lịch
của họ khi Đức Phật giác ngộ dưới cây bồ đề. Thiên Chúa giáo chọn ngày
sinh, tử và ngày Đức Chúa Giê-su sống lại thành những mấu chốt trong
cuộc sống tâm linh. Ngược lại, Hồi giáo không lấy ngày sinh của Thiên Sứ
làm thành mấu chốt trong cuộc sống tâm linh. Tôi được nuôi dạy trưởng
thành là một người Hồi giáo nhưng tôi không hề để ý đến ngày sinh của
Thiên Sứ vì không có gì quan trọng xảy ra vào ngày đó tại Afghnistan. Còn
những quốc gia Hồi giáo khác như Ai Cập thì những người Hồi giáo tại đó
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trọng vọng hơn, nhưng không có “đêm Giáng Sinh” tương đương với đêm
Giáng Sinh của Thiên Chúa giáo.
Sự thiên khải trong hang lần đầu tiên được đánh dấu rất quan trọng
trong đời sống tâm linh của người Hồi giáo vì đó là đêm Quyền Năng
(Lailut al-Qađr), thường thường nó xảy ra vào đêm thứ hai mươi bảy, hay
vào khoảng đó trong tháng Ramađan, tháng nhịn chay của người Hồi giáo.
Tuy nhiên, trong lịch sử Hồi giáo, ngày lịch sử trọng đại nhất đánh dấu sự
thay đổi toàn diện là: năm Di Cư (Al-Hijra).
Tại sao di cư từ thành phố này sang thành phố khác lại là một việc tối
quan trọng như vậy? Năm di cư mang sự hãnh diện trong cộng đồng người
Hồi giáo vì đây là điểm bắt đầu một xã hội trong đó khái niệm đại đồng của
người Hồi giáo bắt đầu thành hình, một xã hội tâm linh mà người Hồi giáo
gọi là Umma. Trước năm di cư, ông Muhammađ đơn thuần là một người
truyền đạo nhưng sau khi di cư, ông là vị lãnh tụ của một cộng đồng, một
người ban luật, một vị lãnh tụ chính trị và cải tổ xã hội. Chữ hijra cũng có
nghĩa là “cắt đứt quan hệ”. Những người thiết lập xã hội mới tại Mêđina cắt
đứt mối quan hệ của họ với bộ lạc và chấp nhận cộng đồng mới này trong
nền tâm linh của họ. Chính vì cộng đồng này đã thiết kế một xã hội hoàn
toàn khác với nền văn hóa khắc nghiệt mà ông Muhammađ đã lớn lên trong
thời tiền Hồi giáo cho nên xây dựng xã hội này rất công lao mệt nhọc giống
như việc dời non lấp biển, một công trình hết sức vĩ đại.
Cấu trúc xã hội mới thành hình tại Mêđina sau năm di cư là nền tảng
của Hồi giáo. Ngay từ thời điểm ban đầu (điểm ban đầu là năm di cư) điểm
nổi bật nhất trong Hồi giáo ngoài vấn đề tín ngưỡng là mặt chính trị. Thật
vậy, là một hệ thống tín ngưỡng, Hồi giáo dạy con người làm điều lành
tránh điều ác nhưng ngoài việc đạt đến chân thiện mỹ bằng nỗ lực của từng
cá nhân, Hồi giáo đưa ra cấu trúc để thiết lập một cộng đồng lý tưởng. Mỗi
cá nhân đạt vị trí trên tầng cấp Thiên Đàng bằng cách gia nhập trong cộng
đồng và tham gia vào dự án xã hội mà mục đích tối hậu là thiết lập một xã
hội trong đó những đứa trẻ mồ côi không bị hắt hủi và những bà góa phụ
không bị rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, đói khát hay bị đàn áp.
Khi ông Muhammađ trở thành vị lãnh tụ tại Mêđina, dân chúng đến
hỏi, tìm sự dìu dắt về mọi lĩnh vực trong cuộc sống bất kể vấn đề lớn hay
nhỏ: làm thế nào để giáo dục con cháu, rửa tay như thế nào, giao kèo công
bằng là giao như thế nào, đối xử với một tên trộm như thế nào..., câu hỏi
tiếp diễn... Những câu hỏi mà các cộng đồng khác sẽ giải quyết bằng những
cơ quan khác nhau như: thẩm phán, chính trị gia, nhà hiến pháp, bác sĩ, thầy
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giáo, vị đại tướng hay những chuyên gia khác, nhưng trong trường hợp này
nó được ông giải quyết tất cả.
Một số chương kinh trong Qur-an được khải thị tại Mecca mang sự răn
dạy đạo lý điển hình như:
Khi trái đất chấn động qua một cuộc động đất dữ dội.
Và trái đất trút gánh nặng của nó ra ngoài,
Và con người sẽ bảo: Chuyện gì xảy đến cho nó vậy?
Vào Ngày đó, nó sẽ kể câu chuyện của nó.
Bởi vì Thượng Đế của Ngươi mặc khải cho nó.
Vào Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc từng đoàn đến chứng kiến công
trình của họ.
Bởi thế, ai làm việc thiện dù nhẹ bằng hạt cải sẽ thấy nó;
Và ai làm việc ác dù nhẹ bằng hạt cải cũng sẽ thấy nó.[99:1-8]

Còn những chương kinh được thiên khải tại Mêđina, người ta sẽ thấy
cùng một âm điệu nhịp nhàng như được thiên khải tại Mecca, nhưng có
thêm những thông điệp mới liên quan đến vấn đề pháp lý như sau:
Thượng Đế ra lệnh cho các người về việc con cái của các người hưởng
gia tài: phần của con trai bằng hai phần của con gái.
Nhưng nếu chỉ có con gái và số con gái nhiều hơn hai, thì phần của tất
cả các con gái là hai phần ba (2/3) gia tài để lại;
Và nếu chỉ có một đứa con gái thì phần của nữ là phân nửa (1/2) gia
tài để lại.
Nếu người chết có con, thì cả cha lẫn mẹ mỗi người được hưởng một
phần sáu (1/6) gia tài để lại.
Nhưng nếu (người chết) không có con và chỉ có cha mẹ là thừa kế, thì
người mẹ được hưởng một phần ba (1/3) gia tài để lại.
Nếu người chết có đông anh chị em thì người mẹ được hưởng một phần
sáu (1/6) gia tài để lại.
Việc phân chia gia tài này sẽ được thực hiện sau khi đã thi hành xong
những điều ghi trong di chúc và sau khi đã trả hết nợ nần nếu có.
Các người không biết giữa cha mẹ và con cái ai là người gần nhất
trong việc hưởng lộc, cho nên Thượng Đế định phần như thế;
Bởi vì quả thật Thượng Đế Rất Mực Hiểu Biết và Rất Mực Sáng Suốt.
[4:11]
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Đây là ví dụ của nền pháp lý mà cộng đồng Hồi giáo đã cai trị guồng
máy xã hội tại Mêđina.
Sau năm di cư, người Ả-rập sinh sống tại Mêđina bắt đầu cải đạo theo
Hồi giáo nhưng ngược lại ba bộ tộc Do Thái có xu hướng chống lại, dần
dần sự bất đồng giữa hai cộng đồng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Ngay cả trong cộng đồng Ả-rập ngoại đạo, danh tiếng của ông Muhammađ
lan rộng làm cho những người trong bộ lạc lân cận ghen tị.
Trong khi đó, nhóm Quraysh ở Mecca vẫn mang sự thù địch với ông
mặc dù cách nhau hơn 250 dặm. Chẳng những họ đã tăng tiền thưởng lên
đến một trăm con lạc đà cho những ai giết chết mà còn có ý định dẹp tan tín
đồ của ông. Để có nguồn tài chính cho trận chiến chinh phục Mêđina,
những thương gia giàu có tại Mecca mở đường mối buôn bán nhiều hơn
trước để gây quỹ. Ngược lại, ông chặn đứng bằng cách tấn công những
đoàn thương buôn (ngoài ra, những trận đột kích này giải tỏa vấn đề kinh tế
cho những người Hồi giáo di cư vì họ đã mất tất cả các kế sinh nhai của họ
tại Mecca).
Sau một năm bị đột kích, những nhóm đa thần tại Mecca ra một quyết
định táo bạo hơn, thành lập một đoàn quân gồm một ngàn chiến sĩ tiến đến
Mêđina để giết cộng đồng Hồi giáo nhằm bứt rễ tận gốc. Phía Hồi giáo ra
trận tại một nơi gọi là Bađar với ba trăm người, đánh bại nhóm Quraysh tại
chiến trận. Kinh Qur-an nói về trận đánh này như một minh chứng nói rằng
Thượng Đế có quyền năng ban chiến thắng cho phía nào mà Ngài muốn,
bất kể điều kiện như thế nào.
Trước trận chiến Bađar, dân du mục trong vùng làm thuê cho những
thương gia tại Mecca như là những người tháp tùng đoàn đi buôn. Sau trận
chiến đó, họ đổi hướng. Sự lớn mạnh của cộng đồng Hồi giáo tại Mêđina
làm cho các bộ lạc Do Thái hoảng sợ. Một bộ lạc từ bỏ hiệp ước Mêđina và
âm mưu lật đổ ông Muhammađ nhằm trở lại với thời tiền Hồi giáo nhưng
âm mưu của họ bị thất bại và cả bộ lạc bị trục xuất ra khỏi Mêđina.
Tại Mecca, ban lãnh đạo Quraysh thấy tình hình càng trở nên nghiêm
trọng. Thay vì loại ông Muhammađ ra khỏi phương trình thì giờ đây họ
phải đương đầu với một thế lực ngày càng lớn mạnh hơn trước. Vào năm
thứ 3 Hồi Lịch, họ quyết định áp đảo đối phương trong lúc vẫn còn có cơ
hội bằng cách vận động một đội quân khác gồm có ba ngàn chiến sĩ, số
lượng gấp ba lần trận Bađar, tiến về phía Mêđina. Phía Hồi giáo vơ vét
được 950 chiến sĩ. Lần nữa, lực lượng Hồi giáo so sánh với phía Quraysh là
một phần ba – nhưng không sao, vì phía Hồi giáo tin rằng sau chiến trận
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Bađar thì số lượng không phải là yếu tố quyết định sự chiến thắng mà vấn
đề ở đây là: Allah (Thượng Đế) đang ở với họ.
Trận nổi tiếng thứ hai trong lịch sử của Hồi giáo xảy ra tại một nơi gọi
là Uhuđ. Đầu tiên, phía Hồi giáo thắng thế nhưng sau khi chiến binh
Quraysh bắt đầu rút lui thì một nhóm phòng thủ của phía Hồi giáo đã rời bỏ
hàng ngũ phản với mệnh lệnh của ông: họ đã rời bỏ vị trí phòng thủ trong
cơn hăng say, cùng nhau đuổi giết kẻ thù để lấy chiến lợi phẩm – lúc bấy
giờ quân Quraysh tấn công ngược lại từ phía sau, dẫn đầu là ông Khaliđ bin
al-Waliđ, một vị thiên tài quân sự sau này cải đạo sang Hồi giáo và trở
thành đại tướng trong thời của vị lãnh đạo Umar. Trong trận chiến này,
ngay cả ông cũng bị thương, bảy mươi người tử vì đạo và những chiến sĩ
còn lại chạy tứ phía. Cộng đồng Hồi giáo tồn tại nhưng trận chiến này đánh
dấu sự thất bại nặng nề.
Những trận chiến ban đầu trong lịch sử Hồi giáo rất nhỏ, nếu so với
những cuộc đụng độ kinh hồn giữa các đế quốc, đáng lẽ ra những trận chiến
này không phải loại vào hàng chiến trận. Tuy nhiên, mỗi trận đánh được
đưa vào thế giới thần học, cộng với nhiều bình luận tâm linh. Bởi vậy, sự
chiến thắng tại Bađar biểu dương quyền năng của Allah chứ không phải là
tài nghệ hay chiến lược về mặt quân sự. Nhưng chiến trận tại Uhuđ đã khơi
dậy nhiều câu nghi vấn hóc búa về thần học. Nếu trận Bađar biểu dương
quyền năng của Allah thì trận Uhuđ đã biểu dương về mặt gì? Có thể nào
Thượng Đế bị thất bại hay sao? Có thể nào Ngài không vĩ đại và quyền
năng như Thiên Sứ Muhammađ đã tuyên bố hay sao?
Thật vậy, ông Muhammađ đã giải thích bài học về sự thất bại trong trận
Uhuđ một cách rõ ràng – Allah để cho phía Hồi giáo thất bại để dạy cho họ
một bài học. Đi theo Allah tức là chiến đấu vì chính nghĩa, tạo nên một
cộng đồng công minh trên trái đất. Nhưng thay vì chiến đấu cho mục đích
thiêng liêng cao cả thì họ lại chiến đấu vì lợi ích của trần gian, hăng say
đuổi giết quân thù chỉ vì chiến lợi phẩm, phản lại với lời dạy của Thiên Sứ
bởi thế đã bị Allah trừng phạt. Sự yểm trợ thiêng liêng không phải là điều
sẵn có mà phải xứng đáng mới được sự yểm trợ của Thượng Đế, tức nhiên
là phải thi hành theo mệnh lệnh và thần phục theo ý chí của Ngài. Bài học
của sự thất bại và lời giải thích của ông trở thành cương lĩnh mà người Hồi
giáo lấy làm chỉ đạo. Ví dụ: sau khi trải qua sự thất bại khốc liệt mà quân
Mông Cổ đã gieo rắc trong thế giới Hồi giáo vào thế kỷ thứ mười ba, khi
dân man di từ trung nguyên tràn đến san bằng vương quốc Hồi giáo làm
đảo lộn xã hội đến tận gốc rễ, hay đối chọi với sự khống chế của Tây
phương từ thế kỷ thứ mười tám cho đến ngày hôm nay, đều là những sự thất
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bại mà các nhà thần học Hồi giáo đã lấy lời giải thích của Thiên Sứ
Muhammađ ra làm bài học.
Sau trận đó, dân Quraysh chuẩn bị cuộc tấn công thứ ba vào hai năm
tới. Họ vận động các bộ lạc đồng minh lân cận được khoảng mười ngàn
chiến binh – một con số khổng lồ vào thời điểm bấy giờ. Khi ông
Muhammađ nghe tin này, ông nói với cộng đồng đào hào xung quanh thành
phố. Khi đoàn quân Quraysh đến nơi, lạc đà của họ bị khựng lại không
băng qua đường hào được. Tiến thoái lưỡng nan, quân Quraysh quyết định
bao vây buộc dân cư trong thành đầu hàng vì chết đói.
Trong khi bao vây thành phố, dân Quraysh toan tính một âm mưu khác
nhằm kết thúc đối thủ nhanh chóng hơn. Sau chiến trận Uhuđ, bộ lạc thứ
hai của Do Thái đồng lõa với quân Quraysh nhưng âm mưu của họ bị lột
mặt nạ rồi cũng như bộ lạc thứ nhất, bị trục xuất ra khỏi Mêđina. Lúc ấy, bộ
lạc Do Thái thứ ba tên là Banu Qurayza thề trung thành với hiệp ước
Mêđina, nhưng bên trong ngấm ngầm âm mưu với quân Quraysh. Họ hứa
sẽ tấn công bên trong khi quân Quraysh bắt đầu tấn công bên ngoài.
Tuy nhiên, nội bộ của quân Quraysh bị rơi vào tình trạng lủng củng làm
cho người Do Thái bị mất tinh thần. Lúc đó, tinh thần liên minh Quraysh
bắt đầu ngã ngũ vì các bộ lạc cùng đến để làm vui lòng lãnh tụ Quraysh chứ
không phải để khiêu chiến. Khi không có gì xảy ra, họ bắt đầu chán nản.
Cũng vào lúc đó, bão cát từ đâu kéo đến bao phủ mịt mù trời đất làm cho
đoàn liên minh bị tan rã. Cuối cùng quân Quraysh cũng dọn lều quay về.
Rốt cuộc, bộ lạc Qurayza của Do Thái bị cô lập. Âm mưu của họ bị lột
mặt nạ và đồng minh của họ cũng đã quay về. Ông Muhammađ đưa toàn
thể bộ lạc ra xử và cử một người trong chính bộ lạc của họ ra làm thẩm
phán. Khi họ bị kết án là vi phạm hiệp ước, vị thẩm phán của họ phán quyết
là tội phản quốc và hình phạt cho tội phản quốc là xử tử. Những người bên
ngoài phản đối hình phạt nhưng ông Muhammađ xác nhận hình luật cho
nên khoảng tám trăm người đàn ông Do Thái bị đưa ra xử tử trước công
chúng. Đàn bà và trẻ em bị đày ra ngoài sống với hai bộ lạc đã bị trục xuất
trước đây.
Những việc đã xảy ra tại Mêđina truyền ra ngoài như làn sóng vũ bão.
Việc xử tử bộ lạc Qurayza làm cho cả bán đảo Ả-rập khiếp sợ lập trường
cứng rắn của cộng đồng Hồi giáo. Từ quan điểm quân sự, không có bên nào
thắng và cũng không bên nào thua trong trận Đường Hào, nhưng dân
Quraysh đã vận động một đội quân vĩ đại nhằm tiêu diệt cộng đồng Hồi
giáo nhưng hậu quả của nó bất phân thắng bại làm cho dân chúng trong
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vùng tin chắc cộng đồng Hồi giáo sở hữu sức mạnh thần bí không thể nào
địch nổi. Quả nhiên, đây là điều mới lạ chưa từng xảy ra trước đây. Cộng
đồng Hồi giáo sống một cuộc sống hoàn toàn khác lạ, có nghi thức tôn giáo
riêng chưa từng thấy, và một vị lãnh tụ, mỗi khi có vấn đề hóc búa xảy ra
thì tự nhiên rơi vào tình trạng nhập thần rồi đưa ra giải pháp để giải quyết
vấn đề. Ông Muhammađ nói những giải pháp đó đến từ nguồn thiêng liêng
vĩ đại cho nên người Hồi giáo không hề sợ hãi mỗi khi đối địch với đoàn
quân số lượng gấp ba lần.
Đấng đã yểm trợ này là ai?
Ban đầu những người bên ngoài thầm nghĩ, đúng là một vị thượng đế vĩ
đại đã cứu giúp. Nhưng từ từ thông điệp mới bắt đầu thấm vào: không phải
chỉ là một thượng đế mà là Thượng Đế, Đấng Duy Nhất. Rồi một câu nghi
vấn khác nẩy lên – phải chăng Muhammađ là vị đã đại diện cho Thượng Đế
ấy, có sợi dây liên lạc trực tiếp với Ngài, Đấng Tạo Hóa vũ trụ?
Nhóm đối lập tìm một kẻ ám sát để giết ông Muhammađ ngày càng khó
hơn. Kêu gọi chiến sĩ trong vùng lân cận để đối đầu với cộng đồng Hồi giáo
lại càng khó hơn nữa. Sau trận Đường Hào, dân chúng cải đạo thành Hồi
giáo từng đoàn. Người ta có thể nghĩ việc cải đạo có thể gây ra bởi quyền
lợi riêng tư, một ý thức muốn thuộc về cộng đồng không ai địch nổi. Nhưng
đối với những người Hồi giáo thì cảm giác đó hoàn toàn khác hẳn. Khi ở
gần với ông Muhammađ thì niềm tin vào tôn giáo của họ sâu sắc không thể
nào diễn đạt hết.
Ông Muhammađ không bao giờ nói rằng ông sở hữu phép màu hay
quyền uy vĩ đại, có khả năng làm cho người chết sống lại, đi trên mặt nước,
hay có thể làm cho người mù phục hồi nhãn quan. Ông chỉ nói rằng ông đến
để nhắc lại thông điệp của Thượng Đế và cũng không nói rằng mỗi lời ông
nói là Lời của Thượng Đế. Đôi lúc, ông nói với tư cách là một cá nhân chứ
không phải là một vị thiên sứ. Thế thì làm sao người ta biết đó là Lời của
Thượng Đế hay lời của Thiên Sứ Muhammađ?
Những người sống vào thời điểm đó thấy sự khác nhau rất rõ ràng.
Ngày nay, người Hồi giáo có lối xướng kinh Qur-an mà người ta gọi là
qira-ut, một lối xướng đặc thù không giống như bất cứ giọng xướng nào, nó
giống như âm nhạc nhưng không phải là hát, giống tụng kinh nhưng không
phải là tụng. Nó đi vào lòng người, gây cảm hứng ngay cả đối với những
người không hiểu ý nghĩa của câu kinh. Mỗi người có lối xướng riêng và
mỗi lối xướng giống như lặp lại, một gợi ý cho biết, hay sự diễn giải của
thông điệp nguyên thuỷ. Khi ông Muhammađ truyền lại Lời của Thượng
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Đế, có lẽ ông đã truyền lại một cách xúc động thấm vào lòng người như lối
xướng trên. Khi tín đồ nghe ông đọc kinh Qur-an, họ không chỉ nghe ông
xướng kinh mà cảm nhận sức mạnh thần bí với thông điệp đó. Có thể đây là
lý do tại sao người Hồi giáo nói không có bản dịch nào được gọi là Qur-an
(Koran) cả. Kinh Qur-an là một thông điệp toàn bộ không thể nào bị chia ra
thành từng phần riêng rẽ: từng chữ, từng lời, ý nghĩa, và ngay cả lối viết khi
người ta viết nó. Đối với người Hồi giáo, không phải cá nhân ông
Muhammađ đã làm cho dân chúng cải đạo mà nhưng chính là thông điệp
Qur-an và sức mạnh thần bí của Nó.
Cũng có yếu tố khác đã làm cho dân chúng đến và tin vào thông điệp
của ông. Sống trong xã hội nơi chiến tranh xảy ra như cơm bữa giống như
những cuộc đột kích cướp bóc các đoàn thương buôn giữa lòng các bộ lạc
sống rải rác các vùng duyên hải (cũng như các cuộc cướp bóc tại vùng Bắc
Mỹ trong các khu rừng hẻo lánh trước khi ông Columbus khám phá ra châu
Mỹ, và các vụ cướp bóc tại vùng đồng bằng lớn tại Hoa Kỳ sau thời điểm
đó). Sự tranh chấp giữa các bộ lạc Ả-rập kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ
khác, ngoài sự liên minh mong manh giữa các bộ lạc trong thời đó, nó làm
nảy sinh một môi trường nơi chiến tranh dường như không bao giờ kết thúc.
Khi ông đến, ông nói với những người theo đạo sống một cuộc sống an
bình với nhau, và họ tuân mệnh lời chỉ dạy của ông. Ông không biện luận
cho sự bất bạo động vì cộng đồng Hồi giáo tuy nhỏ nhưng sẵn sàng đứng
lên tự vệ, chiến đấu với những thế lực thù địch xung quanh nhằm đảm bảo
sự tồn tại của mình. Sau khi cải đạo thì những người Hồi giáo trở thành
những thành viên trong cộng đồng, tức là thành viên của Đar al-Islam, có
nghĩa là “vương quốc của sự thần phục (cho Thượng Đế)” và gián tiếp ở
trong “vương quốc của sự an bình”. Những người bên ngoài thuộc về Đar
al-Harb – “vương quốc chiến tranh”. Những thành viên của cộng đồng
không cần phải lo lắng cho an ninh của mình vì những người cùng đạo
không gây chiến với nhau.
Cải đạo theo Hồi giáo cũng có nghĩa là tham gia trong dự án xã hội
mới: thiết lập một xã hội công minh nơi mọi người là anh em và hưởng sự
bình đẳng như nhau. Muốn cộng đồng tồn tại thì mọi người phải chiến đấu
vì cộng đồng và dự án của nó luôn có kẻ thù không đội trời chung. Chữ
Jihađ không có nghĩa là “thánh chiến” hoặc “chiến tranh” vì có danh từ
khác trong tiếng Ả-rập dùng để diễn tả chiến tranh (và kinh Qur-an cũng đã
dùng những chữ đó để nói về chiến tranh). Chữ xác nghĩa với Jihađ là “đấu
tranh”, đúng với ý nghĩa của sự đấu tranh trong xã hội vì quyền bình đẳng
giống như các cuộc đấu tranh mà các quốc gia phương tây đã trải qua: sự
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đấu tranh có lý do chính đáng đều có chính nghĩa, thậm chí nếu sử dụng vũ
lực thì cũng được cho phép vì mục đích chính đáng biện hộ cho phương
tiện.
Hai năm sau đó, những bộ lạc khắp bán đảo Ả-rập bắt đầu công nhận
sự lãnh đạo của ông Muhammađ, họ nhập đạo Hồi giáo và gia nhập cộng
đồng. Một đêm, ông Muhammađ chiêm bao thấy ông trở về Mecca và thấy
mọi người thờ phụng Allah. Ngày hôm sau, ông nói với tín đồ chuẩn bị đi
hành hương. Ông dẫn một đoàn gồm khoảng một ngàn bốn trăm người
hành trình qua chặng đường hơn hai trăm dặm đến Mecca. Cả đoàn người
không mang vũ khí mặc dù hai phía đã có những xung đột chiến tranh,
nhưng lần này không có sự đổ máu xảy ra. Cổng thành Mecca đóng lại
không cho phía Hồi giáo đi vào hành hương, nhưng những vị bô lão bộ lạc
Quraysh ra thương thuyết hiệp ước với ông Muhammađ: phía Hồi giáo
không được vào Mecca để hành hương năm nay nhưng có thể trở lại hành
hương vào năm tới. Rõ ràng, dân Quraysh nhận thấy những ngày vàng son
của họ sắp kết thúc.
Vào năm thứ 6 Hồi Lịch, người Hồi giáo trở lại Mecca, hành hương tại
đền Ka-ba mà không xảy ra sự xung đột với dân Quraysh. Hai năm sau, họ
đầu hàng, dâng Mecca cho ông Muhammađ. Một trong những việc làm đầu
tiên là ông Muhammađ đã đập hết các pho tượng trong đền Ka-ba và tuyên
bố ngôi đền hình vuông này với tảng đá đen nằm tại góc là ngôi đền thiêng
liêng nhất trên thế giới. Một vài kẻ thù ấm ức hăm he nhưng tình thế đã đổi
ngược. Hầu như tất cả các bộ lạc đến dưới ngọn cờ của ông, và toàn bộ bán
đảo Ả-rập sống trong sự an bình lần đầu tiên từ thời tổ tiên của họ.
Vào năm thứ 10 Hồi Lịch (năm 632 DL), ông Muhammađ đến Mecca
hành hương lần nữa. Nơi đó, ông đã thuyết giáo lần cuối cùng. Ông nói
trước sự hội tụ của một đám đông rất lớn: hãy xem nhân mạng và tài sản
của mọi người Hồi giáo là điều thiêng liêng, tôn trọng nhân phẩm của mọi
người ngay cả những người nô lệ, xác nhận quyền phụ nữ trong xã hội cũng
như quyền của người đàn ông, và không có người nào cao hơn hay thấp hơn
ngoại trừ những người có đức hạnh. Ông còn nói ông là vị Thiên Sứ cuối
cùng và không có vị thiên sứ nào đến sau ông nữa.2
Sau khi trở về Mêđina, ông ngã bệnh. Trong cơn sốt, ông đi thăm bạn
bè bà con láng giềng, mỗi người một phút rồi chào chia tay. Cuối cùng, ông
đến nghỉ tại nhà bà Aisha, phu nhân của ông và là tiểu nữ của ông Abu
Bakr, người bạn chân tình. Ông gác đầu trong lòng bà Aisha và qua đời.
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Tin ông qua đời loan ra trong cộng đồng nơi mọi người đang lo lắng.
Sau khi nghe tin, ông Omar – người bạn trung thành và cũng là người đã
kịch liệt chống với Hồi giáo thời ban đầu, đứng lên giận dữ, cảnh cáo với
những người xung quanh rằng ông sẽ chặt tay chặt chân kẻ đã phao tin đồn
nhảm này. Làm sao ông Muhammađ có thể chết được? Chuyện đó không
thể nào xảy ra được!
Vị thâm niên Abu Bakr đến xem sự tình. Sau khi trở ra, ông nói: “Hỡi
đồng đạo, những ai thờ phụng Thiên Sứ Muhammađ thì hãy ghi nhớ
Muhammađ nay đã qua đời. Những ai thờ phụng Allah thì Ngài vẫn sống và
không bao giờ chết.”
Lúc ấy, cơn giận và sự phủ nhận của ông Omar chợt tan biến. Về sau,
ông Omar kể lại với những người thân rằng khi nghe tin đó, ông chợt thấy
nơi ông đang đứng tự nhiên rơi vào chân không. Ông là một người đầy khí
thế, nhưng không cầm được sự xúc động, bắt đầu khóc nức nở vì lúc đó ông
đã nhận ra: Thiên Sứ đã thật sự qua đời.



Chương 3

NỀN CALIPHAT RA ĐỜI
Năm 11 – 24 Hồi Lịch
Năm 632 – 644 Dương Lịch
Người Hồi giáo mộ đạo nhìn cuộc sống của Thiên Sứ Muhammađ như
một tấm gương sáng về tôn giáo, và nền tảng ý nghĩa của sự sống. Nhưng
tôn giáo không kết thúc với sự qua đời của một vị thiên sứ mà tiếp diễn qua
bốn vị kế thừa, được biết qua danh hiệu là bốn vị Rashiđun – tức là “Những
vị ngay chính được dìu dắt”, trong đó có: ông Abu Bakr, Omar, Othman và
Ali. Câu chuyện từ ngày nhận được thiên khải trong hang núi, cuộc di cư vĩ
đại và sự qua đời của bốn vị kế thừa sứ mạng của Thiên Sứ tính ra được
khoảng bốn mươi năm. Bốn mươi năm đó tạo thành nền tảng, một biểu
tượng tôn giáo trong Hồi giáo tương tự như bữa cơm cuối cùng của Đức
Giê-su, cái chết trên cây thánh giá và sự sống lại trong Thiên Chúa giáo.
Hồi giáo bắt đầu sự phát triển trong nền tảng văn bản. Dân chúng bắt
đầu viết nhật ký về cuộc gặp gỡ với Thiên Sứ, chuyện ngắn, thơ văn, hành
chính... Trong giai đoạn này, nhiều loại văn bắt đầu xuất hiện làm như Hồi
giáo tồn tại với văn bản hơn là truyền thuyết. Nhưng những điều mà chúng
ta biết về bốn vị kế thừa Thiên Sứ được viết trong vài thập niên sau qua một
vị tác giả tên là Ibn Ishaq qua đời năm 151 HL (768 DL)
Ông Ibn Ishaq là một trong những người đã nghiên cứu về truyền
thuyết của Thiên Sứ, sưu tầm và ghi lại những câu chuyện dân gian mà
những người đàn ông và đàn bà đã kể lại trong bốn mươi năm đầu của Hồi
giáo. Ông là người đầu tiên đã viết toàn bộ câu chuyện lịch sử nhưng nhiều
văn bản của ông đã bị mất tích. Trước khi bị tuyệt tích toàn bộ, nhiều tác
giả khác đã dùng nó để đối chiếu, trích đoạn và đã chép từng phần, hay
trích những bài ngụ ngôn trong tác phẩm mới. (Gần đây, nhiều nhà nghiên
cứu đã nỗ lực thiết kế lại công trình của ông Ibn Ishaq từ những đoạn đã
trích từ tác phẩm của ông.)
Một trong các vị sử gia đã xử dụng tác phẩm của ông Ibn Ishaq để làm
nền móng là Ibn Jarir al-Tabari, qua đời vào khoảng năm ba trăm theo niên
lịch Hồi giáo. Ông Ibn Jarir al-Tabari đã viết bộ toàn thư mang tựa đề Lịch
sử của các vị Thiên Sứ và các vị Hoàng Đế trong đó gồm có ba mươi chín
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bộ, bắt đầu từ Thiên Sứ Ađam và chấm dứt vào năm 292 Hồi Lịch (915
DL), và bộ toàn thư đó vẫn còn đến ngày hôm nay. Đa số những câu
chuyện về Thiên Sứ Muhammađ và bốn vị kế thừa mà chúng ta đã biết đến
từ các công trình nghiên cứu của Ibn Jarir al-Tabari. Ông chính là người đã
kể lại màu tóc của những người đã theo Thiên Sứ, món ăn mà họ yêu thích
nhất, và mỗi người có bao nhiêu con lạc đà. Ông đã ghi lại lời nói trực tiếp
của những nhân vật trong vai trò chính, những trích dẫn từ các cuộc đàm
thoại. Câu chuyện lịch sử của ông không dễ đọc vì mỗi câu chuyện được kể
ra lòng vòng bắt đầu từ chuỗi người đầu tiên rồi đến người kế tiếp, rồi kế
tiếp mà người Ả-rập gọi là isnađ, tức là “chuỗi người truyền khẩu”, đại khái
được diễn tả như sau: “ông X kể lại rằng, ông Y đã kể lại với ông rằng ông
đã nghe ông Z kể lại... rồi đoạn cuối là câu chuyện chính.” Mỗi câu chuyện
có một câu chuyện tương tự nhưng được kể theo chuỗi người truyền khẩu
khác: “Ông A thuật lại rằng ông đã nghe từ ông B nói ông C đã thuật lại từ
ông D rằng... [câu chuyện chính].” Ông Tabari không xác nhận câu chuyện
nào là đúng hay câu chuyện nào là sai mà ông chỉ ghi lại cho người đọc xác
định. Sau nhiều thế kỷ, nhiều vị nghiên cứu đã soạn thành những câu
chuyện mà họ cho là chính xác nhất, trong đó có câu chuyện đi vào dân
gian, cuối cùng trở thành một hiện tượng giống như câu chuyện “kinh Tân
Ước” của Hồi giáo, những câu chuyện được những vị cao niên kể lại cho
con cháu trong nhà và những người thầy kể lại cho học trò tại các trường
làng.
Nói chung, những câu chuyện này đánh dấu những cuộc khủng hoảng
vĩ đại đã xảy ra trong hai mươi chín năm ban đầu sau thời điểm Thiên Sứ
qua đời, những thiên sử ca mà mấu chốt của nó gợi lại những ngày tháng
đầy anh hùng và đau thương. Rất có thể những câu chuyện này được thêu
dệt thêm để mang phần hấp dẫn vì có nhiều quan điểm và phe phái trong
màn kịch này, và cũng có thể người kể có ý đồ riêng tư cho nên đã kể lại
theo sự tưởng tượng về đối tượng của họ trong câu chuyện.
Mặt khác những câu chuyện này trở nên trừu tượng vì có những quyết
định, và sự diễn giải khác biệt nói lên người kể có chủ thuyết và quan điểm
thần học khác nhau. Làm như không thể nào biết chắc điều gì đã xảy ra từ
quan điểm của một nhà báo vì không có người làm chứng nào còn sống sót.
Chúng ta chỉ có câu chuyện về một câu chuyện của một câu chuyện, một
quá trình chọn lọc làm nảy sinh một sự kiện thần bí bắt nguồn từ một sự
kiện bình thường. Đây chính là câu chuyện về sự kế thừa đó.
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VỊ CALIPHAT THỨ NHẤT (NĂM 11– 13 HỒI LỊCH)
Khi Thiên Sứ Muhammađ qua đời, cộng đồng Hồi giáo trải qua một
thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng những họ đối diện với câu hỏi “Ai sẽ
là người đứng lên lãnh đạo?” mà còn đi sâu thêm “Vị lãnh đạo đó gồm có
những phẩm chất gì?” Khi một vị thánh qua đời, người ta không lấy một vị
thánh khác thay thế vì những người có phẩm chất thoát tục này không thể
đo lường bằng thước đo thông thường được; họ xuất hiện rất thiêng liêng và
thần bí. Nếu không có người khác với đặc tính ấy xuất hiện thì làm sao bây
giờ. Có lẽ nhiều người sẽ trở nên thất vọng lắm, nhưng nói cho cùng, mặt
trời vẫn lên vào hừng đông và cuộc sống vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày
nọ. Ngược lại, khi một vị vua qua đời thì không ai nói, “À, nếu có một vị
vua mới thì có lẽ cuộc sống sẽ thú vị hơn” bởi lẽ việc này rất nghiêm trọng.
Nếu một ngày trôi qua mà không có một vị quân chủ để lèo lái vương quốc
thì chắc chắn vương quốc sẽ bị đảo lộn cho nên lỗ hổng này phải được lấp
vào ngay lập tức.
Sự qua đời của Thiên Sứ Muhammađ không những đánh dấu sự qua
đời của một vị thánh mà còn là sự qua đời của một vị vua. Không ai có thể
lấp vào vị trí này nhưng phải có người lấp vào lỗ hổng đó. Nếu không thì
cộng đồng chắc chắn sẽ bị tan rã.
Chắc chắn vị lãnh tụ này có quyền lực hơn là vị vua vì cộng đồng này
không giống như những cộng đồng khác và nó được thiết lập dựa trên nền
tảng tôn giáo. Nó hiện hữu để thi hành ý chí của Thượng Đế và thay đổi thế
giới. Bởi vậy, vị lãnh tụ của cộng đồng này không thể đơn thuần dựa vào sự
thông minh, can đảm, hay chỉ riêng về thể lực cá nhân mà cần có sự mộ đạo
đặc biệt hay có sự thoát tục thiêng liêng nhưng không thể là một vị thiên sứ
khác vì Thiên Sứ Muhammađ đã tuyên bố rõ ràng không có vị thiên sứ nào
sau ông nữa. Bởi vậy, nếu vị lãnh tụ mới này không phải là một vị vua và
cũng không phải là một vị thiên sứ được Thượng Đế dìu dắt thì ông ta phải
là người như thế nào?
Cộng đồng trứng nước của Hồi giáo chưa từng nghĩ đến vấn đề này
trong lúc Thiên Sứ đang còn sống, và cũng không ai nghĩ đến trong giây
phút Thiên Sứ qua đời vì không ai có thời gian để tranh cãi những vấn đề
quyền hành hay triết lý trong lúc xác của Thiên Sứ đang nằm đó. Trong lúc
mọi người đang bận rộn lo an táng cho Thiên Sứ thì ông Abu Bakr nghe
một nguồn tin chấn động. Dân tại Mêđina đang bí mật họp nhau để bầu một
vị lãnh tụ của chính họ, làm như nhóm Hồi giáo di tản từ Mecca đến là một
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cộng đồng khác biệt không thuộc về cộng đồng chung của người Hồi giáo.
Có phải đây là khởi điểm về sự kết thúc của cộng đồng Hồi giáo hay chăng?
Ông Abu Bakr vận động một số cao niên, chạy về nơi mọi người đang
họp và yêu cầu người dân Mêđina hãy suy nghĩ đến hậu quả lâu dài. Ông
van xin với họ nên bầu một vị lãnh tụ chung cho cả cộng đồng chứ không
phải cho một nhóm, không phải một vị vua, không phải một vị thiên sứ
nhưng chỉ cần một người để triệu tập phiên họp, điều khiển cuộc họp và níu
kéo cộng đồng lại với nhau. “Hãy chọn một trong hai người này”, ông lấy
tay chỉ Omar và một vị cao niên khác trong nhóm.
Ông Omar giật mình kinh hoàng. Làm sao có thể qua mặt ông Abu
Bakr? Không thể được! Ông cầm tay vị cao niên này và nói trước mọi
người, chỉ có ông Abu Bakr mới xứng đáng với trách nhiệm này trong sự
vắng mặt của Thiên Sứ. Trong lệ rơi, ông thề trung thành với Abu Bakr –
người bạn chân tình của Thiên Sứ, là vị lãnh tụ mới. Thái độ chân thật của
ông Omar làm cho cuộc họp như có một làn sinh khí mới thổi vào. Tự
nhiên, đám đông nhận thấy chỉ có ông Abu Bakr mới hội đủ điều kiện để
lãnh đạo: một người bạn chân tình, cởi mở, rộng lượng, can đảm, với cử chỉ
và lời nói khôn ngoan, lúc nào cũng kề cận với Thiên Sứ. Trong bầu không
khí nhiệt liệt, họ cùng nhau bầu ông Abu Bakr làm lãnh tụ với chức vị
Caliphat, nghĩa là “người được uỷ quyền hay người thay mặt”.
Trước đây, danh xưng này không ai nghe đến cho đến khi ông Abu
Bakr bắt đầu nhận trách nhiệm. Không có bộ lạc hay quốc gia nào lãnh đạo
với một vị caliphat. Không ai biết danh xưng này có ý nghĩa gì và cũng
không ai biết nó có quyền hạn như thế nào. Cho nên, vị mang danh xưng đó
phải định nghĩa tất cả.
Ngay sau đó, ông Abu Bakr trở lại thánh đường nơi mọi người đang
nghe ngóng tin tức. Sự nhậm chức của ông được loan báo. Trong sự khiêm
nhường, ông đứng lên nói trước đám đông: “Tôi không phải là người giỏi
nhất trong cộng đồng. Nếu tôi làm đúng thì xin hãy hỗ trợ tôi. Nếu tôi làm
điều lỗi lầm hay sai trái thì xin hãy khuyên bảo tôi... Nếu tôi bỏ quên quy
luật của Thượng Đế và Thiên Sứ thì tôi sẽ bị mất lòng tin của các anh.” Mọi
người tại thánh đường đồng lòng hoan hô cũng như những lời hoan hô tại
phiên họp vài tiếng đồng hồ trước đây.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có mặt tại phiên họp bí mật, và cũng
không phải ai cũng có mặt tại thánh đường. Một trong những vị có khả
năng nhất trong số những người thân cận với Thiên Sứ không biết những sự
việc chính trị đang được bàn thảo là Ali, anh em bà con của Thiên Sứ vì
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trong lúc các vị cao niên đang tranh cãi tại phiên họp bí mật thì ông ta đang
chuẩn bị an táng thi hài của Thiên Sứ. Đến khi ông nghe được tin thì mọi
việc đã quyết định.
Các bạn có thể tưởng tượng sự dày vò của ông Ali như thế nào. Trong
những tháng cuối cùng của Thiên Sứ, Ali cảm thấy ông là người có đủ thẩm
quyền nhất thừa kế sự nghiệp của Thiên Sứ mà không cần phải cân đo dài
dòng vì ông là người kề cận với Thiên Sứ từ giây phút đầu tiên. Thiên Sứ
có nhiều bà con ruột thịt nhưng Ali đặc biệt hơn tất cả vì cha của ông tức là
ông Abu Talib đã mang Thiên Sứ Muhammađ về nuôi và xem ông như là
đứa con của mình. Điều đó làm cho Thiên Sứ Muhammađ và Ali thân cận
như là anh em ruột thịt.
Nhưng Ali nhỏ hơn Thiên Sứ Muhammađ gần ba mươi tuổi. Văn hoá
Ả-rập cũng như văn hóa châu Á cho thấy, trong sự vắng mặt của người cha,
anh trai có quyền với đứa em gần như là người cha đối với con. Thật vậy,
khi còn nhỏ, Ali đã sống với gia đình của Thiên Sứ Muhammađ và bà
Khađija, và đã lớn khôn trong căn nhà này. Bởi vậy, ngoài vấn đề hai người
gần gũi như là anh em, trong thực tế mối quan hệ giữa Ali với Thiên Sứ
Muhammađ giống như con với cha hơn là anh em. Và Ali là người cải đạo
sang Hồi giáo sau bà Khađija: bởi vậy, ông là người đàn ông Hồi giáo đầu
tiên.
Khi những kẻ âm mưu phái người đến ám sát Thiên Sứ Muhammađ,
Ali chính là người nằm trên giường thế mạng cho Thiên Sứ. Tại Mêđina,
mỗi khi có trận chiến khốc liệt đe doạ sự tồn vong của cộng đồng Hồi giáo
thì Ali chính là vị anh hùng đã đứng lên chiến đấu, bách chiến bách thắng,
giống như anh hùng Achille huyền thoại của Hy Lạp. Vào thời đại đó, trận
chiến bắt đầu với sự thách thức cá nhân, một người bên này và một người
bên kia ra đấu tay đôi trước. Mỗi khi phía Quraysh thách thức với người
Hồi giáo cử một người mạnh nhất ra đấu tay đôi thì Thiên Sứ lúc nào cũng
đề cử Ali.
Tại chiến trận Uhuđ, khi quân Hồi giáo bị tấn công tứ phía, mọi người
bỏ chạy tán loạn nhưng Ali ở kề cận bảo vệ Thiên Sứ, phá vòng vây và
mang Thiên Sứ trong trạng thái bị thương về nhà an toàn.
Khi cộng đồng Hồi giáo bắt đầu phát triển, Thiên Sứ trở thành vị lãnh
tụ, ông giữ Ali bên cạnh như cánh tay phải của ông. Quả thật, sau khi thuyết
giáo tại nơi hành hương lần cuối cùng, Thiên Sứ Muhammađ nói trước đám
đông: “Nếu các ngươi công nhận Ta là người bảo trợ của các ngươi thì hãy
công nhận Ali cũng là người bảo trợ của các ngươi.” Phải chăng ý nói rằng
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khi Thiên Sứ Muhammađ qua đời thì cộng đồng nên bầu Ali lên làm lãnh
tụ?
Đa số các vị đồng hành thân cận của Thiên Sứ Muhammađ đều có tài
xã giao, nhưng Ali đặc biệt hơn trong vấn đề tâm linh và thân cận hơn với
thế hệ trẻ. Họ thấy không ai sở hữu nền tâm linh thâm thuý hơn Ali sau
Thiên Sứ.
Tất cả những ưu điểm trên nói lên Ali đặc biệt hơn tất cả, nhưng một
điểm làm cho ông vượt lên cao hơn nữa, có thể là yếu tố quan trọng nhất
mà giới Hồi giáo sau này đã khám phá. Đó là Thiên Sứ Muhammađ không
có con trai. Trong gia đình của Thiên Sứ, chỉ có một người con gái của ông
đã sinh con trai và những đứa con trai đó đã sống sót qua tuổi dại. Đó chính
là bà Fatima, được Thiên Sứ gả cho Ali. Con trai của Ali tức là cháu của
Thiên Sứ Muhammađ, và hậu duệ của Ali chính là hậu duệ của Thiên Sứ
Muhammađ. Ông Ali và bà Fatima thuộc về gia đình của Thiên Sứ
Muhammađ.
Hãy bỏ tất cả các yếu tố đó qua một bên và tưởng tượng Ali đang loay
hoay với những người phụ nữ trong nhà, chuẩn bị an táng trong cơn đau
buồn như một người cha mới qua đời. Rồi hãy tưởng tượng ông sống trong
ngày đầu tiên không có Thiên Sứ bên cạnh, một sự mất mát không thể nào
bù đắp, nhưng chỉ biết rằng ông đang thực hiện nghi thức tôn giáo để an
táng Thiên Sứ trong lúc các vị đồng hành thân cận khác đang tranh cãi để
chọn một vị kế thừa, không màng nhắc đến tên ông mà cũng không ai đếm
xỉa hỏi ý kiến của ông, và cũng không ai đến báo cho ông biết cuộc họp
quan trọng đó đang xảy ra. Dĩ nhiên, Ali xứng đáng hơn những gì mà họ
đang quan tâm chứ!
Ngược lại, mỗi ưu điểm của ông trở thành khuyết điểm từ một lăng
kính khác. Ông Ali rất gần gũi với Thiên Sứ hay thuộc về gia đình của
Thiên Sứ? Đó là điều rất ân phước, nhưng có bao giờ Thượng Đế nói Ngài
ban đặc ân cho một gia đình hay cho dòng tộc nào bao giờ? Vấn đề thừa kế
theo gia đình hay triều đại thuộc về hệ thống cổ điển, một hệ thống mà Hồi
giáo đến để giải phóng thì vấn đề cha truyền con nối không mang giá trị
hiển nhiên nào trong vấn đề cai trị cả.
Hơn nữa, Thiên Sứ đã tuyên bố không có vị thiên sứ nào mới sau ông
nữa. Vậy thì nền tâm linh thâm thúy của Ali không mang ý nghĩa đáng kể
nào trong bối cảnh đó. Nếu vậy thì đáng lẽ ra cộng đồng phải làm rõ sự
khác biệt giữa dòng họ của Thiên Sứ và vai trò lãnh đạo để thông điệp đại
đồng của Hồi giáo và quyền cai trị là hai yếu tố không thể hội nhập để tránh
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sự lạm dụng quyền hành. Nếu quan sát vấn đề từ lăng kính đó thì tài năng
của Ali lại chính là yếu tố đã làm cho ông trở thành yếu điểm. Phải chăng
sự yêu thương cực độ của nhóm đã ủng hộ sẽ tôn thờ và làm cho ông trở
thành một vị thiên sứ mới?
Không, nhóm đề xướng ông Abu Bakr lập luận rằng, điều mà cộng
đồng đang cần vào thời điểm đó là sự ổn định chính trị chứ không phải là
cảm xúc tức thời của giới thanh niên. Ông Ali mới được hơn ba mươi tuổi,
nhưng ngược lại ông Abu Bakr đã hơn sáu mươi tuổi. Đối với văn hóa Ảrập vào thời đó, chọn một vị lãnh tụ ba mươi tuổi trong lúc một vị sáu mươi
tuổi với sự khôn ngoan đang đứng bên cạnh là điều không thể nào xảy ra
được. Tại sao? Vì chữ sheikh – danh xưng của một vị tù trưởng Ả-rập, có
nghĩa là “ông già”.
Có người nói sáu tháng sau, Ali mới công nhận sự bầu cử. Họ cho rằng
trong thời gian đó những kẻ thất học theo bè phái của ông Abu Bakr đe dọa
và hành động vũ phu đối với gia đình Ali. Trong câu chuyện đó, người ta
nói có người đã tông vào cửa nhà Ali, cánh cửa bị đổ vào người bà Fatima
lúc đó đang mang thai. Sức va chạm làm cho bà xảy thay mà rất có thể là
Thiên Sứ sẽ có người cháu thứ ba nữa.
Có người nói, Ali đến nguyện trung thành với ông Abu Bakr một vài
ngày sau khi bầu cử; câu chuyện này làm yếu hành động vũ phu và nói bà
Fatima đã xảy thai trong một tai nạn. Những sự bất đồng như thế không bao
giờ có thể giải quyết ổn thoả mặc dù có minh chứng rõ ràng. Nó biểu hiện
vị trí của người kể từ quan điểm chính trị gây ra bởi sự bất đồng trong việc
thừa kế, nói chung là gây ra từ sự bất đồng giữa hai nhóm đề xướng Abu
Bakr và Ali dẫn đến sự xuất hiện hai giáo phái trong Hồi giáo: Sunni và
Shi-ait, mỗi bên có câu chuyện kể khác nhau. Nhóm ủng hộ Ali phát triển
thành hệ Shi-ait trong tiếng Ả-rập đơn thuần có nghĩa là “nhóm ủng hộ”,
mà đến ngày hôm nay họ vẫn một mực tin rằng Ali chính là vị kế thừa
trương kiên của Thiên Sứ.
Dù sự việc đã xảy ra thế nào đi chăng nữa thì sáu tháng sau vết nứt bắt
đầu lành lại, đúng lúc để đối diện với cuộc khủng hoảng mới đe dọa sự sống
còn của Hồi giáo. Cả bán đảo Ả-rập, những bộ lạc mà Thiên Sứ
Muhammađ đã thu về dưới sự lãnh đạo của ông bắt đầu rạn nứt. Đa số
những bộ lạc này viện cớ họ không trung thành với ông Abu Bakr hay cộng
đồng người Hồi giáo mà chỉ trung thành với Thiên Sứ Muhammađ, nhưng
giờ đây Thiên Sứ Muhammađ đã qua đời cho nên không còn gì ràng buộc
họ nữa. Công bằng mà nói, những bộ lạc này đã cải đạo sang Hồi giáo và
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nhiều người vẫn xác nhận họ là người Hồi giáo. Họ tin vào tính Duy Nhất
của Thượng Đế và vẫn trung thành theo mệnh lệnh của Thiên Sứ
Muhammađ. Họ vẫn hành lễ, nhịn chay trong tháng Ramađan, và vẫn kiềm
chế không uống rượu hay vấn đề truỵ lạc – nhưng Zakat? Tức là phải đóng
tiền thuế tôn giáo cho ngân khố tại Mêđina? Không, không bao giờ! Họ
không muốn đóng thuế nữa – không đóng thuế cho Mêđina!
Một số tù trưởng còn lộng hành thêm, đứng lên tuyên bố họ chính là
những vị thiên sứ hiện đang sống, vẫn còn đang nhận sự khải thị của
Thượng Đế và ban hành sắc lệnh thiên luật của Ngài. Những cá nhân này sử
dụng mô hình về sự thiên khải của Thiên Sứ Muhammađ để thiết lập một
liên minh “thiêng liêng” chống lại với cộng đồng người Hồi giáo.
Giả sử ông Abu Bakr cho phép sự tách biệt này xảy ra thì chắc chắn
Hồi giáo sẽ phát triển theo chiều hướng rất khác biệt với ngày hôm nay. Có
thể sự phân ly đó sẽ trở thành một lối thực hành và tín ngưỡng mà mỗi cá
nhân sẽ tin và thực hành theo lối riêng theo từng cá nhân. Nhưng ông Abu
Bakr đứng lên tuyên bố những ai rút lui ra khỏi cộng đồng thì sẽ mang tội
như là phản quốc. Thiên Sứ nói: “Không có sự bắt buộc trong tôn giáo,” và
ông Abu Bakr không phủ nhận nguyên lý đó. Tuy nhiên, ông lập luận rằng
ai cũng có thể chấp nhận hay phủ nhận tôn giáo nhưng sau khi cải đạo chấp
nhận Hồi giáo thì sẽ vĩnh viễn thuộc về cộng đồng, tức là cộng đồng tôn
giáo. Để giải quyết sự khủng hoảng chính trị, ông Abu Bakr đã thiết lập một
chủ thuyết mới mà nó đã ám ảnh Hồi giáo cho đến ngày hôm nay – đó là
phương trình: bỏ đạo tức là phản quốc. Thêu dệt vào chính sách này là khái
niệm mới về thần học: sự không thể tan rã về tính duy nhất của Thượng Đế
phải thể hiện qua sự không thể tan rã của cộng đồng. Với quyết định đó,
ông Abu Bakr tin rằng không những Hồi giáo là một hệ thống tín ngưỡng
mà còn là hệ thống cai quản xã hội. Cộng đồng Hồi giáo không phải là một
cộng đồng chung chung như những cộng đồng khác đã từng xuất hiện trong
quá khứ, nhưng là một cộng đồng đặc biệt, trong đó chỉ có một cộng đồng
duy nhất.
Vị caliphat này áp dụng chính sách rất hữu hiệu. Chỉ trong vòng một
năm, ông đã dẹp loạn được mọi người biết đến là Loạn Bội Giáo và đoàn
kết toàn thể bán đảo Ả-rập trở lại dưới ngọn cờ của Hồi giáo. Về chính sách
nội bộ, ông đã cai trị với sự ôn hòa, độ lượng và ân cần cho nên dân chúng
rất có thiện cảm với ông. Một vị cao niên vai gù với đôi mắt sâu, Abu Bakr
sống một cuộc sống rất thanh đạm, đơn giản, không sở hữu sự giàu có nào
cả. Một trong những thú tiêu khiển của ông là nhuộm tóc và râu với màu
henna (đỏ nhạt). Khi có sự tranh chấp xảy ra, ông phán xét một cách công
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minh dưới sự yểm trợ của hội đồng cố vấn cao niên. Ông không thiên vị và
cũng không dựa vào sự mộ đạo của từng cá nhân. Lời nói của ông không
cân nặng hơn và cũng không kém hơn lời của những người xung quanh.
Quyền lực của ông đến với sự khôn ngoan và ông một mực trung thành với
thông điệp của Thượng Đế. Không ai bắt buộc phải nghe theo lời nói của
ông trừ khi nó đúng, nhưng điều cho thấy là lúc nào ông cũng đúng cả.
Trước khi di cư, Abu Bakr là một trong những thương gia rất giàu có
tại Mecca. Đến khi cộng đồng Hồi giáo bắt đầu di cư đến Mêđina thì ông đã
chi dùng tài sản của ông vào việc từ thiện nhất là việc ông đã chuộc tự do
cho những người nô lệ cải đạo, cho nên tài sản của ông đã cạn kiệt vì sự
nghiệp của Hồi giáo. Khi trở thành vị lãnh tụ caliphat, ông chỉ nhận tiền
lương rất ít từ trong ngân khố nhưng vẫn tiếp tục buôn bán để kiếm sống
qua ngày. Đôi lúc, ông đi vắt sửa bò cho người hàng xóm để kiếm thêm
chút đỉnh.1 Cũng như truyền thuyết đã để lại trong các câu chuyện tôn giáo,
mỗi lúc ông đang tản bộ trên các nẻo đường tại Mêđina những đứa trẻ
thường chạy đến níu tay ông, kêu ríu rít, “Ông ơi, ông ơi”, rồi ông vuốt đầu
chúng và cho mỗi đứa bé một cục kẹo – đó chính là mẫu người của ông
Abu Bakr.

VỊ CALIPHAT THỨ HAI (NĂM 13 – 24 HỒI LỊCH)
Vào tháng Tám, sau hai năm lãnh đạo dưới cương vị caliphat, Abu
Bakr ngã bệnh sau khi bước ra khỏi phòng tắm trong lúc gió rét từ đâu cuốn
đến. Đêm hôm ấy, ông lên cơn sốt rất nặng. Trong cơn hiểm nghèo không
tránh khỏi, ông gọi một số cao niên có uy tín và thẩm quyền trong cộng
đồng đến và nói, ông muốn đề cử ông Omar thừa kế chức vụ caliphat để
tránh sự tranh cãi chính trị làm rối loạn cộng đồng.
Những vị cao niên lưỡng tự vì tính tình ông Omar hoàn toàn đối nghịch
với ông Abu Bakr. Ông Omar người lực lưỡng, cao hơn những người trung
bình một cái đầu – nhưng người ta nói khi ông đứng trước đám đông thì khí
thái của ông cao lớn như một người đàn ông ngồi trên ngựa. Ông không có
tóc, đầu láng bóng, mặt hung hung đỏ, râu rất đậm, thuận cả hai tay, khỏe
như trâu và tính tình hung hăng.2
Trước khi cải đạo, ông được người ta biết đến là người hay gây gổ và
rượu chè. Vào thời đó, ông thù ghét Hồi giáo và Thiên Sứ Muhammađ cực
độ. Sau đó, ông cải đạo trong một trường hợp rất hi hữu. Hôm ấy, như câu
chuyện đã để lại, ông đang trên đường đi tìm giết Thiên Sứ để chấm dứt
những mầm mống đang làm hỗn loạn tại Mecca. Ông mang cây đao đi từng
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ngõ hẻm để thực hiện ý đồ của ông. Trong lúc đang tìm Thiên Sứ
Muhammađ thì ông gặp người em gái mà ông cưng chiều nhất đang ngồi
dưới cây, đọc những hàng chữ trên một lá cây. “Em đang làm gì đó?”
“Dạ, em đang đọc”, bà trả lời.
“Đọc cái gì?”
Bà nhìn lên bẽn lẽn: “Đọc kinh Qur-an. Em đã cải đạo trở thành người
Hồi giáo rồi.”
“Mày nói cái gì? Đưa tao xem.” Ông chụp mảnh lá mà bà đang đọc,
trên đó viết chương kinh mang tên là Ta-Ha. Ông Omar giật mình vì câu
kinh đó dường như đang nói trực tiếp với ông. Sắc mặt của ông đột nhiên
thay đổi. Ông vứt bỏ cây đao, chạy đến nhà của Thiên Sứ, kêu to, “Tôi tin
rồi! Anh là Sứ Giả của Thượng Đế. Tôi hoàn toàn tin vào thông điệp của
anh!”
Sau đó, ông trở thành vị đồng hành thân cận nhất của Thiên Sứ
Muhammađ nhưng tính tình vẫn không thay đổi, nhiều lúc không kiềm chế
được cơn thịnh nộ, thốt lên những lời bốc đồng làm cho mọi người kinh sợ.
Mặc dù tâm địa của ông rất tốt nhưng nhiều vị cao niên không biết có nên
trao vị trí tối cao cho một người mà tính tình làm cho con nít bỏ chạy hay
không. Trong giây phút mong manh ấy, Ali đứng lên ủng hộ và yểm trợ
ông. Sự ủng hộ của Ali làm thay đổi cán cân: cộng đồng chấp nhận vị lãnh
đạo thứ hai kế thừa sự nghiệp của Thiên Sứ.
Khi nhậm chức, ông Omar nói trước cộng đồng rằng dân chúng chỉ biết
ông qua cơn thịnh nộ hơn là độ lượng, nhưng người ta chỉ thấy mặt bên
ngoài của ông mà thôi. Ông giải thích, Thiên Sứ và Abu Bakr là hai người
rất độ lượng, nhưng đôi lúc làm lãnh tụ cần phải hành động dứt khoát và
Omar là chính phương tiện của họ. Ông phải là cây đao, mỗi khi Thiên Sứ
và Abu Bakr cần thì cây đao đó sẵn sàng thi hành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ
là caliphat, ông không phải là cây đao nữa vì vị lãnh đạo phải có sự mềm
dẻo. Từ giây phút này, cộng đồng sẽ thấy hai mặt của ông. Những kẻ quấy
rối, áp bức những người cô thế thì sẽ thấy Omar cũ. Những người khốn
khổ, cô thế, mồ côi, góa phụ, những người cần sự che chở thì sẽ thấy sự độ
lượng của Omar mới.
Cộng đồng sau này mới nhận thấy vị caliphat thứ hai này thật là vĩ đại,
có lẽ còn vĩ đại hơn là Abu Bakr nữa. Ông Omar cai trị được mười năm và
trong thời gian đó, ông đã thiết lập nền tảng cho thần học, mang Hồi giáo
trở thành một động lực chính trị, tạo nền móng cho một nền văn minh mang
sắc thái Hồi giáo, đồng thời đã mở bờ cõi còn rộng lớn hơn vương quốc La

Nền Caliphat Ra Đời

43

Mã. Những ai có khả năng hoàn thành được những sự nghiệp như thế quả
nhiên xứng đáng là danh nhân vĩ đại trong lịch sử, những người mà cuộc
sống và sự nghiệp của họ đã ảnh hưởng đến hậu thế đời đời. Những thành
tựu của ông thật vĩ đại, hội tụ hàng loạt sự nghiệp của các danh nhân như
thánh Phao-lô, Các Mác (Karl Marx), Lorenza di Medici (Vị quốc vương
của nước Ý vào thời Phục Hưng), và Hoàng Đế Napoleon. Tuy nhiên,
những người ở phương Tây chỉ biết ông vẻn vẹn là vị caliphat thứ hai,
người đã kế thừa Thiên Sứ Muhammađ.
Có lẽ vì ông muốn cho người đời biết, đòi hỏi được sự công nhận
không phải là mẫu người của ông. Nó nổi bật đến nỗi đã khắc sâu vào
truyền thuyết tôn giáo mỗi khi tên của ông được nhắc đến. Nguyên lý
không đòi hỏi sự công nhận đã định nghĩa con người của ông: Lời nói của
ông không phải là quy luật; ý chí của ông không cai trị vì ông quy tất cả cho
Thượng Đế – đó là những câu chuyện dân gian đã để lại. Ông tuyệt đối tin
tưởng Hồi giáo là nền tảng cho sự công minh và hoàn toàn quân bình, và
ông muốn mang lý tưởng đó làm thành sự thật. Trong cộng đồng Hồi giáo,
ông nói, không ai cần phải sợ sệt vì sự tôi đày giữa con người đối với con
người vì quy luật công minh của xã hội được trích từ Thiên Kinh Qur-an, và
gương sáng của Thiên Sứ chính là kim chỉ nam, cho nên cộng đồng không
cần điều gì khác nữa. Ông tuyên bố nhiệm vụ của ông là bảo tồn sự đoàn
kết cho cộng đồng và phát triển xã hội theo sự dìu dắt nhờ thông điệp của
Thượng Đế.
Cả cuộc đời, ông Omar chưa từng hưởng mùi giàu sang bao giờ. Ông
Ali và những người thân cận đề nghị ông trích một số tài khoản trong ngân
khố để trả tiền lương cho ông vì rằng bây giờ vương quốc đã trải rộng khắp
cả bán đảo Ả-rập. Không thể nào lèo lái cộng đồng với vị caliphat phải đi
vắt sữa để kiếm tiền nuôi gia đình. Ông đồng ý với điều kiện là phải thiết
lập một ủy ban để lượng tiêu chuẩn tiền lương trả cho ông như một người
Ả-rập trung bình, không một xu trội hơn và cũng không một xu kém hơn.
(Thử tưởng tượng chủ tịch của một công ty quốc tế tự đặt giới hạn như thế.)
Theo gương Thiên Sứ, ông Omar tự vá áo nhàu nát trong lúc đang chủ
trì việc nước. Vào ban đêm, những câu chuyện dân gian kể rằng ông vác
bao lúa mì đi từng hẻm hóc trong thành phố, chính tay trao cho những gia
đình bần cùng. Một lần, có người thấy ông vác bao lúa mì, ngỏ ý giúp vác
thì Omar trả lời: “Anh bạn ơi, anh có thể vác gánh nặng của tôi ở đời này,
nhưng ai sẽ gánh trách nhiệm của tôi vào ngày Phán Xử?”
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Những câu chuyện này có thể là bịa đặt, hay có thể là thật, nhưng nó
nói lên một điều không thể chối cãi là mặc dù đứng đầu với cương vị là
lãnh tụ của một vương quốc nhưng ông rất gần gũi và thông cảm đậm đà
với thường dân. Theo quan điểm cá nhân tôi, phải nói rằng chắc chắn ông là
người rất mộ đạo, hoàn toàn tin tưởng với tất cả tấm lòng, không một chút
khoe khoang, hoàn toàn thông cảm với thường dân giống như những câu
chuyện dân gian đã nói về ông vì những giai thoại đó rất vững chắc không
thể nào bác bỏ được, và chắc chắn có điều gì đó đã làm cho ông vĩ đại hơn
tất cả những người đương thời. Dù cho tình huống thế nào đi chăng nữa,
những giai thoại mà ông đã cấy vào trong dân gian đã làm cho người đời
thấy một vị lãnh đạo lý tưởng là vị lãnh đạo như thế nào.
Ông Omar lấy một danh hiệu khác khiêm tốn hơn ngoài danh hiệu
caliphat: Amir al-Muminin, nghĩa là “Vị lãnh đạo những người có đức tin”,
một danh hiệu phối hợp tâm linh với quân sự, thích hợp với mẫu người của
ông. Là một nhà chiến lược quân sự, ông được xếp ngang hàng với
Alexander (vị chinh phục thế giới), và Julius Xi-zar (Hoàng Đế lẫy lừng của
La Mã), nhưng làm thế nào để được xếp loại ngang hàng với hai vị danh
nhân đó thì việc này vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Khi xưa,
ông Omar chỉ là một người bán quầy trong chợ. Ông tham chiến với những
cuộc đụng độ sống còn với dân Quraysh vào thời ban đầu của Hồi giáo
nhưng đối với tiêu chuẩn chiến tranh thì đó chỉ là những trận đụng độ nhỏ
nhen không đáng kể. Nhưng đột nhiên, ông bắt đầu nghiên cứu về “thế
giới” (Thế Giới Trung Đại), lượng việc điều binh khiển tướng của vương
quốc Byzantine (đế quốc La Mã phía Đông) và triều đại Sassaniđ (đế quốc
Ba Tư), ông nghiên cứu vùng địa lý nào là ưu điểm hay yếu điểm về chiến
lược quân sự, chọn nơi nào để tấn công hay nơi nào để rút lui – nói tóm lại,
ông điều binh khiển tướng trên bình diện quốc tế.
Vào thời điểm đó, cộng đồng Hồi giáo sản sinh ra những thiên tài quân
sự lẫy lừng như ông Khaliđ bin al-Waliđ – vị anh hùng của chiến tranh Bội
Giáo; ông Amr ibn al-Aas – vị chinh phục nước Ai Cập; và ông Sađ ibn Abi
Waqqas – vị chinh phục vương quốc Ba Tư.
Khi nhậm chức, ông chấm dứt cuộc chiến mà ông Abu Bakr đã bắt đầu.
Gần cuối thời kỳ của cuộc chiến Bội Giáo, lợi dụng thời cơ trong lúc bán
đảo Ả-rập đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, quân Byzantine bắt đầu chuyển
quân đến gần biên giới với ý đồ thống trị vùng đất “cứng đầu” này. Ông
Abu Bakr phái quân đến biên giới chặn đứng ý đồ của họ, đẩy lui quân
Byzantine trước khi ông qua đời. Đến khi ông Omar nhậm chức, quân Hồi
giáo bắt đầu bao vây Đamacus (lúc ấy thuộc về vương quốc Byzantine).
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Khí thế dũng mãnh của phía Hồi giáo làm cho quân Byzantine rút quân bỏ
chạy. Năm 636 DL, quân Hồi giáo tiêu diệt toàn bộ Byzantine tại chiến trận
Yarmuk.
Trong lúc đó, Ba Tư tìm cách tiêu diệt cộng đồng Hồi giáo mới chớm
nở bằng cách phái mật thám trà trộn với thường dân và bắt đầu khiêu chiến.
Thay vì cô lập một vài tên mật thám, ông Omar muốn giải quyết vấn đề tận
cốt lõi bằng cách cổ động cộng đồng đứng lên chống lại với đế quốc
Sassaniđ, một đề nghị táo bạo chưa từng thấy giống như: lấy trứng trọi đá!
Việc ông Omar gọi chiến tranh chinh phục là “thánh chiến” làm ảnh
hưởng đến thời nay và vẫn đang còn tranh cãi sôi nổi trong cộng đồng Hồi
giáo. Vào thời của Thiên Sứ Muhammađ, chữ “thánh chiến” không mang ý
nghĩa bao quát đó. Cũng như tôi đã giải thích trong phần trước, theo ngôn
ngữ học, chữ “thánh chiến” không có nghĩa là “chiến đấu” nhưng là “nỗ
lực” hay “đấu tranh”, mặc dù có thể áp dụng vào trường hợp chiến đấu
chống kẻ thù, nó cũng có nghĩa là đấu tranh chống dục vọng bản thân, cho
sự công bằng, hoặc đấu tranh để mang sự độ lượng cho muôn loài. Công
bằng mà nói, chữ “thánh chiến” mang ý nghĩa “chiến tranh” xuất hiện trong
kinh Qur-an, nhưng chỉ trong trường hợp tự vệ. Những câu kinh đó được
thiên khải trong lúc dân Quraysh đang đàn áp và muốn tiêu diệt Hồi giáo và
giết sạch người Hồi giáo trên trái đất. Trong bối cảnh đó, không ai có thể
chối cãi chiến đấu là điều phải làm mà không cần giải thích dài dòng. Nếu
cộng đồng của những người có đức tin có nhiệm vụ thiết lập sự công bằng
trên thế giới thì những kẻ chống đối hay muốn dập tắt nó sẽ thuộc về phe
đối lập, và những người đã hy sinh tính mạng và của cải của họ để bảo vệ
sự công minh là đang phụng sự Allah, là phái chính nghĩa.
Khi cổ động đi chinh chiến, du hành ngàn dặm qua phương xa để chiến
đấu với một dân tộc mà họ chưa từng có sự trao đổi – thì làm sao có thể gọi
là chiến tranh tự vệ? Nếu không phải là tự vệ thì làm sao có thể gọi chiến
tranh đó là “thánh chiến”?
Vấn đề này liên quan đến một khái niệm trong thời của Thiên Sứ
Muhammađ, sau đó những nhà học giả bắt đầu mổ xẻ và thiết kế thêm trong
thời caliphat của ông Abu Bakr và ông Omar. Khái niệm đó chia thế giới
thành Đar al-Islam và Đar al-Harb, tức là “cộng đồng an bình” và “cộng
đồng chiến tranh”. Từ điều thiện và sự thiết lập công bằng trong xã hội, Hồi
giáo trở thành cộng đồng an bình giữa chốn hỗn loạn và đau thương. Bất cứ
nỗ lực nào có thể bành trướng cộng đồng vì lợi ích của sự an bình, thậm chí
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dùng vũ lực để đấu tranh đều là hợp lý vì nó làm giảm ảnh hưởng chiến
tranh và sự đau thương trên thế giới.
Theo thiển ý cá nhân, nhất là vào thế kỷ thứ bảy, tôi không biết có ai đã
thật sự cần lý do để biện hộ cho việc chinh phục nước khác vì chẳng qua đó
là vấn đề xảy ra rất thường tình. Bởi vậy, việc vận động lên đường đi tham
chiến để biện minh cho “thánh chiến” không bị cộng đồng phản ứng gì cả.
Cộng đồng Hồi giáo đã tồn tại sau cơn sốc ngày Thiên Sứ qua đời, trở nên
lớn mạnh và ông Omar hiểu rằng phong trào cho mục đích vĩ đại vào thời
điểm đó sẽ thống nhất và gắn chặt tình đồng đạo với nhau hơn.
Vào năm 15 theo niên lịch Hồi giáo (hay trong khoảng thời gian đó) tại
một nơi gần thành phố Qađisiya, một đội quân Ả-rập gồm khoảng ba mươi
ngàn người đối diện với đoàn quân Sassaniđ gồm có sáu mươi ngàn lính
tinh nhuệ cách nhau chỉ với một con sông. Vị chỉ huy quân Ả-rập là ông
Waqqas gửi vị đặc sứ của ông đến gặp vị chỉ huy quân Sassaniđ là đại
tướng Rustum để thương thuyết. Cũng như câu chuyện dân gian đã để lại,
ông Rustum hỏi vị đặc sứ Hồi giáo nếu ông ta là vị chỉ huy quân Hồi giáo.
Ông ta trả lời : “Không, chúng tôi là người Hồi giáo. Trong cộng đồng
chúng tôi, không ai cao hơn ai và cũng không ai thấp hơn ai.”
Ông Rustum nói: “Ta biết người Ả-rập các ngươi bần cùng và đói kém,
và ta biết các ngươi gây chiến tranh cũng vì tuyệt vọng. Thôi bây giờ để ta
nói, ta cho các ngươi mỗi người hai bộ áo và một bao chà là. Đủ cho các
ngươi trở về hay không?”
Ông đặc sứ trả lời: “Thưa đại tướng, không phải chúng tôi đến để xin
ăn và áo mặc nhưng để mang Hồi giáo đến. Ngài có nguy cơ đang đi xuống
Địa Ngục, chúng tôi mang cơ hội cho Ngài được lên Thiên Đàng.”
Rustum cười sằng sặc: “Các ngươi làm cho ta nhớ lại câu chuyện của
một con chuột chui vào vựa lúa qua cái lỗ. Nó ở đó ăn no nê rồi trở nên béo
mập không băng qua được cái lỗ mà nó đã chui vào. Lòng tham đã làm cho
nó bị kẹt trong vựa lúa rồi bị con mèo làm thịt nó. Các ngươi đã bị kẹt ở
đây cũng như con chuột đã bị kẹt trong vựa lúa rồi các ngươi sẽ bị tiêu diệt
ở đây.”
Rồi câu chuyện tiếp diễn qua lại, phía Hồi giáo nói: “Nếu Ngài không
muốn cải đạo thì chỉ cần đóng thuế thì sẽ được an toàn.”
“An toàn?” đại tướng Rustum cười chế giễu. “Đóng thuế?” Ông ta bảo
người cận vệ trao một bao đất, ám chỉ ngôi mộ, cho nhóm đang thương
thuyết.
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Phía Hồi giáo hào hứng: “Ngài cho đất thì chúng tôi sẵn sàng đón
nhận!”
Sau đó, hai bên chuẩn bị ra trận. Mặc dù kể câu chuyện ngụ ngôn về
con chuột tham lam, nhưng ông Rustum đã phạm điều tối kỵ trong chiến
lược quân sự, phái quân vượt qua sông để dạy cho người Hồi giáo một bài
học thích đáng nhưng con sông đã tạo thành bức tường chặn không cho
đoàn quân của ông rút về. Chiến trận tại Qađisiya kéo dài bốn ngày, quân
Sassaniđ cưỡi voi, quân Ả-rập cưỡi lạc đà sát chiến với nhau. Đến ngày thứ
ba, trận đánh xảy ra suốt đêm cho đến ngày hôm sau. Cuối cùng quân
Sassaniđ bỏ chạy, hàng ngàn chiến sĩ nhảy xuống sông bơi về nhưng bộ áo
giáp nặng nề đã dìm họ xuống chết chìm, xác trôi đầy sông.
Tham chiến trong đoàn quân Hồi giáo có những thi sĩ (trong số đó có
phụ nữ) trở về với hàng ngàn câu chuyện về chiến trận làm cho trận
Qađisiya trở thành một câu chuyện thần thoại cũng như huyền thoại về
chiến trận Trojan của Hy Lạp.
Ví dụ một chuyện kể sau đây: Sau khi nắm chắc phần thắng, một người
đưa tin lên ngựa phóng nước kiệu về thủ đô để báo tin mừng. Trong lúc trên
đường tới Mêđina, ông chạy băng qua một ông già với bộ quần áo như một
người hành khất đang đứng bên đường. Ông hỏi người đưa tin có phải đã
đến từ Qađisiya hay không.
“Vâng, đúng vậy,” Người đưa tin trả lời.
“Có tin gì mới không? Có tin mừng không?” Ông già hỏi tới tấp.
Nhưng người đưa tin nói không có thời giờ để trò chuyện rồi y cắm đầu phi
nước kiệu về Mêđina. Ông già nhảy lên ngựa chạy theo, đòi hỏi tin tức. Khi
cả hai chạy đến cửa thành, đám đông bao quanh. “Tránh ra!” người đưa tin
hô to trong không khí cấp bách. “Tôi phải gặp vị caliphat ngay tức khắc. Vị
caliphat Omar ở đâu?”
Đám đông cười rộ lên: “Ông ta đang ở bên sau ngươi đó.”
Không kèn không trống – đúng là lối mà ông Omar thích, như câu
chuyện đã kể lại.
Sau trận Qađisiya, quân Ả-rập chiếm thành phố Ctesiphon, thủ đô của
Sassaniđ và tiếp tục tiến về phía Đông, mảnh đất này đến mảnh đất khác
tiếp tục rơi vào tay người Ả-rập, chấm dứt triều đại Sassaniđ. Trong ba năm
họ đã xóa tên vương quốc Ba Tư trên bản đồ mà nó đã từng chinh chiến kỳ
phùng địch thủ với La Mã hàng bao nhiêu thế kỷ.
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Trong lúc đó, một đoàn quân Hồi giáo khác đang tấn công quân
Byzantine ở phía Tây dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, xuống qua ngưỡng
cửa Ai Cập và Bắc Phi. Món quà quý giá của cuộc chinh phục này là
Jerusalem, được xếp hàng thiêng liêng sau Mecca và Mêđina vì Thiên Sứ
Muhammađ cho biết là ông được Thượng Đế mang lên Thiên Đàng tại nơi
đây. Một câu chuyện nổi tiếng truyền trong dân gian sau khi Jerusalem rơi
vào tay của người Hồi giáo. Trong đó, vị caliphat Omar đã đích thân đi
Jerusalem để nhận chìa khoá mở cửa thành. Lúc đó, ông đi với người hầu.
Bởi lẽ chỉ có một con lừa cho nên hai người phải thay nhau cưỡi. Khi người
này cưỡi thì người kia đi bộ. Khi hai người đến Jerusalem thì lúc đó tới
phiên của người hầu cưỡi cho nên người dân tại Jerusalemđã lầm lẫn đón
chào người đang cưỡi con lừa một cách niềm nở. Nhưng người hầu nói:
“Người đi bộ mới là vị mà các anh phải đón tiếp!”
Tại Jerusalem, người Thiên Chúa giáo tưởng rằng vị caliphat của Hồi
giáo muốn dùng nhà thờ thiêng liêng nhất của họ để làm nơi hành lễ đánh
dấu cho sự chiến thắng, nhưng ông Omar khước từ nói: “Nếu tôi đến đó để
hành lễ thì chẳng may những người Hồi giáo trong tương lai sẽ viện lý do
đó để tịch thu nhà thờ để làm thành thánh đường. Người Hồi giáo chúng tôi
không đến để làm những chuyện bất công đó. Các anh cứ an tâm sống và
làm theo điều trong tôn giáo của các anh nhưng chỉ có điều là kể từ đây,
chúng tôi sẽ sống cùng với các anh, thực hiện theo nghi thức của tôn giáo
chúng tôi. Nếu các anh thấy điều người Hồi giáo chúng tôi làm là tốt thì
chúng tôi mời các anh cải đạo gia nhập vào cộng đồng của chúng tôi. Còn
không thì không có điều gì lo ngại cả. Allah phán: không có sự bắt buộc
trong tôn giáo.”3
Vị caliphat Omar và cách đối xử với dân bản xứ tại Jerusalem làm
thành tiêu chuẩn tại những nơi mà quân Hồi giáo đã chinh phục. Những
người Thiên Chúa giáo sống trong vương quốc Hồi giáo trả một loại thuế
đặc biệt gọi là jizya. Có thể là dân bản xứ không thích nhưng điều tốt là tiền
thuế mà họ đóng rất nhẹ so với tiền họ phải đóng cho vị quan quyền của
Byzantine – hơn nữa những vị quan quyền này thường xen kẽ với sự thờ
phụng của họ (vì nghi thức khác biệt giữa các hệ Thiên Chúa giáo khác
nhau. Ngược lại, đối với người Hồi giáo thì họ chỉ là những người Thiên
Chúa giáo.) Vần đề trả thuế nhẹ hơn và có sự tự do tín ngưỡng nhiều hơn
làm cho người dân bản xứ cảm thấy thoải mái. Bởi thế những vị cai trị Hồi
giáo không bị dân làng oán thán và quấy nhiễu. Ngược lại, những người
Thiên Chúa giáo và Do Thái thường sát cánh với người Hồi giáo chống lại
quân Byzantine.
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Đến khi ông Omar qua đời thì vương quốc Hồi giáo trải dài hơn 2 triệu
dặm vuông. Tại sao có thể bành trướng vượt ngoài sự tưởng tượng này?
Những người Hồi giáo mộ đạo giải thích một cách đơn giản rằng phía Hồi
giáo được sự trợ giúp thiêng liêng của Allah cho nên không ai có thể chống
cự được. Ngược lại, từ quan điểm của những nhà sử học thì vương quốc Ba
Tư và La Mã đã chinh chiến với nhau hàng thế kỷ cho nên về mặt bên
ngoài, hai bên trông có vẻ hùng tráng nhưng bên trong đã mục nát đến tận
gốc rễ, chỉ cần đẩy nhẹ thì sẽ ngã nhào. Một lối giải thích khác được nhiều
người nói đến là phía Hồi giáo đã chiến đấu dũng mãnh hơn vì tin rằng khi
chết trong chiến trận thì sẽ được liệt vào hàng tử vì đạo và sẽ lên thẳng
Thiên Đàng, nơi đó bảy mươi hai vị tiên nữ đang đón chờ. Riêng cá nhân,
tôi không có ý kiến gì về lời giải thích đó nhưng có lối suy luận riêng.
Những người Hồi giáo thời ban đầu tin rằng họ đang đấu tranh vì một
mục đích rất vĩ đại và khi dấn thân vào cuộc đấu tranh này, cuộc sống của
họ sẽ có mục đích và cái chết của họ sẽ nói lên mục đích đó. Điều này đã
chứng minh nhiều lần trong lịch sử, mục đích của cuộc đấu tranh làm cho
họ vượt qua những trở ngại gay go và nỗ lực của họ sẽ mang một ý nghĩa
rất sâu xa. Niềm khát khao về mục đích trong cuộc sống cũng quan trọng
như thức ăn và nước uống. Những cuộc sống buồn tẻ, không có mục đích sẽ
không tạo nên sự đấu tranh vĩ đại này. Đó là một trong những lý do tại sao
người ta có cảm hứng đi theo phong trào xã hội vì nó có mục đích và ý
nghĩa. Những người Hồi giáo trong thời caliphat Omar đã đi theo cảm hứng
đó trong đời sống của họ.
Những gì xảy ra tại địa phương yểm trợ cho tiền chiến vì ông Omar đã
thực hiện những điều ông nói và nói những điều ông tin tưởng. Dưới sự cai
trị của ông, thành phố Mêđina biểu hiện một xã hội lý tưởng: hài hòa, đại
đồng, công minh, luân lý, dân chủ trong mọi sự quyết định, bình quyền và
độ lượng. Ở tầng mức tối thiểu, cộng đồng Hồi giáo trong thời caliphat ban
đầu đã biểu hiện lý tưởng này hơn tất cả những đế quốc khác. Nó trở thành
những tấm gương mà các cộng đồng Hồi giáo thường nhắc lại như là thời
vàng son nay đã tan biến trong quá khứ.
Về mặt tiền chiến, người ta nghe những câu chuyện phía Hồi giáo đã
chiến thắng vượt qua những trở ngại không thể tưởng tượng. Những sự
chống cự của địch quân dường như không còn hữu hiệu trước sự quyết tâm
của người Hồi giáo; hơn nữa dân chúng cũng không có lý do nào phản
kháng vì sự chinh phục không ảnh hưởng đến đời sống của họ. Những kẻ
thống trị có thể sẽ bị mất kho ngân quỹ nhưng nhân dân vẫn giữ những gì
mà họ sở hữu và cuộc sống vẫn tiếp diễn như không có gì xảy ra. Giả sử
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quân Hồi giáo xâm chiếm để tước đoạt của cải và nhà cửa của thường dân
thì chính nghĩa của cuộc chiến sẽ bị tan biến. Nhưng vì chính nghĩa của họ
rất rõ ràng cho nên hậu quả cũng biểu hiện ý nghĩa đó. Họ chỉ chiến đấu
chống lại những kẻ giết mướn và đội quân đã bảo vệ giai cấp thống trị chứ
không phải để cướp bóc dân làng.
Ngoài ra, còn có một yếu tố khác quan trọng cũng như mục đích của sự
sống. Chiến tranh tạo cơ hội cho chiến sĩ Hồi giáo gia tăng của cải. Dưới sự
cai trị của ông Omar, chiến binh không có quyền tước đoạt bất động sản của
thường dân. Họ chỉ tịch thu chiến lợi phẩm tại chiến trường hay ngân khố
của vua chúa – mà số lượng đó đối với họ đã quá nhiều. Bốn phần năm
được chia đều cho binh sĩ không phân biệt giai cấp, dù là đại tướng hay
binh nhì – đó là luật Hồi giáo.
Một phần năm tài sản tịch thu thuộc về ngân khố của quốc gia. Trong
thời của Thiên Sứ, số tiền đó được chia cho những người bần cùng, khốn
khổ, và chính sách đó vẫn tiếp diễn trong thời của ông Omar. Cộng tất cả
những yếu tố đó lại với nhau thì việc Hồi giáo chiếm hết thế giới Trung Đại
chỉ trong một thời gian rất ngắn cũng không có gì là lạ.
Các cuộc chinh phục ngày càng gia tăng nhưng nó không dính líu đến
vấn đề cải đạo. Không ai bị bắt buộc phải cải đạo dưới đao kiếm. Đó là
quan điểm chung của tất cả mọi người Hồi giáo vì vấn đề chính trị không
giống như lĩnh vực tôn giáo. Tuy nhiên, mỗi sự thành công về sự bành
trướng lãnh thổ hay thành công về mỗi cuộc chiến thì nó mang cả dòng văn
hóa đi theo. Những nguồn tin nói về người Hồi giáo giải phóng những quốc
gia bị cai trị dưới nền phong kiến độc tài lan tràn rất nhanh vì sự chinh phục
lan tràn qua những con đường buôn bán dọc theo tuyến đường bộ và đường
biển cổ điển khi xưa. Trong khoảng năm mươi năm đầu, nhìn về phía Đông,
Hồi giáo bành trướng đến phía Tây của Ấn Độ Dương, về phía Tây nó bành
trướng đến vành Địa Trung Hải, sông Nile, biển Caspian và vịnh Ba Tư.
Trong vùng địa lý vĩ đại này, nó bao gồm nhiều dân tộc tác động lẫn nhau
tạo nên một vùng địa bàn rất kỳ thú. Những câu chuyện về người Hồi giáo
và sự sáng tạo được truyền miệng từ người này sang người kia qua những
cuộc trao đổi và câu chuyện thời sự, những câu chuyện lặt vặt từ ngõ hẻm
cho đến những sự bàn thảo hàn lâm trong các viện nghiên cứu được truyền
đi rất dễ dàng vì những câu chuyện này không phải mới lạ. Chẳng hạn, tín
ngưỡng Zoroastrian đang trên đà tiến đến độc thần. Thế giới Byzantine đã
hoàn toàn trở thành Thiên Chúa giáo. À còn nữa, Do Thái giáo đã mang tôn
giáo độc thần đến vùng Levant (vùng giữa Lưỡng Hà và Ai Cập) rất lâu
trước đó.

Nền Caliphat Ra Đời

51

Trong suốt sự nghiệp lãnh đạo của Omar, với tư cách là vị chinh phục,
ông đã lèo lái sự bành trướng của Hồi giáo, với tư cách là nhà tâm linh, ông
đã thống nhất giáo điều, định nghĩa Hồi giáo và mang tất cả các thành phần
của nó áp dụng vào cuộc sống. Trước đây, ông Abu Bakr đã thiết lập Hồi
giáo và đảm bảo cộng đồng không phải là một cộng đồng được thiết lập dựa
trên khái niệm mơ hồ nhưng rất thực tiễn và có mục đích thay đổi thế giới.
Ông Omar tiến lên một bước xa hơn, tuyên bố mục đích của cộng đồng đó
khởi đầu với niên lịch mới, không phải bắt đầu với ngày sinh nhật của
Muhammađ và cũng không phải bắt đầu với sự thiên khải đầu tiên nhưng
với cuộc di cư vĩ đại của người Hồi giáo từ Mecca đến Mêđina. Niên lịch
Hồi giáo mà ông Omar đã khắc vào lịch sử một dấu ấn bất di bất dịch về lời
dạy không những Hồi giáo là giải pháp để cứu rỗi linh hồn của mỗi cá nhân
mà còn là một hệ thống cai trị xã hội và thế giới. Các tôn giáo khác dạy:
“Thế gian là cõi sa đọa nhưng anh có thể ngoảnh mặt quay đi.” Ngược lại,
Hồi giáo dạy: “Thế gian là cõi sa đọa nhưng anh có thể thay đổi nó.” Đây là
những điều chỉ dạy lúc nào cũng nằm tiềm tàng trong Hồi giáo nhưng chính
ông Omar đã mang những lời chỉ dạy đó thiết lập thành chính sách và áp
dụng nó không hề sao lãng.
Ông Abu Bakr nổi tiếng với sự cai trị khiêm nhường, không bao giờ
mang cảm nghĩ của ông ép buộc lên trên những người khác nhưng chỉ quản
lý cộng đồng theo sự chỉ đạo của kinh Qur-an và lời dạy của Thiên Sứ. Ông
Omar thiết lập sự chỉ đạo thành chủ thuyết cho người Hồi giáo, một sự
quyết định khởi đầu vì ông quyết tâm áp dụng những điều mà sự thiên khải
đã mang đến, ông đã khởi động cộng đồng Hồi giáo áp dụng những thông
điệp đã được khải thị qua Thiên Sứ một cách chi tiết, dù lớn hay nhỏ.
Trong thời lãnh đạo của ông Abu Bakr, với sự đề nghị của ông Omar,
tất cả những mảnh viết rời rạc của Qur-an nên được thu thập lại. Đầu tiên,
công trình này khởi đầu rất lẻ tẻ vì mỗi khi một thông điệp được thiên khải,
nó được ghi trên những gì sẵn có tại thời điểm đó – có thể là một miếng da
khô, mảnh vải, cục xương, miếng đá, vân vân. Đến khi trở thành vị lãnh
đạo, ông Omar bắt đầu quá trình chọn lọc những gì đã được thu nhặt. Trước
sự hiện diện của ông, mỗi bản được đối chiếu với những người chuyên môn
được dân chúng địa phương cho là những người tin cậy nhất đã học thuộc
lòng những câu kinh đó. Sau đó, những người viết công văn giấy tờ đã chép
lại mỗi câu kinh trước sự có mặt của nhân chứng tại đó, rồi đúc kết thành
một cuốn để ông sử dụng.
Mỗi khi đối diện với sự nan giải, ông Omar tìm giải pháp trong bộ Quran mà ông đã đúc kết. Nếu không có giải pháp trong đó thì ông tham khảo
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với cộng đồng để tra tìm Thiên Sứ đã giải quyết vấn đề đó hay đã giải quyết
những vấn đề tương tự như thế nào. Trong trường hợp này “cộng đồng” có
nghĩa là những người đàn ông và đàn bà đã từng kề cận với Thiên Sứ trong
lúc sinh thời. Mỗi khi cộng đồng giải quyết vấn đề như thế nào thì ông
Omar nói với người viết công văn giấy tờ ghi lại quyết định rồi gửi công
hàm đó cho những vị thống đốc làm kim chỉ nam trong việc xử lý hàng
ngày.
Ông Omar tài trợ cho một nhóm chuyên môn ngày đêm chỉ nghiên cứu
về sự thiên khải, về cuộc đời và sự nghiệp của Thiên Sứ Muhammađ, và
những câu chuyên liên quan đến tôn giáo để khi nào ông cần sự cố vấn
chuyên nghiệp thì “nhóm người ngồi ghế dài” này sẽ đưa giải pháp cho
ông. Đó là sự khởi đầu của một thể chế mang tầm quan trọng rất lớn mà sau
đó nhóm này trở thành ulama tức là “giới học giả” trong xã hội Hồi giáo.
Một mặt thiết lập hệ thống giáo luật Hồi giáo, mặt khác, ông Omar
mang nó ra áp dụng vào đời sống xã hội với sự nhiệt tâm. Ông không lượng
thứ cho những kẻ trì trệ hay thả lỏng. Ông cấm uống rượu một cách dứt
khoát mặc dù kinh Qur-an mang sự ẩn tàng về vấn đề này, nhất là những
câu kinh ban đầu biểu hiện sự không ưa thích việc say sưa hơn là việc uống
rượu chè (mặc dù những câu kinh được thiên khải sau này cấm uống rượu
một cách dứt khoát hơn).
Kinh Qur-an không đưa ra hình phạt rõ ràng nào về việc uống rượu,
nhưng ông đã lập ra hình phạt qua sự suy diễn như sau: Kinh Qur-an đưa ra
hình phạt về việc vu khống người khác là đánh bằng roi, và ông Omar lập
luận rằng uống rượu làm cho người ta nói năng không hề kiềm chế. Bởi
vậy, hình phạt cho việc uống rượu cũng bị đánh bằng roi. Lập luận qua sự
suy diễn (qiyas) trở thành thước đo được nhiều vị pháp lý Hồi giáo sử dụng
rất rộng rãi sau này.
Để ngăn chặn sự tàn phá về vấn đề tình dục, ông Omar áp dụng hình
phạt khắt khe nhất cho việc ngoại tình. Thật vậy, ông đã thiết lập việc lấy
đá ném vào những người ngoại tình mặc dù hình phạt này không nằm trong
kinh Qur-an nhưng chỉ xuất hiện trong thời của Thiên Sứ Môi-se (Luật Lệ
Ký, câu 22 chương 22), tức là trước thời tiền Hồi giáo. Ông cũng cấm
phong tục Ả-rập cho phép việc cưới vợ tạm thời, tức là đàn ông được phép
cưới vợ trong vài ngày: ông cho rằng cưới vợ tạm thời đồng nghĩa với sự
hợp thức hóa việc đĩ điếm. (Những vị pháp lý Shi-ait vẫn duy trì lối thực
hành này trong giáo luật của họ).
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Sự hững hờ của ông đối với phái nữ làm cho người ta không thích kết
hôn, và làm như ông có vẻ đổ lỗi cho phái nữ vì hành động sa đọa của
người đàn ông. Để làm giảm bớt sự quyến rũ tình dục, ông khống chế và
chia cắt vai trò của người đàn ông và đàn bà, ví dụ bắt buộc đàn ông và đàn
bà phải hành lễ riêng biệt vì nghĩ rằng nếu bị cách biệt thì hai bên sẽ không
nghĩ đến vấn đề tình dục trong lúc thực hiện nghi thức tôn giáo này.
Nhưng điều này trở thành một tệ nạn xã hội hơn là sự chia cắt phái nam
và phái nữ, và sự thiệt thòi của người đàn bà trong các quốc gia Hồi giáo từ
từ ăn sâu vào xã hội qua nhiều thế kỷ (và vẫn còn đang tiếp diễn tới ngày
nay). Quả thật, mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà tại Mêđina thời đó
không giống như phong trào bênh vực quyền đàn bà (nhất là trong các quốc
gia Tây phương) như ngày nay. Văn hóa Ả-rập cổ (cũng như các nền văn
hóa cổ ở mọi nơi) biện hộ sự cách biệt và vai trò giữa phái nam và phái nữ,
và Hồi giáo xác nhận sự cách biệt đó. Tuy nhiên, trong thời của ông Omar,
vấn đề giáo dục được đảm bảo cho con trai và con gái. Đàn bà làm việc
ngang hàng với người đàn ông, họ cùng gánh vác trách nhiệm trong xã hội,
cùng đến trường học, cùng thuyết giáo, làm thơ trước công chúng, cùng
tham gia chiến tranh như chăm sóc những người bị thương, và ngay cả
tham chiến. Tất cả những vấn đề quan trọng được bàn luận trước công
chúng, ông Omar tham gia trong sự thảo luận đó như là một người thường
dân, thậm chí đàn ông và đàn bà đã tranh luận với ông Omar một cách sôi
nổi. Thật vậy, ông Omar đã bổ nhiệm một người phụ nữ với trách nhiệm
nặng nề để cai quản khu chợ tại Mêđina mà nhiệm vụ này rất quan trọng
trong thời của ông vì nó dính líu đến việc thiết kế, mở rộng, cho phép mở
tiệm bán, chịu trách nhiệm về trọng lượng và thước đo. Tuy nhiên, ông đã
gieo hạt giống mà sau này từ từ hạn chế quyền của người đàn bà trong việc
phục vụ xã hội.
Vào thế kỷ thứ bảy sau Công Nguyên, chủ nghĩa nô lệ là một vấn đề rất
bình thường. Tất cả các xã hội trên thế giới đều cho phép việc buôn bán nô
lệ và bán đảo Ả-rập cũng không phải là một ngoại lệ. Hồi giáo không cấm
nô lệ nhưng đã đặt giới hạn quyền của người chủ đối với những người nô
lệ, và ông Omar đã áp dụng giới hạn này một cách gắt gao. Không có người
Hồi giáo nào có thể trở thành người nô lệ. Nếu một người đàn ông làm cho
một người nô lệ nữ bị mang thai thì ông ta phải cưới người nô lệ đó. Điều
đó có nghĩa là con của bà sẽ là trở thành một người Hồi giáo và sẽ là người
tự do. Vấn đề nô lệ không thể nào là lý do làm cho gia đình bị chia cắt hay
rạn nứt. Điều đó đặt giới hạn trên người chủ, ông ta chỉ có thể mua hoặc
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bán toàn thể thành viên trong gia đình nô lệ chứ không thể mua hay bán
từng người.
Người chủ cũng không thể đánh đập hay đối xử tệ bạc với người nô lệ
vì là con người đều có nhân phẩm như những người tự do khác. Đây là chủ
đề trong khắp kinh Qur-an, và được khẳng định rất rõ ràng trong bài thuyết
giáo cuối cùng của Thiên Sứ. Ông Omar ra luật đòi hỏi người chủ nhân phải
đối xử công bằng với người nô lệ, phải cho họ ăn cùng những món mà ông
ta dùng, thậm chí phải mời họ ngồi dùng cơm cùng với gia đình. Nếu sắc
luật của ông Omar được thi hành đến nơi đến chốn thì có thể chủ nghĩa nô
lệ đã chấm dứt trong thời ban đầu của nền caliphat. (Nhưng hỡi ơi, xã hội
Hồi giáo đã thoái hóa và trở thành tệ nạn trong lĩnh vực này).
Rât tiếc cuộc đời của ông Omar đã kết thúc một cách bất ngờ khi một
tên nô lệ người Ba Tư bất bình thường đã cầm dao đâm vào bụng của ông
tại thánh đường. Trong lúc hấp hối, những vị cao niên có uy tín hỏi ông có
muốn đề cử ai lên thay thế cũng như Abu Bakr đã làm trước đây để bảo
đảm quyền lực được chuyển tiếp một cách êm thấm trong vương quốc. “Đề
cử con trai của ông lên thay thế được không?”, họ đề nghị.
Ông Omar nổi giận: “Các ông nghĩ tôi đã phục vụ cộng đồng là vì lợi
ích của bản thân và gia đình của tôi hay sao?” Trước khi qua đời trong vài
ngày sau, ông đã thiết lập một hệ thống chưa từng thấy trước đây, tức là
thành lập một uỷ ban cố vấn (shura) gồm có sáu người nhằm tuyển chọn vị
caliphat mới và trưng cầu dân ý với cộng đồng về sự tuyển chọn của họ.
Nhiều nhà tư tưởng Hồi giáo đã dựa vào tấm gương đó như là mô hình để
thiết lập xã hội dân chủ trong Hồi giáo. Uỷ ban tuyển chọn đưa ra hai vị
ứng cử viên có đầy đủ nhân cách nhất để nắm cương vị caliphat. Trong đó
có Ali và Othman. Trong uỷ ban, một số biện hộ cho Ali và một số biện hộ
cho Othman. (Nhớ lại, Ali là con rể của Thiên Sứ, vị đã bị lướt qua hai lần
trước).
Vị chủ tọa của uỷ ban phỏng vấn hai người trước công chúng, đặt ra
một câu hỏi chính: “Nếu ông trở thành vị caliphat thì ông có đi theo kinh
Qur-an, đi theo tấm gương của Thiên Sứ, và đi theo chính sách của Abu
Bakr và Omar hay không?”
Ông Ali xác nhận đi theo kinh Qur-an và tấm gương của Thiên Sứ,
nhưng không đi theo chính sách của Abu Bakr và ông Omar. Ông giải thích
rằng ông có sự suy nghĩ riêng, có lương tâm riêng và sẽ dùng kiến thức của
ông để cai trị. Ngược lại, ông Othman trả lời sẽ xác nhận thực hành theo tất
cả những điều kiện đã được đưa ra, và nói rằng, “Tôi không phải là người
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phát minh ra sáng kiến.” Bởi thế, uỷ ban đã công bố ông Othman là vị
caliphat mới, và dân chúng vỗ tay chấp thuận sự quyết định của uỷ ban
tuyển cử. Ngược lại, Ali không muốn gây sự xích mích trong cộng đồng
cho nên tuyên thệ trung thành với ông Othman.



Chương 4

SỰ LY KHAI TÔN GIÁO
24 – 40 Hồi lịch
644 – 661 Dương lịch
Othman là người anh họ thứ năm của Thiên Sứ Muhammađ và ông
đảm nhận cương vị lãnh đạo (caliphat) lúc 68 tuổi. Để hiểu thêm về thời kỳ
lãnh đạo đầy bão tố trong vòng 12 năm của ông, chúng ta nên tìm hiểu xem
ông là người như thế nào và bằng cách nào ông lãnh đạo cộng đồng thống
trị cả một phần thế giới.
Cha của ông Othman từng là một trong những người giàu có nhất tại
Mecca và ông Othman thừa hưởng gia tài từ cha mình ở tuổi 20. Bằng sự
khéo léo trong kinh doanh, trước khi bước sang tuổi 30, ông đã làm cho số
của cải nhân lên gấp bội và được mọi người đặt tên là Othman Ghani, có
nghĩa là “Othman người giàu có”.
Là một người tiết hạnh và khiêm tốn ngay cả trước khi nhập đạo Hồi
giáo, ông Othman không bao giờ uống rượu, hút thuốc hay theo đuổi phụ
nữ. Xung quanh Mecca, mọi người thậm chí còn gọi ông là “điển trai” do
ông nổi tiếng với vẻ bề ngoài của mình nhờ nét u buồn, chế ngự bởi cách ăn
nói mộc mạc và nhẹ nhàng.
Ông gia nhập Hồi giáo khoảng một năm sau khi Thiên Sứ Muhammađ
bắt đầu việc truyền giảng và chín năm trước niên lịch Hồi giáo. Câu chuyện
về việc cải đạo của ông bắt đầu vào một buổi tối khi ông trên đường về nhà
từ một chuyến buôn bán thành công.
Như thường lệ, ông Othman dừng chân nghỉ qua đêm và nằm ngắm
nhìn những vì sao trên bầu trời. Sự bao la của vũ trụ làm ông choáng ngợp.
Ông cảm giác mình quá nhỏ bé và có một niềm tin rằng vũ trụ này phải có
một vị chủ nhân. Mặc dù lúc đó chỉ có một mình nhưng ông Othman nghe
thấy có một giọng nói tuyên bố rằng Sứ Giả của Thượng Đế đang ở trần
thế. Ngay khi trở về nhà, ông Othman đem câu chuyện kể với người bạn là
Abu Bakr, người đã kể cho ông Othman câu chuyện kỳ lạ về Thiên Sứ
Muhammađ và thông điệp của ông ta về một Thượng Đế tối cao duy nhất.
Ngay lập tức, ông Othman tuyên bố mình là một người tin tưởng.
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Việc cải đạo của ông đã khiến cho gia đình tức giận. Ngay cả dòng họ
của ông, dòng tộc quý phái Umayyađ của bộ tộc Quraysh cũng thuộc phe
chống người Hồi giáo. Không lâu sau, người chú Sufyan của ông lãnh đạo
lực lượng chống lại người Hồi giáo. Người cha dượng của ông Othman đã
từng tấn công Thiên Sứ Muhammađ trong một ngõ hẻm và nếu không có
Abu Bakr can thiệp thì hắn đã bóp nghẹn cổ Thiên Sứ. Hai người vợ của
ông mắng nhiếc ông vì đã đi theo đức tin của Thiên Sứ Muhammađ. Do họ
không chịu cải đạo nên ông Othman đã li dị họ và cưới con gái của Thiên
Sứ nổi tiếng xinh đẹp tên là Ruqya. Khi bà qua đời, ông Othman đã cưới
một người con gái khác của Thiên Sứ là bà Um Kulthum.
Những người Hồi giáo thực sự rất vui mừng khi trong hàng ngũ của họ
có một người giàu có. Ông Othman cũng rất vui được giúp những người
anh em đồng đạo theo cách mà ông có thể và cách chính mà ông làm được
là cung cấp tiền bạc. Khi việc đàn áp người Hồi giáo đã đạt đỉnh điểm tại
Mecca, Thiên Sứ Muhammađ ra quyết định một nhóm người đồng đạo sẽ di
cư tới Abyssinia và ông Othman đã giúp tài trợ việc này. Ngay bản thân
ông cũng di cư cùng với nhóm người. Tại Abyssinia, ông đã tạo nên những
mối làm ăn có hiệu quả đến mức ông trở nên giàu có hơn trước. Một vài
năm sau, ông quay trở lại Mecca, còn những đối tác làm ăn người
Abyssinia vẫn tiếp tục giúp ông trở nên thậm chí giàu hơn trước.
Đối với hầu hết người Hồi giáo, việc di cư này đồng nghĩa với việc họ
mất tất cả. Họ không hề biết gì về nông nghiệp, một nghề chính ở Mêđina.
Điều này khiến họ trở nên kiệt quệ. Nhưng ông Othman lại không như vậy.
Mặc dù di cư cùng với những người khác nhưng ông không bao giờ cắt đứt
mối quan hệ với những đối tác kinh doanh ở nhà và những cộng sự viên
giúp ông chăm nom tài sản và lợi ích kinh doanh. Ông tiếp tục phát đạt,
thậm chí cả ở Mêđina. Không hề có bất cứ ai nghĩ rằng ông làm giàu một
cách bất chính mà hoàn toàn ngược lại. Đơn giản là một số người luôn có
sự may mắn và ông là một trong số những người đó. Ông không phải là một
người hà tiện.
Ông dùng hết khả năng có thể để phục vụ vì lợi ích cộng đồng. Ví dụ:
ông xây rộng thánh đường tại thành phố Mêđina cho Thiên Sứ Muhammađ;
khi những người Hồi giáo cần nước, ông mua lại một giếng nước từ một bộ
lạc người Do Thái và tặng lại cho cộng đồng.
Giàu có, điển trai, lại có hai trong số những người con gái của Thiên Sứ
làm vợ – vậy người đàn ông này còn thiếu điều gì nữa? Thế nhưng ông
Othman dường như bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi rằng ông không phải là người
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đủ tốt. Ông dùng rất nhiều thời gian để nhịn chay, cầu nguyện và đọc kinh
Qur-an. Có lẽ việc khuyên góp quá hào phóng vì lợi ích của cộng đồng làm
cho ông xứng đáng có được số tài sản phi thường này.
Hoặc cũng có lẽ ông lo rằng tính cách của mình không bằng được tính
cách của những người bạn đồng hành của Thiên Sứ. Ông đã bỏ lỡ trận Bađr
vì vợ ông lúc đó bị ốm. Trong trận chiến Uhuđ, khi có tin đồng lan truyền
rằng Thiên Sứ Muhammađ bị giết, ông Othman là một trong những người
đã từ bỏ hy vọng và rời trận chiến. Ông đã chuộc lại lỗi trong trận chiến
“đường Hào”, nhưng ngay sau trận chiến đó, con trai ông đã qua đời. Ông
Othman cảm tưởng như Thượng Đế vẫn đang trừng phạt ông. Để có được
sự tha thứ, ông mua và thả tự do cho một người nô lệ vào mỗi ngày thứ sáu.
Sau khi Thiên Sứ qua đời, ông Othman lo rằng cộng đồng có thể bị chia
rẽ, nhưng ngoài ra ông có vẻ đặc biệt lo sợ cho chính linh hồn của mình.
Ông than thở: “Làm thế nào để chúng ta được an toàn tránh khỏi những
mưu toan ma quỷ?” Lo sợ cho cuộc đời sau, ông từng nói: “Mỗi ngày là
một ngày tận thế”. Ông muốn ngụ ý rằng không biết khoảnh khắc nào có
thể ngừng làm việc tốt, vì thế ông nhịn chay và cầu nguyện nhiều hơn nữa.
Thậm chí ông còn khuyên góp những khoản tài sản kếch xù hơn. Ông cố
gắng hết sức để có được một vị trí nơi Thiên Đàng cho dù Thiên Sứ
Muhammađ đã đảm bảo với ông. Người bị nỗi ám ảnh khổng lồ về lòng
nhân từ này đã trở thành vị lãnh đạo (caliphat) thứ ba của Hồi giáo.
Khi ông Othman bắt đầu lãnh đạo, thể chế xã hội Hồi giáo vẫn tiếp tục
phát triển theo bản sắc của nó. Nếu thời kỳ lãnh đạo của ông Omar phát
triển theo hướng tinh thần, sáng tạo và bành trướng thì đến thời kỳ lãnh đạo
của ông Othman, cộng đồng Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát lãnh thổ
rộng lớn. Vấn đề truyền đạo, phòng thủ, tấn công và thúc giục sự náo động
thiêng liêng từ từ lắng đọng. Giờ đây, những vị lãnh đạo phải thu thuế, giữ
gìn luật lệ, đảm bảo việc sửa chữa cầu đường, thiết lập tiền lương, sắp xếp
nhiệm vụ cho nhiều vị trí khác nhau – tất cả các công việc hành chính nặng
nề thường ngày đều do ông Othman đảm nhiệm.
Một trong những dự án vĩ đại mà ông Othman muốn trở thành hiện
thực trong suốt nửa thời kỳ đầu lãnh đạo của ông, đó là sự chuẩn bị cho một
phiên bản cuối cùng về kinh Qur-an. Ông tập hợp các vị học giả cùng làm
việc nhằm loại ra những bản copy dư thừa, chỉnh đốn các sự khác biệt,
thẩm định các đoạn xem chúng mang tính xác thực hay không. Sản phẩm
cuối cùng được biên soạn lại thành một quyển sách mà trong đó các câu
kinh được sắp xếp theo các thứ tự dài ngắn (chứ không phải theo chủ đề
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hay thứ tự thời gian). Tất cả các phiên bản khác cùng các câu kinh bị loại
bỏ thì bị tiêu hủy. Kể từ đó, tất cả các cuốn kinh Qur-an đều giống nhau
từng chữ một và đó cũng chính là cuốn kinh Qur-an mà người Hồi giáo có
ngày nay.
Bạn có thể hiểu tại sao điều này lại được thực hiện nhằm giữ cộng đồng
được thống nhất, mà bạn còn thấy cả việc tại sao dự án này còn làm cho
một số người Hồi giáo bất mãn, đặc biệt là trong trường hợp họ nghi ngờ về
ý định của ông Othman.
Tiếp theo đó là việc thiết lập tài chính của cộng đồng một cách quy củ.
Trong thời kỳ của Thiên Sứ, về cơ bản thì không có chi tiêu của Nhà nước.
Tất cả tiền mà thành phố Mêđina có được đều được phân phối ngay lập tức.
Ông Abu Bakr và ông Omar cũng đã từng vận hành theo cách tương tự mặc
dù Abu Bakr đã thiết lập ra ngân quỹ, còn ông Omar thì lập lên một quỹ với
số thặng dư dùng để trả sinh hoạt phí cho binh lính mới vào quân đội Hồi
giáo. Tuy nhiên, dưới thời của ông Othman, ngân quỹ được tăng lên thành
một phần của bộ phận của chính phủ, nhằm tài trợ cho các chi phí phát sinh
của Nhà nước.
Dưới thời của vị lãnh đạo thứ ba này, nguồn thu thế từ các tỉnh xa xôi
tăng lên một cách đáng kể. Khi ông Amr ibn al-Aas, thống đốc của Ai Cập
không gửi đủ tiền thuế, ông Othman đã sa thải ông ta và bổ nhiệm người
em nuôi Abđullah giữ chức vụ này. Ông Abđullah đã thành công trong việc
thu về nhiều tiền hơn. Trên thực tế là tăng doanh thu gấp đôi từ Ai Cập.
Điều này chứng tỏ rằng ông Othman đã đưa ra một quyết định kinh doanh
sáng suốt. Nhưng ông Amr ibn al-Aas phàn nàn rằng người kế nhiệm ông
đã lấy sữa nhiều hơn từ lạc đà mẹ bằng cách bỏ đói lạc đà con. Nếu không
cẩn thận thì luật lệ có thể tạo ra sự lạm quyền và tham nhũng.
Ông Othman tiếp tục duy trì luật cấm từ thời ông Omar về việc chống
lại sự thu hồi đất từ những lãnh thổ đã được chinh phục nhưng ông xóa bỏ
luật từ thời ông Omar về việc cấm người Hồi giáo mua đất tại đó vì ông
Othman tin vào sự tự do kinh tế. Trên thực tế, ông để cho những người Hồi
giáo nổi tiếng mượn tiền ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư vào những
việc mua bán như vậy. Không bao lâu sau, những người Hồi giáo đứng đầu,
bao gồm hầu hết những người bạn đồng đạo cùng Thiên Sứ Muhammađ, đã
tích lũy tài sản và mua những khối bất động sản khổng lồ trên khắp đế chế
Hồi giáo mới. Việc “cải cách kinh tế” của ông Othman có xu hướng làm lợi
cho chính cộng đồng của ông, tức là dòng họ Umayyađ bởi vì họ là những
người có địa vị thuận lợi nhất để vay từ ngân quỹ. Vị lãnh đạo này cũng bổ
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nhiệm những người họ hàng và người thân ở những vị trí có quyền lực
chính trị trong suốt cả đế chế. Đơn giản vì họ là những người mà ông
Othman biết rõ nhất và đáng tin cậy nhất. Kết quả là, người Umayyađ có
nhiều quyền lực rộng lớn cả về kinh tế và chính trị.
Vị lãnh đạo thứ ba này tiếp tục thực hành một lối sống khắc khổ nhưng
không đòi hỏi những viên chức của ông sống khắc khổ như vậy. Là một
người giàu có, ông không lĩnh lương mà phân phát những khoản trợ cấp cho
những người ông yêu mến và chi trả một cách hào phóng vào các công trình
công cộng. Chính quyền của ông đã xây dựng hơn năm nghìn thánh đường
trong suốt đế chế. Ông Othman đã tạo nên sự phát triển vượt bậc về xây
dựng, xây các con đường rộng lớn tại thành phố Mêđina và bắt buộc các tòa
nhà phải được lát gạch tốt, trong đó bao gồm cả một lâu đài nguy nga cho
chính ông, một trụ sở phù hợp với vị trí quyền lực của ông (trong cung điện
này, ông chỉ sống bằng bánh mì, nước và hành lễ).
Trong suốt đế chế, ông Othman đã thể hiện được thiên tài kinh doanh
của ông bằng cách ra lệnh những cải tổ có lợi cho thương mại. Các kênh
mương được đào, đường cao tốc được xây dựng, hệ thống thủy lợi được cải
thiện. Các bến cảng được trang bị nhiều phương tiện vật chất. Những thành
phố mới phát triển có hệ thống giếng nước mới. Các khu chợ mới được sắp
đặt nhờ vào việc chính phủ bổ nhiệm các cán bộ thị trường. Các doanh
nghiệp Hồi giáo không có cùng một sự khởi sắc như trong thời của ông
Omar, nhưng ai ở đây có thể tranh luận với sự thịnh vượng?
Về vấn đề đạo lý cá nhân như uống rượu hay quan hệ tình dục thì sự
khổ hạnh của ông Othman đã đưa ông vượt qua tất cả các lời chỉ trích. Nếu
lòng mộ đạo bao gồm việc sám hối và hành lễ thì ông phải được xếp vào
một trong mười người đức hạnh nhất trong thời của ông. Ông Othman
không thấy có sự mơ hồ về đạo lý ở những người kiếm tiền, miễn là việc
kiếm tiền của họ thúc đẩy họ là một người tốt.
Một trong những người mà ông Othman yêu thích nhất là người em họ
Muawiya. Ông Omar đã bổ nhiệm Muawiya làm thống đốc của thành phố
Đamas và những vùng xung quanh đồng thời cộng thêm các lãnh thổ vào
trong sự quản lý của ông ta cho đến khi Muawiya chi phối tất cả mọi thứ từ
thượng nguồn của sông Euphrates tới bờ biển Địa Trung Hải và cho tới Ai
Cập.
Ông Muawiya là con trai của ông Abu Sufyan, vị quý tộc của bộ lạc tại
Mecca, người đã dẫn đầu chiến binh Quraysh trong hai trận đánh (Bađr và
Uhuđ) chống lại cộng đồng Hồi giáo tại Mêđina vào thời ban đầu. Mẹ của
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Muawiya là bà Hind, đã theo chồng tới các trận đánh này. Và tại trận Uhuđ,
sau khi người Hồi giáo bỏ chạy, bà nổi tiếng bởi việc ăn hả hê gan của ông
Hamza, người chú của Thiên Sứ Muhammađ. Tuy nhiên, Thiên Sứ không
bao giờ giữ mối hận thù: khi một người quyết định gia nhập Hồi giáo thì
người đó dù là đàn ông hay đàn bà đều trở thành một thành viên trong gia
đình, và đó cũng là trường hợp của cộng đồng Umayyađ. Thiên Sứ nghĩ
rằng Muawiya là một người có khả năng đặc biệt nên đã giữ ông luôn ở bên
cạnh sau khi ông cải đạo vào Hồi giáo.
Ông Omar không nghi ngờ gì, đã bổ nhiệm Muawiya làm thống đốc
của thành phố Đamas, nhưng có lẽ ông Omar nên xem xét lại tại sao Thiên
Sứ Muhammađ lại luôn giữ người đàn ông này kế cận: một khi đã trở nên
vững chắc tại Đamas, Muawiya đã tạo nên một đội quân thường trực trung
thành với chính mình. Điều này đã để lại một hậu quả nghiệt ngã sau cái
chết không đúng lúc của ông Othman.
Gần cuối 12 năm trị vì của ông Othman, sự tức giận đã bắt đầu âm ỉ
mọi nơi trong đế chế. Tại Ai Cập, người em trai nuôi của ông ép buộc
người dân phải trả tiền, vì thế các cuộc bạo loạn nổ ra. Các danh sĩ người Ai
Cập đã viết thư cho vị lãnh đạo (caliphat), cầu xin ông hãy triệu hồi vị
thống đốc. Không có hồi thư, họ liền gửi một phái đoàn tới kiến nghị trực
tiếp. Vào thời gian này, những nhóm người dân bất bình đã hội tụ về thành
phố cả từ phía Bắc. Rõ ràng là ông Othman đã khiến rất nhiều người không
hài lòng.
Tất cả những người khiếu kiện đã làm ông Othman rất căng thẳng. Ông
Othman nài nỉ Ali thay mặt ông đi ra ngoài để nói chuyện với họ về những
điều mà mọi người bất mãn nhằm xoa dịu và thuyết phục họ về nhà nhưng
Ali từ chối. Có lẽ bởi vì bản thân Ali cũng bất mãn với chính sách và cách
thực hành của vị lãnh đạo thứ ba này. Ali khuyên Othman tự đảm bảo bằng
cách giải quyết trực tiếp những khiếu nại chính đáng của người dân. Cuối
cùng, ông Othman cũng đồng ý gặp với nhóm đại biểu người Ai Cập. Ông
hứa sẽ truất vị trí của người em nuôi của mình không cho làm thống đốc
nữa và nói với những người Ai Cập nên trở về nhà và cho họ biết rằng sẽ có
người chuẩn bị thay thế.
Nhóm người Ai Cập quay trở về, trong lòng họ cảm thấy an tâm phần
nào. Nhưng trên đường trở về, họ bắt kịp người nô lệ của ông Othman.
Trong họ dấy lên lòng nghi ngờ về người đàn ông này. Họ tìm thấy một bức
thư trên người ông ta với chữ kí có vẻ như của vị lãnh đạo (caliphat) và bức
thư muốn gửi cho vị thống đốc của Ai Cập. Bức thư yêu cầu thống đốc bắt
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giữ nhóm đại biểu bất mãn này khi họ trình diện tại sảnh đường và xử trảm
họ.
Nhóm đại biểu giận dữ quay trở lại Mêđina. Ông Othman bối rối ra
ngoài cung điện và gặp họ trên thềm: “Ô, tại sao các anh quay trở lại?
Chuyện gì đã xảy ra?” Đoàn người đưa cho ông bức thư làm cho ông giật
mình. Ông thề với mọi người là mình không hề viết lá thư và không hề biết
chuyện gì đã xảy ra cho tới lúc này. Trên thực tế, một người em họ rắc rối,
tên là Marwan, một người thân và đồng minh với thống đốc thành phố
Đamas có thể đã viết lá thư và giả mạo chữ kí của ông Othman. Thật đáng
thương cho ông, đã gần ở tuổi 80 mà vẫn có thể bị điều khiển dễ dàng.
Dù thế nào thì nhóm người khiếu kiện ôn hòa này đã biến thành một
đám đông giận dữ. Đầu tiên, họ yêu cầu vị lãnh đạo phải trao cho họ người
anh em họ của Muawiya. Vị lãnh đạo đã từ chối. Tiếp đến, họ lại yêu cầu
ông Othman từ chức và để cho một người khác tốt hơn tiếp quản. Ông
Othman phẫn nộ từ chối. Nghĩa vụ của ông là vì Thượng Đế, ông nói, và
nếu phải rời chức vụ của mình theo mệnh lệnh của đám đông nghĩa là khinh
thường Thượng Đế. Sau đó, ông quay về phòng riêng của mình, nơi ông
thắp một ngọn đèn nhỏ và làm những gì mà ông vẫn thường làm mỗi khi có
điều bất ổn và nghi ngờ: khiêm tốn xướng kinh Qur-an.
Bên ngoài cung điện, những kẻ bạo loạn cấu kết với nhau một cách
điên cuồng, phá vỡ cửa cung điện, vừa la hét, vừa xông vào. Họ tìm thấy vị
lãnh đạo trong phòng làm việc, và dưới ánh đèn chập chờn của người đàn
ông già nua, vào năm thứ 34 của kỷ nguyên Hồi giáo, họ đã đánh vị lãnh
đạo của họ tới chết. Câu hỏi hóc búa về sự kế vị đã đột ngột biến thành một
cuộc khủng hoảng kinh hoàng, đe dọa linh hồn của Hồi giáo.
Trong suốt bốn ngày, đám đông hung hăng nổi loạn khắp thành phố.
Các cư dân của thành phố Mêđina co rúm ở trong nhà, đợi chờ cho bạo lực
dịu xuống. Thậm chí ngay cả khi sự nổi loạn dịu dần nhưng những kẻ cầm
đầu đám người này nói rằng họ sẽ không rời bỏ thành phố cho đến khi một
vị lãnh đạo mới được bổ nhiệm, một vị lãnh đạo mà họ có thể tin tưởng.
Giờ đây, tất cả các suy nghĩ cùng hướng về một ứng cử viên, người đã được
một số người bầu là người duy nhất thừa kế hợp pháp từ Thiên Sứ: Ali –
con rể của Thiên Sứ.
Lúc đầu, Ali từ chối vinh dự này, ngay cả những thành viên trụ cột của
cộng đồng Hồi giáo cũng không đồng ý về việc Ali lên làm lãnh đạo. Nhóm
người nổi dậy đe dọa sẽ phát động những làn sóng khủng bố ngoại trừ
trường hợp thành phố Mêđina phải chọn nhanh một người nào đó mà họ có
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thể cùng chung sống. Chính vì thế những người dẫn đầu cộng đồng Hồi
giáo tập trung tại thánh đường và khẩn cầu Ali nắm giữ ngôi vị này.
Thật là một khoảnh khắc lạ kỳ đối với Ali. Trong suốt 25 năm đau đớn
mà ông cảm tưởng như một con thuyền trôi dạt xa bờ. Cả ba lần cộng đồng
Hồi giáo bác bỏ vai trò lãnh đạo của ông khi ông vẫn còn có đủ quyền lực
để làm mọi thứ theo cách tốt nhất. Mỗi lần, ông đều chấp nhận quyết định
này bởi không có sự lựa chọn nào khác. Nếu cố gắng để tranh dành quyền
lực sẽ gây chia rẽ cộng đồng. Ông đã phải lựa chọn giữa gây rắc rối hay
xem cộng đồng chao đảo, giết chết nó hay để nó chết. Chỉ đến bây giờ, khi
mọi thứ trở nên rối loạn, người Hồi giáo đã sát hại chính vị lãnh đạo của họ,
thì việc kế nhiệm của ông sẽ phải đối mặt với một sự thách thức không thể
nào vượt qua. Đến bây giờ thì cộng đồng Hồi giáo mới nói: “Ali, hãy nắm
giữ cương vị lãnh đạo.”

VỊ CALIPHAT THỨ TƯ (36-40 HL, 656-661 DL)
Ông Ali cuối cùng cũng chấp nhận cương vị lãnh đạo nhưng trong bài
diễn văn đầu tiên của ông với nhân dân, ông nói với họ rằng ông chấp nhận
chức vụ này một cách miễn cưỡng. Ông than thở về việc đoàn kết các thế
hệ kể từ khi Thiên Sứ qua đời và nói rằng sẽ dùng những biện pháp cứng
rắn để khôi phục nền trật tự trở lại, đồng thời ông cũng cảnh báo với cộng
đồng một cách thẳng thắn rằng những gì họ mong đợi là sự khắt khe.
Một nhóm người trong cộng đồng không đồng tình với ông. Đó là
những thành viên của dòng họ Umayyađ, những người thân của ông
Othman. Họ đã chạy trốn tới thành phố Đamas, nơi người thân của họ –
Muawiya, đã lặng lẽ tập hợp lực lượng quân sự. Ông Muawiya bắt đầu diễn
thuyết khắp nơi tại thành phố của ông với một người phát ngôn chuyên
nghiệp. Tại mỗi điểm dừng, người phát ngôn đánh thức đám đông với một
chi tiết đầy kịch tính về vụ giết người tại thành phố Mêđina. Tới đỉnh điểm,
Muawiya sẽ xông vào sân khấu và vẫy một chiếc áo đẫm máu mà ông tự
tuyên bố rằng vị lãnh đạo Othman đã bị sát hại. Ông thực sự là bậc thầy về
sân khấu chính trị. Sau đó, Muawiya kêu gọi vị lãnh đạo mới phải bắt giữ
và trừng trị kẻ đã giết ông Othman, nếu không thì hãy từ chức.
Nhưng làm thế nào Ali có thể bắt giữ kẻ giết người? Không ai biết
chính xác người nào trong đám đông đã giáng những cú đánh chết người.
Theo đúng nghĩa mà nói, cả nhóm người đó đều là “kẻ giết người”. Để đáp
ứng yêu cầu của Muawiya, Ali sẽ phải bắt và trừng phạt toàn bộ nhóm
người. Điều này là không thể đáp ứng được vì lúc đó nhóm người này vẫn
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đang gây rối trên các con đường tại Mêđina. Đơn giản là Ali không có đủ
thẩm quyền để làm theo yêu cầu của Muawiya và Muawiya biết rõ điều đó.
Bên cạnh đó, những kẻ bạo loạn giết ông Othman đã cho mình là
những nạn nhân của bất công và áp bức. Họ đã tới Mêđina để khiếu nại một
cách chính đáng nhưng khi giết vị lãnh đạo thì bất hình dung, họ lại trao
luân lí cho những kẻ áp bức họ. Giờ đây, Ali buộc phải chọn giữa những kẻ
áp bức hay nhóm giết người – một sự lựa chọn cay đắng.
Ông quyết định sẽ bắt đầu bằng việc tấn công sự tham nhũng đang làm
mục nát đế chế. Thắng hay thua, ông chỉ có hy vọng duy nhất: bằng cách
đảo ngược và khôi phục lại chính sách của ông Othman, Ali vẫn có thể kéo
cộng đồng trở lại con đường ngay thẳng. Điều này cũng đòi hỏi uy tín và
địa vị để ông có thể làm tất cả những điều cần làm. Nhưng một tầng lớp
những người mới giàu có lại bung ra khỏi những cuộc chinh phục của
người Hồi giáo. Tầng lớp ưu tú này không quan tâm tới ý tưởng về sự cải
cách của Ali. Đối với họ, Ali như một mối đe dọa cách mạng, còn Muawiya
giống như một người giám hộ cho của cải và sự an toàn của họ.
Ông Ali sa thải tất cả các thống đốc mà ông Othman đã bổ nhiệm và cử
những người mới vào thay thế họ. Nhưng không một ai trong số những
thống đốc bị sa thải lại chấp nhận, ngoại trừ một người ở Yemen. Ông ta đã
bỏ trốn với tất cả số tiền trong ngân quỹ và để lại một thành phố phá sản
cho người kế nhiệm do Ali chỉ định.
Trong khi đó, rắc rối lại nảy sinh ở những nơi khác. Bà Aisha – người
vợ trẻ nhất của Thiên Sứ đang ở Mecca khi ông Othman bị giết hại. Khi
Muawiya đứng lên đòi hỏi giải quyết cái chết của ông Othman, bà Aisha đã
lên tiếng ủng hộ Muawiya, một phần bởi vì giữa bà và Ali không có quan
hệ tốt với nhau. Bà đã tuyên bố trong bài phát biểu hùng hồn tại Mecca:
“Hỡi quần chúng! Những kẻ nổi dậy đã giết ông Othman vô tội… Họ đã
xâm phạm vào thành phố thiêng liêng của Thiên Sứ trong tháng hành
hương linh thiêng. Họ đã vơ vét, cướp bóc các công dân của thành phố
Mêđina. Thề bởi Thượng Đế, chỉ một ngón tay của ông Othman còn quý
hơn cả mạng sống của tất cả những kẻ sát nhân. Mối nguy hại này đã không
bị đè bẹp và những kẻ ám sát ông Othman đã không bị bắt… Hãy tìm kiếm
sự hài lòng từ việc trả thù những kẻ sát nhân. Chỉ có sự trả máu cho ông
Othman mới có thể bào chữa cho danh dự của Hồi giáo.
Bằng tất cả niềm đam mê, bà tập hợp một quân đội, triệu tập hội đồng
chiến tranh và vạch ra một chiến dịch. Vị thống đốc bị lật đổ tại Yemen đã
cam kết trả lại toàn bộ tài sản bị đánh cắp. Có thêm quỹ, bà Aisha dẫn quân
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về phía Bắc và đột kích Basra, một thành phố trọng điểm tại miền Nam
Iraq. Bà giải tán những người trung thành bên cạnh Ali và dành chiến
thắng.
Tại thời điểm này, có một số người bắt đầu thì thào cho rằng Ali là
đồng lõa trong việc ám sát ông Othman. Đáng thương thay cho Ali trung
thực đã phải chấp nhận gánh chịu một số trách nhiệm cho tội ác này, bởi vì
khi ông Othman cần được bảo vệ thì Ali đã từ chối không làm. Ý nghĩ về
việc đáng lẽ ra ông đã có thể cứu được Othman nhưng vì không làm được
cho nên lương tâm đã dày vò ông Ali. Hơn nữa, sự kích động từ những tin
đồn rắc rối làm cho ông bị suy yếu.
Ali cố gắng củng cố quân đội để chiến đấu chống lại bà Aisha bằng
cách rao giảng rằng đây là một cuộc thánh chiến và mọi người nên tập hợp
lại để bảo vệ Islam như họ đã từng làm trước đây. Nhưng những người Hồi
giáo cảm thấy mập mờ bởi vì bà Aisha cũng kêu gọi vì thánh chiến để
chống lại Ali. Cả hai bên đều tuyên bố chiến đấu cho sự thật, công lý và đạo
lý Hồi giáo. Dù thế nào đi nữa thì mỗi bên đều kêu gọi người Hồi giáo
chống lại người Hồi giáo. Đây không phải là thánh chiến như những gì họ
vẫn gọi vào thời hoàng kim xưa.
Đáng kỳ lạ là trong đội quân của bà Aisha có hai người đàn ông tên là
Talha và Zubayđ, những người bạn đạo thâm niên của Thiên Sứ. Họ có thể
đã tham gia một phần vào nhóm người đã tấn công cung điện của ông
Othman. Nếu họ không phải là những kẻ giết người thì chắc chắn họ cũng
có liên quan tới những kẻ giết người. Vậy mà giờ đây, họ lại thuộc vào
những thành viên dẫn đầu lực lượng thề sẽ trả thù cho vụ ám sát ông
Othman bằng cách lật đổ Ali!
Ông Ali đi ra khỏi thành phố Mêđina với lực lượng quân đội ít ỏi mà
ông có thể tập hợp được. Trên đường hành quân tới phía Bắc, các chiến
binh của những bộ tộc khác cùng gia nhập với đoàn quân. Quân đội của ông
tăng lên một số lượng lớn. Khi ông tới Basra, ông cử một vị bằng hữu đáng
tin cậy vào trong thành phố để đàm phán với bà Aisha. Điều đáng ngạc
nhiên là những lập luận của vị bằng hữu này đã thuyết phục được người đàn
bà trẻ tuổi nhưng kiên cường. Đầu tiên, bà thừa nhận rằng bà không thực sự
nghĩ Ali liên quan tới việc ám sát ông Othman. Bà đổ lỗi cho ông là đã
không bắt giữ được những kẻ tội phạm có liên quan. Sau đó, bà đồng ý rằng
những kẻ tội phạm này là một phần của nhóm người, và nhóm người này đã
biến sức mạnh thành một cuộc hỗn loạn. Tiếp theo, bà cũng thừa nhận rằng
việc chiến đấu chống lại Ali đã càng làm tăng thêm sự hỗn loạn và theo
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cách này bà đã gián tiếp giúp cho những kẻ tội phạm trốn thoát khỏi công
lý. Đến cuối ngày hôm đó, bà đã đồng ý hạ vũ khí, giải tán quân đội của
mình và nhập với lực lượng của Ali. Bà sẽ gặp Ali vào buổi sáng để thảo
luận về các điều khoản.
Sự trao đổi mang lại lợi ích cho cả hai vị lãnh đạo: Ali tìm cách đàm
phán trước khi chiến đấu, còn bà Aisha suy nghĩ một cách chân thành, hợp
lý đã giúp bà thậm chí cả trong lúc giận dữ, bao quanh bởi không khí của
chiến tranh và sự đe dọa của cái chết, bà đã lắng nghe trường hợp của Ali
và thừa nhận cho dù điều này làm giảm vị trí của bà. Chính vì vậy, họ là
những người anh hùng.
Đàm phán viên quay trở lại doanh trại của Ali để thông báo tin vui. Cả
hai bên đều tổ chức ăn mừng vào buổi đêm. Vậy là có hòa bình! Chỉ có một
vấn đề mà không một ai tính đến: Trong cả hai đội quân đều có những
thành viên của nhóm người đã tham gia giết ông Othman và những người
này sẽ phải mang ra xử nếu Ali và bà Aisha làm rõ nguyên nhân. Rõ ràng là
những người này không muốn hòa bình được ổn định.
Sáng sớm ngày hôm sau, một băng đảng của bọn chúng đã trốn khỏi
doanh trại của Ali và phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào lực lượng
đang nằm ngủ của bà Aisha. Lúc Ali ngủ dậy thì đội quân của bà Aisha
đang phản công trở lại. Cả Ali và bà Aisha đều nghĩ rằng đối phương phản
bội, và do vậy trận chiến Con Lạc Đà bắt đầu. Trận chiến này được gọi như
vậy là vì bà Aisha đã cưỡi lạc đà tham gia trận đấu và chỉ huy quân đội từ
phía sau. Trận chiến kết thúc chỉ khi con lạc đà của bà bị hạ gục và bà bị
bắt. Ông Ali thắng ngày hôm đó nhưng thật là một chiến thắng cay đắng.
Thật khó có thể tưởng tượng hai người họ cảm thấy như thế nào khi phải
đối mặt sau khi cuộc tàn sát đã kết thúc. Người vợ thương yêu của Thiên Sứ
và người con rể yêu quý của Thiên Sứ đối mặt với nhau trên một chiến
trường đẫm máu của mười nghìn người Hồi giáo đã hy sinh, trong đó có rất
nhiều những người bạn đồng hành thân cận của Thiên Sứ.
Khi họ chắp nối lại các sự việc và tình tiết để hiểu họ đã bị phản bội, cả
hai người còn sống sót này đã làm lành lại với nhau. Có lẽ họ tìm thấy tình
bạn theo cách của họ. Cũng có lẽ, theo một cách lạ lùng nào đó, bi kịch và
nỗi kinh hoàng đã nhấn chìm cả hai người rồi lại mang hai người lại với
nhau. Dù sao đi nữa thì họ cũng không bao giờ chiến đấu chống lại nhau
nữa. Sau trận chiến Con Lạc Đà, bà Aisha về nghỉ hưu tại thành phố
Mêđina và dành phần còn lại của cuộc đời để ghi lại những câu nói của

68

Định Mệnh Dở Dang

Thiên Sứ và viết những bài bình luận về những câu nói này. Bà đã ra đi như
một học giả đáng kính nhất của Hồi giáo.
Ông Ali không bao giờ quay trở lại thành phố Mêđina nữa. Ông đã
dựng lên thành phố Kufa mà ngày nay là Iraq, làm trụ sở chính phủ để bày
tỏ công ơn cho những người đã ủng hộ ông. Ông cố gắng chắp nối những gì
còn lại trong thời kỳ lãnh đạo của mình nhưng cuộc chiến đau lòng với bà
Aisha mới đánh dấu những khởi đầu rắc rối. Những kẻ quấy phá vẫn lộng
hành và tìm cách chọc ngoáy vào quân đội của ông. Ông Muawiya đã sẵn
sàng cho cuộc đột phá cuối cùng.
Đến thời điểm này, Muawiya đã chính thức từ chối phục tùng Ali và
tuyên bố rằng vị trí lãnh đạo thuộc về ông ta. Cả hai bên dẫn quân tới chiến
trường. Vào năm 36 Hồi lịch (657 DL), Ali chạm trán với Muawiya tại trận
chiến Siffin. Trận chiến bắt đầu khi quân đội của Muawiya chặn nguồn
nước của Ali. Một cuộc chiến ngắn ngủi nổ ra nhưng quân của Ali thắng
phần bờ sông. Cuộc chiến lắng xuống, bế tắc kéo dài hàng tháng và chỉ bị
gián đoạn bởi những trận đụng độ lẻ tẻ. Cả hai bên cùng cố gắng kìm nén
và tìm cách dành chiến thắng mà không cần dùng bạo lực vì nếu làm người
Hồi giáo đổ máu thì họ sẽ mất quyền lực tôn giáo.
Bế tắc đã kết thúc sau bốn ngày bạo lực. Một số nguồn tin cho rằng đã
có tới 65 nghìn người bị thiệt mạng. Cuộc tàn sát khiến cho cả hai bên đều
rút lui và để cho hai vị chỉ huy đọ sức. Ông Ali lúc bấy giờ đã 58 tuổi
nhưng có thể lực đáng ghờm đã hăm hở chấp nhận thách thức. Còn
Muawiya cũng tầm tuổi như Ali nhưng lại hay ăn chơi phóng đãng và béo
nên nói không.
Quân đội của Ali tấn công trở lại. Lần này quân lính của Muawiya ngã
như cỏ dại, nhưng Muawiya đã nghĩ ra một mưu kế khiến họ tạm dừng:
Ông cho quân lính dính những trang kinh Qur-an lên trên mũi giáo và diễu
hành đằng sau những chuyên gia xướng kinh Qur-an. Ông hô hào Ali đàm
phán thay mặt hòa bình giữa những người Hồi giáo. Quân đội của Ali chùn
bước trước cảnh này và Ali chấp nhận đàm phán.
Có lẽ ông không hề nghĩ bất cứ điều gì cho bản thân mình vì ông đã
kêu gọi sự đàm phán ngay từ đầu. Nhưng không còn nghi ngờ, ông nghĩ
rằng cuộc đàm phán sẽ chấm dứt bằng việc Muawiya xác nhận quyền của
mình để đổi một số nhượng bộ như việc đảm bảo cho ông vẫn giữ vị trí
thống đốc Si-ri. Thay vào đó, khi những người đại diện của hai nhà lãnh
đạo gặp nhau, họ đồng ý rằng hai vị lãnh đạo ngang bằng nhau, Muawiya
thống trị Si-ri và Ai Cập, còn Ali thì thống trị những vùng còn lại.
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Đây không phải là những gì mà Ali mong đợi và chắc chắn là những
người ủng hộ ông rất tức giận về điều này. Những người ủng hộ ông theo
dòng Shi-ait, đây là một từ tiếng Ả-rập, và từ này trở thành tên của một giáo
phái được sinh ra từ trong mối rạn nứt này. Nhưng nếu Ali không chấp
nhận sự thỏa thuận thì mọi người sẽ nghĩ ông có ác ý. Như vậy là Muawiya
đã chế nhạo ông!
Bên cạnh đó, Ali còn có một điểm yếu khác. Trong vòng 26 năm,
những người theo dòng Shi-ait của Ali từng tuyên bố rằng ông được
Thượng Đế ban cho quyền lực về lãnh đạo, quyền lực này có thể cứu cộng
đồng Hồi giáo khỏi những bất hạnh. Ban đầu, tuyên bố này có liên quan về
huyết thống của ông với Thiên Sứ, nhưng nhiều thập niên trôi qua, khi ba vị
caliphat đã hình thành một trật tự xã hội mới, Ali thường đưa ra những bài
thuyết giảng, hò hét một cách cuồng nhiệt về bản chất toàn năng, vô biên,
duy nhất và trên hết của Thượng Đế. Tóm lại, trong khi các vị caliphat khác
biến bản thân họ thành người canh giữ về viễn cảnh cộng đồng của Thiên
Sứ thì Ali lại tự thiết lập bản thân mình như người canh giữ ngọn lửa nội
tâm. Vì vậy, lời xác nhận của những người ủng hộ ông rằng Ali có cách tiếp
cận bí ẩn về sự chỉ đạo của Thượng Đế, không giống như những gì người
khác xác nhận về vị lãnh đạo của họ. Toàn bộ tình cảnh của ông gắn liền
với hình ảnh này.
Bây giờ thì ông lại đang đàm phán ư? Với Muawiya, một hiện thân
hoàn toàn về chủ nghĩa duy vật chống người Hồi giáo? Thượng Đế đã ban
tặng ông điều gì để ông được Allah hướng dẫn trên con đường chân chính?
Việc thỏa hiệp với kẻ thù đã làm thất vọng hầu hết những người tận
tâm theo Ali. Những người trẻ tuổi cực đoan trong phe của ông bắt đầu chia
rẽ, gây bè phái. Họ được biết đến như nhóm Kharijites – nghĩa là “những
người tự tách ra”. Nhóm người này dựng lại những ý tưởng của những
thành viên theo Ali thành một học thuyết cách mạng mới: họ nói rằng theo
dòng máu hay gia phả không có nghĩa gì hết. Thậm chí một người nô lệ
cũng có quyền dẫn đầu một cộng đồng. Khả năng duy nhất phải là người có
khí sắc đặc biệt. Không ai sinh ra đã là lãnh đạo cả và một cuộc bầu cử đơn
thuần không thể biến đổi một người thành một vị lãnh đạo. Người nào có
lòng sùng kính đích thực lớn nhất đối với các giá trị Hồi giáo thì người đó
sẽ là vị lãnh đạo, không cần phải bầu cử. Tuy nhiên, người đó phải có trách
nhiệm với nhân dân. Nếu người này chỉ phạm một lỗi thật nhỏ thì người đó
phải rời cương vị và một người khác sẽ trở thành người lãnh đạo (caliphat).
Nhưng “những người tự tách ra” (Kharijites) này lại không nói rõ vấn đề
vận hành giữa việc từ bỏ cương vị và nhậm chức xảy ra như thế nào. Đó
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không phải là việc của họ. Họ chỉ cần biết rằng Ali đã không giữ trách
nhiệm và ông cần phải rời bỏ cương vị. Do ông không chịu rời bỏ chức vụ
này, một thành viên trẻ nóng vội của nhóm Kharijites đã tự mình giải quyết
vấn đề. Vào năm 40 Hồi lịch, người này đã ám sát Ali.
Những người theo phe của Ali lập tức muốn chọn con trai của ông là
Hasan làm người kế nhiệm nhưng Muawiya đã dẹp thách thức này sang một
bên bằng cách đưa cho ông Hasan một khoản tiền để ông từ bỏ chức vụ
caliphat. Người cháu trai lớn của Thiên Sứ Muhammađ, vừa đau khổ, vừa
kiệt quệ vì chiến tranh, đứng ngoài không tham gia. Ông không còn lòng dạ
nào để tiếp tục chiến đấu trong hoàn cảnh hiện hành, tuyên bố làm caliphat
chỉ là cái cớ để chiếm đoạt quyền lực và chẳng tốt lành gì. Và do đó, triều
đại Umayyađ bắt đầu.
Cái chết của Ali đã chấm dứt thời kỳ đầu tiên của lịch sử Hồi giáo.
Những nhà sử học Hồi giáo đã gọi bốn vị lãnh đạo đầu tiên sau thời kỳ của
Thiên Sứ Muhammađ là những vị caliphat chân chính. Chắc chắn rằng cuộc
sống trong thời kỳ của họ không hề ngọt ngào và kỳ diệu. Bằng cách gọi họ
là những vị caliphat chân chính, tôi không nghĩ rằng những nhà sử học Hồi
giáo ngụ ý về một sự hoàn hảo. Thay vào đó, họ nói rằng sự tiến hóa của
cộng đồng từ thời kỳ đầu của niên lịch Hồi giáo cho tới lúc ám sát Ali là
một bi kịch tôn giáo. Đúng vậy, có đổ máu và đau lòng nhưng cuộc khủng
hoảng không phát sinh từ những người nhỏ mọn ganh đua quyền lực, tiền
tài và danh vọng. Bốn vị caliphat và những người bạn đạo gần gũi của
Thiên Sứ Muhammađ đã cố gắng hết sức để thực hiện công việc và họ đã là
cốt lõi của cộng đồng trong thời kỳ này. Mỗi người trong số họ nắm một vai
trò quan trọng khác nhau trong công việc nhưng không một ai có thể nắm
bắt và hiểu thấu hết toàn bộ công việc như Thiên Sứ Muhammađ đã làm.
Những người kế vị trực tiếp từ Thiên Sứ giống như sáu người đàn ông mù
lòa đang cố gắng phân biệt xem con voi giống như một sợi dây thừng, một
bức tường hay một cái trụ cột… Tất cả các cuộc đấu tranh trong thời kỳ của
các vị caliphat chân chính mang một ý nghĩa thần học bởi vì các vấn đề mà
họ phải vật lộn mang tính chất cơ bản về thần học. Sau cái chết của Ali, vai
trò caliphat chỉ còn mang tính chất là một đế chế.



Chương 5

ĐẾ CHẾ UMAYYAĐ
40 – 120 Hồi lịch
661 – 737 Dương lịch
Dĩ nhiên Muawiya không tự hiện diện mình như người đã chấm dứt
thời kỳ tôn giáo. Ông ta tự xưng là caliphat và cho rằng ông đang tiếp tục
sứ mệnh tuyệt vời giống như những người tiền nhiệm của ông. Tuy nhiên,
vào cuối cuộc đời, ông đã triệu tập một hội đồng các vị lãnh đạo bộ lạc Ảrập để thảo luận xem ai là người sẽ kế nhiệm ông. Buổi họp tiến hành dưới
hình thức ủy ban tư vấn giống như ủy ban mà ông Omar đã thành lập. Các
vị thủ lĩnh nghĩ rằng ý kiến của họ được tôn trọng một cách chân thành và
bắt đầu thảo luận về thành tích của mỗi ứng cử viên. Đột nhiên, một trong
những tay sai của vị caliphat phóng dậy, quắc mắt nhìn mọi người. “Ngay
bây giờ,” hắn cau mày: “Đây là vị chỉ huy của những người trung tín.” Hắn
ta chỉ vào Muawiya. “Sau khi Muawiya chết thì sẽ là người này.” Hắn chỉ
vào Yaziđ, người con trai cả của hoàng đế. “Và nếu bất cứ ai phản đối thì sẽ
là cái này!” Hắn rút thanh gươm ra.1
Những vị lãnh đạo bộ lạc hiểu ý. Họ xem xét tất cả các hình thức dân
chủ Hồi giáo một cách đúng đắn và bàn bạc xôn xao, nhưng cuối cùng thì
họ cũng nghiêm túc chọn ông Yaziđ làm vị caliphat kế tục. Khi họ trở về
nhà vào đêm hôm đó, họ đều biết rằng đã lựa chọn rồi thì không thể thay
đổi được nữa.
Tuy nhiên, khi ông Yaziđ nắm cương vị lãnh đạo, ông được biết rằng
cha của ông không chỉ đơn thuần loại bỏ mà còn đàn áp các phần tử nổi
loạn. Kể từ đó, ông Yaziđ theo dõi một cách chặt chẽ tất cả những ai có thể
thách thức quyền lực của ông, đặc biệt là đối với những người thân và hậu
duệ của Ali. Vào thời điểm này, ông Hasan đã qua đời nhưng người em trai
của ông là Husên vẫn còn sống. Và để cho chắc chắn, vị lãnh đạo này quyết
định sẽ ám sát ông Husên trên đường hành hương tới thánh địa Mecca.
Lúc này ông Husên đang ở tuổi 40. Ông biết rằng những người cùng
phe của cha ông coi ông mới là vị caliphat đích thực. Ông cũng biết rằng
những người Hồi giáo luôn sốt sắng dõi theo ông, mong ông tiếp tục cuộc
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cách mạng tâm linh, nhưng không một người nào có thể gánh nổi một trách
nhiệm nặng nề như vậy được. Ông Husên đã từ giã tham gia chính trường
và sống một cuộc sống bình lặng để cầu nguyện và chiêm nghiệm về tất cả
những năm vừa qua, đồng thời suy niệm về sứ mệnh của ông ngoại của ông.
Nhưng khi ông được biết về âm mưu ám hại mình và những kẻ sát thủ
của ông Yaziđ dự định giết ông ngay tại đền Ka-ba, ông Husên có thể
không làm gì chống lại được. Ông không có quân đội, không có kinh
nghiệm quân sự. Còn ông Yaziđ thì có cả một mạng lưới gián điệp, một kho
bạc và quân đội. Mặc dù vậy, vào năm 60 Hồi lịch (680 DL), ông Husên
tuyên bố rằng ông sẽ thách thức ông Yaziđ và rời Mêđina với một lực lượng
gồm 72 người.
Trên thực tế, gọi là “lực lượng” thì có vẻ hơi phóng đại: 72 người bao
gồm cả vợ con ông Husên và những người thân đã cao tuổi. Chỉ có một số
ít là nam giới đang ở độ tuổi chiến đấu. Ông nghĩ gì mà lại thực hiện như
vậy? Có phải ông thực sự tưởng tượng rằng ông có thể lật đổ triều đại
Umayyađ với một lực lượng nhỏ bé này chăng? Hay có lẽ ông nghĩ rằng
nếu ông chỉ cần thực hiện thách thức này, ông sẽ tạo ra cơn lốc về một cuộc
khởi nghĩa và truyền cảm hứng cho các bộ lạc tham gia cùng với ông?
Có lẽ là không. Trong bài truyền giáo cuối cùng trước khi khởi hành,
ông Husên nói với những người tuỳ tùng rằng ông biết chắc sẽ bị giết
nhưng ông không sợ bởi vì cái chết của “dòng dõi con cháu Ađam giống
như một sợi dây chuyền xung quanh cổ của một cô gái trẻ.”2 Ông cũng đọc
câu kinh Qur-an kêu gọi mọi người hãy đứng lên chống lại kẻ cai trị bất
công như ông Yaziđ. Nếu con trai của Ali và bà Fatima, cháu ngoại của
Thiên Sứ lại không đứng lên chống chế độ độc tài thì ai sẽ làm? Như đã mô
tả theo các lời thuật lại, ông Husên đã quyết tâm tạo ra một tấm gương cho
cuộc sống của chính ông: ngay từ đầu, ông cảm tưởng như mình bắt đầu
một cuộc hành hương với một ý nghĩa đáng nhớ. Theo cách nói khác, ông
đã tự dấn thân vào cái chết một cách cao quý.
Khi ông Yaziđ nghe được tin rằng cháu trai của Thiên Sứ đã khởi hành,
ông ta liền gửi một đội quân để tiến đánh. Ông Husên không hề tạo ra mối
đe dọa thực sự nào đối với đế chế nhưng ông Yaziđ vẫn muốn đè bẹp ông
Husên với một lực lượng áp đảo nhằm cảnh báo các thành phần cấp tiến có
ý định nổi loạn. Ông cử một đội quân đông gấp nhiều lần so với nhóm
người nhỏ bé của ông Husên, đủ khiến cho không có một sự trở tay nào.
Truyền thuyết nói rằng con số đó từ 400 cho tới 40 nghìn người.
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Quân đội đế chế đuổi kịp ông Husên tại sa mạc phía Bắc của thành phố
Karbala, gần biên giới phía Bắc của Iraq. Nếu bạn xem các bản báo cáo về
thời tiết ở vùng này vào bất cứ ngày hè nào, bạn sẽ thấy nhiệt độ lên tới
46°c (115°F). Trong một ngày oi ả như vậy, quân đội đế chế đã đánh bẫy
nhóm người của ông Husên ngay tại gần sông Euphrates. Tuy nhiên, ông
Husên đã làm những gì mà cha của ông không làm được. Ông từ chối giải
quyết, thỏa hiệp hay thương thuyết. Ông nói rằng Thượng Đế đã chọn ông
để dẫn dắt cộng đồng của những người đức hạnh và ông sẽ không chối bỏ
sự thật đó.
Các chiến binh trong nhóm của ông Husên, từng người, từng người một
xông ra và lần lượt ngã xuống. Trong khi đó, tất cả phụ nữ, trẻ em và người
già chết vì khát. Khi trận chiến đến hồi chung cuộc, bên chiến thắng nhào
vào cắt đầu ông Husên và dâng cho vị lãnh đạo quân đội cùng với dòng ghi
chú hả hê.
Cái đầu cắt đứt được đưa đến trong lúc ông Yaziđ đang tiêu khiển với
một vị đại sứ người Byzantine và điều này đã làm hỏng cả bữa tiệc buổi tối.
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Vị đại sứ người Byzantine nói: “Đây có phải là cách mà người Hồi giáo các
ông hành xử ? Chúng tôi là người Thiên Chúa giáo nhưng chưa bao giờ đối
xử với những hậu duệ của Thiên Sứ Giê-su theo cách này”. Lời chỉ trích đã
làm cho ông Yaziđ giận dữ và ông ra lệnh tống “tên La Mã” này vào tù.
Tuy nhiên, không bao lâu sau, ông thấy rằng việc giữ cái đầu cắt đứt này có
thể làm xấu đi mối quan hệ với quần chúng, do đó, ông gửi trả lại thành phố
Karbala để chôn cùng với cơ thể.
Ông Yaziđ không nghi ngờ và tin rằng mình đã giải quyết được vấn đề:
chắc chắn những hậu duệ của Ali sẽ không bao giờ phá rối được nữa. Tuy
nhiên, ông đã hoàn toàn sai lầm. Qua việc đánh bại ông Husên tại Karbala,
vị hoàng đế này đã châm lên một tia lửa. Giờ đây, những người theo chân lý
của Ali trở thành những người theo trường phái Shi-ait. Vậy trường phái
Shi-ait là gì? Mọi người thường nghe qua như đó chỉ là một cuộc tranh cãi
về việc thừa kế triều đại, giống như những trận chiến giữa Mauđ và Stephen
trong thế kỷ thứ 20 tại Anh. Nếu đây thực sự là nguyên nhân thì phong trào
này sẽ dần dần biến mất sau khi Ali chết. Ngày nay, ai còn tự xưng là người
theo trường phái Mauđ hay trường phái Stephen? Ai còn quan tâm tới việc
cả hai người này ai đáng được lên ngôi tại Anh? Tuy nhiên, Ali tiếp tục có
những tín đồ mới gia nhập ngay cả sau khi ông qua đời. Cấp bậc của người
Shi-ait tiếp tục tăng lên. Thậm chí những người còn chưa sinh ra sau khi Ali
qua đời, lớn lên đã nắm lấy chân lý của ông và định hình bản sắc của họ
qua sự xác nhận rằng ông mới đáng là vị caliphat đầu tiên. Làm sao điều
này có thể xảy ra?
Dĩ nhiên, câu trả lời là các tranh chấp về việc ai làm lãnh đạo đế chế
không đơn thuần là một cuộc tranh chấp triều đại. Các vấn đề quan trọng về
tôn giáo cũng bao gồm trong đó, bởi vì sự lựa chọn không chỉ liên quan tới
việc ai là người lãnh đạo mà còn liên quan tới việc người lãnh đạo sẽ là
người như thế nào. Những người theo phe của Ali thì nhìn nhận ông có
những điểm mà những vị lãnh đạo khác không có: một phẩm chất tinh thần
do Thượng Đế ban đã làm ông khác với những người bình thường, một
phẩm chất mà họ đã từng thấy ở Thiên Sứ Muhammađ. Không một ai nói
Ali là một thiên sứ. Và cũng không một ai yêu cầu điều này và vì thế họ gán
cho Ali một danh xưng khác. Họ nói rằng ông là một vị lãnh tụ (imam).
Ban đầu, từ “imam” chỉ đơn giản là một thuật ngữ dùng để chỉ một
người dẫn đầu buổi hành lễ. Đối với hầu hết người Hồi giáo thì nghĩa của từ
này vẫn còn đến tận ngày nay. Từ này được dùng trong đế chế Umayyađ
dùng để chỉ sự tôn trọng nhưng không hề mang ý nghĩa nào trọng đại hơn
như tôn sùng hay vinh danh. Mỗi khi có một nhóm người Hồi giáo tụ tập lại
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để hành lễ thì một người trong số họ phải dẫn đầu buổi hành lễ và người
này làm không khác gì những người khác. Anh ta chỉ đứng một mình trước
những người khác và duy trì cho cả nhóm người cùng làm theo các nghi
thức hành lễ. Mọi thánh đường đều có imam và khi người này không dẫn
đầu buổi hành lễ thì anh ta có thể lau sàn hay sửa mái nhà.
Nhưng khi người Shi-ait nói đến từ “Imam”, họ muốn nói đến một vị trí
vinh danh hơn. Đối với người Shi-ait, chỉ có một vị “imam” duy nhất trên
thế giới và không có một người thứ hai. Họ lấy từ những tiền đề cho rằng
Thiên Sứ Muhammađ có một bản năng thần bí, một loại phúc đức do
Thượng Đế ban cho mà họ gọi là Baraka. Khi Thiên Sứ qua đời thì phúc
đức này được chuyển sang cho Ali vào thời điểm ông trở thành imam đầu
tiên. Khi Ali chết thì phúc đức đó chuyển sang cho con trai của ông là
Hasan – vị imam thứ hai. Sau đó, chuyển cho người em trai của ông Hasan
là Husên – vị imam thứ ba. Khi ông Husên tử vì đạo tại Karbala, tất cả các
ý tưởng về “imam” được tích tụ lại trong một khái niệm thần học phong
phú cho rằng sự ham muốn tôn giáo không được nuôi dưỡng bởi các học
thuyết chính thống tại thời điểm đó.
Theo như Abu Bakr và Omar thì học thuyết chính thống cho rằng Thiên
Sứ Muhammađ là một sứ giả cung cấp các chỉ dẫn về cách sống. Thông
điệp này rất vĩ đại và mang tính duy nhất. Ngoài việc truyền đạt kinh Quran, tính trọng đại tôn giáo duy nhất của Thiên Sứ Muhammađ là Sunna, bộ
chỉ dẫn về cách sống của ông, một tấm gương để cho người khác noi theo
nếu họ muốn có được sự hài lòng từ Thượng Đế. Những người chấp nhận
học thuyết này được biết tới như người Sunni. Họ chiếm chín phần mười
trong cộng đồng Hồi giáo ngày nay.
Ngược lại, người Shi-ait cảm thấy rằng nếu chỉ cố gắng bằng nỗ lực
của riêng mình thì họ không thể có được vị trí ở Thiên Đường. Đối với họ,
sự chỉ dẫn vẫn chưa đủ. Họ muốn tin rằng những chỉ dẫn trực tiếp từ
Thượng Đế vẫn được truyền đạt tới thế giới thông qua một số người được
lựa chọn. Những người này có thể giúp cho những người tin tưởng khác có
được ân sủng về một sự cứu rỗi linh hồn. Một số nhân vật hiện nay vẫn còn
sống và có thể làm cho thế giới được ấm áp và tinh khiết. Họ dùng từ
“imam” để nói về những người này. Sự có mặt của “imam” này trên thế
giới nhằm đảm bảo khả năng tiếp tục về các phép lạ.
Khi ông Husên tới thành phố Karbala, ông không hề có cơ hội chiến
thắng. Hy vọng duy nhất của ông nằm trong khả năng Thượng Đế tạo ra
một phép màu, nhưng sau đó, định mệnh dở dang tiếp tục tạo nên phép
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màu, đó chính là nguyên tắc về sự hiện diện của ông. Ông và những người
đi theo đã chọn cái chết như một biểu tượng chối bỏ khả năng này. Theo
như những lý giải cuối cùng, đối với người Shi-ait, một điều kỳ diệu đã xảy
ra tại Karbala, đó là điều kỳ diệu về việc tử vì đạo của ông Husên.
Cho tới ngày nay, người Shi-ait trên toàn thế giới kỷ niệm ngày giỗ của
ông Husên bằng một ngày để tang. Họ tập trung lại để than thở và kể về câu
chuyện tử vì đạo. Một lời tường thuật tôn giáo kể lại rằng ông Husên đóng
vai một nhân vật cứu độ ở một quy mô vô hạn định. Bằng việc hy sinh, ông
Husên đã có được vị trí ở gần Thượng Đế và có được đặc quyền can thiệp
giùm cho những người mắc lỗi. Những người đi theo và tin tưởng ông sẽ
được cứu vớt và được vào vườn Thiên Đàng, cho dù người đó đã từng
phạm lỗi gì đi nữa. Ông Husên đã mở ra cánh cửa hy vọng cho người Shiait. Tin vào ông Husên thì bạn không thể có thêm vàng bạc hay địa vị, hay
may mắn trong tình yêu, nhưng điều này giúp bạn được vào Thiên Đàng: và
điều đó là một phép lạ.
Và bây giờ là câu chuyện chính trị diễn ra sau khi Muawiya nắm
quyền. Sự vận hành của đế chế Umayyađ có lẽ đã chấm dứt sự ra đời của
của Hồi giáo như một sự kiện tôn giáo nhưng nó đã làm cho sự phát triển
của Hồi giáo như một nền văn minh và một đế chế chính trị. Trong biên
niên sử của lịch sử phương Tây, các đế chế Umayyađ đã đánh dấu sự khởi
đầu về tính vĩ đại của Hồi giáo. Họ đã đặt Hồi giáo trên bản đồ bằng việc
bắt đầu một thời hoàng kim kéo dài sau khi bản thân các đế chế đã bị sụp
đổ.
Dù Muawiya có những thiếu sót nhưng ông sở hữu một khả năng phi
thường về chính trị. Những phẩm chất này đã giúp ông đánh bại Ali và làm
ông có được vương triều thịnh vượng. Sự vận hành trong triều đại của ông
đã giúp cho đế chế Hồi giáo đứng vững trong nhiều thế kỷ.
Đây quả là một điều rất trớ trêu bởi vì chúng ta không hề quên khi sự
nghiệp truyền đạo của Thiên Sứ Muhammađ bắt đầu thì Umayyađ là một bộ
tộc đứng hàng đầu trong số những tầng lớp giàu có tại Mecca. Khi Thiên Sứ
Muhammađ lên án sự tàn ác của những người giàu có, những người không
nghĩ tới người nghèo và bóc lột những góa phụ và trẻ mồ côi thì Thiên Sứ
chỉ nói tới một vài người quan trọng trong bộ tộc Umayyađ. Khi Thiên Sứ
Muhammađ vẫn còn sống ở Mecca, bộ tộc Umayyađ đã thay nhau hành hạ
những người đi theo Thiên Sứ. Họ đã đồng lõa trong âm mưu ám sát Thiên
Sứ Muhammađ trước khi di cư và dẫn một vài lực lượng nhằm dập tắt cộng
đồng của Thiên Sứ ngay sau khi những người Hồi giáo chuyển tới Mêđina.
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Nhưng khi Hồi giáo trở nên vững mạnh thì bộ tộc Umayyađ cải đạo và
gia nhập vào cộng đồng. Họ nằm trong số tầng lớp trí thức và đồng thời
cũng leo lên đỉnh cao của xã hội mới này. Vào thời tiền Hồi giáo, chỉ có
một vài người trong số họ thuộc tầng lớp trí thức của thành phố. Giờ đây,
họ thuộc tầng lớp trí thức cao nhất của cả đế chế mang tính toàn cầu. Tôi
chắc chắn rằng không ít người trong số họ đang cố gãi đầu để nhớ tại sao
trước đây họ lại không thích đức tin này.
Nắm cương vị lãnh đạo nên bộ tộc Umayyađ có nhiều quyền lực chính
trị vững mạnh được thừa hưởng từ những người tiền nhiệm, đặc biệt là từ
ông Omar và ông Othman. Ông Omar đã làm cho họ có được một ân huệ vĩ
đại nhờ vào thánh chiến nhằm chống lại những kẻ ngoại đạo, hay còn gọi là
jihađ. Khái niệm về thánh chiến đã khiến cho những người lãnh đạo Hồi
giáo duy trì tình trạng chiến tranh tại biên giới một cách triền miên. Đây là
một chính sách mang lại lợi nhuận một cách rõ rệt.
Nhưng có một điều, chiến tranh triền miên làm suy giảm bạo lực và
giúp cho nội địa của đế chế được yên ổn. Điều này càng củng cố lý thuyết
đã được phát triển trong thời của những vị caliphat đầu tiên về sự chia cắt
giữa một thế giới hòa bình (Hồi giáo) và một thế giới đầy chiến tranh (tôn
giáo hay lý tưởng khác ngoài Hồi giáo).
Chiến tranh triền miên tại biên giới đã giúp cụ thể hóa khái niệm về
chiến tranh và hòa bình. Thứ nhất, dường như nó làm cho câu chuyện này
như có thật, biên giới nói chung là một nơi đầy bạo lực. Trong khi đó, nội
địa nói chung lại là một nơi đầy hòa bình và an ninh. Thứ hai, qua cách
giúp cho điều này trở thành sự thật bằng việc thống nhất các bộ tộc người
Ả-rập chống lại những kẻ xung quanh. Mặt khác, khái niệm về thánh chiến
đã làm giảm các cuộc chiến giết hại lẫn nhau không ngừng của các bộ tộc
người Ả-rập và do đó đã thực sự giúp cho thế giới Hồi giáo thành một thế
giới (tương đối) hòa bình.
Bạn có thể thấy động lực này một cách rõ ràng hơn nữa khi bạn nhìn
nhận những người tham gia vào các cuộc chiến tranh bành trướng. Các vua
chúa thường phái các đội quân chuyên nghiệp thực hiện mệnh lệnh của họ
dựa theo một số quy hoạch tổng thể. Đội quân của các bộ tộc nếu thích thì
họ tham gia chiến dịch như những người tình nguyện vì đức tin. Họ thường
làm điều này thể theo nguyện vọng của họ chứ không phải vì tuân theo lệnh
của vị caliphat. Nếu họ không chiến đấu tại biên giới nhằm mở mang bờ cõi
dưới sự cai trị của người Hồi giáo thì có lẽ họ đang đánh nhau tại nhà để
giành giật chiến lợi phẩm từ các nước láng giềng của họ.
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Chiến tranh triền miên cũng củng cố về việc Hồi giáo xác nhận về
Thượng Đế, chừng nào nó kéo dài cho đến khi dành được thắng lợi. Ngay
từ đầu, thành công đáng kinh ngạc về chính trị và quân sự có chức năng
như cốt lõi của Hồi giáo bằng cách xác nhận về phép lạ. Thiên Sứ Giê-su có
thể đã chữa lành người mù và làm cho người chết sống lại. Thiên Sứ Mose
có thể đã biến một cây gậy thành một con rắn và dẫn đầu cuộc di dân tới bờ
biển Đỏ, nơi đó biển đã rẽ ra. Những phép lạ nhìn thấy được này đã chứng
tỏ sự hiện diện của Thượng Đế và sự dẫn dắt thiêng liêng của Ngài cho các
thiên sứ.
Tuy nhiên Thiên Sứ Muhammađ thực sự không bao giờ có những phép
lạ siêu nhiên như vậy. Ông không bao giờ kêu gọi mọi người đi theo bằng
cách phô diễn quyền lực, điều đó mâu thuẫn với quy luật thiên nhiên. Một
phép lạ siêu nhiên là việc ông thực sự thăng thiên lên Thiên Đàng trên một
con bạch mã từ thành phố Jesuralem và đây không phải là một phép lạ được
thực hiện cho quần chúng xem. Phép lạ này diễn ra với ông mà không có ai
chứng kiến nhưng sau đó ông đã kể lại điều này với những người bạn đạo.
Người ta có thể tin hay không thì tùy họ, việc này không ảnh hưởng tới sứ
mệnh của ông bởi vì ông không đưa ra bằng chứng thăng thiên để chứng
minh thông điệp của ông là sự thật.
Không, phép lạ của Thiên Sứ Muhammađ (ngoài kinh Qur-an và sự tác
động mang tính thuyết phục tới người nghe) là việc người Hồi giáo chiến
thắng các trận chiến ngay cả khi lực lượng đối phương mang tính áp đảo 3
chọi 1. Phép lạ này tiếp tục dưới thời của những vị caliphat đầu tiên, ví dụ
như việc lãnh thổ cai trị bởi người Hồi giáo được mở rộng với tốc độ chóng
mặt. Và điều gì có thể giải thích cho sự thành công này nếu không có sự
can thiệp của Đấng Tối Cao?
Phép lạ tiếp tục diễn ra dưới đế chế Umayyađ. Chiến thắng không đến
nhanh chóng và cũng không đột ngột. Sau đó, các chiến thắng kịch tính
giảm đi theo thời gian bởi vì người Hồi giáo không còn thấy lực lượng của
họ áp đảo như thời kỳ đầu. Điểm mấu chốt là họ tiếp tục chiến thắng và
lãnh thổ tiếp tục được mở rộng – nó không bao giờ bị thu hẹp. Vì vậy, chiến
tranh càng triền miên thì càng khẳng định sự thật về Hồi giáo, và điều này
lại thúc đẩy có được chiến thắng. Chiến thắng lại khẳng định sự thật Hồi
giáo mà nó lại thúc đẩy … và cứ thế tiếp tục thành một cái vòng luẩn quẩn.
Chiến tranh triền miên cũng mang lại một số lợi nhuận rõ rệt. Theo như
người Hồi giáo thì những kẻ thống trị nhưng bất tuân Allah đã đánh thuế
nhân dân cho đến khi kho bạc đầy ắp, rồi sau đó người Hồi giáo xuất hiện
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và sẽ lật đổ ngai vương, giải phóng nhân dân và lấy lại kho bạc. Điều này
làm cho những người được giải phóng thấy hạnh phúc và người Hồi giáo
trở nên giàu có. Tất cả mọi người đều có một kết thúc tốt đẹp ngoại trừ
những kẻ thống trị thất bại.
Một phần năm số của chiến lợi phẩm được trả lại vào nguồn vốn, được
phân chia trong cộng đồng và dành cho những người nghèo trước tiên.
Nhưng dưới mỗi thời caliphat, sự tăng trưởng theo phần trăm được trích
vào công quỹ; khi đế chế Umayyađ lên ngôi thì họ chuyển tất cả các doanh
thu vào công quỹ và dùng nó để trả chi phí trong chính phủ, trong đó bao
gồm các dự án xây dựng, các công trình xa hoa và những khoản tiền quyên
trợ hoang phí. Doanh thu từ các cuộc chiến triền miên tại biên giới cho
phép đế chế Umayyađ hoạt động một cách tích cực trong xã hội, làm lợi
cho dân mà không cần phải tăng thuế.
Có những tiền lệ được để lại cho đế chế Umayyađ từ thời của vị lãnh
đạo Othman. Tiền lệ này cho phép người Hồi giáo chi tiêu tiền theo ý
muốn, miễn là họ theo các quy định chặt chẽ của Hồi giáo. Căn cứ vào luật
lệ từ thời ông Othman, đế chế Umayyađ cho phép người Hồi giáo được mua
đất trong lãnh thổ xâm chiếm bằng tiền mượn từ kho bạc. Dĩ nhiên là người
mượn phải quen biết rất rộng để có thể vay tiền theo cách này, thậm chí
người ta còn thực hiện việc mượn tiền rất nhiều trong thời của ông Othman.
Do luật Hồi giáo cấm các khoản vay có lãi suất vì thế việc mượn tiền này
không được tính lãi, điều này khiến mọi người cảm thấy an tâm về tài
chính.
Ông Omar đã ra lệnh cho các chiến binh Hồi giáo người Ả-rập di
chuyển tới ở những doanh trại cách xa với người dân địa phương, một phần
để tránh động chạm tới quyền lợi và sự nhạy cảm của dân bản địa, phần
khác để tránh cho người Hồi giáo không bị quyến rũ bởi những trò tiêu
khiển của người ngoại đạo, đồng thời nhằm giúp thiểu số người Hồi giáo
không bị lấn áp bởi đa số người bản địa. Trong thời Umayyađ, những doanh
trại này phát triển thành các thành phố Ả-rập kiên cố và là nơi ở cho tầng
lớp quý tộc mới, những người sở hữu và hưởng lợi từ khoản bất động sản
rộng lớn ở các vùng nông thôn xung quanh.
Tuy nhiên, xã hội Hồi giáo không giống như thời kỳ phong kiến Âu
châu. Những lãnh địa này đủ rộng để thực hiện theo kiểu kinh tế tự cung tự
cấp, sản xuất để tiêu dùng ngay. Đế chế Umayyađ nổi tiếng với các đồ thủ
công mỹ nghệ và nó được liên kết với nhau qua những mạng lưới thương
mại phức tạp. Sự giàu có không những vượt ra ngoài lãnh địa mà nó còn tới
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cả những vùng đất xa xôi và tạo ra sự trao đổi qua lại về thương mại. Các
thành phố doanh trại dần trở thành đầu mối trung chuyển thương mại sầm
uất. Thế giới Hồi giáo được biết đến với các thành phố hùng mạnh. Đó là
một thế giới tao nhã.

ĐẾ CHẾ UMAYYAĐ

Bản thân Muawiya bị lên án như một hình ảnh kiệt quệ bên cạnh những
người nổi tiếng về tinh thần như những vị caliphat được dẫn dắt theo đường
lối đúng đắn. Ông không chứng tỏ được mình như một nhà quản lý kinh tế,
một chính trị gia. Tàn bạo nhưng quyến rũ, ông có được sự hợp tác của
những vị thủ lĩnh Ả-rập bất kham, chủ yếu là qua sự thuyết phục, dùng
quyền lực quân đội để trấn áp các cuộc nổi dậy đồng thời áp đặt luật pháp
và trật tự. Điều này làm lợi cho ông và cũng làm cho con đường tới cuộc
sống văn minh được suôn sẻ.
Hãy cùng xem xét lời cảnh báo vừa cứng rắn, vừa xoa dịu đối với
người dân Basra, được thiết lập bởi người em nuôi của Muawiya là Ziyađ,
người được bổ nhiệm làm thống đốc thành phố Basra: “Các người được
phép nghĩ tới họ hàng trước tiên và đặt tôn giáo vào vị trí thứ hai; các người
kiếm cớ, che giấu những kẻ đồng lõa và xé bỏ những chứng từ mà Hồi giáo
đã đưa ra để bảo vệ các ngươi. Hãy cẩn thận không được rón rén ra ngoài
vào ban đêm. Ta sẽ giết tất cả những ai ở ngoài đường sau khi trời tối. Hãy
cẩn thận không được kêu gọi họ hàng gần của các người; Ta sẽ cắt lưỡi của
bất cứ ai đi kêu gọi… Ta cai trị với sự toàn năng của Thượng Đế và giúp
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các người với bổng lộc của Ngài. Ta yêu cầu các người hãy tuân lệnh và
các người có thể yêu cầu lẽ phải từ ta… Ta sẽ không thất bại trong ba điều:
Bất cứ ai muốn nói với ta thì ta luôn có mặt. Ta sẽ luôn trả lương đúng thời
hạn và ta sẽ không cử các người ra chiến trận quá lâu hoặc quá xa. Đừng
duy trì sự tức giận hay hận thù chống lại ta, nó sẽ làm cho các người suy
yếu. Ta thấy có nhiều người rơi đầu. Hãy để cho mỗi người tự thấy đầu của
mình vẫn còn tồn tại ở trên vai!”3
Đế chế Umayyađ nuôi dưỡng các tổ chức Hồi giáo. Họ hỗ trợ cho các
học giả và các nhà tư tưởng tôn giáo, đồng thời củng cố luật pháp và cho
phép sống theo luật Hồi giáo được phát triển.
Dưới thời Umayyađ, không chỉ có người Ả-rập lấy cảm hứng từ nguồn
năng lượng thương mại và ý tưởng xã hội mà nó còn lan tràn khắp thế giới
Hồi giáo. Những gia chủ giàu sang đóng góp từ thiện một cách hào phóng
cho các tổ chức tôn giáo từ thiện được gọi là quỹ từ thiện. Áp lực xã hội đã
đẩy họ tới đó, nhưng điều này cũng tạo nên một động lực tôn giáo: tất cả
mọi người đều muốn có sự kính trọng trong xã hội và người giàu có thể thu
hút thêm nhiều sự kính trọng hơn bằng cách bảo trợ một quỹ từ thiện.
Trên thực tế, quỹ từ thiện không thể bị xóa bỏ bởi người sáng lập. Một
khi được thành lập thì nó mang tính chủ quyền riêng. Nó giống phiên bản
của người Hồi giáo, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích
từ thiện. Theo luật Hồi giáo, quỹ từ thiện không được đánh thuế. Người ta
thu tiền từ các nhà tài trợ rồi phân phát cho người nghèo, xây dựng thánh
đường, mở các trường học, bệnh viện, trại trẻ mồ côi. Nói chung, điều này
giúp tầng lớp thượng lưu đang phát triển thể hiện thông qua hình thức tôn
giáo và làm từ thiện, đồng thời giúp họ cảm thấy tốt khi giàu có.
Dĩ nhiên phải có người nào đó phải thực hiện việc quản lý quỹ từ thiện.
Họ phải điều hành công việc, thiết lập chính sách, quản lý tài chính. Không
phải ai cũng làm được điều này. Để có uy tín về tôn giáo thì quỹ từ thiện
phải được điều hành bởi người nổi tiếng về đạo đức và hiểu biết tôn giáo.
Đội ngũ tôn giáo càng nổi tiếng thì uy tín về quỹ từ thiện và sự tôn trọng tới
người sáng tạo và những người tài trợ càng tăng thêm.
Kể từ khi quỹ từ thiện kết thúc việc quản lý bất động sản, cao ốc và các
quỹ cấp vốn thì việc quản lý mở ra một khả năng rộng cho việc thay đổi
quyền lực xã hội trong xã hội Hồi giáo (thậm chí ngay cả khi quỹ từ thiện
trở thành một thiết bị mà những gia đình giàu có dùng để bảo vệ tài sản của
họ tránh khỏi việc đóng thuế). Nếu bạn có tiếng trong giới học giả tôn giáo
nhưng lại không giàu có, bạn có thể hy vọng có một vị trí tốt nhờ quỹ từ

82

Định Mệnh Dở Dang

thiện, và bạn không cần phải nhờ vả một gia đình nổi tiếng để trở thành một
học giả nổi danh. Bạn chỉ cần có trí tuệ, sẵn sàng làm việc tốt và cộng thêm
học tập chăm chỉ.
Bên cạnh đó, bạn phải biết tiếng Ả-rập vì đây là một ngôn ngữ thiêng
liêng: đối với người Hồi giáo, kinh Qur-an được viết và nói bằng tiếng Ảrập, qua đó nó biểu hiện sự hiện diện của Thượng Đế trong thế giới này; các
bản dịch về kinh Qur-an thì không còn là kinh Qur-an. Ngoài ra, những
cuốn sách tôn giáo đáng tin cậy cũng được viết bằng tiếng Ả-rập. Và dĩ
nhiên, bạn phải là người Hồi giáo. Hơn nữa, đế chế Umayyađ sớm tuyên bố
Ả-rập là ngôn ngữ chính thức của chính phủ, thay thế cho tiếng Ba Tư ở
phía Đông và tiếng Hy Lạp ở phía Tây, cũng như các ngôn ngữ địa phương
ở các nơi khác. Vì vậy, thời kỳ Umayyađ được xem như một đế chế của
người Hồi giáo về việc phát triển tiếng Ả-rập và Hồi giáo.
Khi tôi nói về việc phát triển Hồi giáo thì ý tôi muốn nói về việc phát
triển số lượng người từ bỏ tín ngưỡng trước của họ như tín đồ theo đạo thờ
lửa, người Thiên Chúa giáo, người khác đạo, để cải đạo sang Hồi giáo và
sống trên lãnh thổ được trị vì bởi vị caliphat. Không còn nghi ngờ, một số
người cải đạo nhằm trốn thuế dành cho người ngoại đạo, nhưng có lẽ đây
không phải là toàn bộ câu chuyện, bởi vì người Hồi giáo cũng phải đóng
thuế để làm từ thiện, mà thuế này lại không áp dụng cho những người ngoại
đạo.
Một số người có thể cải đạo để theo đuổi cơ hội nghề nghiệp, nhưng
điều này cũng có vẻ phóng đại bởi vì việc cải đạo chỉ thực sự mở ra cơ hội
cho các công việc liên quan tới tôn giáo. Những người không cải đạo vẫn
có thể tiếp tục sống trên đất của họ, mở công ty, bán hàng hóa và theo đuổi
các cơ hội kinh doanh. Họ cũng có thể làm việc cho chính phủ nếu họ có kĩ
năng. Tầng lớp trí thức Hồi giáo không ngần ngại tuyển người tùy theo khả
năng. Nếu bạn biết về y học, bạn có thể trở thành bác sĩ, nếu bạn biết về xây
dựng, bạn có thể trở thành kiến trúc sư. Trong đế chế Hồi giáo, bạn có thể
trở nên nổi tiếng và giàu có ngay cả khi bạn là người Thiên Chúa giáo hay
Do Thái, người độc thần hay thậm chí cả những tín đồ thờ lửa, cho dù đạo
này khác xa so với Hồi giáo.
Nhưng tôi nghĩ hầu hết những người trên thế giới cải đạo sang Hồi giáo
là bởi vì dường như đây là Sự Thật. Chắc chắn một điều là không có lực
lượng hay sự thay đổi nào trong thời kỳ này lại có được sự tự tin và hào
quang về thành công như Hồi giáo. Ai mà lại không muốn gia nhập cộng
đồng Hồi giáo trong khi họ có thể gia nhập?
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Và họ có thể. Đây là một điều rất dễ dàng. Tất cả những gì họ cần làm
là nói “La illaha il-Allah wa Muhammađ ur-Rasulillah”: “Không có thượng
đế nào khác ngoài Thượng Đế Duy Nhất và Muhammađ là vị Sứ Giả của
Ngài”. Đó là tất cả những gì phải làm để có được chiếc thẻ tham gia vào
cộng đồng của người chiến thắng.
Nhưng những tín đồ đi theo lớn hơn rất nhiều so với lúc đầu nhìn qua.
“Không có thượng đế nào khác ngoài Thượng Đế” – chỉ với câu tuyên
thệ này đã tạo nên vô số các bài bình luận và chưa một ai đi đến kết luận về
ý nghĩa của câu này.
Và trên hết: “Muhammađ là vị Sứ Giả của Ngài.” Chấp nhận câu này
và bạn đã chấp nhận việc Thiên Sứ Muhammađ là vị Sứ Giả của Thượng
Đế. Bạn đã cam kết chính bản thân mình thực hiện năm lần hành lễ một
ngày, tránh ăn thịt lợn, thực hiện nhịn chay trong tháng Ramađan, sống điều
độ và nhiều thứ nữa.



Chương 6

ĐẾ CHẾ ABBASIĐ
120 – 350 Hồi lịch
737 – 961 Dương lịch
Con cháu của Yaziđ cai trị trong nhiều thế hệ, tạo ra quyền lực bảo thủ
trong toàn thế giới Hồi giáo, mở rộng quyền bá chủ của họ tới phía Tây của
Tây Ban Nha và phía Đông của Ấn Độ. Dưới quyền quản lý của họ, các
giáo lý Hồi giáo được xây dựng, viết ra và phong ấn thành những cuốn sách
luật. Một tập thể các học giả tôn giáo sở hữu những cuốn sách luật này.
Hiến pháp và pháp luật tại châu Mỹ được các luật sư biên soạn từ đó, đồng
thời các học giả tôn giáo cũng làm việc song song với các chính trị gia và
các quan chức của triều đình dưới đế chế Umayyađ nhằm tạo ra một xã hội
Hồi giáo rõ rệt.
Lịch sử chính thống của phương Tây thường ca ngợi quá trình này. Đế
chế Umayyađ cho rằng chất lượng tuyệt vời này giống như sự ổn định cho
một thế giới văn minh. Tính ổn định này giúp những nông dân lên kế hoạch
cho vụ đông xuân năm tới. Nó cũng giúp cho các doanh nhân đầu tư vào
những dự án dài hạn. Nó khuyến khích sinh viên theo các khóa nghiên cứu
dài hạn với tin tưởng rằng những gì họ học sẽ vẫn được áp dụng khi họ tốt
nghiệp. Tính ổn định giúp những học giả được tự do chuyên sâu vào nghiên
cứu và tìm tòi những bí ẩn của thiên nhiên mà không cần phải lo lắng rằng
gia đình của họ đang gặp nguy hiểm bởi những tên côn đồ.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có giá của nó, giá cho sự ổn định.
Cái giá này đảm bảo rằng những gì có ngày hôm nay thì ngày hôm sau còn
hơn thế nữa. Người giàu thì giàu hơn và người nghèo thì nghèo hơn. Các
thành phố kiến trúc tráng lệ mọc lên, nhưng những khu ổ chuột rộng lớn thì
vẫn chìm trong nghèo đói và bẩn thỉu. Công lý đã trở thành một thứ hàng
hóa mà chỉ những người giàu có mới mua được.
Một vấn đề nổi trội nữa, đó là việc luật Hồi giáo lan rộng một cách
nhanh chóng đã khiến nhiều sắc tộc tồn tại dưới sự bảo trợ của người Hồi
giáo. Điều này tạo lên một số vấn đề về việc làm thế nào người Hồi giáo có
thể giữ lời hứa tới những người anh em đồng đạo và việc bình đẳng cho tất
cả mọi người.
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Các chính sách Umayyađ có thể đã thúc đẩy việc Ả-rập và Hồi giáo
hóa nhưng không phải cả hai điều này được tồn tại bình đẳng khắp nơi. Tại
Bắc Phi, việc Ả-rập hóa diễn ra một cách nhanh chóng, có lẽ bởi vì sự chắp
vá của các nền văn hóa bản địa đã từ lâu bị phân chia dưới thuộc địa của
người Phê-ni-xi: Người La Mã để lại tiếng Latin, người Vandal đến với bản
sắc của người Đức, và cuối cùng người Thiên Chúa giáo đã lan tràn khắp
khu vực. Bắc Phi đã không có ngôn ngữ hay văn hóa để ràng buộc các điều
này với nhau. Khi người Ả-rập đến với niềm tin mạnh mẽ của họ thì người
Bắc Phi trước đó không có niềm tin mạnh mẽ về tính bản địa hay niềm tin
về tính thống nhất nào. Chính vì vậy mà người Ả-rập đã triệt để và hấp thụ
bất cứ điều gì đã có trước đó.
Người Ai Cập và người Levant đã phần nào chấp nhận điều này bởi vì
có nhiều người trong số họ có chung câu chuyện lịch sử với người Ả-rập,
có cùng tổ tiên chung như Thiên Sứ Abraham, Thiên Sứ Noah và Thiên Sứ
Ađam. Hầu hết các cư dân đã chấp nhận với ý tưởng độc thần. Tiếng Do
Thái và tiếng Aramaic (tiếng Si-ri cổ) là những ngôn ngữ thuộc hệ ngôn
ngữ Xê-mít, giống như tiếng Ả-rập.
Tuy nhiên, dân tộc Ba Tư lại hoàn toàn khác. Người Ba Tư là người hệ
Ấn-Âu chứ không phải người Xê-Mít. Họ có nền văn minh cổ đại của riêng
họ, một nền lịch sử đáng tự hào và một ngôn ngữ không bị khuất phục. Rất
nhiều người Ba Tư chấp nhận Hồi giáo nhưng không bị Ả-rập hóa. Những
người cải đạo sang Hồi giáo đã giới thiệu xã hội với một mâu thuẫn thách
thức về tôn giáo. Hồi giáo tuyên bố làm cho tất cả mọi người Hồi giáo được
bình đẳng. Gia nhập cộng đồng và gia nhập tình anh em bình đẳng – là một
trong những lời hứa hẹn về một tôn giáo mới, một phong trào mạnh mẽ.
Nhưng người Ả-rập dưới sự thống trị của đế chế Umayyađ đã không thể giữ
được lời hứa. Giờ đây, người Ả-rập là những người thống trị và họ thuộc
tầng lớp quý tộc. Thay vì việc làm mọi người bình đẳng, xã hội Umayyađ
tạo ra một thể chế phân biệt các sắc tộc khác nhau trong xã hội và duy trì
chúng: người gốc Ả-rập Hồi giáo giữ vị trí cao nhất, theo đó là những người
Hồi giáo có bố hoặc mẹ là người Ả-rập, và sau đó là những người không
phải Ả-rập Hồi giáo có bố mẹ không phải người Hồi giáo, tiếp đó là người
không phải người Hồi giáo nhưng là những người độc thần; và cứ tiếp tục
giảm dần tới mức thấp nhất, mức của những người đa thần được sinh ra từ
bố mẹ đa thần – những người không có quyền pháp lý.
Sự bất hòa từ những chia cắt xã hội này đang trượt dốc, và đặc biệt là
sự bất hòa giữa tầng lớp quý tộc Ả-rập mới và tầng lớp quý tộc Ba Tư cũ đã
tạo nên một cảm giác bất bình âm ỉ trong vương quốc Hồi giáo.
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Một cái bóng khác cũng đang ám ảnh lương tâm thế giới Hồi giáo. Lịch
sử thiêng liêng của người Hồi giáo rất phong phú với những giai thoại về
tính đơn giản, lối sống bình dị của những người tiên phong. Đức tính giản
dị và khiêm tốn phản ánh trong mọi lời kêu gọi của họ như những hình thái
tôn giáo. Do đó, không thể tránh khỏi, những người thuộc tầng lớp thấp hơn
bắt đầu có một cảm giác bất ổn về xã hội mới với tất cả những vẻ huy
hoàng của nó. Sự thịnh vượng, xã hội tràn đầy niềm vui này không thể là
những gì mà Thượng Đế muốn truyền đạt khi Ngài cử Thiên Sứ
Muhammađ đảm nhận việc thiết lập một cộng đồng hết lòng thờ phụng một
Thượng Đế duy nhất. Dĩ nhiên, ai càng giàu thì càng ít gặp rắc rối. Tuy
nhiên, đối với người nghèo, những biệt thự sang trọng và quang cảnh những
quý tộc Ả-rập sức nước hoa, mặc lụa là, cưỡi ngựa dọc con phố đã gợi lên
sự so sánh với cái chăn bình dị mà Thiên Sứ gập làm bốn lần để vừa làm
đệm, vừa làm chăn đắp; và vị caliphat Omar trên chiếc ghế sửa giày để tự
vá giày lấy. Thêm vào đó, việc bộ tộc Umayyađ lên nắm quyền và quá trình
thành lập vương quốc của họ đã tạo ra hai giáo phái đối lập với nhau: Shiait và Kharijite.
Số lượng người Kharijite ít hơn nhiều nhưng phong trào của họ triệt để
hơn. Học thuyết của họ tập trung vào những sự đòi hỏi về tính tinh khiết
một cách phi lý. Họ cho rằng sự lãnh đạo thế giới Hồi giáo thuộc về người
thực hành siêng năng nhất tất cả những gì tôn giáo nói. Không có vị cai trị
thế tục nào từng đáp ứng các tiêu chuẩn của nhóm Kharijite. Trên thực tế,
do không có ai đáp ứng được các tiêu chuẩn khắc nghiệt đó nên họ có thể
rao giảng về cuộc cách mạng mà không cần bận tâm điều gì đang xảy ra.
Ngày nào có người nắm quyền thì ngày đó có người bị áp bức; và ngày nào
có người bị áp bức thì ngày đó Kharijite có thể sử dụng giáo lý của họ để
châm ngòi cho các cuộc bạo động.
Tuy nhiên, theo dòng lịch sử, nhóm Kharijite thất bại bởi vì họ đưa ra
chủ nghĩa tinh khiết cực đoan tại thời điểm khi ngày càng nhiều người trở
nên giàu có. Những người không thành công trong xã hội thì bất mãn nhưng
chí ít thì họ vẫn sẵn sàng kinh doanh với số của cải nhỏ nhoi còn hơn là
chẳng có được gì từ giáo lý khắc khổ của nhóm Kharijite. Người Shi-ait vẫn
là mối đe dọa thực sự đối với trật tự được thiết lập. Hơn nữa, sau cái chết
của ông Husên tại Karbala và những người theo ông, mối đe dọa này càng
trở nên mạnh mẽ hơn trước.
Các imam hệ Shi-ait không còn trực tiếp thách thức ngai vương như
xưa. Họ bắt đầu tách ý nghĩa chữ imam ra khỏi ý nghĩa chữ caliphat, đồng
thời định nghĩa những từ này bằng những thuật ngữ chuyên về tôn giáo.
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Nhưng những phiến quân Shi-ait vẫn tiếp tục thay mặt imam để gây nên
những rắc rối, tiếp tục làm dấy lên những cuộc nổi loạn với mục đích giúp
một trong các hậu duệ của Ali lên nắm quyền lực, tiếp tục nuôi dưỡng quan
điểm rằng caliphat không thuộc về đế chế Umayyađ, tiếp tục làm xói mòn
tính hợp pháp của những vị cai trị thế tục Hồi giáo.
Mối đe doạ của Shi-ait đối với đế chế Hồi giáo tạo thành di truyền bởi
sự áp đảo đã phát triển trong thời kỳ Umayyađ. Đó chính là:
Người Shi-ait là những người yếu thế về tôn giáo Hồi giáo bị đàn áp.
Người Ba Tư là những người yếu thế về dân tộc bị đàn áp về Hồi giáo.
Người Shi-ait chế giễu chống lại các cơ sở tôn giáo chính thống.
Người Ba Tư chế giễu chống lại các cơ sở chính trị Ả-rập.

Chắc chắn rằng một trong số dòng này sẽ kết hợp với dòng kia. Dân Ba
Tư bắt đầu theo chủ nghĩa Shi-ait, và quân phiến loạn Shi-ait bắt đầu tìm
kiếm tân binh từ dân Ba Tư. Khi hai dòng chảy này trộn lẫn với nhau thì
việc nổi loạn sẽ bắt đầu hình thành. Và nó càng trở nên dữ dội hơn về phía
Đông bởi vì quyền lực của cảnh sát dưới đế chế Umayyađ yếu thế ở vùng
này, trong khi đó cảm giác chống lại người Ả-rập càng gia tăng.
Vào một ngày, khoảng năm 120 HL, một người đàn ông bí ẩn đã thổi
một luồng khí vào thành phố Merv. Nơi đây nằm cách xa khoảng 1.500
dặm về phía Đông của thành phố Đamascus. Ở phía Đông hoang dã này,
người đàn ông bắt đầu kích động chống lại đế chế Umayyađ bằng việc
tuyên truyền các câu chuyện tôn giáo ngàn năm nói về ngày tận thế đe dọa
sắp xảy ra giữa cái thiện và cái ác.
Không ai biết rõ nhiều về người này, thậm chí ngay cả tên thật của ông
ta. Ông ta đến với cái tên Abu Muslim (cha của Hồi giáo), nhưng đây rõ
ràng là một bút danh, vì nó là viết tắt của Hồi giáo: Abu Muslim bin
Muslim, có nghĩa là “anh Hồi giáo, con của người Hồi giáo”. Như bạn có
thể thấy, người đàn ông này muốn khẳng định rằng ông không có bất cứ
một nghi ngờ nào về các thông tin này.
Thật vậy, ông Abu Muslim là một nhà cách mạng chuyên nghiệp, được
cử tới thành phố Merv bởi một nhóm có trụ sở ngầm bí mật tại Iraq, gọi là
Hashimite, là sự kết hợp giữa giáo phái và đảng chính trị mà các thành viên
nòng cốt không quá 30 người. Tên của nó đề cập tới dòng họ của Thiên Sứ
– bộ tộc Hashim, và mục đích của nó được cho là đưa các thành viên trong
gia đình của Thiên Sứ lên dẫn đầu thế giới Hồi giáo. Đây mới chỉ là một
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trong nhiều những phe đảng của những kẻ âm mưu giận dữ chống chính
phủ một cách tích cực tại thời điểm này. Tất cả những lời rao giảng đều có
chung một thông điệp: cộng đồng Hồi giáo đang lệch khỏi đường ray, lịch
sử đã đi trệch hướng, sứ mạng của Thiên Sứ đã bị phá vỡ, và việc lật đổ đế
chế Umayyađ đồng thời trao quyền lực cho một thành viên trong gia đình
Thiên Sứ sẽ làm cho mọi thứ được đi theo đúng đường của nó. Cho tôi lưu
ý một điều rằng câu chuyện này được tạo đi, tạo lại trong thế giới Hồi giáo
theo quá trình lịch sử. Có một số phiên bản vẫn đang được đọc cho đến
ngày nay bởi những nhà cải cách, những người đã thay thế “Tây phương”
cho “đế chế Umayyađ”.
Đáng buồn thay cho nhóm Hashimite, họ không có một thành viên của
gia đình Thiên Sứ để có thể quảng bá. Tuy nhiên, họ có ông Abu al-Abbas,
một người tuyên bố là hậu duệ từ Abbas ibn Abđ al-Muttalib, một trong
những người chú của Thiên Sứ Muhammađ. Do vậy, ít nhất thì ông cũng có
mối quan hệ máu mủ với Thiên Sứ, và quan trọng nhất là ông sẵn sàng cho
nhóm Hashimite mượn tên của mình để quảng bá.
Câu hỏi được đặt ra về người chú tổ tiên, nguồn gốc của ông Abbas, là
một trong những người sau này cải đạo sang Hồi giáo. Và trong thời kỳ đó,
không có ai coi ông như một ứng cử viên để có thể kế tục Thiên Sứ
Muhammađ. Vì vậy, ông không phải là một hậu duệ lý tưởng cho cuộc cải
cách mang tính tinh khiết này. Hậu duệ trực tiếp từ ông Ali và bà Fatima
còn đáng tin tưởng hơn. Nhưng không một ai trong số hậu duệ trực tiếp và
chính thức của Ali mang tiếng nói chung với nhóm Hashimite, vì vậy ông
Abu al-Abbas sẽ phải làm điều này. Đôi khi, bạn phải xông ra chiến trận
cùng với kẻ bù nhìn mà bạn có chứ không phải với người mà bạn muốn có.
Ông Abu Muslim không gặp nhiều rắc rối để tạo nên sự bất mãn đang
sôi sục của người Shi-ait và người Ba Tư tại Khorasan, một tỉnh trải dài từ
Iran sang Afganistan. Điểm mấu chốt trong các bài phát biểu của ông Abu
Muslim là ông có chút mơ hồ về việc chính xác ai sẽ trở thành vị caliphat
một khi cuộc các mạng thành công. Những người mong muốn một hậu duệ
từ Ali có thể tưởng tượng ra việc mọi người mong chờ điều đó như thế nào,
nhưng hiện giờ danh tính của người này chưa được tiết lộ chỉ vì lý do an
ninh.
Táo bạo, tàn nhẫn và lôi cuốn, ông Abu Muslim nhanh chóng xóa bỏ
vai trò của ông như một tác nhân mà nổi bật lên như một vị lãnh đạo cách
mạng Abbasiđ (được đặt tên từ vị lãnh đạo chính thức, Abu al-Abbas). Tại
Khorasan, ông Abu Muslim tuyển dụng cán bộ cách mạng, huấn luyện họ
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chiến đấu và nhồi nhét họ những học thuyết về nhóm Hashimite. Các tân
binh của ông có thể nhận diện bởi bộ đồ màu đen mà họ mặc và biểu ngữ
màu đen mà họ mang. Thậm chí họ còn nhuộm cả vũ khí thành màu đen.
Một cách ngẫu nhiên, quân đội đế chế Umayyađ mang màu trắng. Bạn hãy
thử nghĩ sự lựa chọn màu sắc cho giáo phái và việc tuyên truyền về một
ngày tận thế diễn ra giữa cái thiện và cái ác. Bạn nên biết rằng tại Ba Tư,
màu trắng được xem là màu của tang tóc và màu của cái chết. (Cuộc cách
mạng gần đây của người Hồi giáo Afgan đã chọn đồng phục màu đen cho
quân đội Taliban).
Vào năm 125 HL (747 DL), ông Abu Muslim và các chiến binh màu
đen của ông bắt đầu di chuyển về phía Tây. Họ gặp chút kháng cự khi đi
ngang qua lãnh thổ Ba Tư, nơi hầu hết mọi người đều mong muốn giúp lật
đổ đế chế Umayyađ kiêu ngạo. Trên thực tế, họ thu nhập thêm được các tân
binh khác và có thêm động lực khi họ hành quân đi ngang qua lãnh địa này.
Vào năm 750 DL, quân đội màu đen và màu trắng đụng độ tại bờ sông
Great Zab tại Iraq. Mặc dù chiến binh ít hơn nhưng quân màu đen đã áp đảo
lực lượng của hoàng đế và vị quốc vương cuối cùng của đế chế Umayyađ
phải bỏ chạy tháo thân về phía Nam để sang Ai Cập. Chỉ trong một năm, bộ
hạ của nhóm Abbasiđ đã săn đuổi và giết ông tại đó.
Nhóm Hashimite tuyên bố ông Abbas là vị lãnh đạo caliphat mới của
Hồi giáo. Không có ai nhận xét gì cả: Nó không phải là một kết quả không
thể tránh khỏi từ Thượng Đế, không phải là một cuộc bầu cử và thậm chí
cũng không phải là một quyết định được thực hiện bởi một hội đồng các
học giả. Không, vị caliphat mới nắm quyền lực nhờ sự thực thi từ một
người đàn ông với một băng đảng có tổ chức chặt chẽ. Điều này không
quan trọng. Cuối cùng thì một vị lãnh đạo cũng thuộc về một thành viên
trong gia đình Thiên Sứ. Giờ thì sự phát triển xã hội Hồi giáo có thể trở lại
đúng đường của nó.
Đó có lẽ là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ông Abu Muslim,
năm mà công trình mà ông dành cả cuộc đời cuối cùng cũng đâm hoa kết
trái! Có lẽ ông ta thực sự nghĩ rằng việc lật đổ đế chế Umayyađ sẽ khôi
phục lại những gì mà cộng đồng Hồi giáo đã đánh mất. Tuy nhiên, ông ta
sớm vỡ mộng. Và có một điều nữa, một con rối thì không bao giờ tự coi
mình là rối. Trong những năm qua, ông Abbas đã xây dựng một phong trào
mà qua đó các hội viên đã chọn ông làm người cầm đầu, và giờ thì ông Abu
Muslim đã thực hiện công việc của một con lừa lót đường cho ông đi và
ông Abbas chỉ cần mỉm cười cảm ơn ông ta rồi bước lên ngôi.
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Vị caliphat mới nhớ ra rằng Muawiya đã củng cố quyền lực của mình
bằng cách lấy chiếc găng tay nhung ra khỏi bàn tay sắt thép và chiến thắng
trước kẻ thù một cách đầy lịch thiệp và hấp dẫn. Do đó, vị lãnh đạo mới
mời các thành viên hàng đầu của dòng họ Umayyađ cùng chia sẻ miếng
bánh với ông ta nhằm giải hoà với nhau.

ÔNG ABU MUSLIM VÀ CUỘC CÁCH MẠNG ABBASIĐ

Có lẽ tôi không nên dùng từ “chia sẻ miếng bánh”. Nó tạo cảm giác
như ông ta sẽ được phục vụ như một thực khách với một bữa ăn đạm bạc
bằng bánh mì và súp, giống như Thiên Sứ đã từng chia sẻ với ông Omar.
Những điều như vậy giờ đã trở nên lỗi thời. Không, những người còn sống
sót của bộ tộc Umayyađ muốn ngả người trên những chiếc gối êm trong khi
những kẻ phục vụ chạy lon ton với những chiếc khay tuyệt đẹp chất đầy các
món sơn hào hải vị. Tiếng cười vang lên, các cuộc trò chuyện trở nên hăng
hái và một cảm giác thân thiết ngập tràn. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người
chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc, thì những người phục vụ cởi áo mặc bên ngoài để
lộ ra tấm áo giáp phía dưới. Họ không phải là những người phục vụ mà là
những tên đao phủ. Bộ tộc Umayyađ cố vắt chân lên cổ để trốn nhưng đã
quá muộn: tất cả mọi cánh cửa đều bị khóa. Các chiến binh giết hết người
Umayyađ. Kể từ đó, ông Abbas có một biệt danh mới, al-Saffah, có nghĩa là
“kẻ tàn sát”. Dường như ông ta cảm thấy rất tự hào về những gì mình đã
làm.
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Tuy nhiên, những thứ tốt lành không kéo dài đối với ông ta vì ông sớm
qua đời do bệnh đậu mùa và người em trai của ông là al-Mansur nắm quyền
tiếp quản. Ông Mansur phải tranh giành với các đối thủ khác một chút
nhưng cuối cùng nhờ ông Abu Muslim bước vào can thiệp và giành được
ngai vương cho ông. Sau đó, ông Abu Muslim quay trở lại Khorasan. Trên
danh nghĩa của bản thân, ông Abu Muslim không tự đề cao mình đối với vị
trí caliphat, cho dù ông có đủ khả năng quân sự để có thể đạt được những gì
ông muốn. Dường như ông chấp nhận tính hợp pháp theo quy tắc của
Abbasiđ. Có lẽ thực sự ông là một nhà duy tâm chấp hành đúng nguyên tắc.
Nhưng có điều gì đó khiến ông Mansur không thích ông Abu Muslim.
Đúng, có lẽ là một điều gì đó đặc biệt: ông Abu Muslim nổi tiếng. Đúng ra
mà nói là có hai điều: ông ta nổi tiếng và ông ta có quân đội cho riêng
mình. Một người trị vì không bao giờ tin tưởng vào một người nổi tiếng và
có quân đội riêng. Vào một ngày, ông Mansur mời ông Abu Muslim tới
thăm và cùng chia sẻ một bữa ăn thịnh soạn. Những gì xảy ra tiếp theo
minh họa cho câu châm ngôn rằng khi một người trị vì Abbasiđ mời bạn ăn
tối thì bạn nên nói là tối hôm đó bạn bận. Hai người đàn ông cùng nhau vui
vẻ cắm trại ven sông. Ngày đầu tiên, ông Mansur hết lời cảm ơn ông Abu
Muslim về những gì ông đã làm một cách vô vị lợi. Nhưng ngay đêm sau,
ông cho vệ sĩ cắt cổ ông Muslim và ném xác xuống sông.
Kể từ đó, triều đại thứ hai của người Hồi giáo bắt đầu.
Những nhà truyền giáo Abbasiđ bận rộn tạo ra một câu chuyện về quá
trình chuyển đổi này. Họ gọi đó là một hướng đi mới mang tính cách mạng
cho cộng đồng. Họ nói kể từ giờ, tất cả mọi thứ sẽ khác. Trên thực tế, tất cả
mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, một số trở nên tốt hơn và một số thì trở
nên tồi tệ hơn.
Đế chế Umayyađ ngập mình trong vẻ rực rỡ và sang trọng, nhưng
người Abbasiđ lại cố tạo ra mình như những người tiểu địa chủ khắc khổ
sống một cuộc sống giản dị. Dưới thời Umayyađ, thế giới Hồi giáo phát
triển khá thịnh vượng. Nhưng dưới thời Abbasiđ, nền kinh tế hầu như bùng
nổ. Và cũng như đế chế Umayyađ, triều đại Abbasiđ gồm những người trị
vì mang tính thế tục. Họ sử dụng mật thám, quyền lực cảnh sát và quân đội
chuyên nghiệp để duy trì sự kìm kẹp của họ.
Kể từ khi triều đại Abbasiđ cố kiểm soát sự bất mãn của người Shi-ait
đang dấy lên, bạn có thể cho rằng trong vấn đề này, ít nhất họ có sự khác
nhau về thời đại giữa triều đại Abbasiđ và đế chế Umayyađ, nhưng bạn có
thể phạm sai lầm chết người trong giả thuyết này. Triều đại Abbasiđ nhanh
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chóng chấp nhận phương pháp tiếp cận chính thống giáo đối với Hồi giáo,
có lẽ bởi vì tất cả những học viên và học giả chính thống giáo đã giữ được
một quyền lực xã hội trong Hồi giáo mạnh đến mức chấp nhận giáo lý của
họ là một điều khôn ngoan nên làm. Thật vậy, nó chỉ tồn tại trong thời
Abbasiđ (như chúng ta sẽ được thấy ở chương sau) rằng cách tiếp cận chủ
đạo với Hồi giáo đòi hỏi phải là người Sunni, kể từ đó nó tạo thành một
giáo phái khác với một cái tên riêng.
Trong những ngày đầu thời Abbasiđ, nhiều người Shi-ait ngây thơ nghĩ
rằng ông Saffah và gia đình của ông ta sẽ chấp nhận các imam người Shi-ait
lên vị trí lãnh đạo, do đó họ khánh thành hòa bình thiên niên kỷ theo như dự
đoán trong các tuyên truyền của nhóm Hashimite. Thay vào đó, họ tăng
cường việc săn tìm những người theo Ali. Trên thực tế, khi vị lãnh đạo thứ
ba của triều đại này qua đời, theo một trong những người giúp việc của ông,
vị kế nhiệm tìm thấy một căn phòng bí mật trong cung điện. Căn phòng này
dẫn tới một căn hầm nơi mà những xác chết của người theo Ali bị bắt và
giết. (Họ không cứ phải là những hậu duệ của bà Fatima vì sau khi bà
Fatima qua đời, Ali đã có những bà vợ khác.)
Dù sao triều đại Abbasiđ cũng tối đa hóa mọi điều tốt lành về các quy
tắc của đế chế Umayyađ. Đế chế Umayyađ đã làm đâm hoa kết trái cho sự
thịnh vượng, nghệ thuật, tư tưởng, văn hóa và nền văn minh. Tất cả sự lộng
lẫy và năng động này đã đạt tới đỉnh cao trong suốt triều đại Abbasiđ, làm
cho hai thế kỷ đầu được biết đến trong lịch sử phương Tây (và trong suốt
lịch sử hiện đại của người Hồi giáo) như thời hoàng kim của Hồi giáo.
Ví dụ, một trong những động thái đầu tiên của ông Mansur là xây dựng
cho mình một thủ đô, thành phố mới được gọi là Bát-đa (Baghđađ), được
hoàn thành vào năm 143 Hồi lịch (765 DL). Thành phố do ông xây dựng
này vẫn còn tồn tại đến ngày nay cho dù nó bị phá hủy và xây dựng lại vài
lần trong nhiều thế kỷ và nó đang trong quá trình bị phá hủy một lần nữa.
Ông Mansur đi kinh lý lãnh thổ của mình trong vòng vài năm trước khi
ông tìm thấy một nơi hoàn hảo để xây dựng thành phố của ông: một nơi
giữa bờ sông Tigris và bờ sông Euphrates, nơi mà những con sông giáp
nhau gần đến nỗi một thành phố có thể được kéo dài từ bờ bên này tới bờ
bên kia. Đúng vào chính giữa của khoảng cách giữa hai dòng sông, ông
Mansur cho xây một bức tường vành đai hoàn hảo có chu vi một dặm, cao
98 feet (feet: đơn vị đo của Anh. Mỗi feet bằng 0,30m) và dày 145 feet.
Thành phố gói gọn trong chiếc bánh rán khổng lồ này mới đơn thuần chỉ là
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một cung điện rộng lớn nhưng phức tạp, một trung tâm đầu não cho một
triều đại lớn nhất thế giới.1
Phải mất năm năm để xây dựng thành phố hình tròn này. Khoảng một
trăm ngàn nhà thiết kế, thợ thủ công và người lao động xây dựng nên nó.
Tất cả những người này sống xung quanh tại thành phố mà họ đang xây, vì
thế những căn nhà họ ở tạo nên một vành đai khác xung quanh thành phố
lộng lẫy này nhưng nó ít có trật tự hơn. Và dĩ nhiên, các chủ cửa hàng và
các nhân viên dịch vụ đổ xô để làm nghề bán hàng hóa và dịch vụ cho
những người làm việc tại thành phố hình tròn này. Nhưng điều này khiến
tạo nên một khu đô thị khác nửa tối nửa sáng vòng quanh cái vành đai mất
cân bằng mà nó bao quanh cái vành đai thành phố hoàn hảo.
Trong vòng hai mươi năm, Baghđađ là một thành phố lớn nhất trên thế
giới và có lẽ là thành phố lớn nhất chưa từng thấy: nó là thành phố đầu tiên
mà cư dân ở đó lên đến một triệu người.2 Baghđađ lan rộng ra cả ngoài các
con sông, vì vậy dòng Tigris và dòng Euphrates hiện giờ chảy xuyên qua
thành phố Baghđađ thay vì chảy bên cạnh thành phố này. Các dòng nước
được chuyển hướng nhờ một mạng lưới các con kênh mà tàu thuyền phục
vụ thành phố giống như xe buýt. Nó giống như thành phố Venice, ngoại trừ
việc những cây cầu và làn đường dành cho người thăm thú thành phố bằng
cách đi bộ hoặc cưỡi ngựa.
Bát-đa có lẽ từng là thành phố đông đúc nhất trên thế giới. Hai dòng
sông lớn mở vào Ấn Độ Dương đã tạo ra những bến cảng to lớn, hơn nữa
nó cũng dễ dàng tiếp cận với giao thông đường bộ từ mọi phía, vì vậy tàu
bè và các đoàn lữ hành ra vào hàng ngày, mang theo hàng hóa và các
thương nhân từ mọi nơi được biết đến trên thế giới như Trung Quốc, Ấn
Độ, Châu Phi, Tây Ban Nha…
Thương mại được quy định bởi nhà nước. Tất cả các dân tộc đều có
khu vực của riêng mình và do đó có tất cả các loại hình kinh doanh. Trên
một con phố, bạn có thể thấy các thương gia vải, và trên phố khác lại là
những người bán xà phòng hay các khu chợ về hoa, nhưng trên một phố
khác lại là những cửa hàng quả. Khu phố văn phòng phẩm lại đặc trưng với
một trăm cửa hàng bán giấy, một phát minh mới được lĩnh hội gần đây từ
Trung Quốc (những người mà triều đại Abbasiđ đã gặp và đánh bại vào
năm 751 sau Công Nguyên, ở vùng đất hiện giờ gọi là Kazakhstan). Thợ
vàng, thợ thiếc và thợ rèn; những nhà sản xuất vũ khí và chuồng trại; những
người quy đổi tiền, những người buôn rơm, thợ xây dựng cầu đường và thợ
sửa giày, tất cả họ có thể tìm thấy trên những khu phố đã được chỉ định
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trong thành phố Bát-đa hùng mạnh. Thậm chí còn có cả một khu với các
cửa hàng ngoài trời để bán tạp hóa. Ông Yaqubi, một nhà địa lý người Ảrập thời bấy giờ đã tuyên bố rằng thành phố này có 6.000 con phố và ngõ
hẻm, 30.000 thánh đường và 10.000 nhà tắm công cộng.
Đây là thành phố của những tháp canh và các mái nhà đầy sức quyến rũ
trong câu chuyện nghìn lẻ một đêm, một bộ sưu tầm các câu chuyện dân
gian được chuyển đổi thành văn học trong suốt triều đại Abbasiđ. Những
câu chuyện như Alađdin và cây đèn thần vẫn còn vang vọng về sự cai trị
của vị lãnh đạo thứ tư và cũng là vị caliphat nổi tiếng nhất dưới triều đại
Abbasiđ. Ông Haroun al-Rashiđ được miêu tả như một tuyệt đỉnh về vinh
quang và công lý. Những giai thoại về ông Haroun al-Rashiđ đã mô tả ông
như một vị vua nhân từ quan tâm đến phúc lợi của nhân dân. Ông thường
cải trang như một người bình thường để xem cuộc sống của họ và để ông có
thể tìm hiểu trực tiếp những khó khăn của họ và tìm các biện pháp giúp đỡ.
Trên thực tế, tôi lại phỏng đoán rằng đó là những gián điệp của vị caliphat
đã cải trang giữa dân thường như những người ăn xin, không phải để tìm
kiếm các rắc rối mà để trung hòa những bất mãn.
Thậm chí còn hơn rất nhiều lần trong đế chế Umayyađ, vị caliphat trở
thành một nhân vật huyền thoại, người mà ngay cả những nhân vật giàu có
và quan trọng nhất cũng ít có cơ hội được diện kiến và lại càng có ít cơ hội
để có thể khiếu kiện. Những vị lãnh đạo trong triều đại Abbasiđ cai trị
thông qua các trung gian và họ cách ly mình ra khỏi thực tế cuộc sống hàng
ngày nhờ các nghi lễ công phu của triều đình được truyền lại theo truyền
thống từ người Byzantine và Sassaniđ. Vì vậy, Hồi giáo đã chinh phục toàn
bộ lãnh thổ được cai trị bởi người Sassaniđ và đã từng được cai trị bởi
người Byzantine, nhưng cuối cùng thì những bóng ma của những triều đại
thay thế này cũng xâm nhập và thay đổi Hồi giáo.



Chương 7

HỌC GIẢ, TRIẾT GIA VÀ GIỚI SUFI
10 – 505 Hồi lịch
632 – 1111 Dương lịch
Đến giờ thì tôi đã kể lại những sự kiện chính trị ở cấp cao nhất như nền
văn minh của người Hồi giáo đã phát triển thành nền văn minh của thế giới
Trung Đại. Tuy nhiên, một số câu chuyện đã diễn ra dưới mức cao nhất đó,
nhưng không điều gì lớn hơn là sự phát triển về giáo lý của người Hồi giáo
và các tầng lớp xã hội mà nó tạo ra cùng với những ý tưởng đối lập.
Nếu nhìn lại, thật là dễ khi cho rằng Thiên Sứ Muhammađ đã để lại cho
những người đi theo các hướng dẫn chính xác về cách sống và thờ phụng
đầy đủ tới từng chi tiết. Tuy nhiên, chúng đầy đủ như thế nào thì lại khó
đánh giá. Nhưng có điều chắc chắn rằng, trong thời Thiên Sứ Muhammađ
còn sống, ông thiết lập tính ưu việt của năm nghĩa vụ chung hay còn gọi là
năm nền tảng của Hồi giáo:
Shahađah (câu chứng nhận): chứng nhận rằng chỉ có duy nhất một
Thượng Đế và Muhammađ là Sứ Giả của Ngài.
Salaat (hành lễ): thực hiện nghi lễ cầu nguyện nhất định năm lần mỗi
ngày.
Zakat (thuế an sinh): cung cấp một tỉ lệ phần trăm nhất định về của cải
mà một người có nhằm đưa cho người nghèo hàng năm.
Sawn (nhịn chay): nhịn chay từ bình minh tới lúc mặt trời lặn trong
suốt tháng Ramađan vào mỗi năm.
Hajj (hành hương): thực hiện hành hương tới thánh địa Mecca ít nhất
một lần trong cuộc đời nếu điều kiện cho phép.
Nên chú ý về sự đơn giản và tính thiết yếu của các nền tảng này. Chỉ
một trong năm nền tảng là đức tin, tín ngưỡng và thậm chí nó còn được đưa
ra dưới hình thức của một hành động: “chứng nhận”. Bốn nền tảng khác là
những điều cụ thể phải làm. Một lần nữa, Hồi giáo không chỉ đơn thuần là
một tín ngưỡng hay một tập hợp của các đức tin: nó là một chương trình cụ
thể tới từng chi tiết như một chế độ ăn kiêng hay một bài tập quân sự. Hồi
giáo là một thứ gì đó mà người ta thực hiện.
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Năm trụ cột là một phần trong đời sống của cộng đồng Hồi giáo tại thời
điểm Thiên Sứ Muhammađ qua đời, nhưng sau đó các nghi lễ cùng việc
thực hành khác đã bị phân tích theo các cách khác nhau. Thực tế là khi
Thiên Sứ Muhammađ còn sống, người ta không cần phải sửa chữa các chi
tiết cụ thể bởi vì Thiên Sứ là người đúng hơn cả để có thể trả lời các câu
hỏi. Mọi người không chỉ học hỏi từ Thiên Sứ hàng ngày mà còn được
hướng dẫn tận tình bất cứ lúc nào nhờ có ông.
Thật vậy, Thiên Sứ Muhammađ đã nhận được những lời mặc khải một
cách liên tục, không chỉ vì những giá trị và lý tưởng chung mà còn cả các
biện pháp thiết thực nhằm trả lời các trường hợp đặc biệt hay những vấn đề
trước mắt. Nếu một đội quân tiếp cận thành phố, Thượng Đế sẽ cho Thiên
Sứ Muhammađ biết liệu cộng đồng của ông nên sẵn sàng chiến đấu và nếu
như vậy thì chiến đấu theo cách nào. Nếu người Hồi giáo bắt được tù nhân
và sau đó trận chiến kết thúc thì phải làm gì với họ: Giết họ? Giữ họ như nô
lệ? Đối xử với họ như những thành viên trong gia đình? Thả tự do cho họ?
Thượng Đế sẽ mặc khải cho Thiên Sứ Muhammađ và ông sẽ truyền lại cho
mọi người.
Mọi người đều biết rằng người Hồi giáo hướng về thánh địa Mecca khi
hành lễ nhưng điều này trước đây không phải luôn luôn là như vậy. Trên
thực tế, lúc đầu, người Hồi giáo thực hiện hành lễ hướng về phía thành
Jerusalem. Tuy nhiên, ở một thời điểm nhất định khi cộng đồng đã trưởng
thành thì lời mặc khải được truyền xuống hướng dẫn họ đổi hướng hành lễ,
và kể từ đó, hướng hành lễ luôn là thánh địa Mecca.
Và nó sẽ luôn là thánh địa Mecca bởi vì Thiên Sứ Muhammađ đã qua
đời và sẽ không còn một thiên sứ nào khác. Điều đó cũng có nghĩa là không
ai sẽ có đủ thẩm quyền để thay đổi hướng hành lễ. Nói tóm lại, trong lúc
Thiên Sứ Muhammađ còn sống, các dự án Hồi giáo có một luồng khí sống.
Nó luôn luôn trong quá trình diễn biến và phát triển. Bất cứ một phần tử
nào của nó cũng có thể thay đổi vào mọi lúc.
Nhưng vào lúc Thiên Sứ Muhammađ qua đời, người Hồi giáo tự hỏi:
“Liệu chúng ta phải làm gì cho chính xác? Khi chúng ta hành lễ, chúng ta
nên giữ tay ở trên hay thấp xuống một chút? Để chuẩn bị cho việc hành lễ,
chúng ta phải rửa cả cẳng chân hay chỉ rửa từ mắt cá chân là đủ?”
Và dĩ nhiên để trở thành người Hồi giáo còn có nhiều điều khác nữa
ngoài năm nền tảng trụ cột. Ngoài nhiệm vụ cho mỗi cá nhân như nhịn
chay, bố thí và chứng nhận về đức tin, còn có các khía cạnh xã hội Hồi giáo
khác nhau nữa, nghĩa vụ của một người với cộng đồng, các hành vi của
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những công dân tốt tạo cộng đồng trở thành một công cụ cho ý muốn của
Thượng Đế. Ví dụ, sự cấm đoán đối với một số đồ ăn và đồ uống. Chắc
chắn, người Hồi giáo có một vài nghĩa vụ để bảo vệ cộng đồng bằng mạng
sống và tài sản của họ khi cần thiết, điều này còn được gọi là thánh chiến.
Nói chung, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích phát triển cộng đồng có trong mỗi
người Hồi giáo nếu không thì cộng đồng sẽ không tồn tại lâu dài. Và đối
với nhiều người, ngay cả những người không phải Hồi giáo thì cộng đồng là
một bản mẫu của một thế giới mới, gánh vác một nghĩa vụ không ngừng
nghỉ về việc mọi người nên sống như thế nào. Do đó, bất cứ ai làm điều có
ích cho cộng đồng là vì Thượng Đế đã bảo họ làm như thế và bất cứ ai
không chịu làm là những người có phẩm hạnh xấu. Nhưng phải làm gì để
góp ích cho cộng đồng? Và phải đóng góp bao nhiêu thì coi là đủ?
Khi Thiên Sứ qua đời, người Hồi giáo đã tập trung nghĩa vụ của mình
vào việc ghi lại các chi tiết thành văn bản để bảo đảm đức tin của họ không
bị trôi giạt, trệch hướng và bảo vệ khỏi những ý tưởng bất chợt của những
người có quyền lực. Đó là lý do tại sao hai vị caliphat đã thu thập từng
mảnh kinh Qur-an tại một nơi và tại sao vị caliphat thứ ba tạo ra một bản in
duy nhất.
Nhưng kinh Qur-an không giải thích một cách chi tiết nhiều câu hỏi
nảy sinh trong cuộc sống thực. Như một vấn đề về thực tế, hầu hết các sách
Thánh Kinh đều nói một cách chung chung: ngừng phạm tội, ứng xử đúng
mực, có nhân tâm, bạn sẽ bị phán xử, Địa Ngục là một nơi khủng khiếp,
Thiên Đàng là một nơi tuyệt diệu, biết ơn đối với tất cả những gì mà
Thượng Đế ban cho bạn, tin vào Thượng Đế, tuân mệnh Thượng Đế, khuất
phục Thượng Đế – là một trong những ý chính của các thông điệp từ hầu
hết các sách Thánh Kinh. Ngay cả chỗ kinh Qur-an mang đặc tính rõ ràng,
nó thường mở ra các cách diễn giải khác nhau.
Và “cách diễn giải” báo hiệu sự rắc rối. Nếu tất cả mọi người được
phép diễn giải những đoạn kinh có vẻ mơ hồ cho chính bản thân, kết luận
của họ có thể hoàn toàn khác nhau. Mọi người sẽ hiểu theo các chiều hướng
khác nhau, cộng đồng sẽ bị chia rẽ trở thành những mảnh vụn, thế giới sẽ
nuốt những mảnh nhỏ đó thì ai có thể nói thông điệp của Thượng Đế sẽ
biến mất như thể nó chưa từng xảy ra?

CÁC VỊ HỌC GIẢ
Rõ ràng là người Hồi giáo phải thỏa thuận thống nhất cùng nhau về
những đoạn kinh còn mơ hồ và phải làm điều này một cách nhanh chóng
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trong lúc sự phấn khích ban đầu vẫn còn cháy bỏng trong trí óc của cộng
đồng. Trong thời điểm đó, không có ai muốn đưa ra sự diễn giải cá nhân
theo ý kiến của riêng mình về Sự Thật. Nếu họ có đủ khả năng thì lời mặc
khải có lẽ là không cần thiết. Chắc chắn, không một ai trong số những vị
caliphat đầu tiên tuyên bố về thẩm quyền này. Họ là những người mộ đạo
đã từ chối làm xáo trộn các chỉ đạo từ Thượng Đế. Chính tính khiêm tốn đã
làm họ trở nên vĩ đại. Họ muốn nhận được các chỉ đạo một cách chính xác
trong từ ngữ và tinh thần – và khi nói “chính xác”, họ muốn nói rằng nó
phải đúng hoàn toàn như chủ tâm của Thượng Đế.
Do đó, ngay từ lúc đầu, người Hồi giáo cố gắng dựa vào những ký ức
của họ về Thiên Sứ để điền vào bất kỳ khoảng trống nào trong các hướng
dẫn về kinh Qur-an. Chính ông Omar là người đã thực sự thiết lập điều này.
Bất cứ khi nào có một câu hỏi đưa ra mà không có một câu trả lời rõ ràng
trong kinh Qur-an thì ông liền hỏi: “Liệu Thiên Sứ Muhammađ đã từng
phải đối phó với tình huống như thế này chưa? Người đã đưa ra những
quyết định gì?”
Cách tiếp cận của ông Omar khiến mọi người có động lực để thu thập
mọi thứ mà Thiên Sứ Muhammađ đã từng nói và làm, các danh ngôn và
những giai thoại nổi tiếng đối với người Hồi giáo, hay còn gọi là Hađith.
Nhưng có quá nhiều điều. Điều gì thì đáng tin cậy? Một số danh ngôn này
mâu thuẫn với một số danh ngôn khác. Một số người có thể đã thêm thắt.
Ai có thể biện minh được? Và một số thì bị loại thải vì người ta chưa từng
được nghe những câu danh ngôn như vậy ngoại trừ việc nó chỉ được đến từ
những người có thẩm quyền – do vậy họ đưa ra các câu hỏi hiển nhiên như
ai là người thuật lại giai thoại? Liệu người đó có đáng tin cậy hay không?
Còn những người khác đã truyền đạt nó thì sao? Họ có đáng tin cậy hay
không? Cuối cùng thì điều gì có thể được gọi là “thẩm quyền đáng tin”?
Như tôi đã đề cập ở trên, ông Omar đã thiết lập một hội đồng các học
giả làm việc trọn thời gian nhằm kiểm tra các câu hỏi như vậy, do đó tạo ra
một tiền lệ logic: trước khi Hồi giáo có một đội quân lực chuyên nghiệp thì
nó có một đội quân các học giả chuyên nghiệp (hay còn được gọi là “nhóm
người ngồi ghế dài” hay thỉnh thoảng vẫn gọi là “những người của cây
bút”).
Tuy nhiên, số lượng các Hađith tăng lên nhanh chóng khiến các nhóm
học giả nhỏ khó kiểm soát. Luôn có các Hađith mới được đưa ra ánh sáng.
Trong thời kỳ Umayyađ, hàng nghìn những câu nhớ, danh ngôn và quyết
định của Thiên Sứ Muhammađ được tồn tại đây đó. Để xem xét vô số các
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Hađith và xác định Hađith nào là xác thực là một lượng công việc vô cùng
to lớn đối với các học giả. Triều đình tài trợ công việc này nhưng đây cũng
là công việc để có được sự ân thưởng từ Thượng Đế. Các học giả mang tính
độc lập khác luôn chuyên tâm vào những nhiệm vụ to lớn này trong thời
gian riêng của họ. Nếu họ có được sự nổi tiếng thì họ sẽ thu hút được nhiều
sinh viên và những người có chức lộc. Những nhóm không chính thức theo
loại hình này trở nên chín chắn và thành các học viện, hoặc thỉnh thoảng
như những nhóm trợ giúp cho các quỹ từ thiện như đã được trình bày ở
phần trên.
Từ Hađith thỉnh thoảng được dịch là “những câu nói” nhưng cách dịch
này có thể gây hiểu nhầm. Những lời nói của Thiên Sứ Muhammađ không
giống như những lời nói của Shakespeare hay Einstein hay lối dí dỏm bản
địa. Chúng không được nhớ về cách diễn đạt phân nhịp. Không ai bận tâm
tới việc ghi lại những lời dí dỏm bản địa, hay thậm chí những lời nói của
Shakespeare trừ khi chúng dí dỏm, súc tích hoặc sâu sắc. Nhưng đối với
những Hađith, làm sao có thể đếm nổi những gì Thiên Sứ đã nói. Đúng là
có một số Hađith mang tính trào phúng. Người ta có thể thán phục cơ cấu tổ
chức của lời cảnh báo: “Thức ăn cho một người thì đủ cho hai người, thức
ăn cho hai người thì đủ cho ba người…” Nhưng có nhiều Hađith là những
lời nói, nhận xét bình thường, thậm chí mang tính ngẫu nhiên. Chúng có thể
là những lời nhận xét của Thiên Sứ đưa ra trong cuộc sống hàng ngày. Một
Hađith thuật lại rằng Thiên Sứ nói với một người bạn đạo có một bộ râu
thưa thớt và người này đã cạo bộ râu ít ỏi đó mà đáng ra ông ta không nên
cạo râu. Nếu nhận xét này đến từ bất cứ ai khác thì sẽ lãng quên và bị lãng
quên nhưng bất cứ điều gì Thiên Sứ nói có thể cung cấp thêm mấu chốt về
việc làm thế nào để sống và làm hài lòng Thượng Đế.
Vì tính xác thực của Hađith là tuyệt đối quan trọng nên việc chứng thực
Hađith phát triển thành một ngành học có tính chính xác. Phần cốt lõi của
nó là việc khẳng định một cách chắc chắn chuỗi dây truyền đạt và kiểm tra
tính xác thực của mỗi sự liên kết. Một Hađith gọi là tốt khi mọi người
truyền đạt nó. Chuỗi dây truyền đạt phải được kéo dài và có liên hệ tới
người đích thân biết Thiên Sứ. Chỉ từ lúc đó thì Hađith thuật lại mới được
xem xét một cách nghiêm túc. Lý tưởng nhất là người truyền nó là một
trong những người bạn đạo gần gũi với Thiên Sứ, và người bạn đạo nào
càng gần gũi Thiên Sứ thì Hađith càng mang tính xác thực cao. Hơn nữa, tất
cả chuỗi người truyền đạt nó sau đó đều phải có tiếng là hoàn hảo về đạo
đức, sự trung thực và lòng ham học.
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Tôi nghe nói rằng có lần một học giả vĩ đại, ông Bukhari đang điều tra
về chuỗi dây truyền đạt của một Hađith cụ thể. Ông tìm thấy đường truyền
thứ nhất có tính đáng tin cậy, đường truyền từ người thứ hai cũng hội tụ
tính đáng tin, nhưng khi ông Bukhari tới nói chuyện với người thứ ba trong
chuỗi dây truyền đạt Hađith này thì ông nhận thấy rằng người đó đang đánh
một con ngựa. Điều này đã rõ ràng. Lời nói của một người đánh con ngựa
của ông ta thì không thể đáng tin. Hađith đó phải bị loại bỏ.
Nói tóm lại, để đánh giá độ tin cậy của một người truyền một Hađith thì
một học giả phải biết nhiều về họ và về thời họ sống. Một học giả cũng cần
phải biết bối cảnh mà Hađith đó đã được thuật lại để ý định truyền tải của
Hađith đó có thể được đánh giá theo ngữ cảnh. Do đó, ngành “khoa học về
Hađith” tạo ra một chuyên ngành rất công phu về việc phê bình các sử liệu.
Khoảng 7 đến 8 thập niên sau khi Thiên Sứ Muhammađ qua đời, các
học giả Hồi giáo trên khắp thế giới bắt đầu biên soạn bộ sưu tập Hađith
thành nhóm theo các chủ đề cụ thể, trong đó nó được sắp xếp như tuyên bố
về giáo lý Hồi giáo và như tài liệu tham khảo về cuộc sống Hồi giáo. Ví dụ,
nếu bạn tự hỏi Thiên Sứ Muhammađ đã nói những gì về chế độ ăn uống,
cách ăn mặc hay chiến tranh, bạn có thể tham khảo cuốn sách về Hađith.
Việc thu thập này bắt đầu trong thời kỳ cuối của đế chế Umayyađ nhưng
được khởi sắc dưới thời Abbasiđ và những bộ sưu tập mới tiếp tục xuất hiện
trong nhiều thế kỷ. (Trên thực tế, chỉ năm ngoái, một người Afganistan
quen xa xôi đã gửi cho tôi một bản thảo viết tay và hy vọng tôi sẽ dịch nó
sang tiếng Anh. Ông nói rằng nó được cấu thành từ một bộ các Hađith mới
mà ông đã thu thập được – sau 14 thế kỷ).
Mặc dù các hađith mới tiếp tục xuất hiện, tuy nhiên 6 bộ sưu tập đã đạt
tiêu chuẩn vào cuối thế kỷ thứ 3 theo Hồi lịch. Những bộ sưu tập này bổ
sung thêm cho kinh Qur-an và đã tạo thành một tài liệu có căn cứ thứ hai về
những việc được làm, không được làm, nên làm hay không nên làm trong
đời sống của người Hồi giáo.
Tuy nhiên, như bạn có thể tưởng tượng, kinh Qur-an và Hađith không
thể đưa ra câu trả lời dứt khoát đối với mọi câu hỏi trong cuộc sống thực tế.
Do đó, đôi lúc một người nào đó phải đưa ra một quyết định cuối cùng về
một tình huống tranh cãi là điều cần thiết. Người Hồi giáo thừa nhận quyền
đưa ra các quyết định mang tính pháp lý theo Hồi giáo chỉ thuộc về các học
giả, những người đã hấp thu triệt để về kinh Qur-an và Hađith cũng như
biết rất nhiều về “khoa học Hađith”, một ngành học mang tính xác thực.
Chỉ những người như vậy mới có thể chắc chắn về các phán quyết của họ
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mà không mâu thuẫn với một số điểm quy định được nêu lên trong những
lời mặc khải.
Ngay cả các học giả có trình độ cũng phải đưa ra những quyết định
hoàn toàn dựa vào qiyas hay còn gọi là những lý luận theo phương pháp suy
diễn, phương pháp mà vị caliphat Omar đã sử dụng để khám phá ra các
hình phạt cho những người uống rượu (và đưa ra nhiều những quy định
khác). Đối với tình huống đương đại chưa từng xảy ra thì chính những học
giả phải tìm tình huống tương tự từ các nguồn tồn tại trước đó, đồng thời
đưa ra một phán xét song song với tình huống đã xảy ra. Và nếu mơ hồ vẫn
còn phát sinh về cách thức áp dụng qiyas thì vấn đề sẽ được giải quyết bởi
ijma, sự đồng thuận của cộng đồng – điều đó cũng có nghĩa là phải có sự
đồng thuận của tất cả các học giả được công nhận vào thời kỳ đó. Sự đồng
thuận như vậy có thể đảm bảo tính xác thực về cách diễn giải vì Thiên Sứ
Muhammađ có lần đã nói: “Cộng đồng của ta sẽ không bao giờ đồng ý về
điều sai trái”.
Nếu một học giả đã tìm hết các nguồn trong kinh Qur-an, Hađith,
phương pháp suy diễn (qiyas) và sự đồng thuận của cộng đồng (ijma) mà
không tìm được câu trả lời thì lúc đó mới có thể chuyển sang giai đoạn cuối
cùng của việc tư duy đạo lý và luật pháp, gọi là ijtihađ, có nghĩa là “tư duy
một cách độc lập dựa trên lý trí.” Các học giả và các thẩm phán có thể áp
dụng loại hình tư duy này chỉ trong lĩnh vực không tìm thấy nguồn gốc trực
tiếp từ việc mặc khải hoặc bị che lấp bởi các tiền lệ đã được thiết lập trước
đó.
Qua nhiều thế kỷ, thậm chí những vết rạn nứt này ngày càng thu nhỏ
bởi vì khi một học giả có khả năng xuất sắc cân nhắc về một số chủ đề,
những tuyên bố của ông cũng phải hợp nhất với nghị định của giáo hội.
Những học giả đến sau đó phải nắm vững không chỉ kinh Qur-an, Hađith,
tính xác thực, phương pháp suy diễn (qiyas) và sự đồng thuận của cộng
đồng (ijma) mà còn cả văn thể về các tiền lệ. Chỉ tới lúc đó họ mới đủ điều
kiện để thực hiện tư duy một cách độc lập dựa trên lý trí (ijtihađ).
Bằng cách này, một bộ luật đã được hình thành vào cuối thế kỷ thứ 3
HL. Một tập hợp các điều răn cấm và các quy định, nghĩa vụ, khuyến cáo
và cảnh báo, hướng dẫn, quy tắc, hình phạt và khen thưởng đã bao trùm tất
cả các khía cạnh của cuộc sống từ những vấn đề hóc búa nhất trong xã hội
cùng với các câu hỏi về chính trị tới các chi tiết vụn vặt của cuộc sống hàng
ngày như vệ sinh cá nhân, chế độ ăn uống và sinh hoạt tình dục. Dự luật về
các chi tiết cụ thể này đã đánh dấu sự có mặt của giáo luật sharia. Từ này
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xuất phát từ nguồn gốc của từ “con đường” hay “cách thức” và từ sharia
còn đề cập đến một cái gì đó lớn hơn cả “giáo luật Hồi giáo”. Đó là toàn bộ
cách sống theo đường lối Hồi giáo. Đây không phải là thứ gì đó để được
phát triển mà là thứ gì đó để được khám phá như một bất biến của bất kỳ
nguyên tắc tự nhiên nào. Tất cả mọi điểm cụ thể về pháp lý được xây dựng
bởi các học giả và những luật gia đều là những dấu ấn cho thấy “con đường
dẫn đến Allah”, dấu hiệu và điểm hướng dẫn có thể xuất hiện giữa những
bụi gai và giữa vùng hoang dã.
Về phía người Sunni, bốn trường phái khác nhau về dự luật này đã
được hình thành, còn người Shi-ait thì phát triển một trường phái khác cho
riêng họ nhưng tương tự giống như người Sunni về tinh thần và có phạm vi
rộng lớn. Những giáo luật này khác nhau về mặt bề ngoài nhưng tôi nghĩ
rằng chỉ có một số rất nhỏ biết đến chi tiết về sự khác nhau này.
Tên gọi của bốn trường phái của người Sunni được đặt cho các học giả
đã hình thành nên những dự luật. Do vậy, trường phái Hanafi được thành
lập bởi ông Abu Hanafi, đến từ vùng đất Afganistan (mặc dù ông đã dạy
học ở Kufa, Iraq); trường phái Maliki bởi một luật gia người Maroc tên là
Ibn Malik (mặc dù ông đã làm việc và giảng dạy tại thành phố Mađina);
trường phái Shafi-i được thành lập bởi Imam al-Shafi-i tại thành Mecca
(cho dù cuối cùng ông định cư tại Ai Cập). Trường phái cuối cùng được kết
tinh là trường phái Hanbali, được thành lập bởi sự cứng nhắc kiên quyết của
ông Ahmed Ibn Hanbal. Tôi sẽ nói về ông Ahmed Ibn Hanbal trong phần
tiếp theo của chương này.
Các trường phái quảng bá hơi khác nhau về các cách thức quy luật,
điều này đã dẫn đến một số thay đổi nhỏ trong các chi tiết về luật, nhưng kể
từ thời kỳ Abbasiđ thì cả bốn trường phái đều được coi là chính thống như
nhau: một người Hồi giáo có thể đi theo một trong bốn trường phái đó mà
không rơi vào sự sai lầm. Bản thân của việc xây dựng và áp dụng giáo luật
này theo các trường phái phải là một doanh nghiệp xã hội khổng lồ mà nó
được sinh ra và làm chủ toàn bộ các tầng lớp xã hội của các học giả được
biết đến dưới cái tên Ulama – tiêu đề này đơn giản là từ số nhiều của từ
alim, hay còn gọi là những người có kiến thức.
Nếu bạn từng có tiếng là người thông thái về tôn giáo – nếu bạn từng là
thành viên của Ulama – bạn có thể từng được mời tham gia vào việc quản
lý các quỹ từ thiện (waqf). Bạn có thể dạy học sinh hay thậm chí mở một
trường học. Bạn có thể làm việc như một thẩm phán, nhưng không đơn
thuần là người chỉ nghe và phân giải các trường hợp đặc biệt mà là một
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thẩm phán ban hành các quy định về vấn đề rộng lớn trong xã hội. Trong
thời kỳ của các vị caliphat, vị trí học giả của bạn có thể khiến các quan chức
có thế lực phải tìm đến để xin lời khuyên, và thậm chí chính phủ và các vị
học giả có xu hướng đối đầu, chia rẽ (đôi khi còn cạnh tranh) về quyền lực.
Các học giả định luật, kiểm soát tòa án, vận hành hệ thống giáo dục và thâm
nhập vào các tổ chức xã hội Hồi giáo. Họ có quyền lực xã hội to lớn khắp
thế giới văn minh, sức mạnh để tập hợp và chỉ đạo việc phê duyệt hay phản
đối của cộng đồng đối với những cá nhân hay hành vi riêng. Tôi nhấn mạnh
quyền lực xã hội bởi vì trong xã hội Hồi giáo đó là định hướng của cộng
đồng, áp lực xã hội – quyền lực làm hổ thẹn – có lẽ đây là quyền lực mạnh
nhất trong mọi lực lượng, vì nó trái ngược với quyền lực chính trị mà quyền
lực này lại hoạt động thông qua các quy định về thủ tục, kiểm soát tiền tệ,
độc quyền kiểm soát các công cụ thế lực và nhiều thứ khác nữa.
Tôi xin nhấn mạnh rằng các học giả không được chỉ định bởi bất cứ ai.
Hồi giáo không có đức giáo hoàng và cũng không có bộ máy văn thư chính
thức. Vậy thì, làm thế nào để trở thành thành viên của hội đồng các học giả?
Bằng cách có được sự kính nể từ những người đã được bầu trong hội đồng
học giả. Đó là một quá trình theo từng bước? Không có giấy phép, không
giấy chứng nhận, không có bảng hiệu để treo lên nhằm chứng tỏ mình là
một học giả. Hội đồng các học giả là một tầng lớp tự lựa chọn, tự điều tiết,
ràng buộc hoàn toàn bởi các dòng chảy của các học thuyết đã được thiết
lập. Không một học giả nào có thể đơn phương thay đổi các học thuyết. Nó
quá cổ, quá mạnh mẽ, quá uy tín, và bên cạnh đó, không một ai có thể trở
thành thành viên của hội đồng các học giả cho đến khi người này đã hấp thụ
được các giáo lý một cách triệt để đến nỗi nó trở thành một phần của người
đó. Theo thời gian, người đó lĩnh hội đủ tư cách để hỏi về giáo lý nhưng
không có xu hướng làm vậy. Những người bất đồng chính kiến nhưng
không sửa sẽ không ngừng đặt các câu hỏi về học thuyết và sẽ không đi
theo quá trình từng bước một. Họ sẽ sớm bị đào thải. Quá trình mà hội đồng
các học giả tự tạo ra đã làm nên một tầng lớp bảo thủ.

CÁC NHÀ TRIẾT HỌC
Tuy nhiên, hội đồng các học giả không phải là tầng lớp trí thức duy
nhất của Hồi giáo. Trong lúc họ đang xây dựng các lâu đài về giáo lý thì
một số đông những người Hồi giáo suy nghĩ chín chắn về một dự án lớn
khác: diễn giải tất cả những triết lý trước đây và khám phá ánh sáng của sự
mặc khải đối với người Hồi giáo, đồng thời gắn chúng vào một hệ thống
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chặt chẽ đơn nhất nhằm tạo dựng ý nghĩa về thiên nhiên, vũ trụ và vị trí của
con người đối với mọi thứ. Dự án này đã tạo ra một nhóm các nhà tư tưởng
khác được biết đến trong thế giới Hồi giáo như các triết gia.
Sự bành trướng của Hồi giáo đã đưa người Ả-rập tiếp xúc với những ý
tưởng và các thành tựu của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó có cả người
theo đạo Ấn, người theo Phật giáo tại trung Á, người Ba Tư và người Hy
Lạp. Thành Rome hầu như đã chết trong thời gian này và thành phố
Constantinốp (cùng với tất cả sự giàu có của nó) đã biến thành một khu đất
hoang cho tầng lớp trí thức tầm thường, vì vậy hầu hết các nhà tư tưởng vẫn
viết bằng tiếng Hy Lạp đã tập trung tại Alexandria mà không lâu sau đó nơi
này rơi vào tay của những người Ả-rập. Thành phố Alexandria có một thư
viện vĩ đại cùng với vô số các học viện. Điều này đã biến nó trở thành thủ
đô tri thức trong thế giới La Mã-và-Hy Lạp.
Ở đây, những người Hồi giáo phát hiện ra những tác phẩm của
Plotinus, một triết gia, người đã nói rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ đã được
kết nối như những bộ phận của một sinh vật đơn nhất, và tất cả điều đó tạo
nên sự huyền bí cho một Đấng Duy Nhất mà từ đó mọi thứ đã được tạo ra
và cũng từ đó mọi thứ sẽ quay trở lại.
Trong khái niệm về một Đấng Duy Nhất, người Hồi giáo đã tìm thấy
một tiếng vang diệu kỳ về những lời mặc khải cho Thiên Sứ Muhammađ về
một Đấng Duy Nhất là Allah. Còn hơn thế nữa, khi họ nhìn vào Plotinus, họ
thấy rằng ông đã xây dựng một hệ thống với một logic chặt chẽ từ một số
lượng nhỏ của các nguyên tắc tiền đề, đồng thời nó làm dấy lên hy vọng
rằng lời mặc khải trong Hồi giáo có thể được minh chứng bằng logic.
Thăm dò sâu hơn cho thấy rằng Plotinus và những đồng nghiệp của ông
chỉ đơn thuần là những người giảng giải mới nhất về dòng tư tưởng cách
đây hàng nghìn năm đối với một nhà triết học vĩ đại hơn tại thành phố
Athen tên là Plato. Và từ Plato, người Hồi giáo đã khám phá ra toàn bộ kho
báu về các tư tưởng của người Hy Lạp, từ trước Socratic tới Arisotle và
những người trước nữa.
Tầng lớp quý tộc Abbasiđ rất quan tâm tới những ý tưởng này. Bất cứ
ai có thể dịch một cuốn sách từ tiếng Hy Lạp, tiếng Phạn, tiếng Trung Quốc
hay tiếng Ba Tư sang tiếng Ả-rập đều có thể nhận được lương cao. Những
dịch giả chuyên nghiệp đổ xô đến thành phố Bát-đa. Họ chất đầy sách với
văn bản cổ điển được dịch sang các thứ tiếng khác trong thư viện tại thủ đô
và những thành phố quan trọng khác. Người Hồi giáo là những người trí
thức đầu tiên ở vị trí so sánh một cách trực tiếp, ví dụ như giữa toán học Hy
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Lạp và toán học Ấn Độ hay y học Hy Lạp và y học Ấn Độ, hoặc thiên văn
học của người Ba Tư và thiên văn học của người Trung Quốc, hoặc siêu
hình học của các nền văn hóa khác nhau. Họ thiết lập công việc nhằm khám
phá tại sao những ý tưởng cổ đại lại có thể phù hợp với nhau và với việc
mặc khải về Hồi giáo, và tại sao tâm linh lại liên quan tới nguyên nhân, và
làm thế nào thiên đường trái đất có thể được mô tả trong một lược đồ duy
nhất nhằm giải thích toàn bộ vũ trụ. Ví dụ, một lược đồ như vậy miêu tả vũ
trụ như được phát ra từ những thể tinh khiết bằng một loạt các đợt sóng cho
tới các sự kiện vật chất của cuộc sống hàng ngày, ví dụ như:
Thể không bị chia cắt

Sự thông minh đầu tiên

Linh hồn thế giới

Chất sơ khai

Thiên nhiên

Vật chất thuộc về không gian yếu tố

Khoáng sản, thực vật và động vật
Plato đã mô tả thế giới vật chất như một cái bóng ảo tưởng đúc kết bởi
một thế giới “hữu hình” mà nó bao gồm “các dạng” bất biến và vĩnh cửu:
do đó, tất cả chiếc ghế là hữu hình nhưng lại là một bản sao không hoàn
thiện của một cái ghế lý tưởng nào đó mà nó tồn tại trong thế giới vạn vật.
Theo như Plato, các triết gia người Hồi giáo đã đề xuất rằng mỗi con người
là một hỗn hợp của thực tế và ảo tưởng. Họ giải thích rằng trước khi sinh,
linh hồn cư ngụ ở một thế giới vạn vật theo thuyết Plato. Khi con người
sinh ra thì nó gắn chặt với cơ thể mà nó được tạo nên từ vật chất. Khi con
người chết, cả hai thứ này tách ra, cơ thể quay trở về với thế giới vật chất
trong khi linh hồn quay trở về với Allah, ngôi nhà ban đầu của nó.
Với tất cả lòng tận tâm của họ đối với Plato, các triết gia người Hồi
giáo cũng dành sự ngưỡng mộ lớn lao cho Aristotle: vì những lập luận
logic, những kỹ thuật phân loại và sự am hiểu về các đặc thù một cách
mạnh mẽ của ông. Theo các luận thuyết từ Aristotle, các triết gia Hồi giáo
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đã chia và phân loại bằng các logic ám ảnh. Xin dẫn cho bạn một ví dụ về
lập luận này: nhà triết học al-Kindi đã miêu tả vũ trụ vật chất theo năm
nguyên tắc chính: vật chất, hình thức, chuyển động, thời gian và không
gian. Ông cũng phân tích mỗi nguyên tắc thành từng tiểu phạm trù, phân
chia chuyển động thành sáu loại, ví dụ: thế hệ, sự bại hoại, tăng, giảm, thay
đổi chất lượng và thay đổi vị trí. Cứ tiếp tục như vậy, ông có ý định phân
tích tất cả thực tế này thành từng mảng riêng biệt, các bộ phận dễ hiểu.
Những triết gia Hồi giáo vĩ đại luôn tổ hợp tâm linh với tính duy lý: Họ
nói, bản chất của chúng ta được tạo thành từ các khái niệm trừu tượng và
nguyên tắc mà chỉ có lý do mới có thể biện chứng. Họ dạy rằng mục đích
của kiến thức là để thanh tẩy tâm hồn bằng cách tiến hành từ các dữ liệu
cảm giác tới các nguyên tắc trừu tượng, từ những sự kiện đặc biệt tới các
chân lý phổ quát. Nhà triết học al-Farabi là một điển hình trong việc khuyến
cáo rằng các sinh viên bắt đầu với việc nghiên cứu về thiên nhiên chuyển
sang nghiên cứu về logic và cuối cùng tiến hành đối với tính trừu tượng
nhất của tất cả các ngành học, kể cả toán học.
Người Hy Lạp đã phát minh ra hình học, những nhà toán học Ấn Độ đã
đưa ra ý tưởng tuyệt vời về việc coi số không như là một con số, người
Babylon đã phát hiện ra trị số và người Hồi giáo đã hệ thống hóa tất cả
những ý tưởng này, đồng thời thêm vào một vài ý tưởng của riêng họ và
phát minh ra đại số và số thực để tạo ra nền tảng của toán học hiện đại.
Mặt khác, lợi ích của họ là hướng các triết gia vào những mối quan tâm
thiết thực. Bằng cách phối hợp, soạn thảo và tham khảo chéo các khám phá
về y học từ nhiều vùng đất, những nhà tư tưởng như Ibn Sina đã đạt được
sự hiểu biết gần như hiện đại về các loại bệnh tật và những phương pháp
điều trị bệnh cũng như về giải phẫu – do vậy họ biết được về sự tuần hoàn
máu giống như chức năng của tim và hầu hết các bộ phận chính khác của cơ
thể. Thế giới Hồi giáo sớm kiêu hãnh về những bệnh viện tốt nhất mà trên
thế giới chưa từng có ngay cả trong nhiều thập niên về sau: chỉ riêng thành
phố Bát-đa đã có hàng trăm những cơ sở như vậy.
Những triết gia Hồi giáo trong thời kỳ Abbasiđ cũng đặt nền móng cho
ngành hóa học như một môn học và viết luận thuyết về địa chất, quang học,
thực vật học và hầu như tất cả các lĩnh vực nghiên cứu này ngày nay được
gọi là khoa học. Trước đây, họ không dùng tên riêng để gọi cho những môn
này. Giống như ở phương Tây, nơi mà khoa học từ lâu được gọi là triết học
tự nhiên, họ thấy không cần phải đưa ra một số luận cứ thành một thể loại
riêng biệt và gọi nó bằng một cái tên mới, nhưng họ sớm nhận ra rằng định
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lượng như một công cụ cho việc nghiên cứu về thiên nhiên mà nó được coi
là một trong những nền tảng của khoa học, giống như một nỗ lực độc lập.
Họ cũng dựa vào việc quan sát dữ kiện để làm cơ sở lý thuyết, nền tảng thứ
hai của khoa học. Họ cũng không bao giờ khớp nối phương pháp khoa học
với ý tưởng về việc xây dựng kiến thức một cách từng bước qua việc xây
dựng các giả thuyết rồi sau đó tiến hành thí nghiệm nhằm chứng minh hay
bác bỏ chúng. Nếu họ biết cách xóa bỏ khoảng cách đó thì khoa học như
chúng ta biết có lẽ đã nảy nở trong thế giới Hồi giáo vào thời kỳ Abbasiđ,
bảy thế kỷ trước khi được sinh ra ở Âu châu.
Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra vì hai lý do, một trong số đó liên
quan tới sự tương tác giữa khoa học và thần học. Trong giai đoạn đầu, khoa
học vốn dĩ được dùng để gỡ rối cho thần học. Mỗi môn dường như đều có
tác động lẫn nhau, ít nhất là đối với những nhà chuyên môn. Khi Galileo
đưa ra lý thuyết rằng trái đất quay xung quanh mặt trời, những nhà chức
trách tôn giáo đã đưa ông ra tòa vì tội dị giáo. Thậm chí ngày nay, ngay cả
ở phương Tây, một số người Thiên Chúa giáo bảo thủ vẫn phản đối giữa
những câu chuyện kinh thánh về sự tạo hóa đối với thuyết tiến hóa, như thể
cả hai cách này thi nhau giải thích về cùng một câu đố. Khoa học thách thức
tôn giáo bởi vì nó khẳng định về độ tin cậy và về tính hoàn thiện của các
phương pháp tìm ra sự thật: thử nghiệm và lý giải mà không cần nhờ cậy tới
sự mặc khải. Ở phương Tây, đối với hầu hết mọi người thì cả hai ngành này
đều đạt tới một thỏa thuận chung nhằm phân biệt về lĩnh vực nghiên cứu
của chúng: các nguyên tắc về tự nhiên thuộc về khoa học, những phần có
liên quan tới giá trị đạo đức và luân lý thì phụ thuộc vào tôn giáo và triết
học.
Trong thế kỷ thứ chín và mười tại Iraq (cũng giống như tại Hy Lạp cổ
điển), khoa học như vậy không tồn tại và được tách ra khỏi tôn giáo. Các
nhà triết học đã khai sinh ra nó mà không hề nhận ra việc này. Họ nghĩ rằng
tôn giáo giống như lĩnh vực về sự yêu cầu và thần học giống như một đặc
trưng chuyên về trí tuệ; họ tiến hành tìm kiếm nhằm tìm hiểu bản chất tối
hậu của thực tại. Họ nói rằng đó là những gì mà cả tôn giáo và triết học đều
ở đỉnh cao nhất. Tất cả những gì mà họ khám phá về thực vật học hay
quang học hay bệnh tật là một sản phẩm phụ của cuộc tìm kiếm cốt lõi này,
chứ không phải mục đích trọng điểm. Chính như vậy mà các triết học gia đã
khám phá ra thực vật học, quang học và y học và không hề ngần ngại đưa ra
các câu hỏi mà chúng ta có thể coi như thần học và hoàn toàn không nằm
trong phạm vi của một nhà hóa học hay bác sĩ thú y – đại loại như:
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Nếu một người phạm trọng tội, có phải anh ta trở thành một người
ngoại đạo hay anh ta (chỉ) là một người Hồi giáo xấu tính?
Câu hỏi đặt ra có vẻ giống như một trò chơi ngữ nghĩa, ngoại trừ việc
trong thế giới Hồi giáo, theo quan điểm về luật, các học giả tôn giáo chia
thế giới thành cộng đồng Hồi giáo và những người nằm ngoài cộng đồng.
Một tập hợp các quy tắc được áp dụng cho những người có đức tin và một
tập hợp khác cho những người không tin tưởng. Do đó, để biết liệu cá nhân
nào là thành phần của cộng đồng hay không là điều quan trọng.
Một vài nhà triết học dựa trên câu hỏi này và cho rằng những người
Hồi giáo mắc trọng tội nên thuộc về một thể loại thứ ba, bên cạnh những
người có đức tin và người không tin tưởng. Những học giả chính thống, hà
khắc hơn lại không thích ý tưởng về một thể loại thứ ba, bởi vì nó đồng
nghĩa với việc đạo đức không chỉ là đen hay trắng mà nó còn có một sắc
thái màu xám.
Ngoài khái niệm về thể loại thứ ba này còn phát triển một trường phái
thần học gọi là Mutazilite, tiếng Ả-rập dịch ra là “ly khai”. Theo phái chính
thống, nó được gọi như vậy là bởi vì họ tách ra khỏi dòng tư tưởng tôn giáo
chính thống. Theo thời gian, các nhà thần học đã xây dựng một tập hợp về
giới luật tôn giáo một cách có liên kết và có sức hấp dẫn các nhà triết học.
Họ nói rằng cốt lõi của Hồi giáo là đức tin và tính duy nhất: tính độc nhất
và phổ quát của Allah. Từ đó, họ lập luận rằng kinh Qur-an không thể là
vĩnh cửu và tự hữu (như những học giả từng tuyên bố) bởi vì nếu như vậy
thì kinh Qur-an sẽ là một thực thể thiêng liêng thứ hai tồn tại bên cạnh
Allah, và điều này sẽ là một lời báng bổ. Do đó, họ lập luận rằng kinh Quran là một trong những tạo hóa của Allah, cũng giống như con người, các vì
sao và đại dương. Nó là một cuốn sách vĩ đại nhưng dù sao thì vẫn là một
cuốn sách. Và nếu nó chỉ là một cuốn sách thì kinh Qur-an có thể được diễn
giải và thậm chí còn bị sửa đổi.
Họ tiếp tục nói rằng tính duy nhất cấm việc nghĩ rằng Allah có tay,
chân, mắt... mặc dù kinh Qur-an đã nói về những thuật ngữ này: tất cả các
ám chỉ mang thuyết hình hài con người được nói đến trong kinh Qur-an là
mang tính ẩn dụ.
Họ nói rằng Thượng Đế không có các thuộc tính chẳng hạn như công
lý, lòng thương xót hay quyền lực: việc gán các thuộc tính cho Thượng Đế
có nghĩa là có thể phân tích được Thượng Đế thành các phần và điều này vi
phạm tính duy nhất. Thượng Đế là một Đấng đơn nhất vô hình quá vĩ đại
đối với tâm trí và nhận thức của con người. Những gì mà con người gọi là
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thuộc tính của Thượng Đế chỉ là tên gọi mà thông qua đó con người có thể
nhận thấy Thượng Đế. Nhóm Mutazilite nói rằng những thuộc tính mà
chúng ta gán cho Thượng Đế thực ra chỉ là những sự mô tả về bản thân của
con người.
Từ những quan niệm của họ về Allah, nhóm Mutazilite đã xuất phát ý
tưởng về cái tốt và cái xấu, cái đúng và cái sai là những khía cạnh của một
thực tại bất biến về Thượng Đế. Điều này phản ánh một cách sâu sắc các
nguyên tắc mà con người có thể khám phá theo đúng cách mà con người
khám phá các nguyên tắc về tự nhiên. Nói tóm lại, hành vi nào đó là không
tốt bởi vì sách kinh đã nói vậy. Sách kinh chỉ rõ hành vi nào đó là tốt và nếu
hành vi đó đã thực sự rất tốt trước khi kinh sách nói vậy, sau đó nó trở nên
tốt vì một vài lý do cố hữu cho chính bản thân nó, do đó một số lý do có thể
được khám phá. Vì vậy, theo nhóm Mutazilite, bản thân lý do là một dụng
cụ có giá trị nhằm khám phá một cách độc lập đối với việc mặc khải về các
đạo lý, đạo đức và sự thật chính trị.
Đây là nơi mà các cuộc tranh cãi giữa những nhà thần học đã ngụ ý về
sự phát triển khoa học, một phương thức đòi hỏi phụ thuộc vào các ứng
dụng về lý do mà không cần đến sự mặc khải Nhóm Mutazilite đang nói tới
lý do theo cách khám phá sự thật về đạo đức và đạo lý, nhưng trong thời
gian và địa điểm này thì các nguyên tắc ứng xử của con người và những
nguyên tắc của tự nhiên đều phụ thuộc vào cùng một lĩnh vực tìm tòi lớn:
việc tìm kiếm sự thật tuyệt đối.
Các nhà khoa học về triết học thường liên kết bản thân họ với trường
phái Mutazilite, không còn nghi ngờ bởi vì nó xác nhận phương thức về
việc tìm tòi của họ. Thậm chí một vài nhà triết học còn đánh giá nguyên
nhân trên cả sự mặc khải. Triết gia Abu Bakr al-Razi ngang nhiên khẳng
định rằng các phép lạ gắn cho các thiên sứ trong quá khứ chỉ là truyền
thuyết và rằng Thiên Đường và Địa Ngục chỉ là tưởng tượng chứ không có
trên thực tại vật lý.
Bạn có thể thấy làm thế nào mà những đức tin như vậy có thể đẩy các
triết học gia và những học giả vào những mâu thuẫn. Duy có một điều,
những luân lý của các nhà triết học biện giải ám chỉ những việc không có
liên quan đến các học giả. Nếu bất kỳ một người thông minh nào có thể đo
lường được điều luật là đúng hay sai dựa vào ý nghĩa hợp lý, vậy thì tại sao
mọi người lại cần tham khảo ý kiến các học giả, những người am tường về
sự chỉ đạo của Thiên Sứ Muhammađ?
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Các học giả có một vị trí đúng đắn để chống lại những thách thức đó.
Họ kiểm soát pháp luật, giáo dục các tổ chức xã hội trẻ như hôn nhân…
Quan trọng hơn cả, họ có lòng trung thành từ quần chúng. Nhưng nhóm
Mutazilite cũng có những lợi thế, hay đúng hơn là họ có có một lợi thế: sự
ủng hộ của triều đình, các gia đình hoàng gia, quý tộc và những quan chức
hàng đầu của chính phủ. Trên thực tế, vị quốc vương thứ bảy thời Abbasiđ
đã mang nền thần học của nhóm Mutazilite làm thành học thuyết chính
thống của đế chế. Các vị thẩm phán phải có hạnh kiểm tốt qua các bài kiểm
tra về triết học sau đó là những vị quản lý, nhưng họ phải thề trung thành
với lý luận nhằm có đủ điều kiện để có thể làm việc. Sau đó, nhóm
Mutazilite và những người ủng hộ họ còn đi sâu hơn: họ lợi dụng thẩm
quyền của chính phủ để áp đảo những người không đồng ý với họ.
Điều này mang tôi quay trở lại với Ahmed Ibn Hanbal, người sáng lập
ra trường phái Hanbali; trường phái cuối cùng trong những trường phái
chính thống phát triển, đồng thời cũng là trường phái cứng nhắc và bảo thủ
nhất. Ông Ibn Hanbal sinh ra tại thành phố Bát-đa vào năm 164 Hồi lịch,
chỉ 36 năm sau khi đế chế Abbasiđ bắt đầu. Ông đến tuổi trưởng thành
trong bối cảnh ảo tưởng rằng các tầng lớp nhất định của xã hội lan tràn khi
người ta bắt đầu nhận ra rằng đế chế Abbasiđ cũng sẽ là đế chế thế tục
giống như triều đại Umayyađ. Ông nắm bắt được trí tưởng tượng của mọi
người bằng cách rao giảng rằng Hồi giáo đã đi sai đường và rằng thế giới
này đang sa vào Địa Ngục ngoại trừ việc cộng đồng sửa chữa đường lối của
mình. Ông nói rằng hy vọng duy nhất của việc cứu rỗi là xóa bỏ hết những
sự đổi mới và quay trở lại với những đường lối của cộng đồng đầu tiên tại
Mêđina trong thời của Thiên Sứ Muhammađ. Trên tất cả, ông tuyên bố
không khoan nhượng việc không một ai lại không biết việc làm đúng hay
sai của chính bản thân. Họ có thể đảm bảo cho linh hồn của họ một cách an
toàn chỉ bằng cách đi theo những dấu chân của Thiên Sứ Muhammađ và tin
tươởng tuyệt đối vào điều mặc khải. Những trường phái đã đưa ra kết luận
dựa theo lối suy diễn (qiyas) để mang giáo luật Hồi giáo áp dụng cho tình
huống mới mẻ, nhưng ông Ibn Hanbal đã quyết liệt phủ nhận những
phương pháp đó mà chỉ chấp nhận kinh Qur-an và Hađith theo nghĩa đen.
Ông bị lôi vào triều đình để thực hiện một cuộc tranh luận với một nhà
thần học hàng đầu về vấn đề liên quan đến việc liệu kinh Qur-an được tạo
ra hay vô tác, một vấn đề chứa toàn bộ các câu hỏi về vai trò của lý trí trong
việc tìm tòi đạo đức. Nhà triết học đã nhận xét gay gắt một cách logic với
ông Ibn Hanbal, vị học giả đáp trả lại bằng những lời lẽ trong kinh sách.
Nhà triết học đã trói chặt ông ta lại với những lập luận mấu chốt, ông Ibn
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Hanbal làm nổ tung một cách tự nhiên bằng những lời thỉnh cầu tới Allah.
Rõ ràng là không ai thực sự chiến thắng cuộc tranh luận này bởi vì những
người tranh luận không đồng quan điểm. Khi ông Ibn Hanbal từ chối không
thừa nhận quan điểm, ông đã bị đánh đập nhưng điều đó không làm ông
thay đổi tâm trí. Ông bị đẩy vào tù nhưng ông vẫn bám lấy các nguyên tắc
của mình: không bao giờ ông để lý luận thắng lời mặc khải, không bao giờ!
Vì vậy các cơ quan chức năng làm tăng thêm áp lực. Họ đánh đập ông
Ibn Hanbal đến mức khớp của ông chệch ra ngoài, còng ông bằng những
chuỗi xiềng nặng và ném ông vào tù trong nhiều năm. Ông Ibn Hanbal
không chấp nhận từ bỏ quan điểm của mình. Như bạn có thể đoán được,
việc lạm dụng này thay vì làm mất uy tín những ý tưởng của ông thì thay
vào đó lại tạo nên một số uy tín nhất định. Những người đã phẫn nộ với đế
chế Abbasiđ về sự giàu có và rực rỡ của nó giờ đây trở nên bất kham; và
khi quần chúng trở nên bất kham, thậm chí đế chế Abbasiđ phải để tâm bởi
vì hầu như mỗi lần như vậy đều gây ra cái chết của một vị caliphat, cuộc xô
xát lại diễn ra nhằm xác định ai sẽ là người kế nhiệm, cuộc xô xát mà cả hai
bên đều sử dụng niềm đam mê như một thứ vũ khí. Khi ông Hanbal đã về
già và chịu nhiều đau đớn, ông được ra tù, đám đông kính cẩn chào và chúc
mừng ông đã quay về nhà. Thấy vậy, triều đình đã phát triển một số bảo lưu
về triết học Hồi giáo và những ý tưởng Hy Lạp. Vị caliphat tiếp theo đã
giáng chức nhóm Mutazilite và ban danh dự cho ông Ibn Hanbal cùng
những nhà triết học, không nói thì cũng biết điều này báo hiệu uy tín của
nhóm Mutazilite đang trên đường xuống dốc. Đồng thời nó cũng báo hiệu
sự gia tăng của các học giả, những người đã duy trì giáo lý chính thống,
giáo lý đã làm những nhà trí thức Hồi giáo chán nản nhằm theo đuổi các
tìm tòi mà không tham khảo tới sự mặc khải.

NHỮNG NGƯỜI SUFI
Tuy nhiên, hầu như ngay từ ban đầu, trong khi các học giả đang hệ
thống hóa giáo luật thì có một số người tự hỏi: “Phải chăng tất cả những lời
mặc khải đều kết thúc với hàng loạt các nghi thức và luật lệ trong tôn giáo?
Bởi vì tôi không cảm nhận được điều gì khác hơn những thứ đó. Phải chăng
không có gì hơn những thứ đó hay sao?” Tất cả những hướng dẫn đến từ
Thượng Đế đều tốt nhưng có người mong mỏi được diện kiến Thượng Đế
như một Đấng mà họ có thể sờ mó, chứng kiến ngay bây giờ, ngay tại đây.
Điều mà họ mong mỏi từ những lời mặc khải là một sự thăng tiến và siêu
việt hơn những loại nghi thức cứng đơ này.
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Một vài người bắt đầu thử nghiệm với những bài tập tinh thần mà nó
vượt xa khỏi các đòi hỏi của một người Hồi giáo cần phải làm. Họ đọc kinh
Qur-an không ngừng hoặc tốn hàng giờ để đọc những danh xưng của Allah.
Ví dụ, tại thành phố Bát-đa, có một người đàn ông tên là al-Junayđ, người
này có thói quen sau giờ làm việc hàng ngày thực hiện bốn trăm đơn vị theo
nghi thức hành lễ của người Hồi giáo. Có lẽ, để phản ứng với lối sống xa
hoa của tầng lớp thượng lưu Hồi giáo, một số người tìm kiếm một cách tự
nguyện cuộc sống nghèo khó, sống nhờ bánh mì và nước, không cần đến đồ
đạc và chỉ mặc trang phục đơn giản làm từ len thô mà trong tiếng Ả-rập gọi
là suf. Vì lý do này mà người ta gọi họ là người Sufi.
Những người Sufi không theo tín ngưỡng mới. Họ không thành lập một
giáo phái khác. Chắc chắn một điều, họ phản đối tham vọng của thế gian,
sự tham nhũng, lòng tham lam, nhưng theo lý thuyết thì tất cả những người
Hồi giáo đều làm vậy. Người Sufi chỉ khác với những người khác ở việc họ
nói: “Làm thế nào để làm sạch trái tim của bạn? Dù có làm bất cứ những cử
chỉ và động tác một cách chính xác thế nào đi chăng nữa nhưng làm thế nào
để biết rằng bạn có thể thực sự đắm mình về Allah hơn tất cả mọi điều
khác?”
Họ bắt đầu làm việc về các kỹ thuật nhằm loại bỏ sự phiền nhiễu, thèm
muốn không chỉ từ lời cầu nguyện mà còn từ cuộc sống. Một số người nói
về việc tham gia vào cuộc chiến tâm linh nhằm chống lại khuynh hướng
hèn hạ nhất của bản thân. Quay trở lại với Hađith mà Thiên Sứ Muhammađ
đã phân biệt giữa thánh chiến “lớn” và thánh chiến “nhỏ”, họ tuyên bố rằng
cuộc chiến nội tâm để xóa bỏ bản ngã là một cuộc thánh chiến thực sự,
thánh chiến “lớn”. (Họ xác định thánh chiến nhỏ như một cuộc đấu tranh
chống lại kẻ thù bên ngoài cộng đồng.)
Dần dần, tiếng đồn bắt đầu nổi lên về những nhóm người khác thường
này – rằng một số người trong bọn họ đã phá vỡ rào cản của thế giới vật
chất để có được những trải nghiệm trực tiếp với Allah.
Ví dụ, một nhà thơ tên là Rabia al-Basri sống tại Basra, cả cuộc đời của
người này được kể gắn liền với huyền thoại. Sinh ra trong những năm cuối
của đế chế Umayyađ, bà từng là một người phụ nữ trẻ trong thời kỳ đế chế
Abbasiđ lên nắm quyền. Khi còn bé, bà thường đi du lịch một số nơi cùng
với gia đình khi mà bất thình lình những băng cướp tấn công xe bộ hành gia
đình của bà. Họ giết cha mẹ của bà và bán bà Rabia làm nô lệ. Đó là cách
bà đã tới Basra như một nô lệ trong một gia đình của một người đàn ông
giàu có. Câu chuyện kể rằng, ông chủ của bà liên tục thấy một tâm linh
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sáng rọi về bà, điều này đã làm cho ông ta kinh ngạc… Vào một đêm, khi
bà đang mải cầu nguyện, ông ta quan sát thấy một vầng hào quang xung
quanh cơ thể của bà. Điều này làm ông đột ngột nhận ra rằng ông có một vị
thánh sống trong căn nhà của mình và nỗi sợ hãi nắm chặt lấy ông. Ông thả
tự do cho bà Rabia và cam kết sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân tốt đẹp cho bà.
Ông hứa sẽ giới thiệu cho bà với một trong những gia đình tốt nhất tại
thành phố, chỉ cần nói tên của người đàn ông mà bà muốn cưới thì ông ta sẽ
thu xếp để hai người tiến tới hôn nhân.
Nhưng bà Rabia nói rằng bà không thể cưới bất cứ một người đàn ông
nào vì bà đang yêu.
“Đang yêu?” Ông chủ của bà giật nảy mình. “Với ai vậy?”
“Với Allah!” Và bà bắt đầu tuôn ra những dòng thơ về niềm đam mê
cuồng nhiệt đến nỗi người chủ cũ của bà đã trở thành môn đệ đầu tiên và
suốt đời của bà. Bà Rabia bước vào một cuộc sống khổ hạnh về những
chiêm niệm, suy tưởng thần bí mà từ đó những dòng thơ tình yêu sâu đậm
mang vẻ gần như trần tục tuôn ra, ngoại trừ từ “người yêu” ở đây mà bà
muốn nói là “Allah”.
Hỡi Đấng Chủ Tể của bề tôi, những vì sao lấp lánh
và khi những đôi mắt của con người nhắm lại.
Những vị vua đã khóa cửa cung điện của họ.
Những người yêu nhau ở cùng với những người yêu của họ…
Và tại đây, bề tôi ở đây cùng với Ngài.1

Tôi không biết bà đã làm bao nhiêu bài thơ như vậy. Những lời thơ thật
nhẹ nhàng, nhưng trong thời kỳ đó, tiếng tăm của bà lan rộng: nhiều người
đã hành trình tới tận Basra chỉ để được nhìn thấy bà. Rất nhiều người khi
quay về đã tin chắc rằng bà tìm thấy được chiếc chìa khóa để kết nối với
Allah. Đối với bà, chiếc chìa khóa ở đây không phải là nỗi sợ hãi mà là tình
yêu, một tình yêu hoàn toàn phóng đãng, táo bạo và vô hạn.
Nói thì dễ nhưng làm thế nào mà một người lại có thể thực sự có một
tình yêu như vậy? Những người tìm đến cố kiếm tìm sự lôi cuốn thần bí từ
bản thân bà, đồng thời hy vọng nắm bắt được niềm đam mê này. Họ nói
rằng một số người đã nắm bắt được và điều này dĩ nhiên làm cho những
người tìm đến tiến gần được cánh cửa này. Tôi không gọi họ là học trò bởi
vì không có sách vở để dạy ở đây và cũng không có học phí, không có sự
nghiên cứu. Bà Rabia của thành phố Basra không dạy học. Bà chỉ đơn thuần
truyền cảm hứng và những người xung quanh bà tự thay đổi. Điều này trở
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thành mô hình trong chủ nghĩa Sufi mà họ thường gọi là: sự truyền cảm
trực tiếp về những kỹ thuật dẫn đến việc giác ngộ từ một người thầy trở
thành một người trò.
Cho đến thời điểm này, hầu hết những nhà thần bí Hồi giáo đều là
những người Sufi “đúng mực”, tận tâm một cách nghiêm ngặt trong các
nghi lễ và việc tụng niệm. Sự sùng kính của họ tập trung vào nỗi sợ hãi (về
Thượng Đế). Bà Rabia Basri thì lại đặt tình yêu làm trọng tâm và góp phần
khai sinh một truyền thống lâu đời về “người Sufi say đắm mình với
Thượng Đế”. Nói một cách rõ ràng, tất cả những người này trước tiên là
những người Hồi giáo và sau đó là người Sufi. Tôi nêu ra bối cảnh này đơn
giản bởi vì ngày nay có rất nhiều người tự gọi bản thân họ là những người
Sufi trong khi họ vẫn đang hát hò, nhảy múa trong trạng thái hưng phấn.
Người Sufi không đứng sau cảm xúc như vậy. Họ không cố gắng đạt được
đỉnh cao. Việc thực hành tâm linh của họ bắt đầu bằng việc sùng kính về
Hồi giáo và sau đó ngày càng được tăng dần tới đỉnh cao.
Mọi người đổ xô đến với nhóm Sufi với một mục tiêu rõ ràng trong tâm
trí. Họ hy vọng “có được một nơi nào đó”. Làm việc với một người thầy
theo nhóm Sufi có vẻ như là học một phương pháp luận. Thật vậy, những gì
mà người Sufi làm đã được dán nhãn bằng từ tariqa – phương pháp. Những
người bước theo những phương thức này mong muốn vượt qua các giai
đoạn khác nhau từ việc tiêu diệt cái tôi của họ tới việc đắm chìm bản thân
với Thượng Đế.
Các luật gia và những học giả theo đạo chính thống không có cái nhìn
thiện cảm đối với người Sufi, đặc biệt là sự đa dạng của việc đắm mình với
Thượng Đế. Ngôn ngữ sử dụng bởi những vị thánh nhân này bắt đầu có một
chút dị giáo. Những yêu cầu của họ ngày càng trở nên quá mức. Dân gian
bắt đầu gán những quyền lực huyền diệu cho những người Sufi nổi tiếng
nhất. Những hành vi thù địch bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ 10 sau Công
Nguyên với một người Sufi Ba Tư tên là al-Hallaj.
Hallaj có nghĩa là “người chải len”. Đây là nghề nghiệp của cha của
ông và ông cũng bắt đầu tiến hành công việc thương mại của gia đình
nhưng nỗi khao khát được gần với Thượng Đế đã gắn chặt vào trái tim của
ông. Ông đã bỏ nhà đi tìm kiếm một người thầy có thể dẫn dắt ông tới
những bí mật của người Sufi. Cho tới mức ông có thể đứng trọn một năm
bất động trước đền Ka-ba mà không phát ra một tiếng động nào. Một năm!
Hãy tưởng tượng sự chú ý này tập trung vào ông. Sau đó, ông du lịch sang
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Ấn Độ và Trung Á. Ở tất cả những nơi mà ông tới, ông hùng hồn đọc thơ và
đưa ra những buổi diễn thuyết kỳ lạ và ông đã thu hút vô số người theo.
Nhưng những người Sufi tỉnh táo bắt đầu quay lưng lại với ông bởi vì
ông Hallaj luôn nói những thứ như: “Chiếc khăn quấn đầu của tôi không
được choàng quanh thứ gì ngoài Thượng Đế”, hay: “Bạn sẽ không tìm thấy
gì bên trong quần áo của tôi ngoại trừ Thượng Đế”. Và cuối cùng, trong
trường hợp ai đó không nhận thấy quan điểm của ông thì ông nói “Tôi là
Thượng Đế”. Vâng, thực sự ông đã nói: “Tôi là Sự Thật”, nhưng “Sự Thật”
là một trong 99 danh xưng của Thượng Đế và không ai cả gan lấy tên của
Thượng Đế để đặt cho chính mình.
Thật là quá mức! Những vị học giả chính thống đòi phải ra tay. Vị
caliphat muốn xoa dịu nhóm học giả để họ đừng quấy rầy ông. Vì thế, ông
Hallaj đã bị còng vào tù trong vòng 11 năm, nhưng ông Hallaj không bận
tâm bởi ông không để ý tới thế gian vào lúc bấy giờ. Thậm chí khi ông còn
ở trong phòng giam, ông vẫn tiếp tục tuôn trào những lời phát ngôn say sưa
về Thượng Đế, đôi lúc ông còn tổ hợp bản thân mình với Thiên Sứ Giê-su,
đồng thời thường xuyên nhắc tới việc tử vì đạo. Có một điều chắc chắn: ông
không chối bỏ điều gì. Cuối cùng, hội đồng chính thống đã quyết định rằng
họ không còn một giải pháp nào khác. Họ sẽ phải gây áp lực cho chính
quyền nhằm áp dụng thời gian thử nghiệm, phương pháp không bao giờ sai
về việc làm mất uy tín thông điệp: đó là giết người truyền thông điệp.
Các quan chức không chỉ thực hiện việc giết ông Hallaj. Họ treo cổ
ông, cắt chân tay, chặt đầu ông và cuối cùng đốt xác của ông. Nhưng thật
kỳ lạ, kế hoạch của họ vẫn không thành công. Ông Hallaj đã ra đi nhưng
chủ nghĩa Sufi vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở. Những cá nhân có sức lôi cuốn
tiếp tục xuất hiện, hàng trăm người, có lẽ hàng nghìn người trong số họ ở
tất cả các nền văn minh trên thế giới. Một số người là những người Sufi
“tỉnh táo” như Junayđ, còn một số thì dưới hình thức đắm chìm vào Thượng
Đế giống như bà Rabia Basri và ông Hallaj.
Tóm lại, tới giữa thế kỷ thứ 11, người Hồi giáo đã làm việc cật lực tập
trung vào ba dự án văn hóa lớn, theo đuổi một cách tương tác giữa các học
giả – những nhà thần học, triết học gia – các nhà khoa học, và những người
Sufi thần bí: nhằm xây dựng học thuyết và giáo luật Hồi giáo một cách đầy
đủ; nhằm làm sáng tỏ các mô hình và nguyên tắc về thế giới tự nhiên; và
phát triển phương thức nhằm lĩnh hội được sự liên kết giữa cá nhân với
Thượng Đế. Vâng, ba nhóm chồng chéo một chút nhưng nhìn tổng thể, họ
kéo theo các hướng cạnh tranh, đồng thời sự bất đồng về trí thức của họ khá
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cao làm đôi khi có đổ máu chính trị và đe dọa tài chính. Tại thời điểm này
một người có trí tuệ khổng lồ mà lịch sử thế giới đã biết đến ra đời. Tên của
ông là Abu Hamiđ Muhammađ al-Ghazali, sinh ra tại tỉnh Khorasan từ gia
đình nói tiếng Ba Tư.
Tới tuổi đôi mươi, ông Ghazali đã dành được sự ca ngợi như một trong
những học giả hàng đầu ở tuổi của ông. Bất cứ bạn biết bao nhiêu Hađith
thì ông còn biết nhiều hơn. Trong thời của ông, một vài học giả đã xây
dựng một nền thần học để cạnh tranh với nền thần học của nhóm
Mutazilite. Nền thần học này được gọi là trường phái Asharite. Nó nhấn
mạnh rằng đức tin không bao giờ được dựa vào lý lẽ mà chỉ được dựa vào
sự mặc khải. Chức năng của lý lẽ chỉ dùng để hỗ trợ cho sự mặc khải.
Những nhà thần học Asharite liên tục chống lại nhóm Mutazilite trong
những buổi tranh luận trước công chúng. Nhưng nhóm Mutazilite biết
những thủ thuật Hy Lạp để có được những lý lẽ chiến thắng, chẳng hạn như
tính logic và tài hùng biện, vì vậy họ thường xuyên thắng thế khiến nhóm
Asharites gặp nhiều bối rối.
Ông Ghazali đã tới để cứu họ. Ông quyết định cách thức để đánh bại
những nhà triết học, đó chính là tham gia cùng họ đủ để sử dụng những thủ
đoạn của họ để chống lại chính họ. Ông lao mình vào nghiên cứu về thời cổ
điển, tính logic cơ bản và lĩnh hội các luận thuyết của Hy Lạp. Sau đó, ông
đã viết một cuốn sách về triết học Hy Lạp có tựa đề là Các Mục Tiêu Của
Những Nhà Triết Học. Nó nói chủ yếu về Aristotle. Trong phần lời tựa, ông
đã nói rằng người Hy Lạp đã sai và ông sẽ chứng minh điều đó, nhưng
trước hết – trong cuốn sách này – ông sẽ giải thích về tất cả những gì nói về
triết học Hy Lạp để từ đó độc giả sẽ biết được những gì mà ông đang bác bỏ
khi họ đọc cuốn sách tiếp theo của ông.
Người ta phải ngưỡng mộ tính cởi mở công bằng của ông. Ông đã
không tạo nên một bù nhìn rơm để tự hạ xuống. Những lời giải thích của
ông về Aristotle rất minh mẫn, uyên bác đến nỗi thậm chí những người theo
Aristotle khi đọc cuốn sách cũng phải nói: “À đúng rồi! Cuối cùng thì tôi đã
hiểu về Aristotle!”.
Tác phẩm của Ghazali tới tận Anđalusia và từ đó tới Thiên Chúa giáo,
nơi nó làm cho những ai có thể đọc cũng thấy lóa mắt. Âu châu đã quên khá
nhiều tư tưởng Hy Lạp cổ điển kể từ khi thành Rome sụp đổ. Đối với hầu
hết mọi người, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với tư tưởng Aristotle. Tuy
nhiên, tại một số nơi, lời nói đầu của ông Ghazali đã bị bỏ quên, vì thế
người Âu châu không biết rằng ông Ghazali chống lại tư tưởng của
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Aristotle. Thật vậy, một số người lại nghĩ rằng ông chính là Aristotle và
cuốn sách được viết dưới một bút danh khác. Dù sao đi nữa, cuốn Các Mục
Tiêu Của Những Nhà Triết Học đã gây ấn tượng đối với người Âu châu đến
nỗi Aristotle đòi hỏi phải có tinh chất mang quyền áp đặt. Sau đó, những
nhà triết học Thiên Chúa giáo đã làm hết mình để hòa giải giữa thuyết của
nhà thờ và tư tưởng của những người theo Aristotle.
Quay trở lại Ba Tư, trong lúc đó, ông Ghazali đã viết tiếp phần hai của
cuốn Các Mục Tiêu Của Những Nhà Triết Học, và được gọi là Mâu Thuẫn
Của Những Nhà Triết Học. Trong cuốn sách này, ông Ghazali đã xác định
hai mươi cơ sở mà triết học Hy Lạp và nhóm „Hy Lạp-Hồi giáo‟ phụ thuộc
vào, sau đó, ông đã sử dụng logic tam đoạn luận để tháo dỡ từng cơ sở một.
Trong tâm trí của tôi, lập luận hiệu quả nhất của ông là việc ông tấn công
vào những khái niệm về mối quan hệ nhân – quả giữa những hiện tượng vật
chất. Theo như ông Ghazali, những sự kết nối như vậy không tồn tại: chúng
ta nghĩ rằng lửa là nguyên nhân gây cotton cháy bởi vì lửa luôn có trong khi
cotton đang cháy. Chúng ta đã nhầm khi liên tưởng tới quan hệ nhân quả.
Ông Ghazali nói, trên thực tế, đó là Thượng Đế đã làm cho cotton cháy bởi
vì chỉ có Ngài mới là nguyên nhân đầu tiên và duy nhất của tất cả mọi thứ.
Ngọn lửa chỉ có mặt ở đó.
Nếu tôi đang cố làm cho lý luận của ông Ghazali mang tính tức cười ở
đây, đó chỉ là vì tôi không có tính cởi mở công bằng như ông đã làm với
Aristotle. Tôi không đồng quan điểm với ông ta. Không phải ai cũng vậy.
Trường hợp của ông Ghazali chống lại luật nhân quả đã được hồi sinh ở
phương Tây vào thế kỷ 18 bởi một nhà triết học người Scotland tên là
Daviđ Hume; và vào những năm 1970, tôi đọc cơ bản những lập luận tương
tự được thực hiện bởi một người Mỹ theo đạo Phật tên là Alan Watts, người
này ví mối quan hệ về kết quả và nguyên nhân giống như một con mèo
đang đi đi lại lại qua một khe hẹp của một hàng rào. Ông Watts nói rằng
nếu chúng ta đang nhìn qua khe hẹp từ phía bên kia thì chúng ta sẽ thấy cái
đầu của con mèo trước rồi sau đó mới thấy cái đuôi, điều này không có
nghĩa là cái đầu là nguyên nhân của cái đuôi. (Trên thực tế, theo một ý
nghĩa nào đó tôi lại nghĩ khác nhưng tôi sẽ không bao giờ chui vào đó để
biết).
Tuy nhiên nếu bạn nghĩ thế nào thì tùy, lập luận chống lại quan hệ nhân
quả làm suy yếu toàn bộ các doanh nghiệp khoa học. Nếu thực sự không có
cái gì là nguyên nhân của bất cứ điều gì thì tại sao lại phải bận tâm để quan
sát thế giới tự nhiên nhằm tìm kiếm các mô hình có ý nghĩa ? Nếu Thượng
Đế chỉ là nguyên nhân thì cách duy nhất để làm thế giới này có ý nghĩa là

120

Định Mệnh Dở Dang

phải biết Thượng Đế muốn gì, điều này có nghĩa là thứ duy nhất đáng
nghiên cứu là lời mặc khải, đồng thời cũng có nghĩa là những người đáng
lắng nghe nhất chính là những học giả.
Ông Ghazali chấp nhận rằng toán học, logic và thậm chí khoa học tự
nhiên có thể dẫn tới những kết luận đúng, nhưng nếu bất cứ ngành nào có
mâu thuẫn với lời mặc khải thì điều đó là sai. Nhưng nếu khoa học chỉ đúng
khi nó có cùng một kết luận tương tự với lời mặc khải, vậy thì chúng ta
không cần khoa học nữa. Tất cả sự thật mà chúng ta cần thì chúng ta đều có
thể tìm thấy từ những lời mặc khải.
Một vài nhà triết gia tấn công trở lại. Ông Ibn Rushđ (mà người Âu
châu biết đến như Averroes) đã viết đáp trả lại ông Ghazali dưới cái tên
“Mâu thuẫn của mâu thuẫn”, nhưng nó chỉ đề cập một số điều tốt: khi khói
đã tan biến thì ông Ghazali đã chiến thắng. Từ thời kỳ đó, triết học Hồi giáo
dựa trên triết học Hy Lạp đã mất đi tiếng vang và người Hồi giáo quan tâm
tới khoa học tự nhiên đã được sáng lập.
Ông Ghazali đã dành những giải thưởng to lớn cho công việc của ông.
Ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu của một trường đại học có uy tín
nhất tại Bát-đa, trường đại học Nizamiya. Đây giống như trường đại học
Yale của thời kỳ Hồi giáo trung cổ. Học viện chính thống thừa nhận ông
như người có thẩm quyền tôn giáo hàng đầu. Tuy nhiên, ông Ghazali có
một vấn đề: ông là một người đàn ông theo đạo đích thực và trong bối cảnh
về tất cả những địa vị và những lời hoan nghênh, ông biết rằng ông không
có được kho báu thật sự. Ông tin vào những lời mặc khải, ông tôn kính
Thiên Sứ và kinh sách, ông cống hiến cho giáo luật Hồi giáo nhưng ông
không cảm thấy sự hiện diện của Thượng Đế – rất giống sự bất mãn mà chủ
nghĩa Sufi nhận được. Ông Ghazali đã có một sự khủng hoảng tinh thần đột
ngột, ông đã từ bỏ mọi địa vị và tài sản cùng bạn bè của ông và bắt đầu
cuộc sống ẩn dật.
Khi kết thúc cuộc sống ẩn dật sau nhiều tháng, ông tuyên bố rằng các
học giả đã đúng nhưng người Sufi lại đúng hơn: Luật là luật và bạn phải
tuân theo nó nhưng bạn không thể tiến gần được Allah khi chỉ thông qua
việc học sách và có những hành vi tốt. Bạn cần mở rộng trái tim và chỉ có
người Sufi mới biết cách mở rộng trái tim như thế nào.
Ông Ghazali viết thêm hai cuốn sách chuyên đề nữa, Thuật Giả Kim
Của Hạnh Phúc và Sự Phục Hồi Của Khoa Học Tôn Giáo. Trong số này,
ông đã dựng lên sự tổng hợp giữa thuyết chính thống và chủ nghĩa Sufi
bằng cách giải thích làm thế nào mà giáo luật Hồi giáo lại phù hợp với
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tariqa – phương pháp mà người Sufi dùng để được gần với Thượng Đế.
Ông đã tạo một nơi mang ý nghĩa thần bí mà vẫn nằm trong khuôn khổ của
Hồi giáo chính thống và do đó đã làm cho chủ nghĩa Sufi được trân trọng.
Trước thời ông Ghazali, ba phong trào trí thức đang cạnh tranh đối với
các tín đồ trong thế giới Hồi giáo. Sau thời ông Ghazali, hai trong số những
phong trào này đã tìm được chỗ đứng và phong trào thứ ba thì bị loại bỏ.
Tôi không nói rằng những nhà triết học thừa nhận việc ông Ghazali đã
chứng minh họ sai và kết quả là bị xói mòn và cuối cùng biến mất. Thậm
chí tôi cũng không nói rằng ý kiến công chúng đã quay lưng chống lại
những nhà triết học do ông Ghazali đã chứng minh là họ sai. Ý kiến công
chúng hiếm khi tin hay không tin điều gì dựa trên bằng chứng. Bên cạnh đó,
hiếm có điều gì trong triết học được chứng minh một cách dứt khoát là
đúng hay sai.
Nói đúng hơn, ý của tôi là một số người muốn quay lưng lại với triết
học và khoa học tự nhiên trong thời đại này. Một số người khác lại sẵn sàng
nhìn lý luận như một thủ đoạn nguy hiểm chỉ dẫn đến sự hỗn loạn, ông
Ghazali đã đưa cho những người như vậy các lý lẽ mà họ cần để họ trông
có vẻ đáng kính và thậm chí còn có vẻ thông thái trong khi họ đang tố cáo
triết học và lý luận.
Trong những năm sau đó, càng ngày càng có nhiều người quay trở lại
hướng này. Giả thuyết là nhiều sắc thái màu xám tồn tại trong các vấn đề về
đạo đức và luân lý cho phép người ta tiếp nhận hàng ngàn thái độ với phong
cách riêng, không có hai người lại có chính xác về các niềm tin, nhưng
trong thời loạn lạc, người ta đánh mất thị hiếu về sự tinh tế, tính khoan
dung vì sự mơ hồ. Những học thuyết xác nhận các quy tắc một cách rõ ràng
phát huy tinh thần đoàn kết xã hội bởi vì chúng cho phép mọi người gắn kết
với nhau xung quanh những niềm tin được chia sẻ và khi không một ai biết
rằng điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai thì người ta mong muốn được gần
nhau.
Đôi khi, trong giai đoạn này, vị trí của phụ nữ trong xã hội Hồi giáo
dường như đã được thay đổi. Nhiều dòng tư tưởng khác nhau đã khiến tôi
nghĩ rằng trong những ngày đầu của Hồi giáo, phụ nữ có tính độc lập và có
một vai trò lớn trong các công việc công cộng hơn là thời sau này, hay còn
hơn nhiều so với thế giới Hồi giáo ngày nay. Ví dụ, người vợ đầu tiên của
Thiên Sứ mà trước đây cũng là người chủ của ông, bà Khađija là một doanh
nhân có quyền lực và thành công. Người vợ trẻ nhất của Thiên Sứ, bà Aisha
đã dẫn đầu một phe chính trong thời kỳ ly khai tôn giáo mà tiếp theo đó là
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cái chết của ông Othman. Thậm chí bà chỉ huy quân đội ở trên chiến trường
và không một ai có vẻ ngạc nhiên rằng một người phụ nữ sẽ đảm trách vai
trò này. Phụ nữ có mặt ở trong những trận chiến mang tính biểu tượng như
y tá, trợ lý và thậm chí với cả vai trò là một người lính. Trong trận chiến
Yarmuk, sử ký ghi rằng bà góa phụ Umm Hakim đã chiến đấu chống lại
quân Byzantine với cây lều để đấu với cây kiếm.2 Tương tự, một số nữ thi
sĩ cũng đưa ra những chi tiết về một số trận chiến như những thông tin viên
qua việc theo dõi những trận chiến này rồi phổ thành thơ.
Trong những ngày khởi đầu này, phụ nữ cũng phải có mặt tại các buổi
họp cộng đồng quan trọng, kể từ khi những tranh luận của công chúng với
vị caliphat Omar được ghi chép lại, và ông Omar đã chỉ định một người phụ
nữ làm quản lý khu chợ tại thành phố Mêđina.3 Bên cạnh tất cả những điều
này, trong thời kỳ khởi đầu của Hồi giáo, phụ nữ xuất hiện nổi bật trong số
những vị học giả. Trong thế kỷ đầu tiên của Hồi lịch, những người phụ nữ
như bà Hafsa, Umm al-Đarđa, Amra bin Abđul Rahman và những người
khác đã có nhiều tiếng tăm như những nhà chuyên gia về Hađith. Một số họ
là những vị viết chữ theo lối thư pháp rất nổi tiếng. Họ và những người
khác đã mở lớp dạy học cho cả sinh viên nam và nữ, đồng thời cũng truyền
giảng cho công chúng.
Rõ ràng là phụ nữ như vậy không hề rút ra khỏi đời sống cộng đồng,
được công chúng công nhận và có tầm ảnh hưởng tới cộng đồng. Những
thói quen loại bỏ phụ nữ ra khỏi các vị trí dường như bắt nguồn từ thời
Byzantine và Sassaniđ. Trong số các tầng lớp danh giá của những xã hội đó,
phụ nữ bị cô lập như một dấu hiệu về địa vị cao. Các gia đình quý tộc Ả-rập
thường chấp nhận tập tục này như một cách đi theo bước chân của các vị
tiền nhân. Số lượng trung bình các phụ nữ tham gia đời sống công cộng đã
giảm đi rõ rệt từ thế kỷ thứ tư theo Hồi lịch (có nghĩa là khoảng năm thứ
1000 sau Công Nguyên) hay ít nhất đây là tiếng chuông mà các học giả
cảnh báo về sự ám chỉ vai trò của giới tính. Sự tách biệt triệt để về vai trò
của giới tính vào những lĩnh vực không chồng lấn đi kèm với sự cô lập của
phụ nữ càng làm đóng băng vấn đề này trong thời kỳ xã hội đi xuống, điều
này đã đánh dấu vào thời gian sau này trong thời kỳ Abbasiđ. Cũng những
ảnh hưởng này đã đè ép lịch sử khoa học ra khỏi đời sống trí thức Hồi giáo,
đồng thời nó làm giảm giá trị lý tính như một công cụ của sự kiếm tìm về
đạo đức và xã hội, làm siết lại vị trí của người phụ nữ.
Ông Ghazali dành một phần tư tác phẩm của ông, cuốn Sự Phục Hồi
Của Khoa Học Tôn Giáo, để nói về hôn nhân, cuộc sống gia đình và các
nghi thức xã giao thích hợp cho nam và nữ. Trong cuốn sách này, ông nói
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rằng phụ nữ “nên ở trong nhà và có xu hướng làm tròn bổn phận của mình;
phụ nữ không nên đi ra, đi vào quá nhiều; phụ nữ nên ít khi nói chuyện với
láng giềng và chỉ thăm hỏi họ khi cần thiết; phụ nữ nên giữ gìn khi chồng
cô ta vắng mặt và cả khi có mặt; phụ nữ nên tạo ra mọi niềm vui cho chồng
trong mọi việc… Phụ nữ không nên rời khỏi nhà mà không được phép của
chồng: nếu phụ nữ được phép ra khỏi nhà thì nên che bản thân với trang
phục kín đáo và phải cẩn thận để không người lạ mặt nào có thể nghe thấy
giọng nói hoặc nhận ra bản thân của cô ta… Phụ nữ nên sẵn sàng mọi lúc
để làm chồng của cô ta vui bất cứ khi nào anh ta muốn.”4 Ông Ghazali cũng
bàn luận về nghĩa vụ của đàn ông đối với vợ. Khi xem xét tất cả các nhận
xét của ông thì bạn có thể thấy ông hình dung một thế giới xã hội khắt khe
được chia thành hai lĩnh vực công cộng và tư nhân mà trong đó phụ nữ gắn
chặt với lĩnh vực tư nhân và đàn ông hoàn toàn gắn liền với lĩnh vực công
cộng.
Lo lắng về sự thay đổi và một khát khao cho sự ổn định có xu hướng
làm sâu sắc thêm mô hình xã hội truyền thống và quen thuộc. Trong thế
giới Hồi giáo, nó bao gồm các mô hình gia trưởng cố hữu không chỉ ở trong
đời sống bộ tộc Ả-rập mà còn ở cả những xã hội tiền Hồi giáo Byzantine và
Sassaniđ. Những ý tưởng của ông Ghazali đã minh chứng một cách thuyết
phục trong thời đại của ông và trong những thế kỷ tiếp theo sau khi ông qua
đời, bởi vì đây là thời kỳ mà sự rối loạn càng gia tăng, sự lo âu phủ đầy
cuộc sống văn minh, một sự bất ổn đã mang những tai hoạ kinh hoàng đến
trong thế giới Trung Đại sau này.



Chương 8

SỰ THÂM NHẬP CỦA THỔ NHĨ KỲ
120 – 487 Hồi Lịch
737 – 1095 Dương Lịch
Điều gì đã dẫn đến những lo lắng này? Câu trả lời nằm trong câu
chuyện chính trị diễn ra cùng với các phong trào trí thức mà tôi đã mô tả.
Từ những ngày đầu trong thời kỳ của Thiên Sứ qua suốt hai thế kỷ đầu hay
tới thời của Abbasiđ, mọi người trong thế giới Hồi giáo đều có lý do chính
đáng khi nghĩ rằng họ đang sống tại trung tâm của nền văn minh thế giới.
Văn hóa Âu châu hầu như không tồn tại. Ấn Độ bị phân tán thành nhiều
vương quốc nhỏ. Phật giáo đã lu mờ tại Trung Quốc, và mặc dù điều này
đúng tại triều đại nhà Đường và nhà Tống (vùng “Cathay”) đã chủ trì một
sự phục hưng huy hoàng hầu như cùng lúc với sự phồn thịnh của người Hồi
giáo trong thời trung đại. Trung Quốc nằm tại mé rìa của châu Á cho nên
không được tiếng vang như tại vùng Lưỡng Hà hay Ai Cập.
Nếu vương quốc Hồi giáo là trung tâm của thế giới thì động lực cơ bản
của lịch sử thế giới là nhiệm vụ hoàn thiện và phổ biến hoá cộng đồng Hồi
giáo. Tất cả những vấn đề chính trong thời kỳ này – cuộc đấu tranh giữa hệ
phái Shi-ait và Sunni, triết học và thần học, người Ba Tư và người Ả-rập –
có thể được hiểu trong khuôn khổ này. Trong một thời gian dài, những nhà
quan sát lạc quan có thể nhìn vào những sự kiện thế giới và tin rằng mọi thứ
nói chung đang phát triển về phía trước. Những quan hệ mật thiết về các
phép lạ thiêng liêng vẫn nở rộ tại thành phố Mecca và Mêđina. Hồi giáo đã
thấm sâu và lan xa. Ngay cả Ấn-độ giáo cũng đang suy yếu. Thậm chí vùng
nội địa Sahara châu Phi giờ đây cũng có những người cải đạo sang Hồi
giáo. Chỉ có vùng Cathay và vùng tối tăm nhất ở Âu châu là vẫn nằm ngoài
sự kiện này. Dường như đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi Hồi giáo hoàn
thành sứ mệnh và làm đầy những vùng này trong ánh sáng.
Nhưng giấc mơ về việc phổ biến hoá cộng đồng Hồi giáo bằng đạo đức
và công lý vẫn nằm ngoài tầm với và sau đó bắt đầu trượt ra khỏi tầm tay.
Tại đỉnh điểm của quyền lực và vinh quang, nền caliphat bắt đầu rạn nứt.
Thật vậy, khi nhìn ngược dòng lịch sử, những nhà sử học có những kết luận
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rất có lý khi nói rằng vết rạn nứt đã bắt đầu trước khi đế chế đạt đến đỉnh
cao. Nó bắt đầu xuất hiện khi triều đại Abbasiđ lên nắm quyền caliphat.
Trong quá trình chuyển động chính trị, giới cai trị mới lên đã gài quan
quyền của dòng họ Umayyađ vào trong một căn phòng và dùng dùi cui đập
họ cho tới chết. Dường như là vậy, tuy nhiên, ngoại trừ một nhà quý tộc
Umayyađ đã không tới dự bữa tiệc. Vị đàn ông này là người may mắn còn
sót lại của triều đại Umayyađ. Tên của ông ta là Abđul Rahman. Ông đã cải
trang chạy ra khỏi Đamascus và hướng về phía Bắc Phi. Ông không ngừng
cho đến khi tới được điểm xa nhất của thế giới Hồi giáo: vùng Anđalusia tại
Tây Ban Nha. Nếu tiến thêm hơn nữa thì có lẽ ông tới vùng hoang dã của
châu Âu Thiên Chúa giáo.
Cách xử sự của ông Abđul Rahman đã gây ấn tượng rất tốt đối với dân
địa phương tại Tây Ban Nha. Tàn dư cốt lõi của nhóm phiến loạn Kharijite
đang trốn tránh tại nơi tận cùng của trái đất đã cam kết với đao kiếm để
phục vụ cho người đàn ông trẻ tuổi này. Tại Tây Ban Nha, xa với trung tâm
của thế giới Hồi giáo, không ai biết nhiều về chính quyền mới tại Baghđađ
và dân chúng ở vùng này chắc chắn không nhất thiết là phải trung thành với
ông caliphat mới tại Baghđađ. Người Anđalusia đã quen với cách nghĩ rằng
chỉ có dòng họ Umayyađ mới là người cai trị và lúc đó một người từ dòng
họ Umayyađ bằng xương bằng thịt đang xuất hiện trước mặt và ngỏ ý muốn
làm vị cai trị trong vùng. Chỉ trong một thời gian ngắn sau, ông Abđul
Rahman đơn giản được chỉ định như một vị thống đốc và dân chúng tại đó
đã chấp nhận ông. Họ chấp nhận ông như người lãnh đạo và vùng
Anđalusia tại Tây Ban Nha trở thành một nhà nước độc lập, tách biệt với
phần còn lại của đế chế caliphat. Và giờ đây, câu chuyện về Hồi giáo được
tiếp diễn từ hai trung tâm.
Lúc đầu, đây chỉ là một vết nứt chính trị, nhưng khi đế chế Abbasiđ suy
yếu, vương quốc Umayyađ mới chớm nở tại Anđalusia tuyên bố rằng họ
không chỉ đơn thuần độc lập ra khỏi Baghđađ mà còn cho biết họ chính là
những vị caliphat. Tất cả những người trong vòng vài trăm dặm đều nói:
“Ồ, đúng vậy, ngài chắc chắn là vị caliphat của Hồi giáo và chúng tôi yểm
trợ theo ngài.” Vì vậy, bản thân ngôn từ đế chế caliphat là một ý tưởng
hoàn toàn huyền bí của một cộng đồng về một đức tin duy nhất trên thế giới
đã bị bẻ làm hai.
Lời tuyên bố của vương quốc Umayyađ này được tiếng vang vì thủ đô
Anđalusia của họ là Corđoba ở xa và không phải là thành phố lớn nhất ở Âu
châu. Ở đỉnh cao, nó có khoảng nửa triệu dân và kiêu hãnh với hàng trăm
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nhà tắm, bệnh viện, trường học, thánh đường và những tòa nhà công cộng
khác. Thư viện lớn nhất trong số nhiều thư viện tại Corđoba nổi tiếng là
chứa khoảng 500.000 bộ sách. Tây Ban Nha cũng có các trung tâm đô thị
khác, những thành phố với 50.000 người hoặc cao hơn vào thời điểm mà thị
trấn lớn nhất tại Âu châu Thiên Chúa giáo không có quá 25.000 người.
Thành Rome một thời hùng mạnh giờ đây cũng chỉ đơn thuần là một ngôi
làng với dân số nhỏ hơn thành phố Dayton, Ohio, bao quanh với làng nông
dân và dân lang thang với hiểu biết ít ỏi sống trong các đống đổ nát.
Do đó, lúc đầu, sự chia rẽ chính trị trong thế giới Hồi giáo không làm
mất đà tiến hoá nào cả. Anđalusia vẫn giao dịch mạnh mẽ với phần bên kia
của thế giới văn minh. Nó gửi gỗ, ngũ cốc, kim loại và những loại vật liệu
thô khác vào Bắc Phi và qua Địa Trung Hải tới thế giới Trung Đại, nhập
khẩu từ những khu vực này các loại hàng thủ công cao cấp, gốm sứ, đồ gỗ,
hàng dệt may phong phú, các loại gia vị và những mặt hàng tương tự.
Ngược lại, tình hình thương mại với những nước Thiên Chúa giáo từ
bắc tới đông chỉ mang tính nhỏ giọt, không quá nhiều, không phải vì sự thù
địch giữa các khu vực mà do người Âu châu Thiên Chúa giáo hầu như
không có gì để bán và cũng không có tiền để mua.
Người Hồi giáo hình thành phần lớn tại Anđalusia nhưng cũng có nhiều
người Thiên Chúa giáo và Do Thái sống tại đó. Đế chế Umayyađ tại Tây
Ban Nha có thể đã mâu thuẫn với đế chế Abbasiđ tại Baghđađ nhưng những
vị cai trị tại đó đã theo cùng một chính sách xã hội giống nhau như trong
các cuộc chinh phục Hồi giáo từ trước tới nay. Cả hai cộng đồng Thiên
Chúa giáo và Do Thái giáo có những nhà lãnh đạo tôn giáo và hệ thống tư
pháp riêng, đồng thời được tự do thực hiện các nghi lễ và phong tục riêng
của họ. Nếu một người ngoại đạo tranh cãi với một người Hồi giáo thì
trường hợp của họ sẽ diễn ra tại tòa án của người Hồi giáo theo luật Hồi
giáo nhưng nếu họ tranh chấp giữa họ với nhau thì sẽ được xét xử bởi vị
thẩm phán của riêng họ.
Những người không phải là người Hồi giáo phải trả thuế xã hội nhưng
được miễn thuế tôn giáo. Họ không cần phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và
không được vào những vị trí chính trị cao nhất, nhưng được phép làm tất cả
những ngành nghề khác, bao gồm cả những công việc trong văn phòng.
Người Thiên Chúa giáo, người Hồi giáo và Do Thái sống trong sự hòa hợp
khá thân mật trong đế chế này với sự công khai rằng người Hồi giáo nắm
giữ quyền lực chính trị tối cao và chắc chắn điều này đã tạo ra một thái độ
vượt trội, bắt nguồn từ nền văn hóa và xã hội của họ đại diện cho giai đoạn
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cao nhất của nền văn minh, giống như người Mỹ và người Âu châu bây giờ
có xu hướng tương tự đối với những người ở nước thuộc thế giới thứ ba.
Một câu chuyện về vua Sancho minh họa cho thấy làm thế nào các
cộng đồng đa dạng có thể sống được với nhau. Vào cuối thế kỷ thứ 10 sau
Công Nguyên, vua Sancho được thừa kế ngai vương từ Leon, một vương
quốc Thiên Chúa giáo ở phía Bắc của Tây Ban Nha. Những thần dân của
vua Sancho bắt đầu gọi ông là Sancho Béo, một loại tên mà vị vua không
bao giờ thích nghe mà chỉ muốn bịt tai lại. Vua Sancho đáng thương có lẽ
nên được gọi một cách chính xác hơn là Sancho Béo Do Bệnh, nhưng
những gia đình quý tộc không xem trọng ông ta. Họ coi kích cỡ của vua
Sancho như một bằng chứng cho sự yếu kém bên trong làm cho ông không
thích hợp để trị vì nữa, do vậy họ lật đổ ông.
Sau đó, vua Sancho nghe nói về một vị bác sĩ người Do Thái tên là
Hisđai Ibn Shaprut, nổi tiếng về chữa bệnh béo phì. Ông Hisđai làm dưới
quyền của vị cai trị Hồi giáo tại Corđoba, vì vậy ông Sancho hướng về phía
Nam cùng với mẹ và đoàn tùy tùng để tìm phương pháp điều trị. Vị cai trị
người Hồi giáo, ông Abđul Rahman thứ ba chào đón vua Sancho như một
vị khách danh dự và mời ông ở lại hoàng cung cho đến khi ông Hisđai làm
ông giảm cân. Sau đó, ông Sancho quay trở lại Leon đòi lại ngai vương và
ký hiệp ước hữu nghị với ông Abđul Rahman.1
Một vị vua Thiên Chúa giáo nhận điều trị từ một bác sĩ Do Thái tại
vùng của người Hồi giáo trị vì: bạn đã nghe được câu chuyện về người Hồi
giáo tại Tây Ban Nha một cách ngắn gọn. Khi người Âu châu nói về thời
hoàng kim của Hồi giáo, họ thường nghĩ tới đế chế caliphat tại Tây Ban
Nha bởi vì đây là một phần của thế giới Hồi giáo mà người Âu châu biết tới
nhiều nhất. Nhưng Corđoba không phải là thành phố duy nhất cạnh tranh
với Baghđađ. Vào thế kỷ thứ mười, một thành phố khác nổi lên thách thức
uy quyền của vị lãnh đạo dưới thời Abbasiđ.
Khi đế chế Abbasiđ quyết định cai trị như người Sunnis, họ đã làm
sống lại ý định thôi thúc nổi loạn của người Shi-ait. Vào năm 347 HL (969
DL), những chiến binh Shi-ait từ Tunisia đã nắm được quyền kiểm soát Ai
Cập và tự tuyên bố về tính caliphat đích thực của Hồi giáo bởi vì (họ nói)
họ là hậu duệ từ bà Fatima là con gái của Thiên Sứ. Vì lý do này, họ tự gọi
mình là những người Fatimiđ. Những người cai trị xây một thủ đô mới gọi
là Qahira, tiếng Ả-rập có nghĩa là “chiến thắng”. Ở phương Tây, nó được
gọi là Cairo (thủ đô của Ai Cập).

Sự Thâm Nhập của Thổ Nhĩ Kỳ

129

Đế chế caliphat của người Ai Cập có những nguồn lực từ Bắc Phi và
các kho thóc tại thung lũng Nile để dùng. Nó có vị trí thuận lợi để cạnh
tranh thương mại tại bờ biển Địa Trung Hải, đồng thời chi phối các tuyến
đường dọc biển Đỏ (Hồng Hải) cho tới Yemen, tuyến đường này tiếp giáp
với thị trường Ấn Độ Dương. Tới năm 1000 sau Công Nguyên, có lẽ nó còn
tỏa sáng hơn cả Baghđađ và Corđoba.

BA ĐẾ QUỐC HỒI GIÁO

Tại Cairo, người Fatimiđ xây trường đại học Al-Azhar đầu tiên trên thế
giới mà ngày nay nó vẫn còn thế mạnh. Tất cả mọi thứ mà tôi đã nói về hai
đế chế caliphat cũng áp dụng đúng trong đế chế caliphat này: những thành
phố lớn, các khu chợ tấp nập, chính sách tự do, nhiều hoạt động văn hóa và
trí tuệ. Tuy giàu có như vậy, Ai Cập chỉ đại diện phần nào về những gì mà
theo lý thuyết là một cộng đồng phổ quát đơn lẻ. Nói một cách ngắn gọn,
khi thiên niên kỷ đến gần, thế giới Hồi giáo đã được chia ra làm ba đế chế.
Mỗi đế chế đều cho rằng mình chính là đế chế danh chính ngôn thuận –
“một và chỉ một” đế chế được thiết lập theo đúng ý nghĩa nhất của đế chế
caliphat. Nhưng kể từ khi các vị caliphat chỉ đơn thuần là những vị hoàng
đế thế tục vào thời kỳ này, ba đế chế caliphat cùng cố gắng tồn tại giống
như ba đế quốc thế tục rộng lớn.
Đế chế Abbasiđ có nhiều lãnh thổ nhất (lúc đầu) và có thủ đô giàu có
nhất, nhưng kích thước quá rộng lớn làm cho nó trở thành yếu nhất trong ba
vương quốc. Cũng giống như Rome tăng trưởng quá lớn để quản lý mọi nơi
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thì đế chế Abbasiđ cũng vậy. Một bộ máy quan liêu rộng lớn đã phát triển
để thi hành mệnh lệnh của vị caliphat trong hệ thống cai trị một cách lâu
dài. Do đó, thẩm quyền caliphat biến vào tầng mây, vượt lên cao cả bộ máy
chính quyền cho đến khi vị trí này trở nên vô hình đối với thần dân của họ.
Cũng giống như những hoàng đế La Mã, những vị caliphat của đế chế
Abbasiđ tự bao quanh mình bằng một đội vệ sĩ, giống như những cái đuôi
mà con chó vẫn dùng để vẫy. Tại Rome, đội vệ sĩ này được gọi là Cận Vệ
của hoàng đế La Mã và (nói một cách mỉa mai) đấy là những thuộc hạ
người Đức được tuyển chọn từ lãnh thổ của vùng được cho là những người
man rợ ở phía Bắc, và cũng chính với những người man rợ này mà La Mã
đã tuyên chiến trong hàng thế kỷ vì chúng đã đe dọa nền trật tự văn minh
của vương quốc.
Các mô hình tương tự cũng xuất hiện trong đế chế Abbasiđ. Ở đây, các
cận vệ hoàng gia được gọi là Mamluk, có nghĩa là “nô lệ”, mặc dù đây
không phải là những nô lệ bình thường mà là những người lính nô lệ ưu tú.
Giống như Rome, đế chế Abbasiđ bị ám ảnh bởi những người man rợ ở
biên giới. Đối với La Mã những người man rợ là người Đức ở phía Bắc còn
đối với vương quốc Abbasiđ, họ là người du mục Thổ ở phía Tây. (Thời
xưa, họ không phải là những người mà bây giờ chúng ta gọi là Thổ Nhĩ Kỳ;
Tổ tiên của người Thổ là những người sống ở thảo nguyên Trung Á thuộc
phía bắc Iran và Afganistan). Giống như người La Mã đã làm với người
Đức, đế chế Abbasiđ mua những người Thổ từ những khu chợ nô lệ dọc
theo biên giới và dùng họ như đội vệ sĩ. Những vị caliphat đã làm vậy bởi
vì họ không tin tưởng người Ả-rập và người Ba Tư mà họ đang sống cùng
và bị cai trị, những dân tộc có quá nhiều gốc rễ địa phương, quá nhiều họ
hàng và chỉ sống vì lợi ích của riêng mình. Những vị caliphat muốn có
những cận vệ không có mối quan hệ với bất cứ ai ngoài những vị lãnh đạo,
không có nhà cửa ngoài cung điện, không có lòng trung thành ngoại trừ với
người chủ của họ. Do đó, họ mua nô lệ khi chúng còn là những đứa trẻ. Họ
nuôi chúng như những người Hồi giáo trong những ngôi trường đặc biệt mà
ở đó chúng được dạy các kỹ năng về võ thuật. Khi lớn lên, chúng tham gia
vào đội quân tinh nhuệ và tạo nên một thứ thêm vào bản sắc riêng của từng
vị caliphat. Trên thực tế, do thần dân không bao giờ được thấy mặt của vị
lãnh đạo nên đối với hầu hết các dân tộc thì những cận vệ người Thổ này
trở thành bộ mặt của đế chế.
Tất nhiên họ đều kiêu ngạo, bạo lực và tham lam vì họ được nuôi
dưỡng với mục đích này. Thậm chí trong khi bảo đảm an toàn cho caliphat,
họ khiến cho vị lãnh đạo trở nên xa cách với quần chúng, sự vô tâm của họ
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làm cho vị lãnh đạo càng trở nên không được ưa chuộng, do đó không được
an toàn và vì vậy lại càng phải cần những người cận vệ thêm. Dần dần, vị
caliphat phải xây riêng một thành phố Samarra cho những người cận vệ
phiền hà của mình và bản thân cũng phải chuyển tới đó để sống với họ.
Trong khi đó, một gia đình người Ba Tư, gọi là gia đình Buyiđs, đã lẻn
được vào cung điện và làm việc như những nhà tư vấn, nhân viên, người
giúp việc cho vị caliphat. Ngay sau đó, họ nắm quyền kiểm soát bộ máy
quan liêu và cứ như thế họ làm các công việc thường ngày của đế chế.
Mạnh bạo hơn nữa, họ nhượng chức tể tướng (quản đốc) cha truyền con nối
như một chức tước được thừa kế. (Chuyện tương tự đã xảy ra tại Đức ở Âu
châu, nơi mà một quan chức có cùng vị trí, “thị trưởng của cung điện” trở
thành người cai trị vùng đất). Cũng giống như những vị caliphat, gia đình
Buyiđs bắt đầu mang những đứa trẻ Thổ tới Baghđađ như nô lệ và nuôi
chúng trong những ký túc xá mà họ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát như
những cận vệ riêng của họ. Một khi gia đình Buyiđs áp dụng hệ thống của
họ thì không ai có thể chống đối. Về phần những cận vệ người Thổ, do
chúng tới thành phố ở tuổi còn quá trẻ nên chúng không có ký ức về gia
đình, cha mẹ, anh chị em của chúng nữa: chúng chỉ biết đến tình bạn ở
trường quân đội và trại lính, nơi chúng được nuôi dưỡng lớn lên, và chỉ có
lòng trung thành giữa những người lính với nhau và đối với những người có
quyền kiểm soát cuộc sống ở trại lính. Sau đó, gia đình Buyiđs trở thành
một hình thức mới của một triều đại trong xã hội Hồi giáo. Họ vẫn để vị
caliphat nắm quyền nhưng ban lệnh dưới chức danh của họ và hưởng cuộc
sống cao sang đằng sau ngai vương. Như vậy có nghĩa là người Ba Tư đã
nắm quyền cai trị thủ đô của đế chế caliphat của người Ả-rập.
Tuy nhiên, những tể tướng Ba Tư không thể cai trị phần còn lại của đế
chế và thậm chí họ cũng không quan tâm tới. Họ hoàn toàn hài lòng khi rời
mảnh đất xa xôi để trở thành người chi phối đầy quyền lực. Do đó, những vị
thống đốc quan trọng chuyển thành những vị vua nhỏ, và những triều đại
Ba Tư nhỏ nở rộ khắp vùng Sasaniđ.
Có lẽ bạn nghĩ rằng việc đào tạo nô lệ trở thành những kẻ giết người,
đưa cho họ vũ khí và sau đó bắt chúng đứng canh ngoài cửa phòng ngủ của
bạn là một ý tưởng tồi tệ đến nỗi không ai có thể làm điều đó. Nhưng trên
thực tế, hầu hết mọi người trong những vùng này đều làm vậy: mỗi vương
quốc Ba Tư chia nhỏ đều có đội quân cận vệ nô lệ Thổ của riêng mình và
thậm chí còn kiểm soát cả vua.
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Như vậy vẫn còn chưa đủ, đế chế như một tổng thể không ngừng chiến
đấu để ngăn cản những bộ lạc du mục người Thổ vượt biên giới và tàn phá
thế giới văn minh, như người La Mã đã phải vật lộn để giữ người Đức tại
vịnh. Cuối cùng người Thổ đã lớn mạnh bên trong lẫn bên ngoài đế chế một
cách mạnh mẽ. Tại một số những vương quốc xa xôi hẻo lánh, những tên
cận vệ nô lệ (Mamluk) đã giết cả những vị cai trị của họ để thành lập các
triều đại của riêng mình.
Trong khi đó, với đế chế mục nát và xã hội tan hoang, nhóm người man
rợ bắt đầu xâm nhập vào biên giới phía Bắc, giống như những người Đức
đã làm tại Âu châu khi họ vượt qua sông Rhine để tấn công lãnh thổ của
người La Mã. Những người du mục Thổ thô lỗ tiến về phía Nam với con số
ngày càng gia tăng: những chiến binh du côn mới cải đạo vào Hồi giáo và
rất tàn bạo trong sự cuồng tín giản đơn của họ. Quen với việc cướp bóc như
một lối sống, họ phá hủy các thành phố, hủy hoại những cánh đồng trồng
trọt. Những con đường lớn trở nên không an toàn, những băng cướp nhỏ trở
thành thổ phỉ hoành hành, thương mại giảm, nghèo đói lan tràn. Những cận
vệ nô lệ (Mamluk) đấu tranh gay gắt với quân Thổ du mục – người Thổ
nắm quyền lực ở khắp mọi nơi. Đây là một trong những lý do tại sao sự lo
âu lan tỏa khắp đế chế trong thời của ông Ghazali, vị thần học tiếng tăm của
Hồi giáo.
Tuy nhiên, một ánh sáng đã tỏa rạng ở các tuyến biên dưới đế chế của
người Ba Tư gọi là Samaniđ. vương quốc của họ tỏa ra từ những thành phố
trên cả hai phía của sông Oxus mà ngày nay tạo thành biên giới phía Bắc
của Afganistan. Tại đây, trong các trung tâm đô thị lớn của Balkh và
Bokhara, nền văn hóa văn học của Ba Tư cổ đại được sống lại và người Ba
Tư bắt đầu cạnh tranh với tiếng Ả-rập như ngôn ngữ học.
Nhưng những người Samaniđ cũng có những cận vệ nô lệ (Mamluk) và
một trong những tướng cận vệ của họ đã quyết định rằng ông ta thà ra lệnh
còn hơn là tuân theo mệnh lệnh. Tạm biệt người Samaniđ; xin chào người
Ghaznaviđ. Những người trị vì mới được gọi là Ghaznaviđ bởi vì họ chuyển
thủ đô của họ tới thành phố Ghazni, phía Đông Nam của Kabul. Triều đại
Ghaznaviđ đạt tới đỉnh cao nhờ một người chinh phục sống lâu tên là
Mahmuđ, một vị Charlemagne của Hồi giáo tại phía Đông. Vào thời điểm
đó, người này đã xây dựng triều đại của ông từ miền Caspian cho tới Indus.
Giống như Charlemagne của Âu châu tự cho mình là một “vị hoàng đế
Thiên Chúa giáo vĩ đại nhất”, ông Mahmuđ tự coi mình là một quốc vương
Hồi giáo hùng mạnh nhất và là người đồng cai trị thế giới Hồi giáo và tự đặt
một biệt danh mới là Sultan, có nghĩa giống như “Quyền Lực” hay “Tay

Sự Thâm Nhập của Thổ Nhĩ Kỳ

133

Kiếm”, nói theo lối thế tục là vương quyền. Theo cách nhìn của ông, vị
caliphat người Ả-rập vẫn là người cha tinh thần của cộng đồng Hồi giáo,
tức là người có trách nhiệm về giáo quyền, nhưng ông Mahmuđ lại là nhà
lãnh đạo quân sự quan trọng không kém, người Có Sức Mạnh. Từ thời của
ông cho đến thế kỷ 20, luôn có ít nhất một vị quốc vương trong thế giới Hồi
giáo.
Quốc vương Sultan Mahmuđ đủ thông minh để thiết lập các nhân viên
hoàng gia của ông là những người Ba Tư trí thức, biết đọc và biết viết. Ông
tuyên bố trao các giải thưởng cho những người có học thức, những giải
thưởng đã thu hút khoảng 900 nhà thơ, nhà sử học, nhà thần học, triết học
gia và những văn nhân khác tới triều đình của ông. Điều này đã làm tăng
thêm uy tín của ông.
Một trong những văn nhân là thi sĩ Firđausi, người đã viết ra Shahnama
(Bộ Toàn Thư Của Các Vị Vua), một lịch sử hào hùng của Ba Tư từ thời kỳ
đầu tiên cho tới lúc Hồi giáo ra đời, tất cả cặp thơ đều có vần điệu với nhau.
Trong thế giới Trung Đại, ông có tầm vóc tương đương với Dante của Âu
châu. Quốc vương Sultan Mahmuđ đã hứa một cách ngông cuồng với người
đàn ông này rằng mỗi một cặp thơ trong cuốn thiên sử thi của ông hoàn
thành thì ông được một cục vàng. Ông đã bị sốc khi ông Firđausi cuối cùng
cũng trình cho ông một bài thơ dài nhất chưa từng ai sáng tác bởi một người
duy nhất: Bộ Toàn Thư Của Các Vị Vua có 60.000 cặp thơ. Quốc vương
chau mày “Ta đã nói là vàng à ? Ý của ta muốn nói là bạc. Mỗi cặp thơ là
một cục bạc.”
Ông Firđausi bị xúc phạm, quay bỏ đi trong lúc giận dữ và tặng bài thơ
của ông cho một vị vua khác. Theo truyền thuyết, quốc vương Sultan
Mahmuđ sau đó đã hối hận về tính keo kiệt của mình và đã cử người hầu
với một xe chở đầy vàng nhằm xoa dịu nhà thơ quay trở lại, nhưng trong
lúc họ đang gõ cửa nhà của thi sĩ thì thi hài của ông được khiêng ra phía sau
để chôn cất.2
Bộ Toàn Thư Của Các Vị Vua trình bày tất cả lịch sử như một cuộc đấu
tranh giữa các hậu duệ của hai anh em huyền thoại, Iran và Turan, người
(thường được nghĩ) là đại diện lần lượt cho người Ba Tư và người Thổ: Iran
là một người tốt còn Turan là người xấu. Không hề ngạc nhiên, Bộ Toàn
Thư Của Các Vị Vua giờ đây là sử thi quốc gia của nước Iran, và tôi tự hỏi
liệu giá trị của cuốn sách này đã khiến quốc vương phải suy nghĩ: có lẽ ông
ta không hề thích nhìn thấy người Thổ tượng trưng cho người xấu trong lịch
sử.
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Ông Firđausi cũng chất đầy sự khinh miệt đối với người Ả-rập và dành
một đoạn dài ở phần cuối để kể chi tiết về sự man rợ nguyên thủy khi so
sánh với những ân sủng văn minh của người Ba Tư vào thời điểm Hồi giáo
được hình thành. Cuốn sách của ông chỉ là một trong những dấu hiệu về sự
suy giảm quyền lực của người Ả-rập và sự tăng uy tín của văn hóa Ba Tư
trong Hồi giáo. Thật vậy, thái độ của ông về người Ả-rập không phải là duy
nhất. Một nhà thơ khác của thời đại đó đã viết:
Người Ả-rập ăn thịt dế trong đất hoang, sinh sống trên bờ vực, trong
khi tại Mashađ thì thậm chí những con chó cũng có nước lạnh để
uống.3

Quốc vương Sultan Mahmuđ không chỉ là người đầu tiên khuyến khích
phát triển về mặt nghệ thuật; ông cũng tự hào với bản thân về số lượng
những ngôi đền Ấn-độ giáo mà ông đã cướp phá, dành giật được và số
lượng những chiến lợi phẩm lấy được từ bàn tay của những kẻ không trung
thành. Ông lôi những chiến lợi phẩm tại những nơi đã bị cướp bóc về để
trang trí cho thủ đô và trả lương cho hơn 900 giới trí thức tại triều đình của
ông. Cuộc xâm lược của ông tới Ấn Độ và sự tàn sát đối với người Ấn-độ
giáo đã làm cho ông tự cảm thấy như là một vị anh hùng Hồi giáo.
Con trai của ông Mahmuđ là Masuđ đã xây cho mình một thủ đô mùa
đông bên bờ sông Helmand, khoảng một dặm ở phía hạ lưu từ thị trấn thời
niên thiếu của tôi ở Lashkargah. Những tàn phế của thành phố này hiện vẫn
còn đó. Lúc đang lớn lên, tôi thường tự nhủ nếu ông Masuđ săn hươu trên
cùng khu rừng tại hòn đảo ở giữa sông nơi mà bạn bè của tôi và tôi thường
đi lang thang thì có lẽ những khu rừng vào thời của tôi đầy những mèo
rừng, chó rừng và heo rừng.
Bản thân ông Masuđ là một mẫu người đáng gờm. Quá nặng đối với
hầu hết các con ngựa, ông có thói cưỡi voi, và ông đã thiết lập một đoàn voi
hùng hậu dùng làm chiến trận đằng sau bãi lau sậy dọc bờ sông Helmand.
Hãy coi chừng, vòng ngực vĩ đại của ông toàn là cơ bắp. Ông tham gia
chiến trận với một cây đao duy nhất mà ông dùng để múa và một cây rìu
lớn đến nỗi không ai có thể nâng nổi. Ngay cả vị quốc vương Sultan
Mahmuđ vĩ đại cũng có tiếng là sợ con trai mình.
Khi người cha qua đời, ông Masuđ tình cờ ở Baghđađ. Các triều thần
tuyên bố anh trai của ông trở thành vị vua mới. Ông Masuđ vội vã quay về,
thu thập một đội quân ở dọc đường, hạ bệ anh trai trong nháy mắt và móc
hai mắt của anh mình để đảm bảo rằng anh ta sẽ không bao giờ thử làm bất
cứ điều gì như thế nữa. Sau đó, ông lên nắm triều đại Ghaznaviđ và cũng
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giống như cha mình, kết hợp mặt nghệ thuật và chiến tranh phô trương về
tính vĩ đại, giàu có (về vàng bạc) và sự man rợ. Vào thời điểm đó, dường
như vương quyền của triều đại Ghaznaviđ sẽ kéo dài không bao giờ tàn luỵ.
Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ trị vì của ông Masuđ, quân Thổ Oghuz
man di từ phía Bắc tràn qua sông Oxus tới tấn công bờ cõi Ghaznaviđ bốn
lần. Dẫn đầu bởi một bộ lạc tên là Seljuks, họ tiến vào Khorasan (miền
đông Iran, miền tây Afganistan). Cả bốn lần, quốc vương Sultan Masuđ
xông ra gặp chúng trên chiến trường. Ông đánh bại họ ba lần nhưng đến lần
thứ tư thì lực lượng của ông bị đánh bại. Vào năm 1040, ông đánh mất
Lashkargah và thành lũy phía Tây rơi vào tay người Seljuks. Tôi đã mô tả
phong độ oai nghiêm của ông Masuđ đáng gờm; giờ đây hãy thử tưởng
tượng những loại người nào mới đánh bại được ông ta. Ông Masuđ rút về
thành phố mà cha của ông đã xây dựng và từ bỏ triều đại của mình, những
ngày oanh liệt của Ghaznaviđ xem như chấm dứt. Thời đại Seljuk bắt đầu.
Người Seljuks hướng về phía Tây, gặm nhấm dần dần đế chế có trụ sở
tại Baghđađ. Những thủ lĩnh này không biết đọc, không biết viết và không
thấy việc học là quan trọng. Một tay kiếm hùng mạnh có đủ vàng để thuê
một trăm thuộc hạ để đọc và viết cho mình. Chúng đánh phá các thành phố
và đòi hỏi cống vật nhưng lại thích sống trong lều mà họ đã trang trí một
cách lộng lẫy theo lối du mục. (Trong thời gian này, họ cũng tài trợ xây
dựng các kiến trúc tuyệt vời tại các thành phố chính của họ). Sau khi vượt
qua biên giới, họ từ bỏ tôn giáo pháp sư cổ xưa của họ và cải đạo sang Hồi
giáo, nhưng đó lại là loại Hồi giáo thô thiển không được trau chuốt, không
bao gồm các học thuyết hay tư tưởng đạo đức, nhưng một loại lý tưởng bắp
thịt phân chia giữa ta và địch.
Vào năm 1053 sau Công Nguyên, một hoàng tử trẻ người Seljuk được
cử tới quản lý thị trấn Khorasan tên là Alp Arslan, có nghĩa là “anh hùng sư
tử” – một biệt hiệu mà quân đội của ông đã gán cho. Hoàng tử Alp Arslan
dẫn theo viên thư ký người Ba Tư, sớm được biết là Nizam al-Mulk, có
nghĩa là “trật tự của vương quốc”. Ông Alp Arslan nổi bật trong bất cứ đám
đông nào, không chỉ bởi vì ông cao hơn sáu feet (1 feet bằng 0,30m) mà bởi
vì ông nuôi ria mép dài đến nỗi có thể quàng hai bên ria mép qua vai và để
vắt phía sau lưng. Và khi ông phi nước đại trên con bạch mã, bím tóc phấp
phới đằng sau như chiếc roi.
Viên cố vấn người Ba Tư mang trật tự đến cho Khorasan và gây tiếng
vang cho nền kinh tế, làm cho tiếng tăm của Alp Arslan nổi như cồn đến
nỗi khi vị lãnh tụ của người Seljuk qua đời và các cuộc tranh chấp quyền
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lực nổ ra giữa anh em, con và cháu với nhau thì ông Alp Arslan đã nhanh
chóng dành được chiến thắng, một phần là nhờ tài mưu sĩ của ông Nizam
al-Mulk. Sau khi tự phong mình làm quốc vương, Alp Arslan bắt đầu
nghiền ngẫm những tấm bản đồ để xem nơi nào ông ta có thể chinh phục
thêm.

ĐẾ CHẾ SELJUK: THỔ NHĨ KỲ XÂM CHIẾM THẾ GIỚI HỒI GIÁO

Ông bành trướng lãnh thổ của đế chế Seljuk vào khu vực Caucasus và
sau đó tiếp tục di chuyển về phía Tây để cuối cùng dẫn quân đội của ông
vào vùng tiểu Á mà những vùng này hầu hết được cai trị bởi Constantinốp,
thủ phủ kiên cố của Thiên Chúa giáo mà thời đó người Hồi giáo vẫn gọi là
Rome.
Vào năm 1071, ở vùng ngoại ô của thị trấn Manzikert, Alp Arslan gặp
hoàng đế Byzantine là Romanus Diogenes trong một trận chiến và đã đập
tan quân đội hàng trăm nghìn người. Ông ta bắt vị hoàng đế như tù binh,
điều này gây một cú sốc lớn ở thế giới Tây phương. Sau đó, ông đã làm một
điều không thể tưởng tượng; thả vị hoàng đế và trả ông ta về quê hương
Constantinốp cùng với các món quà và những lời hăm doạ đừng bao giờ
gây sự nữa, một phép lịch sự biểu dương sức mạnh của đế chế Seljuk và
làm sỉ nhục thêm vị hoàng đế Thiên Chúa giáo. Cuộc chiến tại Manzikert là
một trong những trận chiến thực sự sâu sắc của lịch sử. Vào thời điểm đó,
nó là một chiến thắng vĩ đại nhất mà triều đại Seljuks đã từng đạt được.
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Trên thực tế, nó cũng có thể là sai lầm lớn nhất nhưng không ai có thể thấy
được điều này cho tới hai mươi sáu năm sau.
Năm sau, ông Alp Arslan qua đời tại Khorasan. Con trai của ông là
Malik Shah lên ngôi. Dưới sự dìu dắt của ông Nizam al-Mulk, Malik Shah
tỏ ra tài năng giống như cha. Ông chính là người đã chinh phục Si-ri và
những vùng đất thánh cho người Thổ.
Sự hợp tác giữa tể tướng Ba Tư và hai vị quốc vương người Seljuk đã
giúp cho cả hai phía. Những vị quốc vương cống hiến bản thân họ vào
những cuộc chinh phục mà Nizam al-Mulk là người đã đứng ra phác hoạ.
Có rất nhiều việc phải tổ chức bởi vì những vị quốc vương đưa những
người thân của mình cai trị những vùng đất khác nhau khi họ bành trướng
và những người thân này coi những lãnh thổ đó như tài sản của riêng mình.
Do mới được rời khỏi thảo nguyên nên những người Thổ còn rất mộc mạc,
không phân biệt được sự khác biệt giữa tiền thuế và sự cướp bóc.
Ông Nizam al-Mulk giải quyết hệ thống thuế má và tạo ra một đội ngũ
thanh tra lưu động nhằm đảm bảo người thu thuế không lường gạt chính
quyền. Ông sử dụng tài khoản từ chiến lợi phẩm đã mang đến để xây dựng
đường xá và thiết lập một lực lượng cảnh sát nhằm bảo vệ các du khách, vì
vậy các thương gia thấy an toàn khi vận chuyển hàng hóa. Ông cũng thiết
lập các ký túc xá do chính quyền tài trợ để khách qua đường có thể tá túc
một cách thuận tiện. Vị tể tướng vĩ đại này cũng xây dựng một mạng lưới
trường học và đại học nhằm giáo dục một học thuyết thống nhất cho các
cán bộ tương lai của xã hội Hồi giáo. Ông đã đảm bảo tính thống nhất bằng
cách giao các chương trình giảng dạy cho những học giả chính thống dòng
Sunni.
Ông dùng tất cả những biện pháp này để đấu tranh chống lại những lực
lượng cấu xé lẫn nhau trong thời kỳ đó. Ông Nizam al-Mulk hy vọng tạo
nên một cộng đồng Hồi giáo vững chắc từ ba thành phần dân tộc. Người
Thổ sẽ giữ gìn trật tự với sức mạnh quân sự, người Ả-rập sẽ tạo nên sự
thống nhất qua việc góp phần về giáo lý tôn giáo, và người Ba Tư sẽ cung
cấp tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật văn minh – quản lý, triết học,
thơ ca, hội họa, kiến trúc, khoa học – nhằm nâng cao vẻ đẹp thế giới. Do
vậy, tầng lớp cai trị mới sẽ bao gồm một vị quốc vương sultan Thổ Nhĩ Kỳ
và quân đội của ông ta, một vị caliphat người Ả-rập và những học giả, và
một bộ máy quan liêu người Ba Tư bao gồm các nghệ sĩ và các nhà tư
tưởng.
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Ông hy vọng sự ổn định này sẽ tạo ra một chuỗi các sự việc, nông dân
và thương nhân tạo ra sự giàu có thì cần phải… cung cấp thuế thì cần
phải… tài trợ cho quân đội thì cần phải… giữ gìn trật tự thì cần phải…
nông dân và thương nhân tiếp tục tạo ra sự giàu có.
Nhưng ông Nizam al-Mulk có một đối thủ nham hiểm muốn phá tổ
chức hành chính của ông, đó là một thiên tài tàn nhẫn tên là Hasan Sabbah,
người sáng lập ra môn phái sát thủ. Tôi gọi là môn phái bởi vì từ “giáo
phái” dường như mang tính quá chủ động. Họ là một nhóm người tách ra
khỏi một nhóm mà nhóm đó tách ra từ nhóm Shi-ait, và bản thân nhóm Shiait là một nhánh của Hồi giáo.
Người Shi-ait tin vào sự hướng dẫn từ lãnh tụ gọi là Imam, và chỉ có
duy nhất một lãnh tụ tồn tại trên thế giới. Khi vị Imam này qua đời thì ân
sủng đặc biệt đó được chuyển qua người con trai của ông ta và người này
lại trở thành Imam. Vấn đề cốt lõi là khi một vị Imam qua đời thì sự bất
đồng có thể nảy sinh về việc người con trai nào sẽ làm Imam. Mỗi bất đồng
như vậy có thể dẫn đến một sự chia rẽ và tạo ra một nhánh mới của giáo
phái.
Một sự bất đồng như vậy đã xảy ra ở tại thời điểm vị Imam thứ năm,
sinh ra giáo phái Zaiđi và được biết như là hệ giáo thứ Năm (Fivers). Một
sự bất đồng nghiêm trọng hơn nữa đã xảy ra sau cái chết của vị Imam thứ
sáu, điều này làm phát sinh ra một giáo phái gọi là Isma-ili. Giáo phái này
đã trở thành nhánh chủ đạo của nhóm Shi-ait trong một thời gian, kể từ khi
nhóm Fatimiđ chiếm Ai Cập và thiết lập một đế chế đối lập là Isma-ili.
Vào cuối thế kỷ thứ 11, nhóm Isma-ili tự phân thành hai nhánh. Nhóm
nhỏ là một nhóm cách mạng tức giận bởi sự giàu có và vẻ rực rỡ của đế chế
Fatimiđ hùng mạnh lúc đó và họ cống hiến nhằm san lấp sự khác biệt giữa
người giàu và người nghèo, trao quyền cho kẻ yếu thế và làm sống lại các
dự án Hồi giáo. Các nhà lãnh đạo của phong trào này đã cử một chuyên
viên tên là Hasan Sabbah tới Ba Tư để tuyển dụng các học viên.
Tại Ba Tư, ông Sabbah đã phát triển cơ sở quyền lực riêng của mình,
nắm quyền kiểm soát một pháo đài tên là Alamut (“tổ chim ưng”), nằm trên
dãy núi cao Elburz ở phía bắc Iran. Không một ai có thể bắt được ông tại đó
bởi vì chỉ có một lối duy nhất vào được pháo đài, đó là một lối đi rất hẹp
không thể di chuyển một đội quân. Không một ai biết làm thế nào mà ông
Sabbah chiếm được pháo đài đó. Truyền thuyết kể rằng các thủ đoạn gian
trá đã được sử dụng, một số cho rằng ông đã sử dụng ma thuật, một số khác
cho rằng ông đã thuyết phục được mọi người trong pháo đài và mua từ chủ
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nhân của nó bằng một khoản tiền nhỏ. Dù với lý do nào đi nữa thì tại pháo
đài Alamut, ông Sabbah đang bận rộn với việc tổ chức Nhóm Sát Thủ.
Có phải môn phái của ông đã chọn cái tên này bởi vì họ muốn cống
hiến bản thân cho một chính sách giết người để lèo lái chính trị? Hoàn toàn
ngược lại: giết người để lèo lái chính trị được gọi là ám sát bởi vì nó là một
chiến lược được thực hành bởi môn phái này. Nhiều thập niên sau, Marco
Polo cho rằng các trợ thủ của ông Sabbah đã hút Hasit (thuốc lá chế bằng lá
thuốc non và đọt gai dầu) để tăng động lực cho việc giết người và do đó
được gọi là hashishin, từ này có nguồn gốc từ chữ ám sát (assassin). Tôi
nghi ngờ về từ nguồn gốc này và tôi sẽ giải thích cho bạn tại sao.
Ông Sabbah là một mẫu người khủng bố, sử dụng phần lớn các tội giết
người cho giá trị về tổ chức tuyên truyền. Kể từ khi ông thiếu cơ sở và lực
lượng để chiến đấu hay chinh phục các thành phố, ông đã gửi những tên sát
thủ nhằm ám sát những nhân vật quan trọng và dùng cái chết của họ để
châm ngòi chính trị. Nhóm Sát Thủ đã âm mưu giết người trong nhiều
tháng, thậm chí nhiều năm, đôi khi còn trù liệu để làm bạn với nạn nhân
hoặc thâm nhập vào công việc của người đó để có được sự tin tưởng.
Trong quá trình lâu dài này, có lúc nào bạn thấy việc hút Hasit xảy ra
không? Điều này không giải thích thêm được gì cả. Một nhà văn người Libăng tên là Amin Malouf cho rằng thực tế của từ assasin (ám sát) chắc chắn
được xuất phát từ từ assas theo tiếng Ba Tư, có nghĩa là “nền tảng”. Giống
như hầu hết các khuynh hướng ly giáo, ông Sabbah đã dạy rằng việc mặc
khải đã bị dừng lại và ông đang mang các môn đệ của ông trở lại với nền
tảng nguyên gốc. Dĩ nhiên, tất cả khuynh hướng ly giáo có ý tưởng khác
nhau về việc sáng lập sự mặc khải. Học thuyết của ông Sabbah lạc khá xa
so với tất cả những điều mà các học giả chính thống chấp nhận. Ví dụ về
một điều, ông đã giảng dạy rằng trong khi Thiên Sứ Muhammađ là một sứ
giả thực sự của Allah thì Ali là một hóa thân thực tế của Allah – như là vị
Imam kế tiếp.
Ông Sabbah còn dạy thêm rằng kinh Qur-an mang nghĩa đen hay nghĩa
bề ngoài và còn nhiều cấp độ ý nghĩa ẩn hay nghĩa bóng. Nghĩa đen miêu tả
các nghi lễ tôn giáo, các hành động bên ngoài, các quy tắc ứng xử, các
nhiệm vụ về đạo lý và đạo đức; tất cả những điều này là hàng loạt những
nghi thức đối với những người không có khả năng tìm hiểu sâu hơn. Kinh
Qur-an bí ẩn – với tất cả những câu kinh, dòng kinh, các chữ cái đều mang
nghĩa ẩn – Nó cung cấp một mã số bí mật nhằm cho phép những người có
thể nhận thức được để mở các bí ẩn của vũ trụ.
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Nhóm Sát Thủ được tổ chức như một xã hội tuyệt mật. Ở bên ngoài xã
hội, họ không đưa bất cứ mọi dấu hiệu nào về bản thân hay đức tin thực sự
của họ. Do đó, không một ai biết có bao nhiêu người trong nhóm, nếu họ ở
chợ hay ở thánh đường hoặc bất cứ nơi đâu thì không ai biết họ có phải là
tên Sát Thủ thực sự hay không. Những tân binh tham gia vào những khóa
huấn luyện và đào tạo chuyên sâu, nhưng một khi họ đã chấp nhận vào môn
phái thì mỗi thành viên có một cấp bậc phản ánh trình độ hiểu biết. Dần dần
họ chuyển từ giai đoạn này qua giai đoạn khác khi có thêm những hiểu biết
chuyên sâu về kinh Qur-an, cho đến khi họ đạt đến trình độ nền tảng mà từ
đó tất cả mọi thứ được xây dựng lên, rồi sau đó họ mới được chấp nhận
tham gia vào vòng tối ưu của ông Sabbah.
Mặc dù họ giữ những âm mưu một cách tuyệt mật nhưng nhóm Sát Thủ
lại giết người một cách công khai: Mục đích của họ không phải là giết
người này hay người kia khỏi quyền lực mà nhằm làm cho mọi người trên
khắp thế giới văn minh nghĩ rằng Nhóm Sát Thủ có thể giết bất cứ người
nào, vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Ông Sabbah muốn cho dân
chúng lo lắng về những người xung quanh, bất cứ ai mà họ biết – bạn bè
thân thiết nhất; những người tôi tớ đáng tin cậy nhất, thậm chí cả vợ chồng
của họ – cũng có thể là một Sát Thủ. Bằng cách này, ông tìm cách khống
chế chính sách của những người không giống như ông, nắm giữ lãnh thổ, có
nguồn tài nguyên và chỉ huy quân đội.
Những nhân viên làm nhiệm vụ giết người cho ông được gọi là
Feđayeen, có nghĩa là “người hy sinh” Khi âm mưu một vụ ám sát công
cộng, họ biết trước rằng có thể sẽ bị bắt và bị giết, nhưng họ không cố gắng
để tránh khỏi kết cục này. Thật vậy, chết là một yếu tố quan trọng về nghi
thức mà họ đã được ban hành: Họ là những kẻ tự sát. Bằng cách chấp nhận
cái chết, họ để cho chính quyền biết rằng ngay cả việc đe dọa hành hình
cũng không làm cho họ e sợ.
Nhóm Sát Thủ đã làm tăng thêm sự lo lắng vào một thế giới đang ở
trong tình trạng hỗn độn. Người Sunnis đấu tranh với người Shi-ait. Đế chế
Abbasiđ tại Baghđađ đang vật lộn với đế chế Fatimiđ tại Cairo. Gần một thế
kỷ về sự xâm lược của người Thổ đã tàn phá xã hội. Và giờ đây, môn phái
của những kẻ giết người lại mở rộng sự bí ẩn của nó trên khắp vùng Trung
Đông, điều này đã châm ngòi về một cơn ác mộng tiềm ẩn dai dẳng vào xã
hội.
Nhóm Sát Thủ tự tuyên bố về một loạt những vụ ám sát ngoạn mục. Họ
đã giết những quan chức Seljuk và những giáo sĩ người Sunni nổi tiếng, giết
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hai vị caliphat. Họ thực hiện càng ngày càng nhiều những vụ ám sát tại
những thánh đường lớn nhất trong những ngày hành lễ thứ sáu, khi mà họ
biết chắc chắn số lượng người tới rất đông.
Sau đó, vào năm 1092, họ đã giết Nizam al-Mulk, lúc này ông đã nghỉ
hưu. Chưa đầy một tháng sau, họ ám sát người mà Nizam al-Mulk đã phục
vụ là Sultan Malik Shah, con trai của Alp Arslan. Trong vòng một tuần, họ
đã giết hai người quan trọng nhất trong đế chế mong manh mà giới chính
quyền đang cố gắng thống nhất. Những vụ giết người này đã tạo ra một
cuộc đấu tranh quyền lực gay cấn giữa những người con trai, anh em, họ
hàng và người thân trong gia đình Seljuk giống như những cuộc phiêu lưu
hỗn độn, một cuộc tranh dành đã làm cho phần phía Tây của đế chế tiêu tan
thành từng mảnh nhỏ. Từ Tiểu Á cho đến Sinai, hầu hết các thành phố đều
rơi vào tay của những hoàng tử khác nhau – Jerusalem, Đamas, Aleppo,
Antioch, Tripoli, Edessa – những thành phố này từng là lãnh thổ có chủ
quyền chỉ trung thành trên danh nghĩa đối với quốc vương ở Baghđađ. Mỗi
hoàng tử đều lúi húi với mảnh đất của họ giống như con chó lúi húi với
khúc xương và quắc mắt theo dõi những hoàng tử khác một cách nghi kỵ.
Cho tới năm 1095 sau Công Nguyên, giấc mơ về một cộng đồng Hồi
giáo phổ quát đã thất bại ở cấp chính trị. Các vị học giả cố gắng níu kéo xã
hội với kinh Qur-an, Hađith và giáo luật. Nhóm triết gia bị suy tàn. Các
buổi thuyết trình của họ chỉ mang giọng nói yếu ớt và sức hút ngày càng
kém dần. Đây là thế giới mà ông Ghazali đã sống và làm việc, một thế giới
mà ở đó nếu tin vào sự lập luận hay lý lẽ dường như có vẻ không hợp lý cho
lắm.
Rồi sau đó, những tai họa kinh hồn bắt đầu xảy ra.
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SỰ TÀN PHÁ
474 – 783 Hồi Lịch
1081 – 1381 Dương Lịch
CUỘC TẤN CÔNG TỪ PHÍA TÂY.
Trong lịch sử Hồi giáo, nói một cách nôm na là có hai tai họa: một cái
nhỏ và một cái lớn. Tai họa nhỏ đến từ phía Tây và tai họa lớn đến từ phía
Đông. Vào thời đó, thế giới Hồi giáo biết rất ít về Âu châu, giống như
người Âu châu biết rất ít về nội địa của châu Phi. Đối với người Hồi giáo,
tất cả mọi thứ giữa vương quốc Byzantine và Anđalusia ít nhiều đều giống
như một khu rừng nguyên sinh được cư trú bởi người nguyên thủy vẫn
chuyên ăn thịt lợn sống. Khi người Hồi giáo nói “người Thiên Chúa giáo”
có nghĩa là họ muốn nói về nhà thờ Byzantine hay các nhà thờ nhỏ hoạt
động trong lãnh thổ do người Hồi giáo kiểm soát. Họ biết rằng có một nền
văn minh tiên tiến đã từng phát triển mạnh mẽ ở phía Tây: người ta vẫn có
thể nhận ra những dấu vết này tại Ý và những vùng tại bờ biển dọc theo Địa
Trung Hải, nơi mà người Hồi giáo thường đột kích trước đây nhưng đã bị
sụp đổ trong suốt Thời Đen Tối (The Dark Age), tức là thời trước khi Hồi
giáo xuất hiện, nhưng giờ đây sự kiện đó chỉ để lại một chút ký ức.
Quan điểm của người Hồi giáo đúng với sự nhận xét chung. Âu châu
rơi vào trạng thái tiêu điều trong một thời gian rất lâu. Dưới sự tấn công qua
nhiều thế kỷ bởi các bộ lạc người Đức, người Huns, người Avars, người
Magyars, người Hồi giáo, người Norsemen và những dân tộc khác nữa, nó
bị thoái hoá tới mức chỉ còn thoi thóp qua ngày. Phần lớn dân số ở Âu châu
là nông dân, và nông dân thì nai lưng ra lao động từ sáng tới tối chỉ để kiếm
đủ thức ăn cho khỏi chết đói và cung cấp cho giới quý tộc, giới kỵ sĩ và giới
giáo sĩ (và vì giáo sĩ không thể kết hôn cho nên giới quý tộc và kỵ sĩ đô hộ
tầng lớp này). Ngoại trừ một số rất ít đã dâng hiến cuộc sống của họ cho
nhà thờ, ngược lại đa số những nam sinh thuộc giai cấp thượng lưu chỉ chú
tâm vào chương trình quân sự, học để chiến đấu.
Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ mười một, kết quả của những phát minh nhỏ
về công nghệ dẫn đến cao điểm về sự đổi mới. Những cải tiến này nhỏ đến

144

Định Mệnh Dở Dang

nỗi họ đã lướt qua mà không nhận ra vào thời điểm đó. Một điều đã làm lên
sự thay đổi là cái đầu lưỡi cày bằng thép “nặng” có thể cắt cả rễ, và nếu so
sánh với mô hình cũ thì nó còn đào được cả một cái rãnh sâu hơn dưới lớp
đất dày đặc và ẩm ướt ở Bắc Âu. Lưỡi cày này cho phép các nông dân khai
rừng và mở rộng các cánh đồng của họ tới những nơi mà trước đây từng
được coi là không phù hợp để canh tác. Trên thực tế, nó mang lại nhiều
diện tích hơn cho người nông dân.
Một phát minh thứ hai là chiếc vòng đai ngựa, nó chỉ là một chút cải
tiến từ cái ách mà người ta thường sử dụng để khai thác con vật mang gánh
nặng để cày cấy. Do hình dạng của nó nên phiên bản trước đó chỉ có thể
được sử dụng trên con bò. Nếu con ngựa bị cột vào cái ách đó thì nó sẽ
chèn lên cổ làm nó không thở được. Một nhà sáng tạo nào đó đã thay đổi
chỉ một số điểm ở trên cái ách, vừa đủ để nó chèn lên vai ngựa và nằm ở vị
trí thấp hơn phía cổ ngựa. Với cái ách này, nông dân có thể sử dụng ngựa
thay bò để cày. Và do ngựa cày nhanh hơn 50% so với con bò cho nên họ
có thể cày được nhiều đất hơn trong cùng thời gian.
Một sự đổi mới thứ ba là luân canh ba lần thu hoạch một vụ. Trồng cây
trên cùng một mảnh đất năm này qua năm khác sẽ khiến cho đất không còn
màu mỡ, vì thế những người nông dân phải để đồng ruộng của họ được
“nghỉ” theo thời gian. Nhưng cái dạ dày thì không bao giờ nghỉ, vì thế nông
dân Âu châu theo lẽ thường chia đất của họ thành hai cánh đồng. Mỗi năm
họ trồng trên một cánh đồng, còn cánh đồng kia thì bỏ hoang. Năm sau họ
lại trồng trên cánh đồng thứ hai và để cánh đồng thứ nhất bỏ hoang.
Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, người Âu châu nhận ra rằng đất đai không
cần thiết phải nghỉ canh tác hai năm một lần. Nó vẫn có thể màu mỡ nếu bỏ
hoang ba năm một lần. Dần dần, nông dân bắt đầu chia đất đai của họ thành
ba lô và canh tác hai trong số ba phần đất, còn phần kia thì để hoang. Trên
thực tế, điều này đã đem lại cho những người nông dân thêm một phần sáu
diện tích để trồng trọt mỗi năm.
Những thay đổi nhỏ này đã thêm được điều gì? Không nhiều lắm. Dần
dần, điều này chỉ cho phép nông dân sản xuất dư thêm một chút. Khi có dư
thêm, họ mang tới những ngã tư đường vào những ngày nhất định và giao
dịch với những người nông dân để có thêm những thứ khác. Do hàng hóa
có được tăng thêm một cách đa dạng và phong phú hơn nên thay vì phải
làm nai lưng thì họ làm thêm các đồ thủ công thương mại hay bất cứ thứ
nào mà họ có thể làm. Một số ngã tư trở thành những phiên chợ cố định và
sau này phát triển thành các thị trấn. Những thị trấn này bắt đầu thu hút con
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người tới làm việc cả ngày để sản xuất đồ, bán lấy tiền mặt. Tiền mặt cho
phép một số người đi từ khu chợ này tới khu chợ khác chỉ để mua và bán.
Tiền tệ được dùng thông dụng tại Âu châu và do tiền được sinh sôi nảy nở
cho nên những người Âu châu giàu có mua các phương tiện để đi du lịch.
Và họ du lịch ở đâu? Vâng, đây là một thế giới ngập tràn trong sự mê
tín dị đoan, họ đi đến các đền thờ nhằm tìm kiếm những phép lạ. Nếu bị hạn
chế về phương tiện thì họ tới thăm các đền thờ địa phương, nhưng nếu có
đủ khả năng thì họ sẽ tới các đền thờ lớn tại những vùng đất thánh. Đây là
một chuyến đi dài và nguy hiểm đối với người Âu châu, và do không có
đồng tiền phổ thông cho nên cách duy nhất để chi trả là vàng hoặc bạc.
Điều này khiến những người du hành trở thành đối tượng cho những băng
cướp; vì thế khách hành hương thường đi theo nhóm, thuê vệ sĩ và tổ chức
những chuyến đi chung tới Palestine. Tại đó, họ thăm những nơi mà thiên
sứ Giê-su và các môn đệ của ông đã sống, những danh nhân trong kinh Tân
Ước đã làm việc và chết tại đất thánh. Họ cầu xin sự tha thứ từ Thiên Chúa,
hy vọng được vào Thiên Đường, mua bùa ngải để điều trị những căn bệnh
của họ, mua một số hàng kỳ diệu tại các khu chợ ở phía Đông, các di vật và
đồ kỷ niệm cho người thân và hướng về nhà để hoàn thành chuyến phiêu
lưu vĩ đại trong cuộc đời họ.
Sau đó, người Thổ (Seljuk) chiếm quyền kiểm soát lãnh thổ Palestine
ra khỏi nhóm Fatimiđ lơ là và đế chế Abbasiđ biếng nhác. Do họ là những
người mới cải đạo nên những người Thổ mới này có xu hướng quá khích.
Họ không nể trọng đối với những người mang tính điềm đạm, khiêm tốn, từ
thiện hay những điều khả ái, nhưng sẽ không kiềm chế được thái độ khinh
thị đối với những người đi theo các tôn giáo khác, đặc biệt là đối với những
người từ những vùng đất xa xôi và có vẻ man di đối với tiêu chuẩn của họ.
Những du khách hành hương Thiên Chúa bắt đầu thấy bản thân họ bị
đối xử một cách tồi tệ tại những vùng đất thánh. Nó không có nghĩa là họ bị
đánh đập, tra tấn hay bị giết – không có thứ gì như thế cả. Mà là việc họ bị
nhục mạ và nhũng nhiễu thường xuyên làm cho họ cảm thấy như là giai cấp
thấp hèn. Họ thấy bản thân bị đàn áp quá mức, cần có sự cho phép đặc biệt
mới có thể thực hiện được việc hành hương. Mỗi thứ dù nhỏ nhất đều phải
tốn tiền, những người bán hàng tảng lờ họ, các vị quan chức đối xử với họ
một cách thô lỗ, những sự nhỏ mọn về mọi thứ chất đống lên trên đầu của
họ.
Khi quay trở lại Âu châu, họ nguyền rủa và phàn nàn về điều này.
Nhưng cũng có những câu chuyện nói về sự sang trọng ở phương Đông:
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những ngôi nhà tuyệt đẹp mà họ đã nhìn thấy, thậm chí dân thường cũng
mặc đồ lụa là, các loại thực phẩm, gia vị và nước hoa loại tốt, vàng, vàng,
vàng… những câu chuyện khuấy động cả sự giận dữ và ghen tị.
Trở lại trong trận chiến ở Manzikert vào năm 1071, tại đó người Seljuk
Thổ đã tiêu diệt đoàn quân Byzantine và bắt hoàng đế của họ làm tù nhân,
tin này làm cho Âu châu sững sờ. Nó cũng châm ngòi cho một loạt các tin
tức từ Byzantine. Các hoàng đế Byzantine kêu gọi các vị kỵ sĩ từ phương
Tây tới nhằm giúp đỡ họ dưới danh nghĩa tình huynh đệ Thiên Chúa giáo.
Vị giáo trưởng của Constantinốp đã gửi những thông điệp khẩn cấp tới đức
giáo hoàng ở Rome, (mặc dù Constantinốp và Rome đang ganh đua với
nhau về quyền lực) để cảnh báo rằng nếu Constantinốp bị thất thủ thì những
tên dị giáo “Muhammađ” sẽ tiến thẳng tới Rome.
Trong khi đó, nền kinh tế Âu châu đang hồi phục, dân số đã tăng lên,
nhưng Âu châu vẫn trì trệ với hai truyền thống. Thứ nhất, lao động sản xuất
vẫn bị coi như hạ cấp đối với những người sinh ra là quý tộc: công việc của
họ là sở hữu đất đai và khiêu chiến. Thứ hai, tục lệ cũ vẫn cho rằng khi chủ
đất qua đời thì người anh cả được hưởng toàn bộ bất động sản và để cho
những người em trai khác tự xoay sở. Trớ trêu thay, tục lệ về “quyền con
trưởng” này lại được áp dụng hoàn toàn đối nghịch ở tại tầng lớp cao cấp
nhất, đó là tục lệ của vua và hoàng tử nhằm phân chia vương quốc của họ
cho những người con trai, điều này khiến cho vương quốc bị xẻ thành các
mảnh nhỏ. Ví dụ, Pháp đã giải thể thành những đơn vị bán tự trị được gọi là
quận, và những mảnh nhỏ hơn cho những người có dòng dõi hoàng gia với
chức tước nhỏ để cai trị. Những người có dòng dõi hoàng gia đều sở hữu
tòa lâu đài và những khu vực xung quanh, nhưng một tòa lâu đài thì không
thể chia cho nhiều người con và vì vậy mới phát sinh ra tầng lớp kỵ sĩ và
tục lệ “con trai trưởng thừa kế mọi thứ” trở nên phổ biến.1
Do đó, mọi thế hệ đều chứng kiến cảnh những gia đình quý tộc không
có đất, và những người này thì không có việc gì để làm ngoại trừ chiến
tranh. Các cuộc xâm lược thi nhau diễn ra và thậm chí còn không có đủ
chiến tranh để diễn ra. Cướp biển là làn sóng lớn cuối cùng của quân xâm
lược nhưng cũng không còn là mối đe dọa nữa bởi vì tới thế kỷ thứ mười
một, họ đã nhồi nhét vào Âu châu và định cư tại đó. “Họ” đã trở thành
“chúng ta”. Dù vậy, hệ thống vận hành vẫn tiếp tục tạo ra ngày càng nhiều
vị kỵ sĩ.
Phía bên trái sân khấu, những người hành hương luôn phàn nàn về sự
đê tiện mà họ phải chịu đựng từ những kẻ “dị giáo” tại các vùng đất thánh.
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Cuối cùng, vào năm 1095, đức giáo hoàng Urban Thứ Hai đã đưa ra một
bài thuyết giáo sôi nổi phía bên ngoài tu viện Claremont tại Pháp. Ở đó, ông
đã tập hợp một hội đồng các quý tộc người Pháp, Đức và Ý về việc Thiên
Chúa giáo đang gặp nguy hiểm. Ông trình bày chi tiết những sự nhục mạ
mà những người hành hương Thiên Chúa giáo phải chịu đựng tại những
vùng đất thánh và kêu gọi những người có đức tin giúp đỡ những người
đồng đạo để đuổi người Thổ ra khỏi Jesuralem. Ông gợi ý rằng những ai
hướng về phía Đông nên mặc một trang phục có hình chữ thập màu đỏ
giống như một huy hiệu biểu trưng cho nhiệm vụ của họ. Cuộc viễn chinh
này được gọi là Thập Tự Chinh (croisade), có nguồn gốc từ chữ “croix”
trong tiếng Pháp, và từ đó nó trở thành danh hiệu mà các nhà sử học dùng
cho toàn bộ cuộc viễn chinh này: các cuộc Thập Tự Chinh.
Bằng cách tập trung vào Jerusalem, đức giáo hoàng Urban đã liên kết
các cuộc xâm lược tới việc hành hương, do đó điều này hình thành giống
như một hành động tôn giáo. Với chức năng thiêng liêng là vị giáo hoàng
nên ông đã ban phép cho bất cứ ai tới Jerusalem nhằm giết người Hồi giáo
sẽ nhận được sự thuyên giảm tội lỗi của mình.
Người ta chỉ có thể tưởng tượng điều này đánh vào tâm lý của những vị
kỵ sĩ Âu châu đang bồn chồn, huyên náo, đang thất vọng với tình hình
chính trị tại địa phương: “Tiến về phía Đông, hỡi thanh niên trai tráng, hãy
lên đường tiến về phía Đông” đức giáo hoàng hô hào cổ động. “Hãy cho
thiên hạ thấy con người thật sự của ngươi như là một bộ máy ghê gớm mà
xã hội của ngươi đã đào tạo, lấy vàng bạc của kẻ thù mà không bị mắc tội,
chiếm mảnh đất mà ngươi được sinh ra để làm chủ, và qua nỗ lực này –
Thiên Đàng là phần thưởng của các ngươi!”
Khi thập tự quân tiến vào thế giới Hồi giáo, dân địa phương không hề
biết họ đang đối mặt với ai. Ban đầu, họ cho rằng những kẻ tấn công là lính
đánh thuê người Balkan đang phục vụ cho hoàng đế tại Constantinốp. Giới
cai trị Hồi giáo đầu tiên chạm trán với thập tự quân là hoàng tử người
Seljuk tên là Kilij Arslan, người đã cai trị lãnh thổ phía Đông Antolia từ
thành phố Nicaea, cách khoảng 3 ngày đường từ Constantinốp. Vào một
ngày mùa hè năm 1096, hoàng tử Arslan nhận được tin rằng một đội chiến
binh kỳ quặc đã tiến vào lãnh thổ của ông, kỳ quặc là vì họ được trang bị rất
kém: một vài người trông có vẻ như là chiến binh, nhưng những người khác
trông giống như những người đi theo trại quân. Hầu hết tất cả đều mặc
trang phục thêu chữ thập đỏ. Ông Arslan đã đi sau và theo dõi, được biết
rằng những người này tự gọi nhau là Frank; tiếng địa phương người Thổ và
Ả-rập thì gọi họ là al-Ifranj (người Franj). Đoàn thập tự quân tuyên bố rằng
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họ đến từ một vùng đất xa xôi ở phía Tây nhằm giết người Hồi giáo và
chinh phục Jerusalem, nhưng trước tiên họ có ý định chiếm lấy Nicaea. Ông
Arslan tiên đoán con đường mà họ sẽ băng qua, đặt một nhóm phục kích và
đập tan quân đội của họ như đập kiến, giết hầu hết, bắt giữ một số và đuổi
đánh phần còn lại sang vùng đất Byzantine. Nó dễ dàng đến mức ông không
thèm nghĩ đến nữa.
Ông không hề biết rằng “đội quân này” chỉ là một đội tiên phong không
kỷ luật của một phong trào sẽ quấy nhiễu thế giới Hồi giáo tại vùng Địa
Trung Hải trong hai thế kỷ về sau. Trong khi đức giáo hoàng Urban đang
vận động với tầng lớp quý tộc tại tu viện thì một người tu sĩ ẩn dật tên là
“Peter the Hermit” cũng đang thuyết giảng những thông điệp tương tự trên
đường phố. Đức giáo hoàng Urban đã diễn thuyết với những quý tộc và các
vị kỵ sĩ nhưng có lẽ bất cứ người Thiên Chúa giáo nào tham gia thập tự
chinh đều có thể nhận được sự tha tội từ đức giáo hoàng, vì thế ông Peter
the Hermit cũng có thể tuyển dụng dân quân từ tất cả mọi tầng lớp – nông
dân, thủ công, thương nhân và thậm chí cả phụ nữ và trẻ em. “Quân đội”
của ông rời đi trước khi quân đội chính thức được tổ chức, một phần bởi vì
“quân đội” của ông cảm thấy không cần thiết phải có sự tổ chức. Họ xuất
quân đi để thực hiện nhiệm vụ của Thượng Đế; chắc chắn rằng Thượng Đế
sẽ sắp xếp mọi việc. Chính hàng chục ngàn những người thợ sửa giày,
những người bán thịt, nông dân là những người mà hoàng tử Kilij Arslan đã
đánh bại.
Năm sau, khi ông Kilij Arslan nghe tin về việc có nhiều người Franj
hơn nữa đang tiến đến, ông bác bỏ mối đe dọa bằng một cái nhún vai.
Nhưng thập tự quân ở lần sau này bao gồm những vị kỵ sĩ và các cung thủ
thật sự, được dẫn đầu bởi những vị chỉ huy quân đội từng chiến đấu một
cách cừ khôi từ mảnh đất nơi mà chiến tranh không bao giờ dừng. Sự tham
chiến của ông Arslan với quân đội này gồm có những kỵ sĩ trang phục nhẹ
nhàng, bắn tên về phía các xe tăng bọc thép của những vị kỵ sĩ thời trung cổ
của Âu châu. Quân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công đoàn lính tiên phong, nhưng các
vị kỵ sĩ tạo thành khối phòng thủ mà mũi tên không thể chạm vào người, và
họ tiếp tục di chuyển từ từ, chậm chạp và không lay chuyển về phía trước.
Họ chiếm thành phố của ông Arslan và để cho ông chạy trốn tới những
người họ hàng để lánh nạn. Đội quân kỵ sĩ sau đó tách ra, một số tiến về
phía nội địa của thành phố Edessa, số còn lại hướng xuống bờ biển Địa
Trung Hải theo hướng Antioch.
Vua Antioch gửi một lá thư tuyệt vọng tới vua của Đamascus, một
người tên là Đaquq. Vua của Đamascus muốn giúp đỡ nhưng không cảm
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thấy hết lòng đối với người em trai của ông tên là Riđwan đang làm vua tại
Aleppo. Riđwan sẽ nhào vào chiếm lấy Đamascus nếu Đaquq dẫn quân đi
cứu Antioch. Vị cai trị Mosul đồng ý giúp đỡ nhưng ông bị phân tâm chiến
đấu với nhóm phiến quân trên đường đi, và khi ông đến nơi thì hơi muộn –
rồi đâm vào cãi cọ với vua Đaquq, người cũng đã đến muộn. Cuối cùng, cả
hai lực lượng Hồi giáo kết thúc bằng cách quay ngược trở về mà chẳng giúp
gì được cho vua Antioch cả. Về phía người Hồi giáo, đây là câu chuyện về
những năm đầu của những cuộc thập tự chinh: một thảm kịch về sự ganh
đua diễn ra từ thành phố này tới thành phố khác. Khi Antioch thất thủ, các
kỵ sĩ đã trả thù cho sự chống cự của thành phố bằng cách giết người bừa
bãi, và sau đó tiếp tục hướng về phía Nam, tiến về thành phố Ma-ara.
Biết được việc đã diễn ra với thành phố Nicaea và Antioch, người Maara rất sợ hãi. Họ cũng gửi thông điệp khẩn cấp tới anh em gần đó để cầu
xin sự giúp đỡ nhưng những người anh em này chỉ thấy vui mừng khi
chứng kiến những con sói từ phía Tây tới hành hạ thành phố Ma-ara. Mỗi
người đều hy vọng có thành phố cho riêng mình một khi người Franj tiến
đánh xong. Vì thế thành phố Ma-ara phải tự đối chọi với thập tự quân.
Những kỵ sĩ Thiên Chúa giáo đã bao vây thành phố, xiết chặt và làm nó
trở nên tuyệt vọng, nhưng trong quá trình này, chính họ cũng trở nên tuyệt
vọng vì đã tiêu thụ hết những thức ăn lấy được từ những vùng lân cận và
sau đó họ bắt đầu chết đói. Rõ ràng là không một ai sẽ tới để cung cấp thức
ăn cho quân xâm lược, và đây chính là một vấn đề khi dấn thân vào việc
bao vây lâu dài ở vùng đất xa lạ.
Cuối cùng, những vị chỉ huy người Franj gửi thông điệp vào thành phố
Ma-ara để đảm bảo rằng mọi người sẽ được an toàn nếu họ chỉ đơn giản mở
cửa đầu hàng. Những nhà quý tộc trong thành phố đồng ý, nhưng một khi
thập tự quân tiến được vào thì họ còn tàn sát nhiều hơn, hung hăng một
cách dữ tợn và còn nấu cả thịt người để làm súp và nướng thịt trẻ em rồi ăn
chúng.
Tôi biết điều này có vẻ giống như sự tuyên truyền khủng khiếp rằng
những người Hồi giáo bị đánh bại cho nên có thể thêm thắt vu khống cho
thập tự quân, nhưng những báo cáo về việc ăn thịt người của thập tự quân
trong trường hợp này đến cả từ phía người Frank cũng như các dữ liệu Ảrập. Ví dụ, nhân chứng người Franj tên là Radulph sinh ra từ thành phố
Caen đã tường thuật về việc luộc sôi và nướng thịt. Ông Albert của thành
phố Aix cũng có mặt tại cuộc chinh phục Ma-ara cũng đã viết: “Không chỉ
có mỗi đội quân của chúng tôi ăn những người Thổ chết và người Saracens,
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mà còn ăn cả thịt chó!”2 Điều làm tôi rùng mình về những lời tường thuật
này vì nó ngụ ý rằng ăn thịt chó còn tồi hơn cả ăn thịt người Thổ. Hơn nữa,
nó khiến tôi nghĩ rằng người Franj chí ít cũng coi người Thổ như một loài
khác với họ.
Quả là một sự ngạc nhiên vượt ngoài sức tưởng tượng, sau sự sụp đổ
đó, người Hồi giáo vẫn không chịu đoàn kết với nhau. Những ví dụ về điều
này rất nhiều. Vị cai trị thành phố Homs đã gửi cho người Franj một bầy
ngựa làm quà và trao những lời khuyên về việc họ nên cướp phá thành phố
nào sau đó (không phải là Homs). Vị lãnh đạo người Sunni tại Tripoli đã
mời người Franj liên kết lợi ích chung với họ để chống lại người Shi-ait.
(Thay vào việc người Franj chinh phục Tripoli).
Khi thập tự quân tới lần đầu tiên, đại tể tướng Ai Cập tên là al-Afđal đã
gửi một lá thư cho hoàng đế Byzantine, chúc mừng ông ta về “viện binh” và
hy vọng thập tự quân sẽ có nhiều thắng lợi! Ai Cập đã từng bị rơi vào chiến
tranh không ngừng nghỉ giữa người Seljuk và người Abbasiđ và ông alAfđal thực sự đã nghĩ rằng những người mới đến chỉ đơn thuần giúp cho sự
nghiệp của ông. Dường như ông sống trong sự hão huyền đến khi phát hiện
ra thì quá muộn màng. Chính ông cũng đã rơi vào hàng ngũ của những
người bị mất nhà. Sau khi người Franj chinh phục Antioch, tể tướng người
Fatimiđ đã viết cho họ đề nghị nếu ông có thể giúp được gì. Khi người
Franj chống lại Tripoli, ông Afđal đã lợi dụng sự mất tập trung để nắm
quyền kiểm soát Jerusalem dưới danh nghĩa của vị caliphat người Fatimiđ.
Ông tự phong chức thống đốc ở đó và đảm bảo với người Franj rằng giờ
đây họ luôn được chào mừng tới thăm Jerusalem bất cứ lúc nào như những
người hành hương danh dự: họ sẽ nhận được sự bảo vệ của ông. Nhưng
người Franj viết trả lại nói rằng họ không quan tâm tới sự bảo vệ nhưng sẽ
đến Jerusalem với những “cây giáo dương cao sẵn sàng chiến đấu”.3
Người Franj hành quân qua lãnh thổ rộng lớn nhưng trống vắng. Vì sự
khét tiếng trước đây, những dân tộc ở nông thôn đã chạy trốn khi họ tiến
quân đến gần. Những thị trấn nhỏ đã đổ vào thành phố lớn có những bức
tường cao hơn để bảo vệ. Thành Jerusalem có một vài bức tường cao nhất
bao quanh, nhưng sau bốn mươi ngày bao vây, thập tự quân đã thử mở lối
giống như họ đã thành công với thành Ma-ara – họ nói với cư dân, hãy mở
cổng thành và không có ai sẽ bị tổn hại – và tại đây, chiêu thức này một lần
nữa đã được áp dụng thành công.
Sau khi chiếm được thành phố này, người Franj lao vào giết chóc một
cách điên cuồng và quyết liệt làm cho tất cả những cuộc tàn sát trước đó trở

Sự Tàn Phá

151

thành trò chơi. Một thập tự quân đã viết về chiến thắng, miêu tả những cái
đầu, tay và chân chồng chất lên nhau trên phố. (Ông ta gọi đó là “một cảnh
tượng tuyệt vời”). Ông ta nói về thập tự quân cưỡi ngựa ngập trong máu
của người ngoại đạo đến đầu gối và đến cương ngựa.4 Ông Edward Gibbon,
một nhà sử học người Anh đã viết bộ toàn thư về sự sụp đổ của đế chế La
Mã nói rằng thập tự quân đã giết 74.000 người trong vòng hai ngày. Trong
thành phố của người Hồi giáo, hầu như không còn ai sống sót.

KỊCH TRƯỜNG CỦA CÁC CUỘC THẬP TỰ CHINH

Các cư dân người Do Thái tới tị nạn tại một giáo đường trung tâm Do
Thái lớn, nhưng trong khi họ đang cầu cứu cho sự giải thoát thì thập tự
quân đã phong tỏa tất cả các lối ra vào và cửa sổ rồi đốt cháy tòa nhà, thiêu
toàn bộ cộng đồng người Do Thái.
Thành phố của những người Thiên Chúa giáo bản địa nằm rải rác ở các
vùng lân cận. Những người Thiên Chúa giáo ở vùng này không thuộc về
giáo hội của Rome nhưng thuộc về các giáo hội phương đông như Hy Lạp,
Armenia, Coptic hoặc Nestoria. Thập tự quân Franj nhìn họ như những
người dị giáo và những kẻ dị giáo thì còn tồi tệ hơn là những người ngoại
đạo, họ tịch thu hết tài sản của những người Thiên Chúa giáo đông phương
và đày họ đi lưu vong.
Việc chiếm đóng Jerusalem đánh dấu một bước lớn trong cuộc xâm
lược của người Franj. Thập tự quân tuyên bố Jerusalem là một vương quốc.
Nó được xếp hạng cao nhất trong bốn quốc vương nhỏ mà thập tự quân đã
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chiếm được trong khu vực này, những vương quốc khác là lãnh địa của
Antioch và các quận của Edessa và Tripoli.
Sau khi bốn vương quốc được thành lập thì một loạt bi kịch đã diễn ra
kéo dài trong nhiều thập niên. Thập tự quân và Hồi giáo tiếp tục có những
đụng độ lẻ tẻ trong suốt những thập niên này. Người Franj thắng một số và
cũng thua một số. Họ đánh những người Hồi giáo nhưng cũng bị đánh trả
lại. Họ cãi vã với nhau giống như những người Hồi giáo đã ganh đua với
nhau trước đây. Thỉnh thoảng, họ giả mạo liên minh tạm thời với một số
hoàng tử người Hồi giáo để đạt một số lợi thế nhằm chống lại những đối thủ
của người Franj.
Các cuộc liên minh kỳ lạ hợp rồi tan. Trong một trận chiến, vua Thiên
Chúa giáo Tancred của Antioch đánh với hoàng tử Hồi giáo Jawali của
Mosul. Một phần ba lực lượng của vua Tancred bao gồm những chiến binh
người Thổ được mượn từ vị cai trị Hồi giáo tại Aleppo. Ông ta đã liên minh
với nhóm Sát Thủ và cũng liên minh với thập tự quân. Mặt khác, khoảng
một phần ba đội quân của hoàng tử Jawali là những vị kỵ sĩ Franj được
mượn từ vua Balwin của Edessa, người đã tranh dành quyền lực với vua
Tancred.5 Và đây chỉ là những ví dụ điển hình.
Về phía người Hồi giáo, sự thiếu vắng đoàn kết giữa những người cùng
đạo càng không thể tưởng tượng. Nó bắt nguồn từ việc không có mục đích
cho chiến tranh. Họ cảm thấy mình bị tấn công không phải với tư cách của
một người Hồi giáo mà với tư cách của một cá nhân, của một thành phố hay
một vương quốc nhỏ. Họ đã trải qua cuộc chiến với người Franj như một
thảm họa khủng khiếp nhưng không rút tỉa được bài học cho mục đích sâu
xa mà chỉ xem như là một trận động đất kinh hồn hoặc một bầy rắn vô ý
nghĩa.
Sau cuộc tàn sát tại Jerusalem, một vài nhà truyền giáo đã cố gắng khơi
dậy khả năng chống cự của người Hồi giáo bằng cách xác định các cuộc
xâm lược giống như một cuộc chiến tranh tôn giáo. Một số các nhà thần học
có tên tuổi bắt đầu đưa ra những bài thuyết giáo mà trong đó họ sử dụng từ
Jihađ (thánh chiến) lần đầu tiên, nhưng những bài thuyết giáo của họ không
thu hút được khán giả người Hồi giáo. Từ thánh chiến đơn thuần có vẻ lạ
lùng vì nó không được sử dụng từ những thế kỷ trước đó, một phần là do sự
bành trướng nhanh chóng của Hồi giáo, điều này đã làm cho những người
Hồi giáo sống xa giữa các biên giới với nhau đến nỗi họ không hề có kẻ thù
để chiến đấu dưới danh nghĩa của thánh chiến. Mục đích của cuộc sống nói
về Hồi giáo chống lại thế giới đã từ từ phai mờ và thay vào đó là Hồi giáo
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đã trở thành một thế giới riêng. Hầu hết các trận chiến mà người ta có thể
nhớ được là chiến đấu để dành quyền lợi nhỏ nhen như thâu nạp lãnh địa,
có thêm tài nguyên hay quyền lực. Một số chiến tranh được xem như là
cuộc đấu tranh cao cả về lý tưởng không phải là về vấn đề Hồi giáo chống
lại với thế giới bên ngoài mà là các loại chiến tranh để chứng minh loại Hồi
giáo nào là Hồi giáo thực sự.
Đối với những biến động trong thế giới Hồi giáo, có lẽ sự mất đoàn kết
là điều không thể tránh khỏi: khi người Franj rơi vào ổ rắn, các nhóm bất
đồng của phía Hồi giáo đã mang người Franj vào trong vở kịch đang diễn ra
của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả những sự chia rẽ là tự phát. Và nhóm
Sát Thủ đang bận rộn bên sau hậu trường, gây xáo trộn khá thành công.
Vào thời trước khi chiến dịch thập tự chinh bắt đầu, ông Hasan Sabbah
đã thiết lập ra một cơ sở hoạt động thứ hai tại Si-ri, điều hành bởi một vị cai
trị được thập tự quân biết đến là Ông Già của Ngọn Núi. Vào thời điểm đó,
mọi người đều ghét những tên Sát Thủ này. Mọi thế lực trên trái đất nỗ lực
săn lùng để tiêu diệt chúng. Kẻ thù của nhóm Sát Thủ bao gồm cả người
Shi-ait, người Sunnis, người Seljuk Thổ Nhĩ Kỳ, người Fatimiđ Ai Cập và
người của đế chế Abbasiđ. Khi chiến dịch thập tự chinh diễn ra, thập tự
quân gây chiến với cùng một kẻ thù – người Shi-ait, người Sunnis, người
Seljuk Thổ Nhĩ Kỳ, người Fatimiđ Ai Cập và người của đế chế Abbasiđ.
Nhóm Sát Thủ và thập tự quân có cùng một kẻ thù chung và đương nhiên
họ trở thành đồng minh với nhau.
Trong thế kỷ đầu chinh chiến của người Franj, mỗi khi người Hồi giáo
bắt đầu bắt tay đoàn kết thì nhóm Sát Thủ lại sát hại một số nhân vật chủ
chốt và kích động sự bất ổn trở lại.
Vào năm 1113 sau Công Nguyên, thống đốc của Mosul kêu gọi một
cuộc họp giữa những nhà lãnh đạo Hồi giáo nhằm tổ chức một chiến dịch
thống nhất chống lại người Franj. Tuy nhiên, ngay trước khi buổi họp bắt
đầu, một kẻ ăn mày tiến đến gần vị thống đốc đang đi tới thánh đường, giả
vờ xin của bố thí rồi đột nhiên đâm một con dao vào ngực của ông. Vậy là
sự đoàn kết lại bay theo mây khói.
Vào năm 1124, thuộc hạ của nhóm Sát Thủ đã sát hại một vị giáo sĩ
Hồi giáo hàng đầu trong phong trào kêu gọi thánh chiến. Năm sau đó, một
nhóm tự cho là Sufi đã tấn công và giết một nhà thuyết giáo khác có ảnh
hưởng nhất về thánh chiến, người đầu tiên đã làm thức tỉnh chiến dịch này.
Vào năm 1126, nhóm Sát Thủ đã giết ông al-Borsoki, vị vua hùng
mạnh của Aleppo và Mosul, người mà qua cách hợp nhất hai thành phố lớn
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này đã mang lại những tiềm năng trọng yếu để thống nhất vương quốc Hồi
giáo tại Si-ri. Ông Borsoki thậm chí đã đề phòng mặc áo giáo bên trong vì
ông biết rằng nhóm Sát Thủ luôn rình rập xung quanh. Nhưng một người
Sufi giả mạo đã tấn công, một trong nhóm Sát Thủ đã hét lên: “nhắm vào
đầu của nó!” Họ đã biết ông mặc áo giáp. Ông Borsoki chết vì vết thương
nơi cổ. Con trai của ông lập tức lên cầm quyền và có thể đã cứu được
vương quốc non trẻ, nhưng nhóm Sát Thủ cũng giết cả người con này, và
bốn bên tranh chấp đòi quyền lên ngôi khiến cho Si-ri ngập chìm trong
chiến tranh.
Những vụ ám sát theo hình thức này đã xảy ra với con số rất lớn trong
suốt thời kỳ đầu của các cuộc thập tự chinh. Một số không chứng minh là
sản phẩm của nhóm Sát Thủ nhưng một khi các câu chuyện khủng bố được
cụ thể hóa thì họ không cần phải thực hiện những hành động khủng bố nữa.
Họ có thể ra tay ám sát theo kiểu mập mờ và sử dụng chiến lược này để
thực hiện mưu đồ của mình. Rõ ràng, họ ghi nhận từng vụ mưu sát nhưng vì
sự hoạt động của họ rất bí mật nên vào thời điểm đó không có người nào có
thể xem được những ghi nhận này. Khi giáo phái này bị quân Mông Cổ triệt
tiêu vào năm 1256, nó bị phá hủy một cách toàn bộ đến nỗi mọi chi tiết hầu
như đều bị xóa khỏi lịch sử. Do đó, cho đến ngày hôm nay không ai biết có
bao nhiêu vụ ám sát mà nhóm Sát Thủ đã ra tay. Những tin đồn và lời bàn
tán thì cho rằng họ gieo rắc một cảnh tượng khủng khiếp hơn trong thời của
họ nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết hết sự cấu kết của chúng với thập
tự chinh vì các dữ liệu đã bị mất hết.
Cuối cùng, tình thế đã đánh bật người Franj trở lại qua một loạt các vị
lãnh tụ Hồi giáo, mỗi vị trở nên lớn mạnh hơn những người trước đó.
Người đầu tiên trong số đó là vị đại tướng người Thổ tên là Zangi, vị đã cai
trị thành phố Mosul, sau đó chiếm lấy thành phố Aleppo và thâu nạp nhiều
thành phố khác vào lãnh địa của ông cho đến khi ông tự xưng là vua của Siri thống nhất. Đây là lần đầu tiên trong 50 năm, một vương quốc Hồi giáo
lớn hơn một thành phố đã thành hình trong vùng Levant (giữa vùng Lưỡng
Hà và Ai Cập).
Ông Zangi được quân đội của ông tôn sùng vì ông là một vị lãnh tụ
mẫu mực, sống kham khổ như những người lính của ông, ăn những gì mà
họ ăn và không làm ra vẻ. Ông cho biết người Hồi giáo có một kẻ thù duy
nhất và bắt đầu tổ chức các chiến dịch thống nhất chống lại kẻ thù này.
Trước tiên, ông sàng lọc sự lỏng lẻo ra khỏi bộ máy: loại những người xu
nịnh ra khỏi triều đình và gái điếm ra khỏi quân đội của ông. Quan trọng
hơn hết là ông đã xây dựng một mạng lưới tình báo và hệ thống tuyên
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truyền trong khắp Si-ri để mang các vị thống đốc dưới sự kiểm soát của
mình.
Vào năm 1144, ông Zangi chinh phục Edessa, điều này làm ông trở
thành một vị anh hùng trong thế giới Hồi giáo. Edessa không phải là thành
phố lớn nhất ở phía Đông nhưng là thành phố đáng kể đầu tiên mà người
Hồi giáo đã lấy lại từ người Franj, và với việc tái chiếm Edessa, một trong
“bốn vương quốc của thập tự quân” đã không còn tồn tại. Một tia hy vọng
loé lên khắp vùng Levant và một làn sóng khiếp đảm bay tới Âu châu làm
cho nhóm quý tộc và hoàng gia hối hả kêu gọi cuộc thập tự chinh thứ hai
nhưng cuối cùng chẳng thành hình.
Ông Zangi yểm trợ những nhà thuyết giáo đã kêu gọi thánh chiến bởi vì
ông thấy thánh chiến là một công cụ để thống nhất người Hồi giáo. Nhưng
éo le thay, ông Zangi không thể dẫn đầu cuộc thánh chiến này vì ông là một
người nghiện rượu và hay cãi vả; những phẩm chất khiến cho binh lính yêu
quý nhưng lại xúc phạm đến giới học giả. Tuy nhiên, ông đã tạo ra một
phong trào chống người Franj mà không có một vị cai trị mộ đạo nào có thể
tạo thành.
Con trai và người kế nhiệm của ông là Nuruđđin, sở hữu những phẩm
chất mà cha mình không có. Ông có năng khiếu giống như cha, nhưng trội
hơn nhờ tài ngoại giao, biết đối xử và lòng mộ đạo. Ông kêu gọi người Hồi
giáo đứng lên đoàn kết qua một số tín điều thống nhất (theo hệ Sunni) và
thực hiện thánh nhiến như mục tiêu trọng tâm của cuộc đời. Qua đó, ông đã
làm sống lại hình ảnh một người đàn ông đầy công lý và đức tin, người đã
chiến đấu không phải cho bản ngã, không phải cho sự giàu có, cũng không
phải cho quyền lực mà vì cộng đồng. Bằng việc phục hồi ý nghĩa này đối
với người Hồi giáo như một cộng đồng duy nhất, ông đã mang cho họ ý
nghĩa về định mệnh, nuôi dưỡng nhiệt huyết vì thánh chiến để một vị cai trị
khác vĩ đại hơn có thể tiến lên nắm phần chiến thắng thực sự về mặt chính
trị.
Vị cai trị vĩ đại này chính là Salah al-Đin Yusuf ibn Ayub, thường được
gọi là Salađin, cháu của một trong những đại tướng của ông Nuruđđin. Vào
năm 1163, Nuruđđin cử người chú của Salađin đi chinh phục Ai Cập, đừng
cho nó rơi vào tay của người Franj và vị tướng này cho cháu của mình đi
theo. Ông ta chiếm được Ai Cập nhưng chẳng may qua đời, để lại thẩm
quyền cho Salađin. Ai Cập vẫn chính thức thuộc về quyền cai trị của người
Fatimiđ nhưng quyền lực thực sự lại thuộc về tể tướng của ông ta, và triều
đình Ai Cập đã vui mừng chấp nhận Salađin như một vị tể tướng mới, chủ
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yếu là vì lúc đó ông chỉ mới có 29 tuổi, vẫn còn thiếu kinh nghiệm vì còn
trẻ tuổi và điều này sẽ làm Salađin trở thành công cụ của họ.
Ông Salađin đã thực sự thể hiện tính vĩ đại của mình khi còn sống dưới
bóng của người chú. Bản chất kín đáo, khiêm tốn, ông không lùi bước với
chiến tranh. Ngay khi ông phụ trách Ai Cập, Nuruđđin đã nói với ông phải
truất bỏ triều đại Fatimiđ, sắc lệnh này làm cho ông vô cùng ưu tư. Vị lãnh
đạo người Fatimiđ ốm yếu lúc đó chỉ được 20 tuổi, nhưng thực ra ông ta
không hề cai trị bất cứ cái gì. Ông ta chỉ là người bù nhìn và Salađin không
muốn làm tổn thương danh dự của ông. Salađin tuân theo lệnh nhưng truất
vị caliphat một cách lặng lẽ đến nỗi ông ta không hề hay biết. Vào một
ngày thứ sáu, Salađin chỉ đơn giản sắp xếp cho dân chúng tập trung tại
thánh đường và đọc một bài thuyết giáo nhân danh vị caliphat của Abbasiđ
tại Baghđađ. Không một ai phản đối và do đó mọi việc đã được thực hiện.
Vị caliphat trẻ tuổi, mảnh khảnh qua đời sau một cơn bệnh lâu dài mà
không biết rằng ông đã trở thành một người công dân bình thường và rằng
triều đại của ông đã kết thúc. Cái chết của ông làm cho Salađin trở thành vị
cai trị trung kiên tại Ai Cập.
Giờ đây là một loạt các cuộc tránh né không muốn đụng độ với người
chủ của ông. Ông Nuruđđin tiếp tục sắp xếp các buổi họp; Salađin tiếp tục
viện cớ không tới: cha của ông ốm, bản thân ông cảm thấy không được
khỏe do thời tiết – luôn luôn có một lý do nào đó. Nhưng thật ra, ông biết
rằng nếu ông đối diện với vị cai trị này, ông sẽ phải tranh cãi với ông ta. Vì
thế, ông đã duy trì một sự giả tưởng rằng ông là cấp dưới của Nuruđđin cho
đến khi người đàn ông lớn tuổi này qua đời. Sau đó, Salađin tự xưng là vua
của Si-ri cũng như là vua của Ai Cập. Một vài vị thuộc hạ của Nuruđđin đã
nguyền rủa ông là một người không trung thành và một tên kiêu ngạo,
nhưng họ đang bơi ngược dòng lịch sử vì vị cứu tinh Hồi giáo đã đến.
Ông Salađin là một người đàn ông dáng người mảnh khảnh. Ông có
một vẻ trầm ngâm và đôi mắt u sầu, nhưng khi mỉm cười, ông có thể thắp
sáng cả một căn phòng. Làm từ thiện tới mức cơ hàn, ông khiêm nhường
với những kẻ nhường nhịn nhưng oai phong với những người đàn ông phô
trương. Không ai có thể đe dọa ông và ông cũng không bao giờ đe dọa
người nào. Là một vị lãnh đạo quân sự, ông chỉ bình thường không có gì
xuất sắc cả. Quyền lực tối ưu của ông nằm ở một thực tế rằng mọi người chỉ
đơn giản rất yêu mến ông.
Đôi khi ông khóc khi nghe tin buồn và thường xuyên đi ra ngoài để bày
tỏ lòng hiếu khách và ban ân sủng. Có lần, một người phụ nữ người Franj
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đến một cách tiều tụy vì những tên cướp đã bắt cóc con gái bà và bà không
biết phải đi đâu để cầu sự giúp đỡ. Salađin đã cử binh lính ra ngoài tìm cô
gái. Họ thấy cô ở một phiên chợ nô lệ, mua lại cô và mang cô trả về cho
mẹ, rồi hai người quay trở lại phía doanh trại của người Franj.
Theo thói quen cá nhân, Salađin sống như một nhà tu khổ hạnh. Ông
đòi hỏi bản thân sống như Nuruđđin, nhưng không đòi hỏi ở người khác.
Ông là một người mộ đạo nhưng không phải là một người răm rắp tuân theo
nghi thức, điều hoàn toàn ngược với cá tính của ông Nuruđđin.
Nhóm Sát Thủ cố gắng để giết Salađin, hai lần xâm nhập vào cạnh
giường trong lúc ông đang ngủ. Một lần, họ làm ông bị thương nơi đầu
nhưng do ông mặc đồ bảo vệ bằng da nơi cổ và đội mũ che bằng kim loại
dưới lớp khăn quấn đầu. Sau hai nỗ lực này, Salađin quyết định tiêu diệt
nhóm Sát Thủ, cho lính đến bao vây pháo đài của họ tại Si-ri, nhưng rồi –
Có điều gì đó đã xảy ra. Cho tới hôm nay, không ai biết rõ là điều gì.
Một số thì nói Sinon, tên cầm đầu nhóm Sát Thủ tại Si-ri đã gửi một lá thư
cho cậu của Salađin đe dọa sẽ giết tất cả các thành viên trong gia đình trừ
khi bỏ dỡ cuộc bao vây. Theo nguồn tin của nhóm Sát Thủ thì nói rằng vào
một đêm, trong vòng đai của các vệ binh và phòng thủ chống lại vụ ám sát,
Salađin tỉnh dậy và nhìn thấy một cái bóng đi ngang qua lều và ông tìm
thấy một mảnh giấy ghim vào gối với thông điệp: “Mạng sống của ông nằm
trong tay chúng tôi.” Câu chuyện đó chắc chắn là ngụy tạo, nhưng trên thực
tế, người ta tin rằng nó đem lại một ý tưởng về quyền lực của nhóm Sát Thủ
đã lưu lại trong trí tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên, lần này, chiến
thuật của nhóm Sát Thủ đã phản tác dụng, sau hai lần thất bại, nhóm Sát
Thủ chỉ thêm vào huyền thoại về tính bất khả chiến bại của Salađin.
Ông Salađin thi hành chiến lược rất cẩn thận, để cho danh nghĩa của
ông tự đoàn kết mọi người và làm mềm lòng kẻ thù. Ông tái chiếm phần lớn
những lãnh thổ mà thập tự quân đã nắm giữ mà không hề đổ máu qua việc
bao vây, gây áp lực kinh tế và thương lượng. Vào năm 1187, khi tiến tới
Jerusalem, ông bắt đầu bằng việc gửi một đề nghị rằng người Franj từ bỏ
thành phố này một cách ổn thoả. Ngược lại, người Thiên Chúa giáo nếu
muốn rời đi có thể đem theo tài sản của mình, nếu muốn ở lại cũng được và
sẽ không bị làm phiền, những nơi thờ phụng của người Thiên Chúa giáo sẽ
được bảo vệ và những người hành hương sẽ được chào đón. Người Franj
phẫn nộ không muốn bỏ thành Jerusalem, vì đó là món quà tinh thần và
mục đích của cuộc thập tự chinh, vì thế Salađin đã bao vây thành phố, lấy
lại bằng vũ lực và sau đó xử lý như vị caliphat Omar đã từng làm: không
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thảm sát, không cướp bóc và tất cả các tù nhân được trả tự do với số tiền
chuộc thân.
Qua việc tái chiếm Jerusalem, Salađin đã đảo ngược sự chiến thắng của
thập tự chinh. Mặc dù đối xử rất độ lượng với kẻ chiến bại trong quá trình
tái chiếm, nhưng sự thất thủ của Jerusalem làm cho Âu châu gợn sóng và ba
quốc vương uy tín nhất tại Âu châu lập tức chuẩn bị đoàn thập tự chinh thứ
ba. Một là quốc vương người Đức tên là Frederick Barbarossa nhưng ông ta
đã bị chết đuối trên đường hành quân tới đất thánh khi bị ngã ngựa rơi
xuống nước sâu chỉ vài tấc. Một vị khác là quốc vương Pháp Phillip II, đã
tới đất thánh và tham gia cuộc chinh phục cảng Acre rồi trở về quê hương
trong sự kiệt quệ. Chỉ còn lại vua nước Anh là Richard Đệ nhất, được quân
dân biết đến là người can đảm như sư tử. Ông Richard là một vị chiến binh
tuyệt vời nhưng không được dân chúng tại quê nhà nể trọng xứng đáng với
danh tiếng là một vị kỵ sĩ can đảm nhất. Theo biết thì ông không cần phải
giữ lời hứa miễn là làm bất cứ điều gì để có thể nắm chắc phần thắng trong
tay. Ông và Salađin đã vờn nhau trong suốt một năm trời và kết cuộc là ông
đã thắng trận đầu tiên. Nhưng trong lúc ông bao vây thành Jerusalem vào
năm 1192, một cơn bệnh đã làm giảm sức và khí hậu miền sa mạc làm cho
ông hổn hển nói không ra lời. Salađin gửi cho ông hoa quả tươi và nước
tuyết mát rượi, đợi cho ông Richard nhận ra rằng ông ta không có đủ quân
để chiếm thành Jerusalem. Cuối cùng, ông Richard đã ký một thoả hiệp với
Salađin đại khái như sau: phía Hồi giáo sẽ giữ Jerusalem và sẽ bảo vệ nơi
thờ phụng và người Thiên Chúa giáo, cho người Thiên Chúa giáo sống
trong thành và thực hiện các nghi thức thờ phụng mà không bị quấy rối,
người Thiên Chúa giáo được phép hành hương bất cứ lúc nào mà họ muốn.
Sau đó, ông Richard quay về Âu châu mang theo tin tức rằng ông đã chiến
thắng tại Jerusalem, bắt buộc Salađin phải nhượng bộ. Nhưng trên thực tế,
ông chỉ làm theo hiệp ước và sự thỏa thuận mà hai người đã ký kết với
nhau.
Sau cuộc thập tự chinh lần thứ ba này, không có một sự kiện quan trọng
nào diễn ra trừ phi tính cả cuộc thập tự chinh thứ tư vào năm 1206, lúc đó
thập tự quân thậm chí còn chưa tới được vùng đất thánh bởi vì trên đường
tiến về đất thánh, họ đã quay trở lại cướp phá thành Constantinôp, đập phá
và làm ô uế các nhà thờ Thiên Chúa giáo tại nơi đó. Đến giữa thế kỷ thứ 13,
toàn bộ cuộc thập tự chinh từ từ mất sinh khí và cuối cùng chấm dứt.
Các nhà sử học cổ điển đã đếm tổng cộng có tám cuộc thập tự chinh
trong suốt hai trăm năm, nhưng thực sự chỉ có rất ít thập tự quân đến rồi đi
trong suốt thời gian này. Do vậy chính xác hơn mà nói thì những cuộc thập
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tự chinh kéo dài trong khoảng hai trăm năm với khoảng tám thời kỳ mà
trong đó thường là do một vài quốc vương hoặc liên minh của các quốc
vương đứng ra thi hành. Trong suốt hai thế kỷ này, “thập tự chinh” đơn
giản đã trở thành một hoạt động tiếp diễn đối với người Âu châu mà mỗi
thế hệ một số gia đình cử một hoặc hai người con trai đi tham chiến. Những
người con trai này tham chiến khi họ đã đến tuổi trưởng thành chứ không
phải khi “cuộc thập tự chinh tiếp theo” diễn ra.
Trong làn sóng thập tự chinh đầu tiên, những vị kỵ sĩ Âu châu lấy một
số thành phố và thiết lập như bốn “vương quốc của thập tự quân” làm nơi
dừng chân để các đội thập tự quân đến từ Anh, Pháp hoặc Đức có thể dùng
nó để làm bàn đạp tiến về phía Đông. Một số tín đồ Thiên Chúa giáo từ Âu
châu đã sinh ra, lớn lên và chết tại những vương quốc này, một số tham
chiến vì lý tưởng, một số tham chiến để được chiến lợi phẩm và trở về.
Thập tự quân đã xây những pháo đài bằng đá rất kiên cố, nhưng việc họ lưu
lại tại phía Trung Đông luôn luôn mang tính tạm thời.
Những người đi theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trong thời hiện đại
(và những nhóm bình luận trên đài rađio và TV ở phương Tây) miêu tả các
cuộc thập tự chinh như một cuộc đụng độ lớn giữa các nền văn minh và dựa
vào đó để tiên đoán các rắc rối của ngày nay. Họ tìm vết tích về sự giận dữ
của người Hồi giáo hiện đại đối với thời kỳ đó. Nhưng những sử liệu từ
phía người Ả-rập không nói rằng người Hồi giáo trong gian đoạn đó có tư
tưởng như vậy, ít nhất là lúc bắt đầu. Theo lối nhìn của thập tự quân, không
ai sắp đặt các cuộc chiến tranh đó như là những trận chiến sử thi giữa Hồi
giáo và Thiên Chúa giáo. Thay vì một cuộc đụng độ giữa hai nền văn minh,
người Hồi giáo chỉ thấy đơn giản là một tai họa xảy ra … trong nền văn
minh. Duy có một điều, khi họ nhìn lại người Franj thì họ không thấy có
bằng chứng của nền văn minh. Một hoàng tử Ả-rập tên là Usamah ibn
Munqiđh đã miêu tả người Franj như “một con thú, đầy can đảm và nhiệt
huyết chiến đấu, ngoài ra thì không có gì cả, chỉ giống như những con thú
có đầy sức mạnh và hung hăng.”6 Người Hồi giáo đánh giá hành động dã
man của thập tự quân thấp đến mức họ lại đánh giá cao người Thiên Chúa
giáo Byzantines. Sau khi hiểu được động cơ chính trị và tôn giáo của thập
tự quân thì họ phân biệt giữa “al-Rum” (Rome – tức là đế chế Byzantine) và
“al-Ifranj.” Thay vì gọi là “thập tự chinh” thì những người Hồi giáo gọi
thời kỳ này đơn thuần là thời bạo lực của người Franj.
Tại những nơi bị tấn công, dĩ nhiên là người Hồi giáo bị đe dọa và kinh
sợ bởi người Franj, nhưng không cảm thấy ở những cuộc tấn công này là sự
thách thức về trí tuệ, lý tưởng hay đức tin của mình. Mặc dù thập tự chinh
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chắc chắn là một vấn đề nghiêm trọng đối với những người Hồi giáo sống
dọc bờ biển phía Đông Địa Trung Hải, nhưng thập tự quân không bao giờ
thâm nhập sâu vào nội địa Hồi giáo. Ví dụ, không có một đội quân nào thực
sự tiến tới Mecca hay Mêđina. Chỉ có một vụ đột kích nhỏ được thi hành
bởi những kẻ nổi loạn mà thậm chí những người Franj khác đã tố cáo là
những kẻ đê hèn. Thập tự quân chưa bao giờ bao vây Baghđađ và cũng
không thâm nhập vào di tích lịch sử của người Ba Tư. Nhân dân tại
Khorasan, Bactria và vùng thung lũng Indus hoàn toàn không bị ảnh hưởng
bởi sự xâm nhập và đa số không hề biết về điều đó.
Ngoài ra, các cuộc thập tự quân không gây sự tò mò đáng kể nào đối
với người Hồi giáo về châu Âu. Không ai tự hỏi người Franj từ đâu đến,
cuộc sống của họ nơi quê nhà như thế nào, họ tin gì. Vào đầu những năm
1300, ông Rashiđ al-Đin Fazlullah, một người Do Thái cải đạo sang Hồi
giáo, đã viết một cuốn sử thi có tựa đề “Tuyển tập tất cả các câu chuyện
lịch sử”, trong đó bao gồm cả lịch sử Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Do
Thái giáo, người Ba Tư thời tiền Hồi giáo, Thiên Sứ Muhammađ, các vị
caliphat, và người Franj, nhưng ngay cả thời điểm hiện nay, sử liệu về
người Franj rất hời hợt và sơ sài.7 Tóm lại, các cuộc thập tự chinh hầu như
không mang một chút văn hóa nào của Âu châu vào thế giới Hồi giáo mà
ngược lại ảnh hưởng đã xảy ra tại Âu châu lại rất sâu đậm.
Và ảnh hưởng đó là gì? Vâng, đúng vậy. Thập tự quân đã tạo cơ hội
cho các thương gia Âu châu tại vùng cận đông và Ai Cập. Trong suốt thời
kỳ chiến tranh với người Franj, thương mại giữa Âu châu và thế giới Trung
Đại tăng lên. Kết quả là người dân ở những nơi như Anh, Pháp, Đức thu
được các mặt hàng ngoại lai có sẵn tại phía Đông, các sản phẩm như hạt
nhục đậu khấu, đinh hương, hạt tiêu đen và những loại gia vị khác, cũng
như là lụa, vải sa-tanh và các chất liệu vải được làm từ một loại cây tuyệt
vời gọi là “bông vải”.
Doanh nhân Âu châu, người hành hương và thập tự quân (các thành
phần này không phải lúc nào cũng được phân biệt) quay trở về Âu châu và
đã thuật lại về sự giàu có của thế giới Hồi giáo và kể những câu chuyện về
những vùng đất xa xôi như Ấn Độ và những hòn đảo huyền thoại ở những
vùng lân cận đó. Những câu chuyện này đánh thức sự ham muốn tại Âu
châu và sự ham muốn đó tiếp tục lớn mạnh theo thời gian, sau đó trở thành
những hậu quả không lường sau này.
Tuy nhiên, tại thế giới Trung Đại, khi những tai họa về thập tự chinh
đang lắng dần thì một cuộc tấn công tàng khốc thứ hai đã xảy ra.
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CUỘC TẤN CÔNG TỪ PHÍA ĐÔNG
Người Mông Cổ có nguồn gốc từ những vùng thảo nguyên Trung Á,
một vùng đồng cỏ rộng lớn không có cây cối, đất đai khô cằn với vài con
sông. Vùng đất không mầu mỡ cho nông nghiệp nhưng rất tốt cho việc chăn
cừu và thả ngựa, vì thế người Mông Cổ sống nhờ vào cừu, sữa, pho-mát,
dùng phân đốt làm nhiên liệu, làm rượu từ sữa ngựa lên men và sử dụng bò
để kéo xe. Họ không có thành phố hay những nơi ở cố định nhưng sống
theo lối du mục, ngủ trong các túp lều được làm bằng nỉ hay còn được gọi
là gers vì nó có thể tháo gỡ và vận chuyển dễ dàng.
Người Mông Cổ có quan hệ chặt chẽ về mặt dân tộc, ngôn ngữ, văn
hóa, lịch sử với người Thổ. Họ thường tập trung với nhau như những bộ lạc
„Thổ - Mông Cổ‟, tuy nhiên, được phân loại thành một dân tộc riêng biệt vì
người Thổ nói chung thường sống về phía Tây và người Mông Cổ ở về phía
Đông. Tại nơi tiếp giáp thì họ sống xen kẽ lẫn nhau.
Qua nhiều thế kỷ, một số các chủ quyền du mục đã hình thành và tan rã
trên thảo nguyên, các bộ lạc liên minh không có chính nghĩa để đoàn kết
với nhau. Vào thời La Mã, một nhóm các bộ lạc người „Mông Cổ - Thổ‟
được gọi là Hsiung-nu (Hung nô) hợp lại thành một lực lượng đáng sợ đến
nỗi hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc đã phải triệu tập khoảng một triệu
người để xây vạn lý trường thành nhằm ngăn chặn sự quấy nhiễu của họ.
Một khi họ không thể đột kích về phía Đông, người Hsiung-nu quay về phía
Tây, và tới lúc họ tới được Âu châu thì những người du mục thảo nguyên
này được biết đến như là giặc Hung nô. Dưới sự lãnh đạo vua Attila của
giặc Hung nô, chúng càn quét tất cả trên đường tới Rome trước khi bị tan
rã.
Vào những ngày đầu của Hồi giáo, một loạt các liên minh lỏng lẻo của
các bộ lạc Thổ này khống chế các vùng thảo nguyên, nhưng một khi dời về
phía Nam, họ bị đồng hoá vào các đế chế Hồi giáo, trở thành người
Ghaznaviđ và người Seljuk.
Người Mông Cổ đột kích vào thế giới Trung Quốc trong nhiều thế kỷ,
và các triều đại Trung Quốc đã khống chế Mông Cổ bằng cách trao khoản
trợ cấp để họ đừng đến quấy nhiễu, mua chuộc các thủ lĩnh Mông Cổ để họ
tự thanh toán lẫn nhau và bằng việc tài trợ cho những kẻ mới nổi lên để
chống lại các thủ lĩnh. Qua chính sách này, Trung Quốc đã làm cho người
Mông Cổ bị chia rẽ. Nói thật ra thì những người Mông Cổ nói chung giống
như những bộ lạc du mục, họ không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài để chia rẽ
lẫn nhau.
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Sau đó, vào khoảng năm 560 HL (1165 DL), vị thủ lĩnh Temujin phi
thường và có uy tín đã được sinh ra mà lịch sử thế giới biết đến là Chengez
Khan (Thành Cát Tư Hãn), có nghĩa là “vị cai trị thế giới”, danh xưng này
ông chỉ dùng khi được khoảng 40 tuổi.
Cha của Thành Cát Tư Hãn là một trong những vị thủ lĩnh người Mông
Cổ nhưng bị giết khi ông mới chín tuổi; Những người ủng hộ ông bỏ đi và
gia đình ông rơi vào cảnh khó khăn. Trong nhiều năm, ông, mẹ và anh chị
em của ông buộc phải sống nhờ hái quả và săn bắn nhỏ như sóc và chuột
đồng. Thậm chí những kẻ giết cha của ông cảm thấy sẽ được an toàn hơn
nếu như người con trai này không còn nữa, vì thế chúng săn tìm ông trong
suốt thời niên thiếu, và thậm chí đã một lần bắt được nhưng ông đã trốn
thoát và sống để làm cho kẻ thù của cha ông phải ân hận.
Trên đường, ông đã thu hút một đội vũ trang là những người bạn đồng
hành được gọi là nokars. Theo tiếng Ba Tư, chữ nokars có nghĩa là “người
giúp đỡ thuê”, nhưng vào thời Thành Cát Tư Hãn, nó có nghĩa là “những
chiến hữu tay trong tay”. Đáng chú ý là những người bạn đồng hành nokars
của Thành Cát Tư Hãn không thuộc về bất cứ dòng họ hay bộ lạc nào. Họ
đã đoàn kết nhờ vào tài giao lưu của ông, từ đó ông đã tổ chức một nhóm
với lòng trung thành vượt qua họ hàng gia tộc, đoàn kết quân Mông Cổ
thành một quốc gia duy nhất dưới sự lãnh đạo của ông.
Vào năm 607 HL (1211 DL), quân của ông tấn công đế chế cũ kĩ đổ nát
của nhà Tống và đánh bại triều đại này dễ như trở bàn tay. Bảy năm sau đó,
năm 614 HL (1218 DL), quân Mông Cổ đã bước vào lịch sử của thế giới
Trung Đại.
Từ vùng thảo nguyên tới thế giới Trung Đại, họ đã va chạm với thế giới
mới này như thế nào? Vâng, sau khi quân Seljuks chinh phục thế giới Hồi
giáo, vừa gặm nhấm dần những chiến thắng của người Thổ nắm giữ trước
đó vừa xây dựng lên biên giới lãnh thổ cho riêng mình, họ đã làm cho
những bộ lạc khác của người Thổ đi theo. Một vương quốc như vậy chỉ vừa
mới bắt đầu xuất hiện tại vùng Transoxiana (vùng Trung Á trong đó gồm có
nước Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzastan và Kazarkistan) và được xem
như một một sự kiện lớn trong khu vực. Đó chính là vương quốc của
Khwarazm-Shah. Vua của họ là Alauđin Muhammađ, ông tự coi mình là
nhà quân sự thiên tài và với tính kiêu ngạo của mình, ông đã quyết định dạy
cho quân Mông Cổ một bài học. Ông bắt đầu bằng việc chặn 450 thương
gia du hành dưới sự bảo trợ của quân Mông Cổ khi họ đi xuyên qua vương
quốc của ông. Những thương gia đáng thương này bị buộc tội là làm gián
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điệp cho quân Mông Cổ. Ông đã giết hết và lấy hàng hóa của họ nhưng cố
tình để cho một người đàn ông chạy thoát nhằm báo cáo về vụ thảm sát này
cho Thành Cát Tư Hãn. Thật vậy, ông Alauđin Muhammađ đang tự đào mồ
chôn.
Thủ lĩnh của Mông Cổ gửi ba vị đại sứ tới để yêu cầu bồi thường. Đây
có lẽ là lần cuối cùng Thành Cát Tư Hãn đã chứng minh rằng mình vẫn còn
có tính nhẫn nại. Và giờ thì ông Muhammađ đã thực sự vướng vào một sai
lầm không thể tha thứ được. Ông ta giết một vị đại sứ, nhổ râu và thả hai
ông kia về. Trong vùng này, không gì xúc phạm nặng nề bằng việc nhổ râu
người khác. Ông Alauđin biết điều này rất rõ nhưng vẫn muốn xúc phạm vì
ông đang ngứa tay muốn gây chiến – và cuộc chiến đã đến với ông. Vào
năm 615 HL (1219 DL), tai họa lớn bắt đầu.
Chúng ta thường nghe nói về chữ “bầy người” Mông Cổ (horde), từ
này gợi lên hình ảnh những tiếng hú man rợ tràn ngập chân trời của hàng
triệu người với số lượng tuyệt đối áp đảo địch thủ. Trên thực tế, từ bầy
người chỉ đơn giản là một chữ có nguồn gốc Thổ được dùng cho “doanh
trại quân đội”. Quân Mông Cổ không có đội ngũ binh lính hùng hậu. Họ
thắng các trận đánh là nhờ vào chiến lược, sự tàn bạo và cả công nghệ. Ví
dụ, khi họ tấn công các thành trì kiên cố, họ đã sử dụng các máy móc tinh
vi mua từ Trung Quốc. Họ có những loại cung “hỗn hợp” được làm bằng
nhiều miếng gỗ ghép lại với nhau khiến cho chúng bắn được mạnh và xa
hơn những loại cung được sử dụng trong thế giới “văn minh”. Họ chiến đấu
trên lưng ngựa và tài cưỡi ngựa của họ giỏi đến nỗi đối thủ của họ đã cho
rằng quân Mông Cổ giống một loài sinh vật nửa người nửa ngựa mà thế
giới chưa từng biết đến. Những con ngựa của họ tuy nhỏ nhưng rất khỏe và
phóng rất nhanh, nhờ vậy các chiến binh Mông Cổ có thể kẹp ngựa bằng
chân để cúi người về một phía và bắn tên từ dưới bụng ngựa, do đó họ dùng
chính cơ thể của con thú như một tấm khiêng để che thân. Quân Mông Cổ
có thể cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ, ngủ trên lưng ngựa và lấy dinh
dưỡng từ mạch máu mà họ rạch từ cổ ngựa. Vì vậy sau khi cướp phá một
thành phố, họ có thể đột ngột xuất hiện tại một thành phố xa khác nhanh
đến nỗi dường như họ có một quyền lực siêu nhiên. Đôi khi, quân Mông Cổ
mang thêm ngựa cùng với những hình nộm bên trên tạo cho đội quân của
họ có một con số áp đảo, nhưng đây chỉ là một trong những chiến lược quân
sự của họ.
Vào năm 615 HL (1219 DL) Alauđin Muhammađ chỉ huy một lực
lượng nhiều hơn cả Thành Cát Tư Hãn, nhưng đội quân to lớn không cống
hiến điều tốt nào cho ông cả. Thành Cát Tư Hãn đã tiêu diệt đội quân của
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ông và để cho ông Alauđin sống sót bỏ chạy. Những phiến quân
Khwarazmi Thổ biến thành các nhóm côn đồ tràn khắp phía Tây, làm hỗn
loạn trật tự và xã hội, thậm chí còn giúp đánh bật những thập tự quân cuối
cùng ra khỏi pháo đài của họ, nếm mùi trước khi những gì sắp phải trải qua.
Thành Cát Tư Hãn thiêu đốt và tàn sát hết vùng Transoxiana, những vùng
của bờ sông Oxus và phá hủy tất cả những thành phố nổi tiếng như
Bokhara, nơi sự phục hưng của nền văn minh Ba Tư bắt đầu từ hai thế kỷ
về trước. Ông san bằng thành phố cổ huyền thoại Balkh được biết đến là
“Mẹ của các thành phố”, đổ thư viện của nó xuống sông khiến hàng trăm
ngàn khối lượng sách viết tay bị cuốn trôi theo dòng nước.
Sau đó, ông tiến quân vào Khorasan và Ba Tư, và tại đây quân Mông
Cổ đã tiến hành việc diệt chủng. Không có chữ nào khác đúng hơn để diễn
tả việc đã xảy ra. Được viết ngay sau khi những sự kiện này xảy ra, nhà sử
học người Hồi giáo tên là Sayfi Heravi đã nói rằng quân Mông Cổ đã giết
1.747.000 người sau khi họ áp đảo thành Naishapur, giết sạch ngay cả con
chó và con mèo. Tại thành Herat, ông đã viết 1.600.000 người đã bị giết.
Một nhà sử học người Ba Tư khác, ông Juzjani đã cho biết 2.400.000 người
đã bị giết tại Herat. Rõ ràng là những con số này đã bị thổi phồng. Thành
phố Herat và Naishapur không thể có số lượng cư dân này vào những năm
1220.8
Tuy nhiên, những con số này có thể không phải là con số thổi phồng
bởi vì khi quân Mông Cổ tràn vào thế giới Hồi giáo, mọi người đã phải bỏ
chạy – vì sự dã man của chúng. Quân Mông Cổ phá hủy mùa màng, đốt
sạch kế sinh nhai của nông dân, và tuyên truyền các câu chuyện giết người
kinh khiếp của họ như một chiến lược. Họ chủ định làm cho những tin tức
đầy mối sợ hãi này được lan tỏa càng nhanh càng tốt, vì như vậy khi họ tấn
công các thành phố khác thì sẽ không có sự kháng cự.
Họ đã tấn công một thành phố tại phía Bắc của Afganistan mà tôi
không nhớ rõ tên gốc là gì nhưng ngày nay thành phố này được gọi là Shari
Gholghola – “thành phố của tiếng gào thét”, và tất cả những gì mà hiện giờ
người ta có thể thấy là một đống gạch đổ nát với bùn và đá. Vì vậy, rất có
thể vào thời quân Mông Cổ tấn công những thành phố chính như Herat thì
dân số tại đây đã tăng lên một cách đáng kể do những người tị nạn từ hàng
trăm dặm xung quanh. Thông tin về số lượng này rất có lý khi thành phố
này bị tiêu diệt vì nó không chỉ bao gồm dân cư tại thành phố mà cả toàn
vùng lân cận khi họ rút về đây để lánh nạn.

Sự Tàn Phá

165

CUỘC XÂM LƯỢC CỦA MÔNG CỔ VÀO THẾ GIỚI HỒI GIÁO.

Không ai biết thực sự có bao nhiêu người đã chết. Chắc chắn là không
có ai ra chiến trường để đếm số người đã bị giết. Nhưng ngay cả khi những
con số này không phải là con số thống kê thực sự thì vai trò của nó cho
chúng ta một ấn tượng về tính quy mô, về sự diễn tả cảm giác được sống sót
trong cuộc tàn sát kinh khủng như vậy. Không có vị sử gia nào đã viết một
câu chuyện như vậy về người Seljuks hay người Thổ trước đó. Sự xâm lược
của Mông Cổ rõ ràng là một tai họa trên một quy mô khác.
Cho dù các con số này dựa vào đâu đi nữa thì chắc hẳn nó cũng có một
phần sự thật. Hai câu chuyện lịch sử đã hoàn thành vào khoảng năm 658
HL (1260 DL), một tại Baghđađ, một tại Delhi, đã đưa ra những số lượng
gần như tương tự về những nỗi kinh hoàng này, tương đương với những
thống kê về số lượng thương vong. Hai nhà sử học không biết nhau và họ
có thể viết gần như cùng lúc, do vậy người này không thể sử dụng tài liệu
của người kia. Cả hai cùng đếm theo những gì đã có dựa vào những gì mọi
người nói từ thành phố Delhi cho tới Baghđađ.
Khi quân Mông Cổ tấn công Ba Tư, một trong những kiến trúc mà họ
đã phá hủy là qanat, công trình kênh đào dước mặt đất mà đối với xã hội
nông nghiệp tại những nơi rất ít sông suối thì đây chính là mạch máu của
cuộc sống. Một trong những kênh đào cổ xưa ngầm này đã bị phá hủy hoàn
bộ, một số thì bị lấp đầy bằng cát và biến mất như thể chúng đã cố tình bị
phá vì không có ai có thể sửa chữa. Khi nhà địa lý học người Ả-rập Yaqut
al-Hamawi viết sự miêu tả về phía Tây của Iran, phía Bắc của Afganistan
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và các nước cộng hòa thuộc phía Bắc của sông Oxus vào một vài năm trước
khi quân Mông Cổ xâm lược, ông đã mô tả một vùng đất màu mỡ và hưng
thịnh. Một vài năm sau sự xâm lược của quân Mông Cổ, nó trở thành sa
mạc, và hiện giờ vẫn vậy.
Thành Cát Tư Hãn không sống để tiếp tục sự tàn phá. Ông qua đời năm
624 HL (1227 DL). Đế quốc của ông được chia ra cho những người con trai
và cháu trai, tiếp tục cuộc hủy diệt. Tâm điểm của thế giới Hồi giáo bị rơi
vào tay của người cháu của Thành Cát Tư Hãn là Hulagu.
Một lời chú thích tò mò về sự hủy diệt của quân Mông Cổ xảy ra vào
năm 653 Hồi Lịch (1256 DL), khi Hulagu đi ngang qua Ba Tư. Một vị pháp
lý Hồi giáo gần Alamut đã đến phàn nàn với vị đại tướng quân Mông Cổ
rằng ông ta lúc nào cũng phải mặc áo giáp dưới quần áo của mình do sợ
những tên Sát Thủ có trụ sở ở gần đó. Một thời gian ngắn sau đó, hai kẻ
Feđayeen (những kẻ sát thủ có thể tự vẫn) đã cải trang thành các nhà sư
nhằm giết Hulagu nhưng bị thất bại. Họ tung ra nỗ lực nhưng chỉ có thể
chạm vào râu của ông. Giáo phái có thể giết bất cứ ai đã gặp phải quân đội
có thể giết tất cả mọi người. Vì nhóm Sát Thủ mà ông Halagu đã dừng quân
tiến về phía Tây để áp đảo lãnh địa Alamut. Sau đó, ông đã đối xử với
nhóm Sát Thủ như những gì mà quân Mông Cổ đã đối xử với những người
khác: giết sạch, đốt sạch, san bằng thành trì, đốt hồ sơ, tài liệu, thư viện và
giấy tờ của chúng – đúng như dự đoán, mối đe dọa của nhóm Sát Thủ xem
như chấm dứt tại giây phút đó.9
Sau khi tiêu diệt nhóm Sát Thủ, Hulagu hành quân vào Baghđađ. Tại
đó, ông gửi thư đe dọa tới vị caliphat cuối cùng của đế chế Abassiđ. Theo
nhà sử học Rashiđ al-Đin Fazlullah, ông đã nói trong thư rằng: “Quá khứ đã
qua. Hãy phá hủy các thành lũy, lấp đầy các chiến hào, nhường vương quốc
lại cho con trai của ông và đến với chúng tôi… Nếu ông không làm theo lời
khuyên của chúng tôi…thì hãy chuẩn bị tinh thần. Khi ta tức giận dẫn các
đội quân của ta chống lại Baghđađ thì thậm chí nếu ông trốn trên trời hay
dưới đất thì ta sẽ lôi ông ra. Ta sẽ không để cho một người nào sống sót
trong vương quốc của ông và ta sẽ đốt thành trì và vương quốc của ông như
ngọn đuốc. Nếu ông muốn có sự thương xót đối với mạng sống gia đình của
ông thì hay nghe theo lời khuyên của ta.”
Tuy nhiên vào thời điểm này, đế chế Abbasiđ vẫn còn mang sức sống
và thậm chí vị caliphat lúc đó là một người tự mãn, muốn thiết lập quyền
lực của ông bằng cách dẫn đầu một đội quân. Ông này đã viết thư trả lời với
Hulagu một cách tự hào rằng: “Hỡi thanh niên trẻ, ngươi vừa mới trưởng
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thành và tương lai còn dài. Ngươi… nghĩ rằng tài chỉ huy của ngươi là tuyệt
đối… Ngươi dùng chiến lược, quân đội và dây thòng lọng, nhưng làm thế
nào người có thể bắt được một ngôi sao? Liệu hoàng tử không biết rằng từ
Đông tới Tây, từ nhà vua tới kẻ ăn xin, từ già tới trẻ, tất cả đều sợ Thượng
Đế và thờ phụng Thượng Đế, tất cả đều là những bầy tôi trong triều đình và
binh lính trong quân đội của ta? Khi ta điều động mọi người đang rải rác
hợp lại với nhau, trước tiên ta sẽ đối phó với Iran rồi sau đó sẽ tập trung vào
Turan, và ta sẽ đặt tất cả mọi thứ trở lại vào đúng chỗ của nó.”10
Cuộc tấn công vào thành Baghđađ bắt đầu vào ngày 3 tháng 2 năm
1258. Tới ngày 20 tháng 2, thành Baghđađ không những bị chinh phục toàn
bộ mà còn hơn thế nữa. Quân Mông Cổ cấm làm đổ máu đối với những
người hoàng tộc; điều này đi ngược lại với truyền thống của họ; họ chưa
từng làm như vậy bao giờ. Vì thế họ quấn vị caliphat và những thành viên
trong gia đình của ông vào tấm thảm rồi đá họ cho tới chết. Đối với dân cư
trong thành Baghđađ, quân của Hulagu đã giết hầu như tất cả mọi người.
Điều không rõ là quân Mông Cổ đã giết bao nhiêu người mà là có bao nhiêu
người để giết. Các nguồn tài liệu phía người Hồi giáo cho rằng có khoảng
800.000 người bị giết. Bản thân Hulagu còn khiêm tốn hơn nữa. Trong một
lá thư gửi cho vua của Pháp, ông nói chỉ giết có 200.000 người mà thôi. Dù
đưa ra con số nào đi nữa thì thành phố đã bị đốt cháy, san bằng thành bình
địa. Ông Hulagu đã giữ lời hứa của mình! Tất cả các thư viện, trường học,
bệnh viện, tất cả các tài liệu lưu trữ và hồ sơ của thành phố, các tác phẩm
của nền văn minh được trân trọng cất giữ tại nơi đó, tất cả các văn bản
chứng minh cho sự thay đổi vĩ đại của nền văn minh Hồi giáo trong thời
vàng son, tất cả đều bị hủy diệt không còn một mảnh vụn.
Chỉ có một thế lực có thể chống lại quân Mông Cổ là Ai Cập. Không
một người nào khác có thể đánh bại lực lượng của quân Mông Cổ, không
phải ở đây và cũng không ở đâu hết.
Những hậu duệ của Salađin vẫn cai trị vùng này khi quân Mông Cổ bắt
đầu xâm lược, nhưng tới năm 1253 họ bắt đầu cho thấy những dấu hiệu
điển hình của những triều đại đang đi xuống: những kẻ nhu nhược chiếm
ngôi và các đối thủ thì vờn nhau. Khi vua băng hà thì không để lại người
thừa kế rõ ràng. Hoàng hậu Shajar al-Đurr nhanh chóng nắm quyền như
quốc vương, nhưng sau đó nhóm Mamluk, đội quân nô lệ tinh nhuệ đã hợp
lại với nhau và chọn ra một người trong bọn họ để cưới bà, rồi từ đó người
này nghiễm nhiên trở thành quốc vương.
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Ông Hulagu tàn phá thành Baghđađ ngay trong thời điểm đó. Khi kết
thúc, ông bắt đầu hành quân tới vùng phía Nam, theo lộ trình của những kẻ
chinh phục. Nhưng vị tướng vĩ đại nhất người Mamluk của Ai Cập, ông
Zahir Baybars, đã đối mặt với Hulagu tại Ayn Jalut, từ này có nghĩa là
“mùa xuân của Goliath”. Theo truyền thuyết trong kinh thánh của Thiên
Chúa giáo, anh chàng Đaviđ nhỏ bé đã đánh bại tên Goliath khổng lồ tại
chỗ này. Giờ đây, vào năm 1260 DL, ông Baybars tượng trưng Đaviđ và
Hulagu tượng trưng cho Goliath.11
Đaviđ lại tiếp tục chiến thắng. (Một cách ngẫu nhiên, những người Hồi
giáo đã sử dụng một loại vũ khí mới trong trận chiến này: súng thần công
dùng tay, hay giờ đây chúng ta vẫn gọi là khẩu súng. Đây có thể là trận
chiến đầu tiên mà súng được dùng và gây thiệt hại một cách đáng kể.)
Quay trở lại thành phố Cairo, trong khi đó Shajar al-Đurr và chồng của
bà bằng cách nào đó đã giết lẫn nhau trong nhà tắm – những chi tiết về sự
kiện này vẫn còn có nhiều uẩn khúc. Khoác áo khải hoàn trở về từ Ayn
Jalut, ông Baybars đã nắm quyền cai trị trong lúc tình hình chính trị đang
hỗn độn, và thành lập đế chế Mamluk.
Như tôi đã trình bày ở phần trên, người Mamluk từng là nô lệ và
thường là người Thổ, họ được mua vào trong các dinh thự khi còn là đứa trẻ
và được huấn luyện trong trường võ bị quân sự. Điều thường xuyên xảy ra
trong thế giới Trung Đại là người Mamluk lật đổ chủ của mình và thiết lập
một triều đại mới. Tuy nhiên, triều đại mà ông Baybars thiết lập khác với
triều đại trước đây.
Đây không phải là một “triều đại” thật sự bởi vì các nguyên tắc kế tục
không phải là cha truyền con nối mà mỗi khi có một vị quốc vương qua đời
thì nhóm Mamluk có vị trí gần quốc vương có quyền lực mạnh nhất sẽ chọn
ra một vị quốc vương mới. Trong khi đó, những người Mamluk mới tiếp
tục tăng cấp bậc, thăng tiến dần vào trong nhóm Mamluk có quyền lực
mạnh nhất, một vị trí mà bất cứ người nào nằm trong đó đều có thể trở
thành vị quốc vương tiếp theo. Do đó, Ai Cập không được cai trị bởi một
gia đình mà bởi một tập hợp quân sự liên tục được thay thế bởi hàng ngũ
của giai cấp Mamluk mới. Họ trọng dụng nhân tài và hệ thống này hoạt
động khá hiệu quả. Dưới thời của người Mamluk, Ai Cập trở thành quốc
gia đứng đầu trong thế giới Ả-rập, một vị trí mà tên tuổi của Ai Cập vẫn
còn đang thịnh hành cho tới ngày hôm nay.
Mặc dù quân Mông Cổ đã chinh phục thế giới Hồi giáo một cách chớp
nhoáng, nhưng Hồi giáo đã kết thúc chiến tranh bằng việc chinh phục lại
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người Mông Cổ, không phải qua việc xâm chiếm lãnh thổ nhưng qua việc
họ cải đạo. Việc cải đạo đầu tiên diễn ra vào năm 1257 DL qua một vị vua
tên là Berke. Một trong những người thừa kế của Hulagu tên là Tode
Mongke không những cải đạo mà còn tự tuyên bố mình là một người Sufi.
Sau sự kiện này, người Mông Cổ cai trị Ba Tư và sản xuất ra những nhà
lãnh đạo mang tên Hồi giáo. Vào năm 1295, ông Mahmouđ Ghazan đã thừa
kế ngai vương Ba Tư. Ông đã từng là người theo đạo Phật nhưng cải đạo
theo dòng Shi-ait của Hồi giáo, và những nhà quý tộc bên ông cũng sớm cải
đạo; hậu duệ của ông đã trị vì Ba Tư như một đế chế Il-Khan người Hồi
giáo.
Sau khi cải đạo, ông Ghazan nói với những vị quý tộc Mông Cổ thân
cận hãy chấm dứt những việc làm đối với dân địa phương. Ông đảm bảo
với họ “Ta không bảo vệ nông dân Ba Tư. Nếu được thì ta đã cướp phá tất
cả vì không có ai đủ thẩm quyền hơn ta để làm điều đó. Chúng ta hãy cùng
cướp bóc họ! Nếu các ngươi cướp đoạt những người nông dân thì hãy lấy
bò và hạt giống của họ và điều này sẽ ảnh hưởng tới mùa màng của họ –
Sau đó, các ngươi sẽ làm gì trong tương lai? Các ngươi cũng phải nghĩ rằng
khi các ngươi đánh đập và hành hạ vợ con của họ, cũng như vợ con của
chúng ta rất gần gũi với chúng ta, thì đối với họ cũng tương tự như vậy. Họ
là người, chúng ta cũng là người.” 12 Dường như đây không giống như
những điều mà Hulagu hay Thành Cát Tư Hãn đã thường dạy. Nhưng lời
tuyên bố của ông Ghazan đánh dấu về sự thức tỉnh đối với sự hủy diệt của
quân Mông Cổ. Đúng vậy, Hồi giáo và nền văn minh của nó bắt đầu cựa
mình hồi sinh.



Chương 10

SỰ TÁI SINH
661 – 1008 Hồi Lịch
1263 – 1600 Dương Lịch
Sự tàn sát của người Mông Cổ không giống như thời Đen Tối của Âu
châu. Nó không bắt đầu bằng những cuộc tàn sát nhỏ rồi từ từ lan rộng. Nó
khủng khiếp và chớp nhoáng như Cái Chết Đen đã quét qua châu Âu vào
thế kỷ thứ 14, hay các cuộc chiến tranh Thế giới đã làm đổ nát toàn cầu vào
thế kỷ thứ 20.
Nhà sử học tại trường đại học Princeton (Hoa Kỳ) tên là Bernard Lewis
và một số sử gia khác ngỏ ý rằng người Mông Cổ không thực sự tệ đến như
vậy. Đúng, họ đã tiêu diệt mạng sống nhưng nhìn về khía cạnh khả quan:
dân chúng có thể bị giết sạch nhưng toàn bộ thành phố vẫn còn nguyên vẹn.
Thậm chí, ông còn nói rằng đối với “các tiêu chuẩn hiện đại”, sự phá hủy
do người Mông Cổ đã gây ra là “không đáng kể”. Lý luận của ông một
phần dựa trên thực tế là trong thế giới Hồi giáo, nền văn hoá của nó đã
nhanh chóng hấp thu người Mông Cổ mà kết cục là Ba Tư trở thành quốc
gia Hồi giáo, thiết lập triều đại Shi-ait Il-Khan nhân từ. Trong việc cải đạo
thần dân của họ, người Mông Cổ còn mang một sinh khí mới, một tinh thần
mới và một loạt tư tưởng mới vào thế giới Hồi giáo.
Điều này hoàn toàn đúng nhưng lý luận này hơi giống như việc nói các
cuộc thế chiến của thế kỷ thứ 20 là “không đáng kể” theo phân tích cuối
cùng vì dù hàng triệu người chết, hàng triệu người còn sống và ngay cả các
nước như Nga, Đức, Anh và Pháp bị tàn phá, họ đã nhanh chóng xây dựng
lại và hãy nhìn họ phát triển vào ngày nay.
Thậm chí, một số khâm phục Thành Cát Tư Hãn và những người kế tục
của ông dựa vào thực tế là họ chỉ đạo cuộc thảm sát như một chiến lược
khôn ngoan mà không phải là sự tàn ác hoàn toàn, phá huỷ một số thành
phố để cho các thành phố khác chịu thua mà không cần giao tranh. Khi đọc
các phân tích như vậy, người ta có thể cho rằng người Mông Cổ đã cố gắng
hết sức để tránh sự đổ máu vô ích.
Quả thật, những kẻ xâm lược Mông Cổ nổi tiếng nhất từ Thành Cát Tư
Hãn tới Hulagu đều gần như tốt khi so sánh với một người hậu duệ của họ
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tên là Timur-i-lang (Tây phương gọi ông ta là Tamerlane), xuất hiện ở
Trung Á vào cuối thế kỷ thứ 14 và tiếp tục một cơn thịnh nộ đẫm máu một
lần nữa, tàn sát nhân loại không kể xiết. Timur đại diện cho làn sóng khủng
khiếp cuối cùng bắt đầu với Thành Cát Tư Hãn; như là một trong những
quái vật trong phim đã quất cái đuôi mà người ta tưởng như nó đã chết,
nhưng với cái quất đó nó đã tiến tới sự vượt bậc của cuộc tàn phá mới.
Với Timur, việc đổ máu không chỉ là một chiến thuật rùng rợn mà có
sự hứng thú trong đó. Chính ông (chứ không phải Thành Cát Tư Hãn) là
người đã yêu thích việc chất đống đầu lâu thành chồng giống như kim tự
tháp bên ngoài những cổng thành mà ông đã chiếm được. Cũng là ông,
người đã hành quyết các tù nhân trong lúc vẫn còn sống bằng cách ném họ
xuống từ những ngọn tháp cao vút cho tới khi xác chết chồng chất đầy tháp.
Timur đã gõ thùng, gõ trống tàn sát trên đường tới vùng Tiểu Á và rồi gõ
thùng gõ, trống tàn sát trên đường đi về Ấn Độ, nơi ông ta để lại bãi tha ma,
xác chết phân huỷ đến nỗi trên đường đi tới Delhi không ai có thể lai vãng
trong nhiều tháng trường. Sự tàn sát của ông quá kinh hoàng nếu không
nhắc đến trong lịch sử thế giới, nhưng không xứng đáng được quan tâm
nhiều vì nó vô nghĩa về bản chất: ông ta đã đến, thấy, giết, qua đời, rồi đế
chế bao la của ông bị tan vỡ trong khoảnh khắc mà không ai nhớ tới điều gì
đã xảy ra ngoại trừ nỗi kinh hoàng mà ông đã để lại trong các trang sách
lịch sử.
Vâng, là hiện thân của sự thuần tuý dã man, Thành Cát Tư Hãn tốt hơn
nhiều so với Timur (ít nhất Timur coi Thành Cát Tư Hãn là tổ tiên, dù dòng
dõi nguồn gốc vẫn không rõ). Nhưng làn sóng xâm chiếm của Mông Cổ lần
đầu tiên có ảnh hưởng sâu đậm hơn: họ đã thật sự thay đổi quỹ đạo của lịch
sử.
Đầu tiên, họ (Mông Cổ) đã khuấy động một sự khủng khoảng vô cùng
trầm trọng trong nền thần học Hồi giáo và ảnh hưởng của cuộc khủng
khoảng đó đã làm cho chúng ta vẫn đang vật lộn với nó ngày hôm nay. Đã
từ lâu, các nhà thần học, học giả, và tín đồ Hồi giáo nói chung cảm thấy sự
thành công về mặt quân sự của các đế chế Hồi giáo cho thấy thông điệp của
Hồi giáo đi đôi với sự thật. Vâng, nếu chiến thắng đồng nghĩa với sự thật
thì sự thất bại có nghĩa là gì?
Trước kia, người Hồi giáo chưa bao giờ trải qua những thất bại về quân
sự nặng nề như thế, không ở nơi nào trên trái đất, thậm chí ngay cả trong ác
mộng của họ cũng không thể xảy ra như vậy. Nhà sử học Ibn al-Athir gọi
cuộc tấn công của người Mông Cổ là “một thảm hoạ long trời lở đất” mà sự
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kiện như thế thì thế giới sẽ không bao giờ trải qua một lần nữa, “từ nay cho
đến khi tận thế”. Một nhà sử học Hồi giáo có uy tín khác suy đoán rằng sự
xuất hiện của người Mông Cổ báo trước sự kết thúc của thế giới. Nhưng
theo một nhà sử học khác, chiến thắng của người Mông Cổ cho thấy
Thượng Đế đã bỏ rơi người Hồi giáo.1
Trong cuộc vật lộn với thập tự chinh thì ít nhất thập tự quân là người
Thiên Chúa giáo, thế còn người Mông Cổ thì sao? Thậm chí họ không phải
là người “dân của kinh sách”. Chiến thắng của người Mông Cổ đặt ra một
câu hỏi hóc búa làm khổ sở các nhà thần học và thử thách đức tin của tín đồ
Hồi giáo ghê gớm đến mức nhiều người không thể tưởng tượng được. Đặc
biệt ở vùng Lưỡng Hà, sau thời thập tự chinh, sau khi Mông Cổ tàn sát
thành Bát-đa (Baghdad), nơi thế giới Hồi giáo đã chịu đựng sự sụp đổ trầm
trọng nhất thì những người có đầu óc suy nghĩ, những người đã tin rằng Hồi
giáo là phương tiện và mục đích để thống nhất và đoàn kết nhân loại sẽ đặt
ra câu nghi vấn “Tại sao, điều gì đã đi sai?”
Phản ứng mạnh mẽ nhất là từ một nhà pháp học người Si-ri tên là Ibn
Taymiyah. Ông xuất thân từ Harran, một thị trấn gần giao điểm giữa Si-ri,
Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, nằm ngay ở con đường xâm lược của Mông
Cổ. Gia đình của ông bỏ chạy khỏi sự phẫn nộ của Hulagu không mang gì
ngoài các cuốn sách, và cuối cùng định cư ở Đamascus, nơi Ibn Taymiyah
đã lớn lên. Ông học các ngành chuyên môn về Hồi giáo. Với đầu óc thông
minh và thành quả khác thường khi còn rất trẻ, ông nghiên cứu về fatwas,
tức pháp lệnh về tôn giáo.
Những sự việc cực kỳ khủng khiếp thường có khuynh hướng làm sinh
ra các tư tưởng cực đoan và Ibn Taymiyah đã bám rễ vào thời đó. Dĩ nhiên,
nỗi lo âu của gia đình bị nhổ rễ cung cấp cho ông một động lực để đưa ra
giải đáp về thảm hoạ của Mông Cổ hay có lẽ cá tính đã làm cho ông nung
nấu về một tư tưởng bất kể ông được sinh ra vào thời điểm nào hay ở đâu –
làm sao biết được? Nhưng Si-ri mới bị tiêu diệt bởi người Mông Cổ và vẫn
còn đang chịu đựng dư âm của cuộc thập tự chinh trước đây, Ibn Taymiyah
ít nhất đã có độc giả sẵn sàng nghe theo tư tưởng của ông. Nếu ông chưa
được sinh ra thì những người đã đi theo ông có thể sẽ tìm thấy một người
khác cũng bày tỏ những tư tưởng này.
Ibn Taymiyah đã đưa ra ba tư tưởng chính. Thứ nhất, ông nói không có
gì sai trong Hồi giáo, không có gì sai trong các thông điệp và không có gì
hư cấu trong việc xem những chiến thắng của người Hồi giáo là bằng chứng
của sự thật. Vấn đề là người Hồi giáo đã ngừng thực hành Hồi giáo “chân

174

Định Mệnh Dở Dang

chính”, do đó Thượng Đế đã làm cho họ yếu ớt. Để quay lại với con đường
chiến thắng, người Hồi giáo phải trở lại với kinh sách và gột rửa Hồi giáo từ
những tư tưởng mới lạ, từ bỏ những giải thích mới và những phát minh
mới: họ phải trở lại với con đường của Muhammađ và các vị bạn đạo của
ông, trở lại với những giá trị và ý tưởng này, trở lại với những chi tiết về
cuộc sống hàng ngày của họ: những giải pháp đầu tiên là giải pháp tốt nhất.
Đó là cốt lõi về tín điều của ông.
Thứ hai, Ibn Taymiyah nói rằng jihađ là tín điều cốt lõi của mọi người
Hồi giáo, nó bao quát việc cầu nguyện, nhịn chay, từ bỏ sự lừa dối và tất cả
các hành vi đạo đức khác; và khi Ibn Taymiyah nói “jihađ” thì nó có nghĩa
là “đeo gươm”. Ông nói cộng đồng Hồi giáo (Umma) là đặc biệt vì họ mang
tính chất thượng võ. Trước đó, không có dân tộc nào nhận mặc khải từ
Thượng Đế “bắt tất cả mọi người làm tất cả điều đúng, cũng không cấm tất
cả những điều sai với tất cả mọi người.” Một số không cần phải “cầm vũ
khí để chiến đấu,” trong khi những người khác chỉ chiến đấu “vì mục đích
đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ hay chống lại những kẻ áp bức.” Với Ibn
Taymiyah, ý tưởng giới hạn hay có tính phòng thủ này của jihađ là không
chính xác: jihađ nghĩa là đấu tranh chủ động, đánh nhau công bằng, không
chỉ là che chở cuộc sống, nhà cửa và tài sản của con người mà cần phải mở
rộng cộng đồng của những người tuân lệnh Allah.
Ibn Taymiyah đã tham chiến chống lại người Mông Cổ. Những người
Mông Cổ mà ông đánh là những người mới cải đạo sang Hồi giáo vào thời
điểm đó, làm dấy lên câu hỏi về người Hồi giáo đánh với người Hồi giáo.
Nhưng đánh những người Hồi giáo này là jihađ chính đáng, Ibn Taymiyah
giải nghĩa, vì họ không phải là những người Hồi giáo thực sự. Ông cũng
chống người Thiên Chúa giáo, người Do Thái, người Sufi và người Hồi
giáo của các phái khác ngoài phái của ông – chủ yếu là Shi-ait. Có lần ông
nghe lỏm được một người Thiên Chúa giáo nhận xét xúc phạm về Thiên Sứ
và đêm đó, ông và một người bạn đã theo dõi và bắt được người Thiên
Chúa giáo đó và đánh anh ta.
Người ta có thể hiểu tại sao thái độ hung hăng của ông có thể vang âm
tới một nhóm người Hồi giáo đương thời. Về cơ bản, ông nói: “Chúng ta
không thể đánh ngã quân Mông Cổ và Thập Tự quân ngoại đạo; hãy cùng
đến với nhau và đánh trả, tìm sức mạnh trong sự đoàn kết và đoàn kết trong
tín điều thống nhất!” Loại kêu gọi này mang sự khẩn cấp không thể tránh
trong xã hội dưới sự tấn công của bên ngoài và vào thời điểm đó, thế giới
Hồi giáo đã bị tấn công kéo dài hơn một thế kỷ.
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Ibn Taymiyah nới rộng thêm danh sách của những người để làm cuộc
Jihađ chống lại. Danh sách đó không chỉ bao gồm những người ngoài đạo
mà cả những người đi theo giáo phái khác, bội giáo hay không đồng thuận
trong tôn giáo. Trong danh sách đó, ông bao gồm cả người Hồi giáo đã cố
sửa đổi Hồi giáo hay đề xướng sự chia rẽ bằng cách giải thích Qur-an và
hađith ngoài nghĩa đen đã nói.
Ibn Taymiyah không bao giờ thừa nhận rằng ông đã mang sự diễn giải
của bản thân mình chống lại với những người khác mà chỉ nói rằng mình
đang cố gắng dập tắt những lời giải thích không đảm bảo chất lượng và
khuyến khích người Hồi giáo quay trở lại với sự nguyên thuỷ, ý nói trở về
với kinh Qur-an (và hađith) trong dạng tuyệt đối, không có sự giải thích của
con người.
Người ta có thể nói rằng việc ly khai nhóm người khác giáo phái và sự
không đồng thuận không phải là tinh thần của Hồi giáo ban đầu. Ngay cả sự
bàn thảo về sự kế vị – vâng, có thể xảy ra sự đổ máu. Nhưng thiên sứ
Muhammađ và những người Hồi giáo ban đầu, nói chung, công nhận những
người muốn trở thành người Hồi giáo đều là người Hồi giáo. (“Những kẻ
đạo đức giả” – những kẻ giả vờ là người Hồi giáo để phá hoại cộng đồng từ
bên trong – là thuộc vào trường hợp khác.) Nhưng đối với tất cả những
người đã vào trong nhóm Hồi giáo thì bản thân của nhóm đó sẽ định nghĩa
thế nào là một “người Hồi giáo”. Tuy nhiên, Ibn Taymiyah khăng khăng
nói rằng chỉ có một cách để thành một người Hồi giáo và là một người Hồi
giáo thì chỉ có một con đường và nhắm mắt đi theo con đường đó. Theo
ông, sự giải thích là không cần thiết vì mọi thứ đã được phơi bày trong kinh
sách trắng đen rõ ràng.
Ibn Taymiyah thần thoại hoá sự hoàn thiện của cộng đồng đầu tiên của
Hồi giáo, ám chỉ các vị bạn đạo của Thiên sứ Muhammađ là al-salaf alsalihin, nghĩa là những “những vị mộ đạo thuần tuý ban đầu”. Những phiên
bản về học thuyết của ông trôi dạt và nẩy mầm tại Ấn Độ và Bắc Phi, trở
thành phong trào mới gọi là Salafism – tức là trở về thời ban đầu, và phong
trào đó đã tồn tại cho đến ngày nay. Cụm từ chuyên môn này thường xuất
hiện trong các tin tức nói về Hồi giáo ngày nay mà xuất xứ của từ này bắt
nguồn vào thời của ông Ibn Taymiyah, dưới cái bóng của cuộc tàn sát
khủng khiếp của người Mông Cổ.
Trong thời của ông, Ibn Taymiyah chỉ kêu gọi được một số nhỏ. Phần
đông không thèm để ý có lẽ vì ông đã phạt những người Hồi giáo vì những
thói quen dân gian kết hợp vào ý tưởng Hồi giáo và cũng vì họ đã thăm
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viếng lăng mộ. Ibn Taymiyah tuyên bố rằng việc bày tỏ lòng tôn kính với
con người, ngay cả tôn kính những người có tên tuổi trong lịch sử là đi
ngược lại với lời giáo huấn của những người mộ đạo ban đầu.
Giới chính quyền lại càng không thích ông vì ông đã lên án những giáo
luật mà chính quyền đã dựa vào đó để cai quản xã hội. Khi được gọi trước
giáo hội học giả để bào chữa cho chủ thuyết của mình, ông không chấp
nhận thẩm quyền của họ, vì cho rằng họ đã mất chính nghĩa vì đã đi lầm
đường, đi theo những sự đổi mới và đi theo những lời diễn giải không giống
như nghĩa đen của câu kinh. Từ điểm bất đồng này cho đến bất đồng khác,
Ibn Taymiyah không chịu quy đầu cải thiện. Những điểm cãi cọ chính làm
cho người ngoại đạo chỉ thấy là các chi tiết không thành vấn đề: ví dụ, liệu
ly dị được nói ra ba lần chỉ là quyết định cuối cùng hay quyết định không
thể huỷ bỏ? Theo luật đương thời thì nói rằng không thể huỷ bỏ; nhưng Ibn
Taymiyah nói là quyết định cuối cùng nhưng có thể huỷ bỏ. Trong ví dụ
này, chính quyền giải quyết sự tranh cãi bằng cách tống cổ ông vào tù và
lao tù là nơi mà ông đã sống, và thậm chí đã qua đời trong đó.
Ibn Taymiyah không tổng kết Hồi giáo là gì hay thậm chí Hồi giáo ở
thế kỷ thứ 13 là gì – mà thời đó có rất nhiều trường phái, nhiều cách tiếp
cận với thế giới bên ngoài – nhưng quan điểm làm cho nhiều giáo sĩ và viên
chức tức giận với Ibn Taymiyah cũng là điều làm cho nhiều người khác
ngưỡng mộ ông. Ibn Taymiyah thuộc về trường phái của ông Ibn Hanbal,
tức là vị học giả của thời Abbasiđ, vị đã dựa vào vị trí cằn cỗi để chống lại
kỷ nguyên của lý luận. Ibn Hanbal thích cách đọc Qur-an lối thông thường
và các phương pháp áp dụng nó theo nghĩa đen, phần nhiều ông bác bỏ lối
suy diễn và Ibn Taymiyah cũng vậy. Cả hai đều có tư tưởng cứng rắn, bất
khuất, hiếu chiến. Thực tế là cả hai người vào tù vì tư tưởng của họ có xu
hướng làm cao quý di sản của họ chứ không phải với giá trị tri thức mà họ
đã mang đến.
Biểu dương sự thật với lòng can đảm thường xuất hiện trong lịch sử,
thậm chí trong thời của chúng ta: ví dụ, nhà phóng viên Bill Maher bị đá ra
khỏi mạng lưới TV vì cho rằng bọn không tặc đã ra tay trong vụ ngày 11
tháng 9 năm 2001 là dũng cảm. Sự đứng đắn thường đi với hành động hay ý
tưởng không xấu xa. Tuy nhiên, đôi lúc người ta đứng lên bảo vệ tư tưởng
mơ hồ với sự can đảm vượt bậc làm như thể một người nhát gan không thể
nói điều gì đúng hay một người dũng cảm không bao giờ nói điều gì sai. Ibn
Hanbal đã kêu gọi dân chúng từ quan điểm này và giờ đây Ibn Taymiyah
cũng vậy.
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Ibn Taymiyah đã viết khoảng 4.000 cuốn sách mỏng và 500 cuốn sách
loại trung. Với những tác phẩm này, ông đã gieo hạt giống. Có những hạt
không mọc ngay nhưng nó cũng không bao giờ chết. Nó chỉ nằm ở đó dưới
bề mặt của xã hội, sẵn sàng nảy chồi khi điều kiện chín muồi. Bốn thế kỷ
rưỡi sau đó, điều kiện chín muồi đã đến.
Có một phản ứng khác trước những suy đồi trải qua hàng thế kỷ mà
đỉnh điểm là cuộc thảm sát của người Mông Cổ, một phản ứng nổi tiếng và
nhẹ nhàng hơn phong trào Salafi là sự nở hoa của phong trào Sufi, khoáng
đạt và không cứng rắn như tư tưởng của Ibn Taymiyah. Thực sự, cái đê mê
của giới Sufi đã khuấy động Ibn Taymiyah, làm cho ông sánh nó gần bằng
với những kẻ ngoại đạo. Đối với ông, người không theo đạo chỉ là kẻ thù
bên ngoài tấn công Hồi giáo trong khi Sufi là kẻ thù bên trong, âm thầm
huỷ hoại tinh thần của cộng đồng Hồi giáo bằng cách làm lu mờ tính duy
nhất của Thượng Đế.
Sufi là trường phái Hồi giáo thần bí một cách đặc trưng, có một số ý
tưởng và bốc đồng tương tự với sự thần bí của đạo Phật và đạo Ấn. Người
Sufi là những cá nhân không thoả mãn với sự quan liêu hoá tôn giáo vì nó
trở nên quá máy móc cho nên đã hướng vào nội tâm tìm các giải pháp để
đạt được sự kết hợp bí ẩn với Thượng Đế.
Người Sufi có nhiều ý tưởng giống nhau về mục đích, nhưng khác nhau
về cách đi đến đó, cho nên họ đã cùng nhau phát minh ra những kỹ xảo tâm
linh khác nhau. Khi một người Sufi dường như tìm thấy sự giác ngộ, tiếng
tăm đồn ra và những học trò tụ đến để tâm hồn được hướng dẫn, hy vọng
rằng sự tiếp xúc trực tiếp với uy tín của người thầy sẽ khích động sự truy
tìm đến cõi siêu việt. Trong cách này, “dòng huynh đệ Sufi” hình thành
quanh những cá nhân Sufi nổi bật: các nhóm học trò đã sống, làm việc và
hành đạo tận tâm với nhau dưới sự chỉ dẫn của một nhà tâm linh gọi là
sheikh hay pir (cả hai đều có nghĩa là “vị thông thái”, một chữ là tiếng Ảrập, và chữ kia là tiếng Ba Tư).
Thông thường, một số môn đệ gần gũi nhất của một vị sheikh trở thành
bậc thầy tâm linh theo lẽ của riêng họ. Khi một vị sheikh chết đi, một trong
những môn đệ này sẽ kế vị chức năng của ông ấy và tiếp tục hướng dẫn
cộng đồng của mình. Một số khác có thể đi ra và tạo lập các cộng đồng
mới, vẫn giải nghĩa phương pháp thần bí của vị thầy nhưng thu hút các môn
đệ của riêng họ. Tình huynh đệ như thế đã mở ra dòng Sufi, truyền thống
thần bí truyền trực tiếp từ bậc thầy tâm linh tới người đã được thụ giáo,
từng năm và hàng thập niên, hàng thế kỷ.

178

Định Mệnh Dở Dang

Các dòng Sufi thành công là vì nhiều vị sheikh trở nên khai sáng, sống
với những người thụ giáo kề cận của họ, nơi họ cũng cung cấp các phương
tiện sinh sống cho người du hành và người lạ mặt. Đại khái dòng huynh đệ
Sufi tương đương với các dòng tu viện của Thiên Chúa giáo ở Âu châu thời
trung cổ, nơi mà những người lớn tuổi đến để tu chỉnh đời sống tâm linh ở
tuổi xế chiều.
Nhưng dòng huynh đệ Sufi cũng khác cơ bản so với cấp bậc tu viện.
Một là các cấp bậc tu viện có một quy định kham khổ mà các thầy tu hay
nữ tu sĩ phải tuân theo. Dòng huynh đệ Sufi lỏng lẻo hơn và không theo thủ
tục quy định, nhiều về tình bạn và ít về kỷ luật.
Hơn nữa, việc nhập vào cấp bậc tu viện Thiên Chúa giáo đều có nghĩa
là sự hy sinh cõi trần tục và ràng buộc với “sự hành xác”. Đó là vì Thiên
Chúa giáo tập trung cơ bản vào sự cứu vớt linh hồn cá nhân và xem sự cứu
rỗi là cần thiết vì họ được sinh ra là đã rơi vào tội “tổ tông”. Với tội này,
con người bị cầm tù dưới thể xác, sống (và chết) ở thế giới trần tục.
Các vị tu sĩ tham gia vào dòng tu viện để tách bản thân với thế giới trần
tục, biểu tượng của trạng thái ngã xuống của con người. Sự tận tâm của họ
nhắm vào việc trừng phạt cơ thể để giải thoát tâm linh. Họ thực hành sống
độc thân như một điều dĩ nhiên, vì Thiên Chúa giáo coi tinh thần là phương
thuốc cho bản năng giới tính.
Tuy nhiên, Hồi giáo thiên về việc xây dựng một cộng đồng hoàn thiện.
Con người không phải là ai cũng có tội để cứu rỗi mà là một người bề tôi
phải vâng lời Thượng Đế. Con người được sinh ra vô tội và giai cấp tâm
linh có thể đi lên tới mức độ cao nhất và ngược lại cũng có thể đi xuống tới
mức thấp nhất.2 Những người thụ giáo nối vào dòng Sufi không phải để
được cứu rỗi mà để đạt được trạng thái cao hơn; lễ nghi của họ không phải
nhằm trừng phạt cơ thể mà để tập trung năng lượng vào Thượng Đế (Allah)
mà thôi; ví dụ nếu họ nhịn chay thì việc đó không phải để hành xác mà là
để tăng cường tính tự kỷ luật. Họ xem đời sống độc thân không giúp ích gì
tới cuộc sống tinh thần và cuộc sống tâm linh không thể nào tách rời ra khỏi
cuộc sống trần tục. Người Sufi thường làm ăn, buôn bán, lập gia đình, nuôi
dạy con cái và đi chiến đấu cũng như những người bình dân khác.
Thực tế, một số dòng huynh đệ Sufi phát triển thành những dòng kỵ sĩ
huyền bí, đưa ra mô hình gọi là futuwwah, tương tự với đạo lý dũng cảm
của các nhóm kỵ sĩ ở Âu châu, tình yêu lịch sự và danh dự hiệp sĩ. Cho dù
sự ảnh hưởng đi từ Tây sang Đông hay Đông sang Tây thì đó là cuộc tranh
luận mà tôi sẽ không đi vào.
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Bởi vậy, người Sufi minh hoạ những ý tưởng futuwwah qua giai thoại
về những anh hùng Hồi giáo của cộng đồng đầu tiên. Ví dụ, một câu chuyện
nói về một người du hành trẻ tuổi bị bắt vì đã giết một ông già. Các con trai
của nạn nhân đem người đàn ông trẻ này đến trước mặt caliphat Omar.
Người du hành thừa nhận hành động của mình. Có các tình tiết để làm nhẹ
án nhưng anh ta từ chối; anh ta đã giết người cho nên muốn bồi thường
bằng mạng sống của mình. Tuy nhiên, anh ta có một yêu cầu là hồi việc xử
tử trong ba ngày để anh ta về nhà sắp xếp công việc của mình. Anh ta có
một đứa trẻ mồ côi phải chăm sóc, anh đã chôn của thừa kế của đứa trẻ ở
một nơi không ai biết và nếu anh ta không đào nó lên trước khi chết thì đứa
trẻ sẽ không có xu nào. Thật là bất công nếu đứa trẻ phải chịu đựng vì tội
lỗi của người giám hộ. Bởi vậy, anh ta hứa: “Nếu ông để tôi đi thì tôi hứa sẽ
quay trở lại sau ba ngày và sẽ chịu hành hình”.
Vị caliphat nói: “Được, với điều kiện là anh đưa ra một người để thế
chân cho anh, người đó đồng ý chịu phạt cho anh nếu anh không quay lại.”
Vâng, điều đó làm cho anh chàng trẻ tuổi thở dài. Anh ta không có bạn
bè hay người thân ở vùng này. Làm sao một người lạ có thể tin tưởng để
liều mình chịu hành hình thay cho anh ta được?
Lúc đó, ông Abu Dhar, một trong các vị bạn đạo của Thiên Sứ nói rằng
ông ta sẽ đứng ra thế chân. Rồi chàng trai trẻ từ giã ra đi.
Ba ngày sau, người ta không thấy anh chàng trai trẻ đâu cả. Không ai
ngạc nhiên nhưng họ khóc cho ông Abu Dhar, tội nghiệp cho ông ta nhưng
ông đã kề đầu của mình lên thớt không một chút do dự. Người đao phủ vừa
bôi dầu vào cái rìu, sẵn sàng chặt đầu thì đột nhiên chàng trai phi ngựa đến,
đầu tóc bụi bặm, áo ướt đẫm mồ hôi. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị trì hoãn vì công
việc nhưng giờ tôi ở đây. Hãy hành hình đi.”
Mọi người xung quanh kinh ngạc. “Anh đã được tự do; anh có thể thoát
nạn. Không ai có thể tìm được anh và mang anh trở lại. Nhưng vì sao anh
trở lại?” Người đàn ông trả lời: “Vì tôi nói là tôi sẽ trở lại, và tôi là một
người Hồi giáo. Làm sao có thể cho thế giới nói rằng Hồi giáo không còn
giữ lời hứa nữa?”. Đám đông quay về Abu Dhar. “Ông có biết chàng thanh
niên trẻ này không? Ông đã biết phẩm chất cao quý của anh ta, có lẽ vì thế
nên ông đã đồng ý thế chân cho anh ta, phải không? Abu Dhar nói: “Không,
tôi chưa bao giờ gặp anh ta trong đời nhưng làm sao tôi có thể để cho thế
giới nói rằng người Hồi giáo không còn lòng thương xót?” Họ hàng của nạn
nhân quỳ xuống, nài xin ông đao phủ: “Xin đừng hành hình anh ta. Làm sao
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chúng ta làm cho thế giới nói rằng không có sự tha thứ trong Hồi giáo
được?”
Nhiều người đề xướng tinh thần anh hùng của Sufi truy mối quan hệ
của họ tới Ali (vị caliphat thứ tư), không nhất thiết vì họ là Shi-ait nhưng vì
Ali thích câu chuyện danh tiếng như hiệp sĩ hoàn hảo, sự kết hợp giữa lý
tưởng, sức mạnh, sự can đảm, lòng mộ đạo và danh dự. Ví dụ, có chuyện kể
lại rằng một trong những trận chiến nổi tiếng của thời Hồi giáo ban đầu,
một chàng trai trẻ tới gần Ali, rút kiếm ra thách thức. Ali nói: “Ngươi có
biết ta là ai không, hỡi thanh niên liều lĩnh kia? Ta là Ali! Ngươi không thể
nào đánh bại ta được. Ta sẽ giết ngươi. Sao ngươi lại cả gan thách thức
ta?”.
Chàng trai nói: “Tôi đang yêu và người yêu tôi nói nếu tôi giết ông
được thì cô ấy sẽ thuộc về tôi.”
Ali nói: “Nhưng nếu đánh nhau thì chắc là ta sẽ giết ngươi”. Chàng trai
nói: “Có gì tốt hơn là chết vì tình?”. Khi nghe những lời này, Ali tháo mũ
sắt xuống và đưa cổ ra: “Hãy chém vào đây.” Tuy nhiên, khi thấy Ali sẵn
sàng chết vì tình, trái tim của anh ta trở nên khai sáng và biến tình yêu
thành một thứ cao thượng hơn – tình yêu cho Allah. Chỉ trong khoảnh khắc,
Ali đã biến một người bình thường thành một người Sufi được soi sáng.3
Đó là một trong những câu chuyện cảm hứng về những vị hiệp sĩ Hồi giáo.

ĐẾ CHẾ OTTOMAN – CHÂU ÂU (KHOẢNG 700 – 1341 HL)
Mặc dù các dòng Sufi tăng nhanh trong thế giới Hồi giáo, họ có tầm
quan trọng sâu sắc nhất ở vùng Tiểu Á, cũng được biết là Anatolia, nơi đã
tạo thành nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Đây là nơi khôi phục lại Hồi giáo
thời hậu Mông Cổ.
Ở Tiểu Á, các dòng Sufi liên kết với hiệp hội của các thương buôn và
thợ thủ công gọi là akhi (từ tiếng Thổ cho futuwwah). Tiểu Á từ lâu là biên
giới giữa người Thổ Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo Âu châu. Seljuk và
Byzantine đã xé mảnh đất đánh nhau tại đó. Một hoàng tử Seljuk thành lập
một vương quốc có an ninh gọi là vương quốc Rum (Rum là thành phố
Rome trong tiếng Ả-rập) nhưng các đội quân của thập tự chinh đi qua vùng
đất này làm phá vỡ an ninh xã hội và các bộ lạc Seljuk đã đánh nhau dành
quyền lực làm cho vương quốc này bị suy thoái thêm.
Trước khi các cuộc thập tự chinh kết thúc, các hoàng tử Thổ khác nhau
đã phần nào kiểm soát được miền Đông Tiểu Á, nhưng chỉ một phần nào
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thôi; Hoàng đế Byzantine kiểm soát phần phía Tây. Tiểu Á trở thành vùng
vô an ninh, không có luật pháp, trong đó có cả người Thiên Chúa giáo và
người Thổ sinh sống nhưng không có người cai trị.
Sự bùng nổ của Mông Cổ mang dân cư của các bộ lạc Thổ ra khỏi vùng
thảo nguyên Trung Á, di cư tới Tiểu Á, nhưng cuối cùng ở đây họ cảm thấy
như ở nhà. Vì sao ở đây? Vì người du mục thảo nguyên có xu thế thích loại
môi trường không luật pháp này. Như các thị tộc tự trị, họ có người lãnh
đạo và cách xử lý riêng, không cảm thấy bị gò bó bởi luật lệ hay guồng máy
mà chính phủ đã đặt ra. Ở một vùng biên giới đang tranh cãi, họ có thể đi
lang thang nơi nào họ muốn, cho đàn vật ăn cỏ nơi nào họ muốn, cung cấp
nhu cầu của họ bằng cách đột kích những cư dân trong vùng như họ đã từng
làm theo truyền thống của dân du mục vùng thảo nguyên.
Người Thiên Chúa giáo vẫn sống trong vùng vô chính phủ này, các thị
trấn nhỏ và các làng mạc đây đó nhưng không có chính phủ đảm bảo an
toàn cho các con đường, không có cảnh sát đến giúp những người bị cướp
hàng và không có cơ quan nào đứng ra giúp trong trường hợp bị cháy, lũ lụt
hay thảm hoạ khác. Hệ thống xã hội bị sụp đổ hoàn toàn, vì thế một người
sẽ không có ai giúp khi gặp hoạn nạn ngoại trừ gia đình, bạn bè hay dòng
huynh đệ Sufi của mình.
Vì nhóm Sufi chớm nảy nở khắp vùng này, những vị tâm linh thần bí
lang thang bắt đầu đi khắp vùng. Một số đến từ Ba Tư và từ miền Đông xa
lắc xa lơ; một số nổi lên trong vùng. Nhiều người là dervish, tức là những
người muốn sống trong tình trạng nghèo khổ để huấn luyện tâm linh. Họ
không làm việc mà sống nhờ vào của bố thí để có thời gian trầm tư về Allah
(Thượng Đế).
Những người lang thang thần bí này cũng lập dị; nếu bạn sống nhờ vào
của bố thí thì sẽ có lợi thế khi đứng ngoài đám đông. Kalenđar, một trong
những người lang thang thần bí đầu tiên này đi từ thị trấn này đến thị trấn
khác với đoàn môn đệ của ông, tất cả đều hò hét, đánh trống, hát, cầu kinh,
nói huênh hoang, hô hào điên cuồng để kêu gọi người dân đến với Thượng
Đế và thúc giục họ đánh những người ngoại đạo, đánh họ, đánh! Ông và
các môn đệ có mái tóc rối bù, quần áo tả tơi, khuấy động sự an bình, nhưng
họ kích thích cảm xúc nồng nhiệt và các ý tưởng lạ, bất cứ nơi nào
Kalenđar đi tới thì tình huynh đệ nảy mầm theo bước chân của ông ta.
Như một loại phòng thủ chống lại người đàn ông ngông cuồng như
Kalenđar, những người có địa vị trong xã hội ủng hộ một vị tâm linh thần bí
khác tên là Bektash, một người tu khổ hạnh khắt khe. Vì sự điều độ của
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mình, Bektash có một sức mạnh náo động về bản thân của ông, nhưng ít ra
ông không la hét. Ông trở thành vị Sufi được giới học giả ưa thích.
Rồi có những ông Dervish Mevlevi, những người được dân trí thức yêu
thích vì kiến thức của họ. Họ xoay quanh một nhà thơ tên là Jalaluđin,
người sinh ra ở Balkh, vì lý do này, ở Afganistan, ông được biết là
Jalaluđin-i Balkhi. Khi lực lượng Mông Cổ bắt đầu hợp lại xung quanh
Genghis Khan, ông chỉ là một cậu bé. Cha ông đoán được chuyện không
may sẽ tới và mang gia đình ông đến miền Tây, vương quốc tả tơi của Rum,
vì lý do này mà phần lớn thế giới biết đến nhà thơ này qua tên Jalaluđin-i
Rumi (“Jalaluđin của La Mã.”)
Cha của Rumi là người có học và ông đã mở một trường học. Rumi lớn
lên và dạy ở đó vì ông đạt được tiếng tốt về học tập. Theo truyền thống, ông
đã viết các luận thuyết tôn giáo làm cho mọi người rất tôn trọng và ông thu
hút được nhiều học sinh, những người đổ xô đến lớp học và lắng nghe lời
ông giảng dạy.
Một khúc quanh trong tiểu sử của Rumi là vào một ngày khi một người
lạ mặt rách rưới đến lớp học của ông. Ông ta ngồi cuối lớp nhưng không
giữ yên lặng. Ông bật lời thành bài hát, làm phá vỡ lớp học – người ta xem
dường ông ta bị điên. Học trò của Rumi túm giữ người lạ mặt và tìm cách
tống ông ta ra khỏi lớp học, nhưng Rumi ngăn cản và hỏi người đàn ông là
ai và ông ta muốn gì.
“Ta là Shams-i Tabrez”, người lạ nói: “Ta đến để tìm ngươi!”
Trước sự ngạc nhiên của học trò, Rumi gập sách lại, vứt bỏ áo choàng
và nói “Những ngày dạy học của ta đến đây đã kết thúc. Đây là vị sư phụ
của ta.” Ông đi ra khỏi lớp học với Shams và không bao giờ quay trở lại
nữa.
Jalaluđin và người lạ mặt khắng khít không thể tách rời với nhau, liên
kết hoàn toàn mật thiết trong lĩnh vực tâm linh đến mức Rumi bắt đầu ký
tên vào bài thơ của mình với tên của vị sư phụ: bài thơ trữ tình trong giai
đoạn này được gom lại thành Các tác phẩm của Shams-i Tabrez. Trước khi
Rumi gặp Shams, ông là một nhà văn được kính trọng, các tác phẩm của
ông có thể được người đời yêu chuộng trong một trăm năm nhưng sau khi
gặp Shams, ông trở thành một trong những nhà thơ thần bí vĩ đại nhất trong
lịch sử văn học.
Sau nhiều năm, ông Shams biến mất một cách bí ẩn và Rumi tiếp tục
viết tuyển tập thơ ngàn trang gọi là Mathnawi Manawi (Bút Tâm Linh).
Trong trang mở đầu nổi tiếng, Rumi đưa ra câu hỏi: vì sao điệu sáo lại buồn
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thấu xương đến vậy? Rồi ông tự trả lời: vì cây sáo bắt đầu từ cây sậy, mọc ở
bờ sông, đâm rễ vào đất. Khi làm thành cây sáo, nó bị tách ra khỏi rễ. Tiếng
than buồn trong bài hát là sự khao khát để nối kết với nguồn. Trong ba
mươi ngàn cặp câu thơ tiếp theo, Rumi tuôn ra những ngôn ngữ đầy mỹ lệ
với tình yêu tâm linh, minh hoạ biểu tượng người thổi sáo có thể lấy lại sự
kết nối với cội nguồn. Rumi vẫn có ảnh hưởng sâu đậm, ngay cả trong thế
giới Tây phương ngày nay, nơi bản dịch các tác phẩm của ông bán chạy
hơn so với tác phẩm của mọi nhà thơ khác.4
Tóm lại, dòng Sufi có cái gì đó cho mọi sở thích và mọi giai cấp khác
nhau. Sufi đã cải đạo người du mục đồng cỏ vào Hồi giáo, do vậy các bộ
lạc này hấp thụ tình yêu của Hồi giáo trước khi hấp thụ các học thuyết của
nó. Dòng Sufi quấn với các hiệp hội thợ thủ công, với các hội thương buôn,
với giai cấp nông dân, với các nhóm quân đội quý tộc – như một mạng lưới,
Sufi kết nối tất cả các nhóm khác nhau trong thế giới nguyên tử hoá này.
Một số hội ái hữu Sufi phát triển các ý tưởng futuwwah thành hiệp hội
các chiến sĩ Hồi giáo gọi là Ghazi. Từ ghazi có ý nghĩa là cái gì đó giống
như “vị chiến sĩ mộ đạo”. Tổ chức này giống như nhóm kỵ sĩ Thiên Chúa
giáo và dân quân của thời thập tự chinh ngoại trừ là không ai ra lệnh cho
họ, bởi vì Hồi giáo không có nhân vật như đức giáo hoàng để ban lệnh.
Thay vào đó, ghazi tự ra lệnh cho họ, hình thành xung quanh một số hiệp sĩ
tài cao và lấy cảm hứng từ một số sheikh lôi cuốn. Họ lấy mũ trùm đầu và
áo choàng cùng các phụ kiện khác như huy hiệu thành viên trong nhóm của
họ. Họ tạo nên các lễ nghi nhập hội liên quan đến lời thề, vật bảo đảm, đồ
tạo tác hình tượng và các di vật như những thứ mà các cậu con trai thường
tưởng tượng khi họ lập nên các “câu lạc bộ bí mật” lúc còn bé.
Các thành viên của dòng ghazi tập trung cuộc sống của họ xung quanh
các vụ đột kích vào lãnh địa của người Thiên Chúa giáo để thực hiện các
hành động dũng cảm vì một đức tin đúng đắn. Họ rất giống các kỵ sĩ như
truyền thuyết sử tích của các vị anh hùng dũng cảm thời vua Arthur cổ đại
nước Anh nhưng ghazi là kỵ sĩ của Hồi giáo.
Hàng trăm nhóm ghazi này xuất hiện, có nhóm lớn và nhóm nhỏ. Trong
việc tìm kiếm danh tiếng và vận may, những hiệp sĩ này xông vào biên giới
“hành quân”, dải đất phình ra mà Byzantine vẫn chính thức công nhận
nhưng nơi đó chính quyền của họ kiểm soát một cách lu mờ. Thỉnh thoảng
một số thủ lĩnh ghazi chiếm được đủ đất để tạo một bang nhỏ của riêng họ,
và nhanh chóng tuyên bố mình là một amir (emir, tiểu vương xứ Ả-rập) và
bang nhỏ của họ là một tiểu vương quốc Ả-rập. “Amir” là một danh hiệu
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Hồi giáo từng có nghĩa là “người chỉ huy” nhưng ngày nay có nghĩa như
“hoàng tử”.
Với miền Đông Anatolia kết tinh thành nhiều tiểu vương quốc ghazi
nhỏ, uy thế Byzantine bị suy thoái và vùng đất không luật pháp co lại về
phía Tây – rồi tình thế trở nên căng thẳng hơn: các cuộc hành quân biên
giới là sữa mẹ cho các bang ghazi. Vì vùng tranh cãi di chuyển, các hiệp sĩ
ghazi cũng vậy; họ thoát ra từ các tiểu vương quốc được thiết lập và đi vào
miền Tây hoang vu, nơi một người có thể vẫn tự chứng minh tính anh hùng
trong trận chiến và chiếm đoạt chiến lợi phẩm.
Tuy nhiên, ở điểm nhất định, miền Tây hoang vu không lùi lại vì biên
giới giáp với thủ phủ là Constantinốp mà đế chế Byzantine có thể chống cự.
Các kỵ sĩ ghazi đi từ miền Đông bắt đầu tập trung ở các bang tiền tuyến này
sát mũi với vương quốc Byzantine. Họ có thể tìm được việc làm ở đây
trong ít nhất 50 năm sau khi ngừng chiến ở phần còn lại của Anatolia. Các
bang tiền tuyến do đó phát triển mạnh mẽ hơn trong khi các tiểu vương
quốc phía Đông phát triển yếu hơn. Đây chính là nơi, ở biên giới quân sự
hoá này, một cường quốc mới được hình thành.5
Năm 1258 Tây lịch, năm mà Hulagu phá huỷ thành Bát-đa, một cậu bé
tên là Othman được sinh ra trong một gia đình ghazi có thế lực ở Anatolia.
Con cháu của Othman được gọi là Othmanli hay Ottoman, như người ở Tây
phương phát âm và cuối cùng họ xây dựng một đế chế hùng mạnh.
Không phải bản thân Othman xây dựng một đế chế; ông chỉ thu xếp để
xây dựng tiểu vương quốc ghazi nhỏ có thế lực nhất ở Anatolia. Tổ tiên
cuối cùng của ông là những người du mục đồng cỏ khắp Trung Á, một thị
tộc của khoảng 400 người Mông Cổ chạy trốn và ông không di cư xa khỏi
gốc rễ của mình. Cung điện của ông là con ngựa, ngai vương của ông là yên
ngựa và văn phòng của ông là túi yên. Thủ đô của ông là nơi ông cắm trại
vào ban đêm. Tất cả những gì ông thực sự để lại cho người kế vị là một sự
phát triển. Trong thời gian đánh nhau, ông có thể dẫn đầu đoàn quân của
mình đến các tỉnh biên giới và gom chiến lợi phẩm bằng cách đánh người
Thiên Chúa giáo. Ngoài thời gian này, ông thu thuế từ bất kỳ người nào
định cư sản xuất mà ông tìm thấy trong vùng mình kiểm soát.
Khi bộ tộc Ottoman phát triển mạnh hơn, họ bắt đầu thu hút các bang
ghazi khác, đôi khi bằng cách xâm chiếm họ, đôi khi bằng cách mua chuộc.
Các thủ ghazi lĩnh tối cao trở thành những quý tộc phong kiến có quyền lực
riêng nhưng phục vụ dưới quyền lực lớn hơn, tức là người đứng đầu của gia
đình Ottoman.
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Ottoman hưởng lợi từ những may mắn nhỏ nhưng làm nên sự khác
nhau giữa thành công và thất bại cho một triều đại gia đình: đó là họ có một
loạt những người chuyên quyền sống lâu, tất cả đều rất có khả năng. Một
trong số những vị lãnh đạo ưu tú là Murat Đệ Nhất đã chèo thuyền qua Hắc
Hải và chiếm thêm một ít lãnh thổ của Âu châu qua sự chinh phục của
mình. Vào thời của ông (1350-1389 Tây lịch), triều đại Ottoman không còn
cai trị từ lưng ngựa mà có một thủ đô ở thành phố, một cung điện, một bộ
máy chính phủ, một chính sách thuế má và một ngân khố. Những vị cai trị
Ottoman chứng tỏ rằng họ có nền văn minh Hồi giáo bậc cao, trong đó có
một số lễ nghi, sự phô trương theo nghi thức của đế chế Byzantine của Âu
châu.
Một vị cai trị Ottoman khác là Bayaziđ Đệ Nhất (1389-1402 Tây lịch)
khởi đầu một chương trình gọi là devshirme, gồm việc mang những cậu bé
bị bắt giữ từ người Thiên Chúa giáo Âu châu vào trong lâu đài của ông,
nuôi chúng như những người Hồi giáo và đào tạo chúng thành những người
lính xuất sắc. Đây thực sự là những mamluk quen thuộc của Hồi giáo bởi
cái tên khác; mamluk là những cậu bé Thổ lớn lên ở cung điện Ả-rập hay
Ba Tư, đây là những cậu bé Thiên Chúa giáo sinh trưởng trong cung điện
Thổ Nhĩ Kỳ. Những người lính xuất thân từ devshirme được gọi là
janissary, đó là cách phát âm của Tây phương của cụm từ Thổ Nhĩ Kỳ Yeni
Ceri, có nghĩa là “lính mới”.
Đội quân Janissary của Bayaziđ tạo nên một chiến dịch mới, tách ông
ra khỏi truyền thống phong kiến ngày xưa, những ghazi quý tộc tối cao vẫn
truy nguyên nguồn gốc của họ đến tận vùng Trung Á và họ vẫn cung cấp
cho Bayaziđ lính bộ binh, nhưng janissary đã cung cấp cho ông đoàn sĩ
quan chuyên nghiệp để tiến tới.
Những cuộc tấn công của Bayaziđ tiến sâu hơn vào Âu châu. Vua của
Pháp và vua Hungary tập hợp lại và thiết lập lực lượng để ngăn chặn nhưng
Bayaziđ đã đánh tại đội quân liên minh của họ năm 1396 ở Nicopolis, một
thị trấn ở Bulgari ngày nay. Bây giờ vị lãnh tụ (amir) của Ottoman thực sự
cai trị một đế chế. Thực tế, Bayaziđ lớn mạnh vượt qua danh hiệu amir.
Ông gọi mình là quốc vương (hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ), do đó tuyên bố mình
là vị lãnh tụ của Đar al-Islam, một đế chế thế tục của caliphat. Những cuộc
đột kích của ông trở thành những chiến dịch phát triển mạnh mẽ và hàng
năm ông bắt đầu một chiến dịch mới, năm này đánh phía Tây, năm sau
đánh phía Đông để thu hút các tiểu vương quốc ghazi và mở rộng quyền
thống trị của mình tới khu trung tâm Hồi giáo cổ. Ông chạy tới chạy lui,
chuyển động với tốc độ chóng mặt mà người ta bắt đầu gọi ông là Tiếng
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Sét. Sự bành trướng lãnh thổ làm cho ông lấy được vẻ phóng khoáng của
Caesar (hoàng đế La Mã) khi xưa.
Rồi tất cả bị sụp đổ như lá bài. Trong một trận đánh ở phía Đông,
Bayaziđ đương đầu với một lực lượng ghê gớm hơn – đó là lực lượng của
ông Timur-i-lang kinh hoàng. Các lãnh chúa phong kiến của Bayaziđ đã mở
cửa mời ông Timur đi vào Anatolia. Họ tức giận vì chủ quyền của họ bị rơi
vào tay của Ottoman và họ gửi một thông điệp tới Timur, phàn nàn với ông
ta rằng Bayaziđ đã bận rộn với Âu châu quá nhiều, có thể là vì ông Bayaziđ
đã trở thành một người Thiên Chúa giáo rồi. Đúng vậy, Timur-i-lang không
chịu đựng những loại rơm rác đó, vì cùng với việc là một người độc ác tàn
nhẫn chưa từng có, ông cũng là một người Hồi giáo, tự cho mình là một
người yêu thích văn hoá nghệ thuật bậc cao, một học giả trong sự tưởng
tượng của ông và là một người bảo vệ Hồi giáo tận tâm.
Năm 1402, tại gần thành phố Ankara, hai ông vua bảo trợ văn hoá nghệ
thuật này đã bỏ chi tiết nhỏ nhặt sang một bên, mang đao búa đến chém giết
lẫn nhau, cầu trời cho người tồi nhất sẽ thắng. Timur-i-lang biểu hiện ra
mình hung ác hơn người kia, tiêu diệt toàn bộ quân đội Ottoman, bắt hoàng
đế sultan Bayaziđ, nhốt ông vào chuồng cọp như như một con thú và lôi
ông ta về trạm nhốt độc đáo ở Samarquand, Trung Á. Nỗi tuyệt vọng và sự
nhục nhã trùm lên Bayaziđ đến mức ông đã tự vẫn. Ở phía Tây, những
người con trai của ông Bayaziđ đứng lên cấu xé những mảnh đất còn lại của
một đế chế bị cắt xén.
Sự kiện đó làm như đế chế Ottoman bị kết thúc một cách ngoạn mục
như là các tiểu vương quốc của người Thổ loé lên trong chốc lát rồi tắt lụi.
Nhưng trong thực tế, vương quốc này lại khác hẳn. Từ vị cai trị Othman
cho tới Bayaziđ, đế chế Ottoman không chỉ chinh phục các lãnh thổ mới mà
họ đã thiết lập một trật tự xã hội mới (mà tôi sẽ mô tả trong vài trang) nữa.
Ở đây, chúng ta chỉ nói rằng trong sự chém giết nhất thời của Timur, dân
Ottoman vẫn còn có tài nguyên xã hội dồi dào đến nỗi họ có thể tái thiết để
sống lại. Timur chết trong vòng một thập niên sau trận đánh đó, và đế chế
của ông nhanh chóng bị xé vụn thành những vương quốc nhỏ (nhưng rực rỡ
về văn hoá) ở phía Tây của Afganistan. Ngược lại, đế chế Ottoman không
chỉ phục hồi mà còn bắt đầu hưng thịnh.
Năm 1452 nó tiến lên mức độ cao hơn, một tia sáng loé lên rạng rỡ khi
một hoàng đế mới tên là Sultan Mehmet tiếp quản ngai vương. Mehmet
thừa kế một đế chế trong tình trạng tốt, nhưng ông có vấn đề đối với những
người kề cận. Lúc ấy, ông mới được 21 tuổi và những người cứng rắn hơn,

Sự Tái Sinh

187

già dặn hơn đang vây quanh một cách thèm thuồng, mỗi người trong nhóm
đó đều nghĩ rằng một người già hơn, dẻo dai hơn, khao khát hơn (như
mình) sẽ trở thành một ông vua tốt hơn. Mehmet biết ông phải làm cái gì đó
thật là độc đáo cho các đối thủ thoái lui để mình nắm vững quyền lực.
Vì vậy ông quyết định chinh phục thủ phủ Constantinốp của vương
quốc Byzantine.
Thành Constantinốp không phải là một thành trì có giá trị về mặt quân
sự. Người Ottoman đã từng bao quanh nó và đẩy ảnh hưởng của Byzantine
về phía Đông Âu. Thành phố Constantinốp đúng hơn là một mong ước tâm
lý: có ý nghĩa tượng trưng rộng lớn cho cả Đông Âu và Tây Âu.
Hướng về phía Tây, một con đường nguyên vẹn không bị ngắt quãng
chạy từ Constantinốp thẳng tới Rome, con đường này vốn đã nổi tiếng từ
thời hoàng đế Augustus và Julius Caesar. Đối với người Thiên Chúa giáo,
thành Constantinốp vẫn là thủ đô của đế chế La Mã nơi mà hoàng đế
Constantine đã mang Thiên Chúa giáo vào. Chỉ khi những sử gia sau này
nhìn vào phía Đông của lịch sử La Mã và gọi nó bằng một tên mới. Bản
thân người Byzantine vẫn gọi mình là người La Mã và nghĩ thành phố của
họ là Rome mới.
Nhưng với người Hồi giáo, bản thân Thiên Sứ Muhammađ một lần đã
mô tả chiến thắng cuối cùng của Hồi giáo có thể với tới khi người Hồi giáo
chiếm được Constantinốp. Vào thế kỷ thứ 3 của Hồi giáo, nhà triết học Ảrập al-Kindi tiên đoán rằng khi người Hồi giáo chiếm được Constantinốp
thì sẽ làm phục hưng Hồi giáo và tiếp tục cai trị thế giới. Nhiều học giả nói
rằng người xâm chiếm Constantinốp sẽ là vị Mahđi, “Người được mong
đợi”, một nhân vật thần bí mà nhiều người Hồi giáo mong được thấy khi
lịch sử tiến đến điểm cuối. Do đó Mehmet có lý do để tin rằng việc chinh
phục Constantinốp sẽ tạo nên những mối quan hệ phi thường làm cho cả thế
giới nhìn ông khác đi.
Giờ đây nhiều chuyên gia kỹ thuật làm việc cho Ottoman kể cả kỹ sư
người Hungary tên là Urban, chuyên về nghệ thuật thiết kế súng thần công,
một loại vũ khí tương đối mới. Vua Mehmet yêu cầu ông Urban làm cho
ông một cái gì đặc biệt dọc theo những tuyến này. Urban lập một xưởng
đúc cách Constantinốp khoảng 150 dặm để làm pháo binh. Kiệt tác của ông
là súng thần nông dài khoảng 8,2m và lớn đến mức một người có thể nằm
gọn trong nòng. Cái gọi là Basilic (cà-nong) có thể bắn một viên đá bằng
sành (granit) nặng 540 kg và có thể bay xa đến 1 dặm.
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Nhưng nó lớn đến nỗi phải cần đến 90 bò đực và khoảng 400 người để
di chuyển khẩu súng khổng lồ này ra chiến trường. Khi hoạt động thì
Basilic quá to: cần ba giờ để nạp đạn, mỗi lần bắn nó nảy mạnh đến mức có
xu thế giết nhiều người ở đằng sau hơn là đằng trước. Bên cạnh đó, ở
khoảng cách 1 dặm nó không còn chính xác nữa, thực tế nó đã bắn trượt
qua cả thành phố Constantinốp; nhưng đây không phải là vấn đề. Khẩu
súng lớn không phải là tài sản quân sự quan trọng nhưng là một tài sản
tượng trưng quan trọng – thông báo với thế giới rằng đây là một loại thần
công mà Ottoman sẽ mang ra chiến trường. Tất nhiên, ngoài Basilic, họ có
nhiều súng thần nông nhỏ hơn. Họ được trang bị vũ khí tốt nhất và có quân
đội kỹ thuật tiên tiến nhất thời đó.
Cuộc bao vây Constantinốp kéo dài 54 ngày nhưng không hề có dấu
hiệu bị cạn lương thực hay có thể bị đánh chiếm. Nằm trên mũi đất hình
tam giác giống như cái sừng tê giác, nó có thể nhìn qua eo biển Bosporus
bên này và biển Marmara ở bên kia. Ở những phía này nó có đê biển cao và
các mũi đất cao nhìn được ra eo biển hẹp, từ đó Byzantine có thể bắn phá
bất kỳ thuyền nào tiến về thành phố. Trên đất liền, nó có một loạt các bức
tường đá trải dài qua toàn bán đảo từ biển này tới biển kia, mỗi bức tường
có hào bao quanh riêng. Mỗi cái hào rộng và sâu hơn và mỗi bức tường dày
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và cao hơn cái trước. Bức tường bên trong nhất cao 30m và dày hơn 9m;
không ai có thể vượt qua, đặc biệt là từ khi Byzantine có vũ khí bí mật gọi
là hoả lực Byzantine, một chất cháy dính được phóng từ máy phóng và bắn
toé ra khi chạm đất, đâm vào thịt. Nước không thể dập tắt được nó – thực tế
nó có thể là dạng ban sơ của bom napan.
Tuy nhiên, chiến sĩ Ottoman rất bền bỉ. Súng thần nông vẫn nổ, lính
Thổ vẫn nạp liệu, quân đội bao vây khổng lồ tuyển lính mới từ nhiều bộ lạc
và quần thể khác nhau gồm cả người Ả-rập, Ba Tư và thậm chí người Thiên
Chúa giáo Âu châu, đột kích thành luỹ nhưng cuối cùng trận chiến tuỳ
thuộc vào thực tế là ai đó quên đóng một cửa nhỏ ở một góc của bức tường
thứ ba và là bức tường vững chắc nhất. Một đội quân Thổ chĩa mũi dùi tập
trung đánh vào khu đó, củng cố khu vực, mở một cổng lớn hơn cho lực
lượng của họ và bỗng chốc thủ đô của đế chế tồn tại lâu nhất của thế giới
Tây phương bị đốt cháy.
Mehmet cho phép quân của mình cướp phá Constantinốp trong ba ngày
nhưng không dài hơn một phút nào. Ông muốn quân của mình giữ gìn
thành phố, không phá huỷ nó vì ông muốn dùng nó như thủ đô của riêng
mình. Từ thời điểm này, thành phố được biết đến một cách thân mật là
Istanbul (thay đổi tên chính thức sẽ không xảy ra cho tới vài thế kỷ sau) và
vị vua chiến thắng từ nay về sau được vinh danh là Mehmet – Vị Chinh
Phục.
Hãy tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu người Hồi giáo chiếm được
Constantinốp trong thời ban đầu của sự bành trướng? Nếu Constantinốp
chứ không phải Bát-đa là thủ đô của Abbasiđ: phân hai đường nước nối
giữa Hắc Hải tới Địa Trung Hải, sở hữu tất cả các cảng họ cần để hạ thuỷ
các hạm đội đi qua Aegean và Địa Trung Hải tới Hy Lạp và Italia và tới bờ
biển Tây Ban Nha và Pháp và qua eo biển Gibraltar tới bờ biển Đại Tây
dương tới Anh và Scanđinavi, kết hợp với năng lực đã được chứng minh
của họ ở chiến tranh trên đất liền – tất cả mọi lãnh thổ Âu châu có thể sẽ
được thu nhập vào đế quốc Hồi giáo.
Nhưng 700 năm trôi qua kể từ thời caliphat đầu tiên, châu Âu không
còn là một lục địa riêng rẽ, tồn tại trong sự bần cùng nghèo khổ. Nó là một
lục địa đang vươn lên. Trên bán đảo Iberian, các vị vua Thiên Chúa giáo
đang bận rộn đánh đẩy những đội quân mệt mỏi của người Hồi giáo bật trở
ngược về châu Phi và tài trợ cho những chuyến du hành qua đường biển nổi
tiếng như ông Columbus để đi khám phá thế giới. Nước Bỉ phát triển thành
trạm tài chính quốc tế, Hà Lan đang thiết lập nền kinh doanh đáng sợ, nước
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Itali đang chớm nở đi vào thời phục hưng, Anh và Pháp đang hợp nhất
thành quốc gia. Thành Constantinốp (Istanbul) mang cho đế chế Ottoman
một nền tảng hoạt động vô song nhưng người Thiên Chúa giáo tại Âu châu
không còn dễ bị hạ gục nữa. Tuy nhiên, vào thời điểm này, không ai biết ai
đang lên và ai đang suy tàn, với chiến thắng của Ottoman, đế chế này chắc
chắn sẽ làm sống lại nền văn minh Hồi giáo.
Vào thời điểm chinh phục, Istanbul chỉ có khoảng 70.000 người vì thế
Mehmet – vị Chinh Phục đã khởi đầu các chính sách như giảm thuế và phân
phát tài sản để phục hồi số dân cho thủ đô mới của ông. Ông cũng phục hồi
các giáo lý Hồi giáo cổ điển về chiến dịch chinh phục: người không phải
Hồi giáo được tự do tôn giáo và sở hữu đất đai, tài sản nhưng phải trả tiền
jizya. Mọi tôn giáo và sắc dân từ từ đổ về Istanbul làm cho nó thành một thế
giới vi mô của một đế chế đa dạng, phong phú.6
Giờ đây Ottman cai trị một đế chế trải giữa châu Âu và châu Á với lãnh
thổ trải qua hai lục địa. Thành phố lớn nhất trên thế giới là của họ. Tuy
nhiên, thành tựu lớn nhất của Ottoman không phải là sự chinh phục nhưng
vì lý do khác. Trong tiến trình 15 thập niên cai trị, họ đã thiết lập một nền
trật tự xã hội mới rất độc đáo. Bằng cách này hay cách khác, nồi súp hỗn
loạn gồm dân du mục, nông dân, chiến sĩ bộ lạc, những vị tâm linh thần bí,
kỵ sĩ, thợ thủ công, lái buôn và nhiều dạng khác cư trú ở Anatolia đã hợp lại
thành một xã hội phức tạp đều đặn cài vào nhau, cân bằng với nhau, mỗi
thành phần hoạt động như cái khúc mắt xích móc nối với các thành phần
khác. Trước đây chưa bao giờ thấy một trật tự như thế và sau này cũng vậy.
Chỉ có xã hội Mỹ đương thời là tương tự với sự phức tạp của xã hội
Ottoman – nhưng chỉ tương tự về sự phức tạp mà thôi. Điều hóc búa là ở
chi tiết và thế giới của chúng ta khác với thế giới Ottoman ở mọi chi tiết.
Nói chung, thế giới Ottoman được chia theo chiều ngang giữa tầng lớp
cai trị để đánh thuế, tổ chức, ban hành luật pháp, đi đánh trận, và một tầng
lớp thần dân đã sản xuất và đóng thuế. Nhưng nó cũng được tổ chức theo
chiều dọc bởi các cấp bậc và nhóm huynh đệ Sufi. Vì thế người dân bị chia
cắt theo các tầng lớp của họ có thể thấy bản thân họ liên kết trong sự tôn
kính dưới một vị tâm linh thần bí (vị sheikh).
Mặt khác, toàn bộ xã hội Ottoman được chia thành các cộng đồng tôn
giáo, mỗi cộng đồng với sự phân chia riêng của nó theo chiều dọc và chiều
ngang và mỗi vùng là một quốc gia bán tự trị hay còn gọi là millet, chịu
trách nhiệm về lễ nghi tôn giáo riêng, sự giáo dục, công bằng, từ thiện và
các dịch vụ xã hội của nó.
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Ví dụ người Do Thái là một millet, đứng đầu bởi vị tu sĩ chính của Do
Thái ở Istanbul, một xã hội đáng lưu ý vì người Do Thái đến Ottoman rất
đông trong thế kỷ thứ 14 và 15, chạy trốn khỏi sự ngược đãi ở Âu châu –
Anh đã trục xuất họ trong thời các cuộc thập tự chinh, họ đã bị tàn sát dưới
thời Nga hoàng ở Đông Âu, bị tra tấn dưới thời tôn giáo pháp đình
(inquisition) nhằm trục người dị giáo ra khỏi Tây Ban Nha và sự kỳ thị
chủng tộc săn đuổi họ ở mọi nơi.
Cộng đồng Thiên Chúa giáo chính thống của phía Đông là một millet
khác, dẫn đầu bởi giáo trưởng của Constantinốp (như người Thiên Chúa
giáo vẫn gọi) và ông có thẩm quyền đối với tất cả người Thiên Chúa giáo
Xla-vơ trong đế chế, một con số đang tăng lên khi Ottoman mở rộng sự
chinh phục của họ ở Âu châu.
Rồi có một millet của dân Armenia, một cộng đồng Thiên Chúa giáo
tách ra khỏi Hy Lạp vì các nhà thờ Hy Lạp và Armenia coi học thuyết của
nhau là dị giáo.
Lãnh đạo của mỗi millet đại diện cho người dân của mình ở sân nhà và
trả lời trực tiếp với quốc vương. Một mặt, người Hồi giáo là một trong
những millet này và họ cũng có một vị lãnh đạo, Sheikh al-Islam “vị thông
thái của Hồi giáo”, một vị trí do vua Bayaziđ tạo ra một thời gian ngắn
trước khi ông bị Timur-i-lang đánh bại. Sheikh al-Islam lập pháp theo giáo
luật sharia của Hồi giáo và chỉ huy một quân đội gồm các vị pháp lý, xét xử
các vị thẩm phán và các vị mullah, tức là những người mang thanh thiếu
niên vào tôn giáo, cung cấp nền giáo dục tôn giáo cơ bản và quản lý các lễ
nghi ở các vùng lân cận và các làng ở địa phương.
Tuy nhiên, sharia không phải là luật duy nhất của địa phương. Cũng có
bộ luật của quốc vương, một hệ thống pháp luật song hành để giải quyết các
vấn đề quản lý, thuế má, tương tác giữa các millet và mối quan hệ giữa các
tầng lớp khác nhau, đặc biệt là tầng lớp dân thường và tầng lớp cai trị.
Đừng cố đi theo sự phức tạp này: sự phức tạp của hệ thống Ottoman bất
chấp sự mô tả rút gọn. Tôi chỉ muốn đưa cho độc giả thấy hương vị của nó.
Toàn bộ hệ thống luật pháp song hành này, bao gồm các luật sư, công chức
và thẩm phán, những người định hình và áp dụng nó, dưới thẩm quyền của
vị đại tể tướng, người đứng đầu bộ máy của cung điện (một thế giới tổng
thể khác). Vị tể tướng này là nhân vật có quyền lực đứng thứ hai của đế chế
sau quốc vương.
Hay ông này đứng vào hàng thứ ba? Nói cho cùng thì ông Sheikh alIslam có quyền xem xét lại mọi bộ phận pháp luật và phủ quyết nếu ông
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cho rằng nó mâu thuẫn với giáo luật Hồi giáo thì phải mang trở về để sửa
đổi.
Mặt khác, sự phục vụ của ông Sheikh al-Islam là để làm hài lòng quốc
vương vì nó là bộ luật mà vị đại tể tướng đang quản lý. Vì thế, nếu vị đại tể
tướng và Sheikh al-Islam mâu thuẫn với nhau ... thì hãy đoán xem ai phải
xuống nước? Phải chăng là vị đại tể tướng phải xuống nước?
Bạn sẽ thấy nó như thế nào: kiểm tra rồi cân bằng, kiểm tra rồi cân
bằng...
Một hệ kiểm tra và cân bằng khác được xây dựng ở xã hội Ottoman
liên quan đến hệ thống devhirme do vua Bayaziđ lập nên. Cũng như tôi đã
nói ban đầu, đây chỉ là hệ thống mamluk nhưng với tên khác. Như mamluk,
lính của vua (janissary) đầu tiên là được huấn luyện để phục vụ như vệ sĩ
của vị cai trị. Nhưng rồi chức năng của lính được mở rộng.
Nhưng sĩ quan janissary đều không mãn thúc như người lính bình
thường. Một số được huấn luyện các kỹ năng quản lý. Một số khác được
huấn luyện về văn hoá. Vua bắt đầu bổ nhiệm những người lính có kỹ năng
vào trong guồng máy chính phủ với chức vụ cấp cao, cũng như cấp quân
đội và hải quân. Ông cho sĩ quan janissary trông nom các cơ quan văn hoá
nữa. Ông Sinon, vị kiến trúc sư nổi tiếng chịu trách nhiệm trong việc thiết
lập kiểu riêng biệt cho thánh đường Ottoman – một công trình lớn, xây
dựng vững chắc mà trên đỉnh có một mái vòm lớn và nhiều mái vòm hình
nấm nhỏ hơn và bốn tháp hình bút chì ở các góc – khi xưa là một vị sĩ quan
janissary.
Trước tiên, devshirme chỉ thu nhập các cậu bé từ những gia đình Thiên
Chúa giáo ở vùng đất mới chinh phục được. Nhưng Mehmet – Vị Chinh
Phục lập ra một đổi mới chủ yếu khác: ông mở rộng devshirme thành một
giai cấp riêng cũng như một đế chế. Từ nay về sau, bất kỳ gia đình nào dưới
sự cai trị của Ottoman, Hồi giáo hay không phải Hồi giáo, cao hay thấp, có
thể thấy con trai mình được tiếp nhận vào dạng “nô lệ” đặc biệt này. Hệ
thống này có vẻ quái nghịch nhưng lại là một tuyến đường dẫn tới tầng lớp
cao nhất trong xã hội Ottoman.
Qua devshirme, đế chế Ottoman tạo nên một tinh hoa quyền lực mới
cho xã hội của họ. Tuy nhiên, không giống như tinh hoa của các xã hội
khác, lính bị cấm không được quyền cưới vợ hay có con (hợp pháp). Vì thế,
họ không thể trở thành một tinh hoa cha truyền con nối. Trong thực tế,
devshirme là một cơ cấu để xa thải vết bẩn của xã hội. Nó tìm những thanh
niên đầy triển vọng từ tất cả các giai cấp, rèn luyện họ về trí tuệ và thể lực
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tới điểm cao nhất và rồi giao nhiệm vụ cho họ điều hành đế chế. Tất nhiên,
họ tiếp thu quyền lực tốt từ tầng lớp quý tộc già, có truyền thống, quân đội,
tầng lớp quý tộc Thổ, những gia đình này có nguồn gốc tổ tiên ở miền
Trung Á. Tất cả đều vì lợi ích chung vì hệ thống này tước đi mầm mống đối
thủ trong tương lai.
Nhưng Ottoman không loại trừ các đối thủ tiềm năng này, mặc dù họ
có thể triệt hạ. Không, cái thiên tài của hệ thống Ottoman là nó tự kiểm tra
và cân bằng, giữ các gia đình quý tộc ở đúng vị trí và cho họ một chút
quyền lực để khống chế nhóm janissary nếu những tên sĩ quan này có ý đồ
sảo quyệt.
Quyền lực nào được dành cho giới quý tộc cũ? Vâng, họ vẫn là những
chủ đất, sở hữu những mảnh đất lớn nhất trong đế chế và là những người
đóng thuế chính.
Tuy nhiên, “chủ sở hữu đất” là thuật ngữ không chính xác vì quốc
vương mới thật sự là vị sở hữu từng mảnh đất trong đế chế của ông. Ông
chỉ cho thuê những mảnh đất để ưu đãi con người như những “nông trại
đóng thuế” (timar trong tiếng Thổ). Timar là dạng tài sản nông thôn từ
những người mà timar được phép thu thuế. Tất nhiên, những cư dân này
hầu hết là người nông dân làm ruộng sống trên mảnh đất. Người thầu thuế
được phép thu bao nhiêu cũng được từ những người này. Trong việc trao
đổi đặc quyền, họ phải trả cho chính phủ một khoản tiền cố định hàng năm.
Bất cứ thứ gì họ thu được vượt số tiền đó thì được giữ lại và không có giới
hạn cho việc họ được phép thu như thế nào. Phần của chính phủ không phụ
thuộc vào việc người nông dân thu thuế được bao nhiêu mà phụ thuộc vào
lượng đất mà “người nông dân” trông nom. Đó là thuế đất, không phải thuế
thu nhập. Nếu một miếng đất sản xuất vượt tiêu chuẩn, người thầu thuế
hưởng lợi chứ không phải chính phủ. Nếu timar nghèo nàn thì người thầu
thuế chịu mất mát. Nếu anh ta không thể nộp thuế trong một vài năm liên
tiếp thì timar sẽ được giao cho người khác.
Sau một chiến dịch quân sự được thành công, vua có thể thưởng cho
các vị tướng giỏi nhất bằng cách ban cho họ một khoảng timar. Ngoại trừ
những vùng đất mới được chinh phục, thường thường vua phải lấy timar từ
người này để thưởng cho người khác. Thực tế những người có thể mất timar
có nghĩa là quý tộc đất đai chỉ là nửa cha truyền con nối. Đây là một cơ chế
đẩy mạnh tính lưu động xã hội và giữ cho xã hội Ottoman thay đổi.
Bạn có thể cho rằng hệ thống timar này khuyến khích quý tộc Ottoman
bóc lột nông dân. Nói một cách nôm na, họ có thể giữ bất cứ thứ gì thu
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được sau khi trả tiền cho chính phủ. Nhưng thực tế, những người nắm giữ
timar không phải tự do làm gì họ muốn, vì nông dân có thể tố ông chủ timar
lên toà án sharia (toàn án giáo luật Hồi giáo) và đây là toàn bộ thể chế tách
riêng, một quyền lực riêng dựa vào xã hội, được ulama (giới giáo sĩ) kiểm
soát và bố trí. Giới quý tộc không có lối tắt đến đó. Nếu một gia đình muốn
“gài” con trai của mình vào hệ thống luật pháp này thì con trai của họ phải
trải qua một quá trình rất dài để trở thành giáo sĩ. Nhưng trong thực tế, một
quá trình dài như vậy thì quan hệ xã hội của anh ta sẽ là với những vị giáo
sĩ khác. Vì thế mối quan tâm của anh ta sẽ trở thành mối quan tâm của giới
giáo sĩ hơn là bộ tộc hay nguồn gốc gia đình của anh ta.
Tuy nhiên, trong sự vận hành xã hội, giới giáo sĩ không khống chế cuộc
sống tín ngưỡng của người Hồi giáo trong xã hội Ottoman. Sufi tiếp tục
thịnh vượng là tôn giáo của quần chúng, hầu hết mọi người đều tuyên bố sự
hội nhập danh nghĩa với một trong các dòng Sufi và liên quan tích cực tới
một số hội huynh đệ. Điều này không phải để nói rằng tất cả người dân ở đế
chế Ottoman đều thực hành sự thần bí. Đúng hơn là để nói rằng đi theo
phong trào Sufi là đến với văn hoá giân dan, sự mê tín, lăng mộ, bùa ngải,
thuốc chữa, bùa pháp và sự tôn kính “các thánh” Sufi, những vị được cho là
sở hữu các khả năng thần thánh.
Bên cạnh đó, các dòng Sufi này quấn quyện với akhi, hội thợ thủ công
và thương buôn mà tôi đã nhắc trước đó. Các phường hội akhi có hệ thống
tự trị riêng như các tổ chức xã hội. Họ đặt ra các tiêu chuẩn cho thành viên,
cấp giấy phép kinh doanh mới, thu thuế, gia hạn nợ, trả tiền trợ cấp cho
người già, lo chi phí tang lễ, chăm sóc sức khoẻ, cung cấp chỗ ở và súp gà,
cấp học bổng và cũng tổ chức hội chợ, hội diễn, diễn hành và các giải trí
công cộng khác. Mọi phường hội có ông chủ, hội đồng, sheikh và quy trình
chính trị nội bộ riêng. Các thành viên phàn nàn có thể tới các viên chức
phường hội theo cách mà những công nhân công nghiệp hiện đại đến gặp
đại diện công đoàn của họ (nơi công đoàn vẫn tồn tại). Nếu cần, các viên
chức phường hội đại diện cho thành viên của họ ở vụ kiện cáo và kiến nghị
với nhà nước vì thành viên của họ. Cùng một thước đo, nhà nước sắp đặt
các phường hội, đặt ra các tiêu chuẩn cho riêng nó và kiểm soát giá cả cho
quyền lợi chung.
Tất cả những người thợ thủ công thuộc về hội ái hữu và nhiều thành
viên của hội ái hữu cũng thuộc về dòng huynh đệ Sufi liên quan với hội ái
hữu. Các dòng huynh đệ Sufi có các nơi hội họp để các thành viên có thể
tập trung để giao lưu, không chỉ với nhau mà cũng với những thương buôn
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và các lữ khách qua đường, vì những nơi hội họp akhi-Sufi phục vụ như hội
tương tế và các trung tâm mến khách.
Một nét nhìn thoáng qua vào bộ máy xã hội Ottoman không thể làm
cạn sự phức tạp phân dạng của nó: nếu nhìn kỹ hơn và sâu hơn thì người ta
sẽ thấy cùng mức độ phức tạp ở mọi tầng lớp. Mọi thứ được kết nối với mọi
thứ khác và kết nối theo nhiều cách. Tốt nhất là khi tất cả các kết nối đều
cân bằng và hoạt động một cách nhịp nhàng với nhau. Những thế kỷ sau,
khi đế chế đi vào thời kỳ suy đồi, tất cả các phần xoắn lại và các tổ chức ăn
khớp trở nên bế tắc; sự phức tạp của guồng máy nghĩa là sự rắc rối ở nơi
này sẽ biến thành rắc rối tại các nơi khác một cách khó giải quyết – nhưng
cái đó sẽ đến sau. Vào thế kỷ thứ 16, Đế chế Ottoman là một bộ máy hoạt
động rất tuyệt vời.
Sự bành trướng về phía Đông của vương quốc Ottoman bị chặn bởi một
đế chế khác đang lên, đó là vương quốc Safaviđ (sẽ nói thêm chi tiết trong
phần sau), nhưng Ottoman đơn giản là tiến về phía Nam ở điểm đó và chinh
phục khu trung tâm của người Ả-rập cổ từ Ấn Độ dương tới Địa Trung Hải,
rồi chinh phục Ai Cập, loại triều đại mamluk ra khỏi lịch sử và rồi tiếp tục
mở rộng ra phía Tây dọc theo bờ biển Bắc Phi.
Vào thời cực thịnh của họ, trong thời kỳ trị vì ở thế kỷ thứ 16 của vua
Suleiman – vị Tráng Lệ (danh hiệu mà người Âu châu đã gọi ông – nhưng
đối với bản thân, ông thường quen với tên gọi: Suleiman – vị Lập Pháp), đế
chế Ottoman có thể được xếp loại như quyền lực vĩ đại nhất thế giới thời
bấy giờ. Nó nằm giữa châu Âu và châu Á, sở hữu cả Rome (tức là
Constantinốp) và thành phố Mecca thiêng liêng, trong đó có cả Cairo, trung
tâm học vấn của người Hồi giáo; và vua của vương quốc này cai trị nhiều
người và nhiều lãnh thổ hơn bất kỳ nước nào khác. Dĩ nhiên là vị cai trị
Ottoman bắt đầu gọi mình là Caliphat. Không ai tranh luận về danh hiệu.
Tất nhiên, một phần vì không ai nghĩ nó đáng để tranh luận. Danh hiệu chỉ
có ý nghĩa về nghi thức, nhưng vấn đề quan trọng là hoàng đế Ottoman sở
hữu hai danh hiệu quan trọng nhất trong Hồi giáo: lần đầu tiên trong lịch
sử, danh hiệu Caliphat (giáo quyền) và Sultan (vương quyền) hội tụ dưới
một vị quốc vương duy nhất. Với công dân Hồi giáo bình thường, điều này
có nghĩa là chắc chắn lịch sử lại một lần nữa đang nới rộng về phía trước:
“Umma” – cộng đồng Hồi giáo đã quay trở lại trên con đường để trở thành
cộng đồng toàn cầu.
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ĐẾ CHẾ SAFAVIĐ – BA TƯ (906 – 1138 HL)
Tuy vậy, “Caliphat” và “Sultan” không phải là danh hiệu duy nhất
trong thế giới Hồi giáo: cũng có danh hiệu “Imam” như các giáo phái khác
trong Hồi giáo. Đó là trường phái Shi-ait – câu chuyện này mang chúng ta
đến với đế chế Safaviđ của Ba Tư, những người đã chặn sự bành trướng của
Ottoman về phía Đông.
Safaviđ trở thành một đế chế theo một cách rất dị thường. Gốc rễ của
họ trở về hội huynh đệ Sufi định hình ngay sau sự bùng nổ của Mông Cổ.
Các bậc huynh đệ đã liên kết ở miền Bắc Ba Tư xung quanh một vị tâm linh
tên là Sheikh Safi al-Đin và sau được biết đến là nhóm Safaviđ.
Trong ba thế hệ, hội huynh đệ này hoạt động cũng như các hội Sufi
khác cùng thời: nó là một nhóm hoà bình, phi chính trị, cùng san sẻ nguồn
tâm linh và một mái nhà an toàn để tránh những bạo động trên thế giới.
Nhưng rồi dòng huynh đệ này bắt đầu thay đổi. Nói chung, khi vị sheikh
thứ ba qua đời, con trai ông trở thành vị sheikh mới và khi ông mất, con trai
ông, và sau đó con trai ông tiếp tục. Tóm lại, sự lãnh đạo của nhóm trở
thành cha truyền con nối.
Thứ hai, trong những chặng đường tiến hoá, những vị sheikh này nẩy
tham vọng chính trị. Họ tuyển chọn những người được khai tâm vào một
đội quân tinh nhuệ, những người không chỉ học đạo để làm sạch nền tâm
linh mà còn học về võ thuật. Họ trở thành các vệ sĩ của sheikh và rồi phát
triển thành một đẳng cấp quân sự thâm hậu.
Để làm biểu tượng cho hội viên trong đội bảo vệ Safaviđ, những người
hoạt động như lính thần bí này đội mũ đỏ đặc biệt và vì thế họ được gọi là
Qizilbash, tiếng Thổ có nghĩa là “mũ đỏ”. Mũ của họ thiết kế 12 nếp gấp
khác biệt, biểu thị sự thay đổi thứ ba và quan trọng nhất trong cấp bậc
Safaviđ: họ chuyển sang trường phái Shi-ait.
Mười hai nếp gấp có nghĩa là 12 vị imam của dòng chính Shi-ait. Như
tôi đã nhắc đến từ trước, người Shi-ait cảm thấy rằng quyền lực tôn giáo là
tuyệt đối và cha truyền con nối thuộc về một nhân vật gọi là Imam, biểu
tượng cho vị đại diện của Thượng Đế trên Trái đất. Luôn chỉ có một vị
Imam trên thế giới; không bao giờ có hai; và Imam thực sự của thời đại
luôn luôn xuất thân từ hậu duệ của Thiên sứ Muhammađ qua con gái là bà
Fatima và chồng của bà là Ali (vị caliphat thứ tư).
Khi nào một vị Imam có hơn một người con trai thì cái chết của ông tạo
ra sự bất đồng về đứa con nào sẽ thực sự trở thành vị Imam tiếp theo. Một
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bất đồng đó đã xảy ra nơi vị Imam thứ năm do đó làm hình thành một
trường phái thiểu số khác là Zaiđi (hay hệ giáo thứ Năm). Một bất hoà khác
ở vị Imam thứ bảy đã tạo ra Isma-ili (hay hệ giáo thứ Bảy).
Những người Shi-ait còn lại đồng ý rằng có tất cả là 12 vị Imam từ Ali,
nhưng vị Imam thứ 12 biến mất khi ông là một đứa trẻ. Người ngoài Shi-ait
cho rằng ông bị giết. Tuy nhiên, người Shi-ait tin ông không bao giờ chết
mà đi vào “sự che khuất”, một khái niệm riêng của nhánh Shi-ait: sự che
khuất nghĩa là ông không bao giờ được những người bình thường nhìn thấy
nữa.
Dòng chính Shi-ait (hay hệ giáo thứ Mười-hai) gọi vị Imam thứ 12 này
là “Imam Ẩn”. Học thuyết Shi-ait cho là vị Imam Ẩn vẫn và sẽ luôn luôn
còn sống, rằng ông vẫn giao tiếp trực tiếp với Thượng Đế và vẫn dẫn dắt
thế giới theo cách không nhìn thấy được. Học thuyết không nói chính xác
làm sao mà vị Imam Ẩn vẫn bị ẩn dấu. Nó không nói liệu ông trở nên vô
hình, cải trang, đổi hình dạng, chui xuống dưới đất hay cái gì đó. Những
giải thích theo lối này thuộc về thế giới khoa học; sự che khuất là một khái
niệm thần bí mà những giải thích khoa học là không hợp lý.
Học thuyết Shi-ait tuyên bố rằng vị Imam thứ 12 sẽ xuất hiện vào điểm
cuối của lịch sử, phát ra sự hoàn hảo của cộng đồng của Allah và mở đầu
cho kỷ nguyên công lý cuối cùng, điểm cuối mà tất cả người Hồi giáo tốt
đều tìm kiếm. Khi chạm đến điểm cuối, lịch sử sẽ chấm dứt, người chết sẽ
được phục sinh và sự phán xét của Allah sẽ lựa chọn ai được sống vĩnh viễn
trên Thiên Đàng hay xuống Hoả Ngục tuỳ theo việc làm của họ. Vì sự
mong đợi vị Imam Ẩn sẽ xuất hiện trở lại vào điểm cuối này nên đôi khi
người Shi-ait nhắc đến ông như vị Mahđi “người được mong đợi” (một khái
niệm cũng tồn tại trong phái Sunni Hồi giáo, nhưng ít sâu sắc hơn). Hầu hết
người Iran ngày nay gắn với nhánh Shi-ait này, làm cho dòng thứ mười hai
là dòng chính của Shi-ait thời nay.
Ở giữa thế kỷ thứ 15, nhóm Safaviđ đi theo sự phức tạp của đức tin
này. Mười hai nếp gấp trên mũ đỏ được Qizilbash đội là biểu tượng cho 12
vị Imam. Lúc này Safaviđ là một nhóm thích tôn sùng, dẫn dắt bởi một vị
sheikh tham vọng với một quân đội đang lớn lên và tuân lệnh ông. Những
người lính không chỉ coi ông là vị tổng tư lệnh của họ mà còn là sợi dây
cứu sinh của họ tới Thiên Đường.
Những người Safaviđ được chính trị hoá này đang hoạt động trong
phạm vi lúc thế giới đang hỗn loạn. Thế giới Ba Tư đã một lần bị Thành
Cát Tư Hãn phá tan tành rồi bị phá lần nữa bởi ông Timur-i-lang, cai trị bởi
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các thủ lĩnh Thổ khác nhau. Tất cả các thủ lĩnh này đều là những người
Sunni cương quyết. Ngược lại, phái Shi-ait trong thời gian dài được biết
đến với sự chống cự của Ba Tư trước sự xâm lược của nước ngoài, một mô
hình bắt đầu vào những ngày người Ả-rập xâm chiếm và hồi phục lại khi
người Thổ tiếp quản. Giờ đây, trong sự hồi sinh thời hậu Mông Cổ, sự sùng
kính Shi-ait chiến đấu này trở thành các hoạt động chống nhà nước và làm
cách mạng. Tất nhiên nhóm Safaviđ làm khó cho các hoàng tử địa phương.
Năm 1488, một trong những hoàng tử này quyết định hành động. Ông
đã giết người đứng đầu của nhóm Safaviđ. Rồi để phòng xa, cho người giết
con trai cả của vị Imam này. Ông cũng đã âm mưu giết người con trai thứ,
một cậu bé 2 tuổi tên là Ismail, nhưng vệ binh Qizilbash nhanh chóng che
dấu cậu này chỉ vài bước trước khi những kẻ ám sát tới.
Trong 10 năm kế tiếp, nhóm Safaviđ trở thành hội tuyệt mật, Ismail lớn
lên một cách ẩn dật, luôn luôn bị đẩy từ ngôi nhà an toàn này đến nhà an
toàn khác. Lúc nào Qizilbash cũng coi cậu là người đứng đầu của họ chứ
không chỉ là một bù nhìn. Họ tôn kính cậu và tin rằng cậu có tia lửa thiêng
liêng. Hãy tưởng tượng làm sao cậu phải nhìn thế giới (và bản thân) khi cậu
trưởng thành, dành toàn bộ cuộc đời sống trong bí mật, thấm đẫm ý thức về
sự nguy hiểm chết người và bị bao vây, ngay cả trong ký ức gần nhất của
cậu, bởi một quân đoàn mờ ảo gồm những người đội mũ đỏ, những người
cúi đầu trước cậu, bám vào lời nói của cậu và tuân lệnh mọi ý muốn bất
chợt của cậu. Tình cờ, cậu sinh ra ý thức cho mình là quan trọng, tài giỏi và
phi thường.
Vào khoảng 12 tuổi, Ismail không ẩn dật với lực lượng Qizilbash nữa.
Cậu quyết định giết vị hoàng tử đã giết cha của mình. Các hoàng tử khác
xông lên bao vây. Nghĩ xem đánh bại một cậu bé 12 tuổi khó như nào? Thế
mà hoá ra rất khó.
Năm 1502, vào lúc tuổi 15, Ismail tuyên bố mình là Shahanshah của
Iran, nghĩa là “vua của những vị vua”. Đó là danh hiệu mà các vị vua
Sassaniđ và các vị hoàng đế Ba Tư khi xưa đã dùng. Khi loại bỏ các danh
hiệu “Caliphat” và “Sultan”, Ismail đang loại bỏ truyền thống lịch sử Ả-rập
và Thổ Nhĩ Kỳ, và củng cố đặc tính Ba Tư địa phương. Trong việc kêu gọi
vương quốc Iran của mình, cậu cầu vị vua tổ tiên truyền lại được đặt tên
trong thiên sử thi của Fiđausi của người Ba Tư, Bộ toàn thư của những vị
Vua. Thực tế, những người truyền giáo của Ismail nói cậu có liên quan
huyết thống với các vị vua Sassaniđ ngày xưa.
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Ismail cũng tách mình khỏi các nhánh Shi-ait khác bằng cách tuyên bố
trường phái Shi-ait nhánh mười hai là tôn giáo của quốc gia. Ông tuyên bố
với các tay sai của mình công khai nguyền rủa ba vị caliphat của Hồi giáo:
Abu Bakr, Omar và Othman, và nói rằng Ali là người kế vị hợp pháp duy
nhất của Thiên Sứ và các vị Imam xuất thân từ gia đình của Ali là những
người có thẩm quyền tôn giáo duy nhất. Những người truyền giáo của
Ismail truyền tin rằng ngoài việc xuất thân từ Sassaniđs, Ismail cũng xuất
thân từ Ali. Họ cho rằng ông thậm chí còn bang giao trực tiếp với vị Imam
Ẩn (tất nhiên là người nói chuyện trực tiếp với Thượng Đế). Thực tế, Ismail
xuất hiện gần như tuyên bố bản thân ông chính là vị Imam Ẩn và có thể
cũng tin mình là như vậy – tại sao lại không, với sự giáo dục của mình?
Một số còn nói, thậm chí ông còn nghĩ mình là Thượng Đế.
Củng cố bởi ý thức về định mệnh, Ismail cử những người thuyết giáo
vào vương quốc Ottoman để quảng bá thông điệp tôn giáo của mình. Các
tay sai của ông kêu gọi dân Ottoman cải đạo sang Shi-ait và chấp nhận
Ismail là vị lãnh đạo thiêng liêng duy nhất của họ. Ông cũng đối xử thậm tệ
với những người Sunni dưới quyền của mình. Một số nhìn thấy dấu hiệu
của sự điên rồ trong tư cách của vua và vội vàng nhập cư vào đế chế
Ottoman. Trong số những người ở lại, nhiều người bị bỏ tù và bị giết.
Dĩ nhiên bạn có thể đoán được: quốc vương Ottoman Selim – vị Tàn
Nhẫn trả đũa bằng cách giam giữ và thủ tiêu người Shi-ait sống trong địa
hạt của ông. Chắc chắn, như người Sunni chạy về phía Tây tới Anatolia,
người Shi-ait chạy về phía Đông tới Ba Tư. Toàn bộ quá trình dẫn đến một
sự tập trung lớn chưa từng thấy của phái Shi-ait ở đế chế Safaviđ (và phái
Sunni ở Ottoman) và nhóm Safaviđ làm mọi thứ để đẩy mạnh xu thế này
cũng như hợp nhất giáo điều của Shi-ait với văn hoá Ba Tư. Sự hợp nhất
giữa phái Shi-ait và chủ nghĩa dân tộc Ba Tư trở thành nền móng tư tưởng
cho đế chế mới mà cốt lõi của nó sau này trở thành nước Iran ngày nay.
Như một phần của chiến dịch này, Safaviđ nâng Tazieh thành một vở
kịch nghi lễ quốc gia. Tazieh là một vòng người Shi-ait tình cảm nồng nàn
trình diễn, thuật lại sự hy sinh của Husên (cháu của Thiên sứ Muhammađ) ở
Karbala. Vở kịch lần đầu tiên lên sân khấu diễn tả nghi lễ than khóc thực
hiện ở những toà nhà đặc biệt gọi là takiah khanas. Theo truyền thống, ngày
thứ 10 của tháng Muharam (ngày Husên hy sinh), người Shi-ait tập trung ở
nơi này để than khóc chung với nhau: tục lệ đã kéo dài hàng thế kỷ. Trong
lúc than khóc, bất kỳ ai cảm thấy cấp thiết phải nói một mẩu chuyện sẽ
nhảy lên và làm như vậy để làm dấy lên và đốt cháy nỗi đau buồn. Phái Shiait trở nên rất quen thuộc với mọi chi tiết của sự hy sinh và mọi câu chuyện
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đều có thể nói về việc này. Để làm tăng thêm phần hấp dẫn trong các vở
kịch này, họ phác hoạ một loại diễn thuyết đặc biệt để gây nên sự than
khóc. Sự tập hợp tất cả những câu chuyện này tạo thành Tazieh (nhiều mẩu
chuyện được viết ra mà không có phiên bản viết đơn lẻ) và hàng năm vào
ngày 10 tháng Muharram, phái Shi-ait lan tràn trên các đường phố (không
chỉ takiah khanas) để bộc phát sự than khóc chung và đi tới các nhà hát
được chính phủ tài trợ để xem những vị tài tử chuyên nghiệp biểu diễn trên
sân khấu.
Khi Ismail được 27 tuổi thì ông phát hiện ra mình không phải là
Thượng Đế. Quân Ottoman dạy cho ông bài học này khi họ tràn đến xâm
chiếm lãnh địa của ông. Ngứa tay muốn đánh, Ismail xông lên gặp đối thủ.
Hai bên đánh nhau trên khu đồng bằng Chaldiran, gần thành phố Tabrez.
Quân Ottoman có súng cầm tay nhưng Safaviđ nghĩ họ có cái gì đó tốt hơn:
lòng nhiệt huyết tôn giáo cương quyết và một vị lãnh đạo dẫn dắt thiêng
liêng. Lúc này, súng ống chứng tỏ có tác dụng hơn. Selim đập tan lực lượng
của Ismail và gần như đã giết được Ismail và chiếm thủ đô Tabrez của ông.
Trận Chaldiran giống như trận Hastings, một trận chiến đánh dấu sự ra
đời của Anh như một quốc gia. Những sử gia thường ghi lại Chaldiran là
một chiến thắng của Ottoman, nhưng trong bối cảnh bao quát thì trận đánh
này bất phân thắng bại vì Selim đã không nắm giữ Tabrez được. Khi mùa
đông đến, ông rút quân về nơi an toàn ở sâu hơn bên trong Anatolia và năm
sau Ba Tư tái chiếm Tabrez và tiêm nhiễm nó với một chiến dịch chiến
thuật tiêu thổ không để lại gì cho kẻ xâm lược nếu chúng muốn tấn công trở
lại. Vì thế trận Chaldiran thực tế đã kết thúc và xác định biên giới giữa
Ottoman và Safaviđ, cuối cùng đã trở thành biên giới giữa hai quốc gia nối
nghiệp, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn là biên giới giữa hai nước cho đến ngày
nay.
Sau cuộc chiến bại, Ismail về nhà trong nỗi buồn khổ tuyệt vọng. Sự
bại trận làm cho ông ta nghĩ lại mình là ai. Ông đã dành những năm còn lại
sống trong ẩn dật, suy nghĩ về vũ trụ và ngâm thơ về tôn giáo. Đế chế của
Ismail không chỉ lướt qua khỏi được sự buồn chán thất vọng của ông mà
còn trở nên hưng thịnh, một phần vì nó có được sự kế vị của những nhà cai
trị sống lâu và tài năng.
Với đường biên giới ít nhiều đã chắc chắn, sự thù địch giữa các đế chế
Ottoman và Safaviđ thuyên giảm và giao thương bắt đầu nhộn nhịp ở cả 2
hướng để cả hai xã hội hưởng lợi. Đế chế Safaviđ luôn luôn nhỏ hơn
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Ottoman và chưa bao giờ mạnh mẽ, nhưng với quốc gia tôn giáo đơn lẻ và
nhóm dân tộc ưu thế đơn lẻ của nó, về văn hoá nó thống nhất hơn.
Rõ ràng, đế chế Ba Tư đạt đỉnh cao dưới đứa chắt trai Shah Abbas Vĩ
Đại của Ismail, người đã mất năm 1629 sau 42 năm ngự trị. Abbas trang bị
cho quân đội của mình súng cầm tay và đại bác, và trong kỷ nguyên của
ông, Iran đã phát triển phồn vinh các ngành công nghiệp dệt, gốm sứ, may
mặc và dệt thảm do nhà nước trợ giúp, xuất khẩu hàng hoá tới những nơi xa
xôi như châu Âu, châu Phi và Ấn Độ. Nghệ thuật hội hoạ và đặc biệt là
“tiểu hoạ Ba Tư” – phong cảnh chi tiết thanh tú bao quanh bởi viền hoa và
hình học – đạt đỉnh cao ở Ba Tư Safaviđ. Nghệ thuật viết chữ thư pháp
được coi là hình thức nghệ thuật chính vì sự tôn kính chữ viết trong kinh
Qur-an. Nghệ thuật này đạt tới mức hoàn hảo ở đây. Sản phẩm nghệ thuật
cao nhất của thời đại và tác phẩm đỉnh cao ở dạng này là Bộ toàn thư của
những vị Vua, một thiên sử thi của ông Fiđausi được viết cho vua Safaviđ.
Trong đó, hai nền nghệ thuật đến với nhau trong một cuốn sách sơn son
thiếp vàng. Nó có 258 bức vẽ và 60 ngàn dòng chữ thư pháp của các nghệ sĩ
khác nhau – về cơ bản, nó là toàn bộ viện bảo tàng từ trang đầu đến trang
cuối.
Sự sáng tạo của Safaviđ đạt đỉnh cao trong kiến trúc. Ví dụ, không
giống như các thánh đường Ottoman đồ sộ, những mái vòm ảm đạm này
được tựa trên những cái tháp – người Safaviđ đã xây những cấu trúc trên
cao toả ánh sáng lung linh với ngói khảm men và dường như lơ lửng, vì thế
ngay cả những thánh đường khổng lồ giống như chúng được làm từ viền
ren và ánh sáng.
Và nếu kiến trúc là hình thể nghệ thuật cao nhất của Safaviđ Ba Tư thì
các toà nhà thành phố là siêu nghệ thuật của nó. Safaviđ giữ việc luân
chuyển thủ đô của họ (tìm kiếm sự an toàn từ Ottoman luôn luôn mờ ảo) và
mỗi lần họ nhận một thành phố mới như nhà của mình, họ thiết kế một cách
thẩm mỹ hơn. Năm 1598, sau khi chọn Isfahan là thủ đô mới của mình,
Shah Abbas khởi động một chương trình xây dựng chuyển toàn bộ thành
phố thành một viên ngọc phức hợp đơn nhất: khi hoàn thành, nó có rất
nhiều quảng trường công cộng, vườn, thánh đường, lâu đài, bể bơi, cung
điện và các toà nhà công cộng đan xen với các đại lộ đẹp. Khách đến thăm
ngẩn ngơ trước cái đẹp của thành phố và đặt tên là Isfahan Nisfi-Jahan,
“Isfahan, một nửa thế giới” (nghĩa là nếu bạn không thấy Isfahan, bạn đã lỡ
mất một nửa của tất cả những gì được thấy trên thế giới).
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Thế giới Ottoman và Safaviđ có sự khác nhau rõ rệt, và với tất cả
những thù địch giữa hai đế chế, một loại đoàn kết văn minh giữa hai bên.
Họ không khác gì hơn là nước Anh và Pháp nhưng có lẽ không khác nhau
là bao nhiêu. Một người du hành từ Istanbul tới Isfahan hay ngược lại có
thể cảm thấy ít nhiều sự tương tự như cả hai nơi. Rất đáng chú ý là hai đế
chế hùng mạnh và khác biệt như vậy có thể nổi lên chính xác cùng thời
điểm bên cạnh nhau. Thậm chí còn kinh ngạc hơn, một đế chế Hồi giáo
hùng mạnh, khổng lồ, khác biệt, vĩ đại khác hợp nhất ở cùng thời điểm: đó
là đế chế Moghul trải dài từ Miến Điện, qua Ấn Độ, tới giữa Afganistan,
nơi nó tiến sát ngay cạnh biên giới Safaviđ.

ĐẾ CHẾ MOGHUL – ẤN ĐỘ (KHOẢNG 900 – 1273 HL)
Đế chế Moghul ngang hàng với Ottoman về sự giàu có và sức mạnh.
Khoảng 20% dân số hiện tại của thế giới sống ở lãnh thổ mà họ đã từng cai
trị trong đó gồm có tất cả năm nước hiện nay là Afganistan, Pakistan, Ấn
Độ, Banglađesh và Miến Điện. Vị đã thiết lập đế chế khổng lồ này là một
người sống gần thời điểm của Shah Ismail tên là Babur, có nghĩa là “con
hổ” và trong nhiều khía cạnh, ông còn đặc biệt hơn là vị thiếu niên Safaviđ
nữa.
Babur cho biết mình là hậu duệ của dòng dõi Timur-i-lang và Thành
Cát Tư Hãn. Ai biết thực sự mối quan hệ huyết thống là như thế nào, nhưng
Babur tin vào gia phả của ông một cách nghiêm túc; nó cho ông một ý thức
sứ mệnh lâu dài. Cha của ông cai trị một vương quốc nhỏ tên là Farghana,
phía Bắc của Afganistan ngày nay và khi ông mất năm 1495, Babur đã kế vị
ngai vương trong lúc chỉ mới được 12 tuổi.
Chỉ trong vòng một năm ông đánh mất vương quốc của mình. Điều đó
cũng không mấy ngạc nhiên vì lúc đó ông chỉ mới được 12 tuổi! Nhưng ông
đã tập hợp các chiến hữu và chinh phục thành Samarquand vĩ đại, thủ đô
một thời của Timur – rồi lại mất nó. Ông quay trở lại chiếm Farghana và
lấy được nó. Nhưng kẻ thù của ông lại chiếm nó. Rồi ông chinh phục
Samarquand lần thứ 2 với chỉ 240 người – nhưng không giữ nó được. Lúc
đó ông được 18 tuổi, Babur đã dành được và để mất 2 vương quốc 2 lần
mỗi cái và thấy mình chạy qua các ngọn núi Afganistan với mẹ và chị với
vài trăm người người tuỳ tùng đi theo. Trong ba năm, ông và đoàn chiến
hữu của mình đi lang thang nơi hoang vu, tìm một vương quốc mới. Đó là
vì làm vua là tất cả những gì mà ông biết, và vua là nghề duy nhất mà ông
đang tìm kiếm.
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Tôi dám chắc bất kỳ thanh niên nào có khả năng đoàn kết một nhóm
thuộc hạ lớn tuổi hơn y trong nhiều năm bị đày ải không nhà không cửa
chắc chắn phải có phẩm chất rất đặc biệt về anh chàng này. Phải, Babur là
một nhân vật phi thường. Chuyện kể rằng ông ta có thể nhảy qua một dãy
đàn ông cắp tay với nhau. (Họ không nói những người đàn ông nghĩ gì về
lối tập này). Tuy nhiên, không giống như các chàng trai với bắp thịt lực
lưỡng, Babur rất nhạy cảm, có nghệ thuật và rất lãng mạn. Ông giữ một sổ
nhật ký suốt các chuyến phiêu lưu của mình và sau này viết một cuốn tiểu
sử trở thành một tác phẩm nổi tiếng trong văn học Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi
cháu trai của ông dịch sang tiếng Ba Tư thanh thế hơn, cuốn sách đạt được
vị trí cao trong danh sách các tác phẩm của ông. Trong cuốn sách này,
Babur bộc lộ bản thân với đức tính trung thực khác thường. Sau một thất
bại quân sự, ví dụ, ông nói ông không thể kiềm chế bản thân và “khóc một
cách đau khổ”. Loại quân tử nào lại thừa nhận những thứ yểu điệu đó? Sau
này ông thuật về cuộc hôn nhân dàn xếp của ông và thất bại về lòng nhiệt
tình dành cho vợ mình, bất chấp những cố gắng tha thiết nhất. Ông chỉ đi
thăm vợ hàng tuần hay 2 tuần một lần, và rồi chỉ vì mẹ ông rầy la ông. Sau
đó ông đem lòng yêu một cậu bé ông thấy ở chợ. “Trong sự khát khao và
tình yêu, dưới sự lôi cuốn điên rồ của trẻ tuổi, tôi thường đi lang thang đầu
trần, chân trần, qua phố và đường nhỏ, vườn cây và vườn nho; tôi không
cảm thấy cần phải lịch sự với bạn bè hay người lạ, không quan tâm đến bản
thân hay người khác...”7 Qua đó, vị hoàng đế tương lai đã bộc lộ cảm xúc
thời thanh niên trước chúng ta – và đây cũng là người mà đã 2 lần chinh
phục và làm mất thành Samarqand vĩ đại.
Trong thời gian lang thang, Babur và thuộc hạ của mình trèo lên các
ngọn đồi và thấy một thành phố kiều diễm nằm kín đáo trong một vết nứt ở
thung lũng bên dưới. Babur lại đem lòng yêu lần nữa, lần này là với Kabul.
Và ông nói với độc giả là Kabul trả lại cảm xúc cho ông: người dân căm
ghét vị cai trị của họ và thế vào đó là cầu xin Babur làm vua của họ. Liệu
điều này nghe có vẻ như sự tuyên truyền đáng ngờ của người xâm lược
không? Có thể là như vậy, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng cảm xúc của
Babur cho Kabul kéo dài cho tới ngày nay. Các vườn công viên công cộng
mà ông xây dựng trên đồi nhìn thành phố từ trên cao vẫn là một công viên
được dân Kabul yêu thích và ngôi mộ của ông ở đó vẫn là một lăng mộ
được yêu mến.
Babur được tôn lên làm vua của Kabul vào năm 1504 và giờ đây ông có
một nền móng. Ông và các vị thuộc hạ bác bỏ cuộc hành quân đến
Samarqand nhưng quyết định bành trướng lãnh thổ về phía Nam như nhiều
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bộ lạc „Thổ - Mông Cổ‟ đã làm trước đây. Babur tiến vào Ấn Độ với 10.000
quân và đã gặp vua Delhi ở đồng bằng Panipat với 100.000 quân. Mười đấu
với một – đúng như trong truyện cổ tích. Hơn nữa, vua có 1.000 con voi
nhưng Babur có lợi thế là súng cầm tay. Vũ khí tân tiến đã đánh gục chiến
lược cổ điển, Babur đã áp đảo địch quân, đánh bại đối thủ và chiếm quyền
sở hữu Delhi. Như Ottoman và Safaviđ, đế chế Moghul áp đảo kẻ thù vì vũ
khí của họ tối tân hơn. Quân đội của ông sử dụng súng đạn và súng thần
công nhưng đối thủ sử dụng giáo mác và mũi tên. Ba đế chế “thuốc súng”
vĩ đại của người Hồi giáo giờ đây xuất hiện trên bản đồ.
Đế chế Moghul còn vượt hơn cả Safaviđ, hưởng lợi từ một loạt những
vị cai trị sống lâu và sáng lạn. Chỉ có 6 người phụ trách đế chế qua 200 năm
đầu. Hầu hết đều nồng nhiệt, lãng mạn và yêu thích nghệ thuật. Ít nhất có
ba người là thiên tài về quân sự. Một người quản lý kém nhưng vợ ông là
Nur Jahan đứng đằng sau ngai vương, bà ấy sôi nổi ngang với những người
Moghul tuyệt nhất – một nữ doanh nhân hiểu biết, khôn khéo, một nhà thơ
và người bảo trợ cho nghệ thuật, người đàn bà thích thể thao khác thường
và một trong những chính trị gia khôn khéo trong thời của bà.
Chỉ có 1 trong 6 người là bù nhìn và đó là con trai của Babur. Phải mất
10 năm cho kẻ nghiện rượu này làm mất toàn bộ lãnh thổ mà cha của ông
đã xây dựng. Tuy nhiên, trong khi chạy qua các dãy núi của Afganistan thì
bà vợ yêu quý của ông sinh ra một cậu con trai sẽ trở thành vua Akbar vĩ
đại, vị vua đáng chú ý nhất của triều đại Moghul, người cùng thời và ngang
hàng với Hoàng hậu Elizabeth của Anh. Cha của ông thu xếp để chiếm lại
ngai vương đúng khi hoàng tử Akbar kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 12 của
mình. Một thời gian ngắn sau đó, cha của ông nghe thấy tiếng gọi hành lễ
vang lên khi đang đứng ở bậc trên cùng của cầu thang trong thư viện và
bỗng nhiên có cảm hứng muốn sửa đổi cuộc đời của mình. Ông vội vã đi
xuống và muốn bắt đầu một cuộc sống mộ đạo nhưng trên đường đi xuống,
ông bước hụt, rơi xuống và bị gãy cổ. Thế rồi, con trai của ông lên ngôi lúc
vẫn còn ở tuổi thiếu niên.
Akbar củng cố đất đai của ông mình, bành trướng thêm và thiết lập an
ninh trong toàn vương quốc. Những thành quả này thôi cũng đã làm cho
ông thành một vị vua quan trọng nhưng Akbar còn hơn một kẻ chinh phục
nhiều.
Ông sớm nhận ra khuyết điểm lớn của đế chế mình: người Hồi giáo chỉ
là thiểu số nhưng cai trị dân số lớn là người Ấn-độ giáo, những người mà
người Hồi giáo đã cướp bóc và áp đảo từ thời vua Mahmuđ Ghaznaviđ,
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khoảng 5 thế kỷ trước đó. Akbar sửa đổi sự sai lầm này với chính sách mà
ông gọi là sulahkul, “lòng khoan dung toàn bộ”. Để chứng minh cho sự
chân thành của mình, ông đã cưới một vị công chúa Ấn-độ giáo và tuyên bố
con trai đầu của cô ấy sẽ là người kế vị.
Akbar mở tất cả các vị trí chính phủ cho người Ấn-độ giáo ngang hàng
với người Hồi giáo, bãi bỏ một loại thuế mang tính cách áp đặt mà vị cai trị
Hồi giáo trước đây đã đặt lên những người hành hương Ấn-độ giáo. Akbar
cũng loại trừ jizya, loại thuế tôn giáo đặt lên trên người ngoài Hồi giáo. Ông
thay thế cả 2 loại thuế bằng thuế đất áp dụng giống nhau cho mọi người
công dân, cao hay thấp. Thực tế là chưa có nước nào trên thế giới lúc đó
đánh thuế vào giới quý tộc nhưng Akbar đã phá lệ. Ông cũng ra lệnh đội
quân của mình bảo vệ lăng mộ và các nơi linh thiêng của tất cả các tôn giáo
khác chứ không chỉ riêng Hồi giáo.
Hoàng đế Moghul vĩ đại này loại trừ giai cấp quân đội thuộc loại quý
tộc mà những người đi trước ông đã lệ thuộc và thiết lập một hệ thống quản
lý trong đó công chức được bổ nhiệm và chỉ có thể làm tại văn phòng đó
trong một thời hạn nhất định, sau đó họ phải chuyển tới làm ở một nơi khác.
Về bản chất, Akbar tiên phong áp dụng chính sách giới hạn thời gian làm
việc trong guồng máy chính quyền, tức là làm việc trong một thời gian nhất
định chứ không phải làm ở vị trí đó mãi mãi với dụng ý là chấm dứt trình
trạng gây bè cánh làm lũng đoạn xã hội.
Được sinh ra và nuôi dưỡng là người Hồi giáo, Akbar chắc chắn coi
mình là một vị vua Hồi giáo, nhưng ông tò mò sâu sắc về các tôn giáo khác,
mời những vị lãnh tụ của Ấn-độ giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, người
theo đạo Jana, đạo thờ lửa, Phật giáo và những người theo các đạo khác đến
cung điện để giải thích và tranh luận quan điểm của họ trong khi hoàng đế
lắng nghe. Cuối cùng Akbar quyết định mọi tôn giáo đều đúng một phần
trong đó và không có tôn giáo nào đúng tất cả, do vậy ông quyết định lấy
cái tốt nhất trong mỗi tôn giáo và trộn chúng vào một tôn giáo mới mà ông
gọi là Đin-i Illahi, “Tôn giáo của Thượng Đế”. Các học thuyết của tôn giáo
mới này gồm đầu tiên là Thượng Đế duy nhất, Đấng toàn năng; thứ hai là
vũ trụ là một tổng thể hợp nhất phản ánh Đấng Tạo Hoá; thứ ba là bắt buộc
không làm hại người khác và thứ tư là mọi người có thể và nên tự làm theo
cuộc sống toàn diện mà nhiều tấm gương đã để lại – Muhammađ là một ví
dụ, Akbar nói, và các imam Shi-ait cũng vậy, và gợi ý một cách khiêm tốn
là bản thân ông cũng là một ví dụ khác.
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Được khai sáng với lòng nhiệt tình cho tôn giáo mới của mình, Akbar
đã xây một thành phố hoàn toàn mới dành riêng cho nó, gọi là Fatehpur
Sikri. Được xây cất bằng đá cát đỏ, Fatehpur Sikri nổi lên giữa sa mạc,
xung quanh mộ và lăng của vị Sufi thần bí và yêu quý của Akbar. Toà nhà
chính ở đây là đại sảnh thính phòng riêng, một phòng lớn có mái vòm cao
và chỉ có một thứ bên trong: một cột trụ cao nối bằng lối đi hẹp tới các ban
công dọc theo các bức tường. Akbar ngồi ở đỉnh của trụ này. Người dân
muốn thỉnh cầu hoàng đế thì nói với ông từ ban công. Cận thần và những vị
quan tâm lắng nghe từ nền nhà ở bên dưới.
Vì sức mê hoặc và uy nghi của Akbar cho nên không ai nổi dậy chống
lại tôn giáo mới, nhưng nó không tồn tại vì bản thân của tôn giáo này không
hội đủ tính Hồi giáo cho người Hồi giáo và cũng không hội đủ tính Ấn-độ
giáo cho những người theo đạo Ấn. Thành phố Fatehpur Sikri cũng không
tồn tại: các nguồn nước của nó bị khô dần và thành phố cũng bị héo tàn.
Nhưng ý tưởng của một tôn giáo đại đồng của Akbar không phải là sự
kiện xảy ra từ chân không. Sự pha trộn cái tốt nhất của Hồi giáo và Ấn-độ
giáo đã xảy ra trên lục địa này từ thời của ông Babur, với thuyết thần bí tạo
ra điểm giao nhau. Ví dụ, vào năm 1499, một người tên là Nanak có một
trải nghiệm tôn giáo dẫn anh ta tới tuyên bố: “Không có người Ấn-độ giáo,
không có người Hồi giáo.” Dù sinh ra là người Ấn-độ giáo, nhưng anh ta
chạy theo phái Sufi và hy sinh cuộc đời để đấu tranh giải phóng hệ thống
đẳng cấp đã ăn sâu vào xã hội Ấn Độ từ bấy lâu. Ông bắt đầu dạy lối tập
luyện tâm linh được truyền thụ trực tiếp từ các vị thánh thời cổ, phối hợp cả
các vị thầy Ấn-độ giáo và các vị Sufi thần bí. Tín đồ của Guru Nanak gọi
mình là Sikh, một tôn giáo mới.
Người cùng thời với Guru Nanak, nhà thơ mù chữ Kabir, được sinh ra
bởi một goá phụ Ấn-độ giáo nhưng lớn lên trong gia đình thợ dệt Hồi giáo.
Ông bắt đầu ngâm các bài thơ ca ngợi tình yêu trong tinh thần của cả phái
Sufi và Ấn-độ giáo và người đời ghi lại lời của ông. Các bài thơ còn tồn tại
cho đến ngày nay.
Trong khi nhóm huyền bí ở Moghul Ấn Độ đang tạo ra những bài thơ
nồng nàn bén rễ qua việc truyền miệng, các bài thơ quyến rũ đang được
thảo tỉ mỉ một kiểu trừu tượng phức tạp theo ngôn ngữ Ba Tư. Cùng lúc đó,
các nghệ sĩ Moghul đang phát triển phiên bản các bức tiểu hoạ “Ba Tư”
mạnh mẽ hơn và những cuốn sách rực rỡ của riêng họ.
Sức sáng tạo của Moghul đạt cực thịnh trong kiến trúc, ngành đã kết
hợp kiểu Ottoman oai nghi vững chắc với tính nhẹ nhàng thoáng khí của
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Safaviđ. Vị vua Moghul thứ 5 là Shah Jahan bản thân là một thiên tài về
lĩnh vực này. Trong thời của ông, ông được gọi là vị vua công bằng, nhưng
ngày nay chỉ ít người nhớ đến nhiều thành tựu chính trị và quân sự của ông.
Những gì mà người đời nhớ về ông là tình yêu nồng cháy đối với phu nhân
của ông là bà Mumtaz Mahal – “nét đẹp của cung điện”, bà đã qua đời một
thời gian ngắn sau khi Shah Jahan bắt đầu triều đại của mình. Vị hoàng đế
đau buồn dành 20 năm để xây một cái lăng cho bà: Taj Mahal. Thường
được gọi là toà nhà đẹp nhất trên thế giới, Taj Mahal là một kiệt tác đặc biệt
và nổi tiếng toàn cầu như Mona Lisa của Da Vinci hay Sistine Chapel của
Michelangelo. Thật đáng khâm phục là vị nghệ sĩ chịu trách nhiệm cho sự
thành công này có nghề chính là điều hành đế chế vào ban ngày, trong lúc
đó những kiến trúc sư và người thiết kế đóng góp cho Taj Mahal đều báo
cáo mọi chi tiết cho vị hoàng đế này vào ban đêm. Vâng, đúng vậy, ông quả
thật có con mắt tinh thông về nghệ thuật.8
Con trai của Shah Jahan là Aurangzeb, vua cuối cùng của đế chế
Moghul vĩ đại không có chí hướng về nghệ thuật. Ông không có thú với
nhạc, thơ, hay nghệ thuật mà chỉ say mê với tôn giáo và không gì làm cho
ông bực tức hơn là truyền thống khoan dung mà gia đình ông đã ban hành.
Vào cuối thời của cha mình, ông gây chiến với cha và dành được quyền lực,
sau đó, tống ông già vào lao tù, nơi vị hoàng đế già đã sống trong xà lim với
một cái cửa sổ cao quá mức. Sau khi ông hoàng đế già qua đời, những vị cai
tù thấy một tấm gương nhỏ đóng vào tường. Từ chiếc giường đơn lẻ, Shah
Jahan có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài và thứ duy nhất ông có thể thấy
qua tấm gương nhỏ là cung điện Taj Mahal.
Khôi phục Hồi giáo chính thống tới vị trí đặc quyền trong đế chế
Moghul là điều ước mơ tối hậu của Aurangzeb. Ông là một thiên tài quân
sự ngang hàng với ông cố Akbar của mình, và cũng giống như Akbar, ông
đã cai trị được 49 năm vì thế ông có thời gian và quyền lực để áp dụng
những thay đổi sâu sắc tại lục địa Ấn Độ.
Những thay đổi mà ông đã áp đặt hoàn toàn đi ngược lại với chính sách
mà ông Akbar vĩ đại đã xúc tiến. Ông củng cố lại thuế jizya và một loại
thuế đặc biệt đối với người Ấn-độ giáo. Ông cho các lực lượng an ninh phá
huỷ tất cả những lăng Ấn-độ giáo mới, loại trừ người họ ra khỏi các vị trí
chính quyền và gây chiến với Rajputs, vương quốc Ấn-độ giáo bán tự trị ở
phía Nam nhằm mang họ trở lại dưới chính quyền Moghul và thiết lập giới
giáo sĩ Hồi giáo, tức là giới học giả của Ấn Độ.
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BA ĐẾ CHẾ HỒI GIÁO Ở THẾ KỶ THỨ 17

Aurangzeb cũng cố diệt trừ tôn giáo Sikh. Guru Nanak là một người
theo chủ nghĩa hoà bình kiên định, nhưng sự ngược đãi của Aurangzeb đã
biến Sikh thành nhóm dân quân mà vật nghi lễ thiêng liêng của họ suốt từ
đó là một con dao dài và cong được mọi người Sikh mộ đạo mang theo bên
mình để thủ thân.
Mặc dù vị cai trị đế chế Moghul vĩ đại là một người quá khích nhẫn
tâm, nhưng triều đại này đã để lại dấu tích vĩ đại qua lịch sử mà ở đỉnh cao,
khoảng năm 1600, là một trong ba đế chế vĩ đại và hùng mạnh nhất trên thế
giới.
Thực vậy, vào năm 1600, một người du khách có thể đi thuyền từ các
hòn đảo Indonesia tới Bengal, qua Ấn Độ, qua vùng Hinđu Kush (vùng phía
Nam dãy Hy Mã Lạp Sơn) tới các thảo nguyên phía Bắc của sông Oxus và
xuống Ba Tư, vùng Lưỡng Hà và Tiểu Á tới Ban-căng (Balkan), và rồi đi
qua hoặc đi quanh Hắc Hải qua vùng Caucusus và phía Nam qua Ả-rập vào
Ai Cập và rồi đi về phía Tây tới Ma-rốc và luôn thấy mình ở trong một thế
giới thân quen bởi nền văn minh gắn liền – rất giống cách mà một người du
hành ngày nay đi từ San Francisco tới Luân Đôn và đi qua Âu châu có thể
thấy mình ở trong một nền văn minh quen thuộc với một hương vị của Đức
ở đây, một hương vị Thuỵ Điển ở đó, một hương vị Tây Ban Nha, Anh hay
Hà Lan ở nơi nào khác.
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Đúng vậy, một vị du khách ở thế kỷ thứ 17 qua thế giới Hồi giáo sẽ
thấy những phong tục địa phương đa dạng và sẽ gặp nhiều loại ngôn ngữ,
và đúng, anh ta sẽ đi qua biên giới và trình giấy tờ hành chính cho các viên
chức làm việc cho các chính quyền có chủ quyền khác nhau, nhưng mọi nơi
mà anh ta đã đi qua, anh ta cũng sẽ thấy có nhiều điểm rất giống nhau.
Trong tất cả ba đế chế Hồi giáo vĩ đại và các nước chư hầu của họ, anh
ta sẽ thấy người Thổ nói chung nắm quyền chính trị và quân sự (thậm chí
đế chế Safaviđ ở Ba Tư, giới cai trị là người Thổ và trong nhóm Qizilbash
cũng vậy).
Trong khắp thế giới này, người du hành sẽ thấy giới trí thức có xu
hướng nói tiếng Ba Tư và văn học cổ đại viết bằng ngôn ngữ đó. Ở mọi nơi,
anh ta có thể nghe thấy tiếng azan, lời gọi đến hành lễ được cất lên bằng
tiếng Ả-rập ở những thời điểm nhất định từ tháp cao và anh ta sẽ thấy tiếng
Ả-rập được thực hiện trong các nghi thức tôn giáo.
Ở mọi nơi anh ta đi, không chỉ ở ba đế chế mà ở các vùng xa biên giới
như Indonesia và Ma-rốc, xã hội sẽ tràn ngập những quy chế và luật lệ,
những thực hành và nghi lễ của cuộc sống hàng ngày mà không có biên giới
giữa hai nơi. Và mọi xã hội sẽ có giới học giả có uy quyền, tự tái sinh,
không được bầu và họ sẽ có sự thu hút ảnh hưởng trong cuộc sống hàng
ngày. Mọi nơi, người du hành cũng sẽ bắt gặp các dòng huynh đệ Sufi. Các
nhà buôn và thương gia sẽ có địa vị cao nhưng thấp hơn công chức và viên
chức liên quan tới cung điện, bản thân nó là một tầng lớp khác và quan
trọng trong xã hội.
Đi qua khu vực công cộng, người du hành sẽ thấy rất ít phụ nữ. Trên
khắp thế giới này, từ Indonesia tới Ma-rốc, anh ta sẽ thấy xã hội chia ra
thành phạm vi lớn hay nhỏ trong lĩnh vực công và tư, phụ nữ được cô lập ở
thế giới riêng, trong khi đàn ông gần như sở hữu toàn bộ lĩnh vực công
cộng.
Ví dụ, người du hành sẽ thấy ở thế giới công cộng những phụ nữ đi
mua sắm hay đi từ nhà này tới thăm nhà kia – họ sẽ mặc trang phục che kín
và có lẽ che cả mặt. Nếu thấy phụ nữ không che mặt, anh ta sẽ biết rằng họ
thuộc về tầng lớp thấp hơn: có thể là nông dân, người hầu hay người lao
động. Bất cứ loại quần áo nào họ mặc thì cũng không để hở cánh tay, chân
và họ sẽ trùm một số loại khăn che đầu.
Trang phục của đàn ông sẽ khác nhau ở từng nơi, nhưng mỗi nơi mà vị
du khách đi tới thì sẽ thấy đầu của đàn ông được quấn lại, quần áo của họ
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rộng chứ không bó sát và họ sẽ mặc cái gì đó không cho phép hở hang khi
cúi xuống hành lễ.
Trên khắp thế giới, chữ viết theo lối thư pháp là nghệ thuật rất thanh
thế, nghệ thuật tượng hình hầu như không thấy trên đường phố ngoại trừ
trong những cuốn sách minh hoạ. Ở mọi nơi, lời nói và lời được viết xuống
sẽ được mọi người tôn trọng.
Những thành phố mà người du hành đi qua giống như một hệ thống quê
làng nơi đó không có đường phố thẳng băng qua; không ai xây dựng thành
phố như kiểu bàn cờ giống như các thành phố Hy Lạp. Mọi láng giềng đều
có chợ riêng, mọi thành phố có thánh đường đẹp ngoạn mục và các thánh
đường luôn có nét đặc trưng là những mái vòm và tháp cao và thường được
trang hoàng bằng ngói khảm men.
Nếu người du hành làm quen với một số người lạ mặt trên thế giới này
thì anh ta sẽ thấy anh ta và người lạ này cùng san sẻ một số kiến thức
chung: cả hai đều biết các vị thiên sứ trong tín ngưỡng dòng Abraham –
Ađam, Đaviđ, Môi-se, Noah và vân vân; cả hai cũng biết không chỉ tất cả
về Thiên Sứ Muhammađ mà còn Abu Bakr, Omar, Ali và Othman, họ sẽ có
ấn tượng về những nhân cách này, và chia sẻ kiến thức về các sự kiện chính
trong lịch sử nữa; ví dụ, họ sẽ biết về đế chế Abbasiđ và thời hoàng kim mà
họ đã cai trị và họ sẽ biết về dân Mông Cổ và sự tàn phá mà họ đã gây ra.
Thực tế, năm 1600, những người bình thường ở bất kỳ nơi nào trên thế
giới sẽ cho rằng các đế chế Hồi giáo và các lãnh thổ biên giới gần kề của họ
thực chất là “thế giới”. Hay để trích dẫn nhà sử học Marshall Hodgson của
trường đại học Chicago: “Trong thế kỷ thứ 16 của thời đại chúng ta, một
người khách từ sao Hoả có thể cho rằng thế giới loài người gần trở thành
Hồi giáo.”9
Người sao Hoả có thể nhầm lẫn là tất nhiên rồi; nhưng tiến trình lịch sử
đã bắt đầu đi ngược trở lại vì sự phát triển ở Âu châu bắt đầu chớm nở và từ
từ lớn mạnh từ ngày Thập Tự Chinh bắt đầu cuộc vận động quân sự tiến về
đất thánh.
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