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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

 ٢٠١٧ جنوری ٢۵
 

  بھانه ای برای تکملۀ باقی مانده ھای دليل اين تغيير چيست
  قسمت دوم

ين طی دوران جنگ ھای صليبی از مسلمانان عالوه بر آنچه اروپائيان در دوران اقامت خويش در سرزمين فلسط

 و در ھمسايگی يا نزديکی برخی از کشور ھای  آموختند، ورود و اقامت مسلمانان طی کم و بيش ھشت قرن در اسپانيا

اروپائی، سبب آشنائی بيشتر اروپائيان به فرھنگ و تمدن اسالمی گرديد و ھمين آشنائی ھا سبب شدند تا اروپائيان به 

 ــ و اندوخته ھای علمی آن  يا فراھم شده تأليف و ترجمه،اب ھای مسلمانان ــ نوشته شده توسط خود مسلمانان کتۀترجم

  . يونان و روم داشت، شوندو ھند و چين ثل  مگرًھا که بعضا ريشه در کار ملت ھائی دي

 کتاب ٧۴۶نسی به صفحۀ  دريکی از مقاله ھای چندين صفحه ئی خويش، در حالی که رفر"عبدالرسول يعقوبی"آقای 

 می دھد، اشارۀ مختصری به ريزه خواری ھای اروپائيان از کار ھای "علی اصغر حلبی"تاريخ تمدن اسالمی نوشتۀ 

  :فرھنگی مسلمانان دارد که بد نيست آن را به عنوان تأئيد مدعا در اينجا نقل کنم

خ خارج شده بود، عصر تجديد حيات علمی اروپا تا اگر نام اسالم و مسلمين از تاري: ليبری در اين باره می نويسد"

چگونه می توان تاثير تمدن اسالمی را در تجديد حيات علمی اروپا ناديده گرفت،  ...چندين قرن ديگر عقب می افتاد

 دانشمندان . ..درحالی که دانشمندان اروپايی تا قرن پانزدھم، قولی را که از مصنفان اسالم نبود، مستند نمی شمردند

آلبرت بزرگ ھرچه داشت از ابوعلی سينا گرفته ... متعددی بودند که يا شاگرد علمای اسالم بودند و يا ناقل اقوال آن ھا

بود؛ سن توماس تمام فلسفه اش از ابن رشد بوده است؛ در دانشگاه ھای ايتاليا به ويژه دانشگاه پادو ھم نفوذ و تسلط علوم 

و تصانيف مسلمين در اين دانشگاه ھا، ھمان مقام را حايز بودند که در تجديد حيات اسالمی کم تر نبوده است و مؤلفان 

 و تاثير ترجمه کتاب ھای دانشمندان -  به طور عموم - نفوذ مسلمانان ... علمی اروپا کتب يونان و روم آن مقام را داشتند

از . رند در زبان التين رايج استاسالمی به خصوص به قدری است که ھنوز واژه ھايی که ريشه اسالمی و عربی دا

، )Magazin(، مگزين ) Risk(، ريسک ) Checque(، چک ) Tarrif(، تعرفه ) Trafic(ترافيک : اين نمونه است

، ) الجوزاء (Beteleuseدر اخترشناسی نيز  .اين ھا ھمه ريشه عربی دارند). Cable(و کابل ) Colbr(کاليبر 

Algole) راس الغول ( ،Famolhout )فم الحوت ( ،zemite) سمت الراس ( ،Nadir) و ) نظير سمتAzimouth 

) طليطله(پس از چھار قرن که از ظھور تمدن اسالمی در اندلس ... نيز ريشه عربی اسالمی دارند) السموت زاويه(

شاه . دارشدگذشت، با پيش روی تدريجی اروپاييان در داخل تمدن اسالمی، چشم ھای خفته اروپاييان از خواب گران بي

شھری در اندلس که دارای کتابخانه ھای بسيار و پر از کتاب ھای گوناگون بود ــ نگارندۀ اين [آلفونسوی، که طليطله 
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را فتح کرده بود، چنان تحت تاثير رعايای جديد مسلمان خود قرار گرفت که بر خالف ميل اسقف ھا، خود را ] مقاله

طلی اسقف مسيحی ديگری است که در حقيقت، نخستين مدرسه مطالعات شرقی را ريموند طلي... امپراتور دو دين خواند

او دانشمندان را از کشورھای مختلف گردھم آورد و آنان را واداشت تا . در اروپا در نيمه سده دوازدھم پايه گذاری کرد

ان مسلمان بر اروپا و به تاثيرات ارزشمند علمی دانشمند... زبان عربی را فرا گيرند و آثار عربی را ترجمه کنند

محدود به يک يا دو رشته علمی نمی گردد، بلکه آنان در رشته ھای ) رنسانس(خصوص بر تجديد حيات علمی آنان 

، ھيئت، فيزيک و نورشناسی، شيمی، طب، جغرافيا، فلسفه، )حساب، جبر و مثلثات(گوناگون علمی ھمچون رياضيات 

  ] پورتال-ويراستاری نشده است [-."ی خود را بر اروپاييان عرضه کردندتوانايی ھا) تکنولوژی(ادبيات و فنون 

 فرانسوی نيز در بارۀ شھر طليطله و کتاب ھايش نوشته "گوستاو لوبون"می خواھم لحظله ای را به آنچه پروفيسور 

َ طليطله يك دری دار الترجمه ای ميالد١١٣٠در سال : "او می گويد. است، صرف کنيم؛ خالی از مفاد نخواھد بود ََ ْ  از یُ

 به التين شروع ی اسالم را از عربیمناطق اروپا تحت رياست اسقف اعظم رايمند، تأسيس شد و تمام كتب مشھورعلما

 ی اروپائيان از اين كتب باز شده و دنيای چشمھای حاصل گرديد، يعنیّبه ترجمه نمودند و از اين ترجمه ھا موفقيت كامل

ّه تنھا كتب محمد زكرياناين دارالترجمه  .ر بياورند را توانستند به نظیتازه ا  ابن سينا، ابن ی بلكه نوشته ھای رازیّ

فات جالينوس، ذيمقراطيس، ّن اسالم بودند به التين ترجمه نمودند، و از ھمه مھمتر مصی را كه از علمایندلسارشد 

 ی به التينی ترجمه كرده بودند ازعربی عرب بهیبطلميوس را كه مسلمين از يونان افالطون، ارسطو، اقليدس، ارشميدس،

  )٣۴۵  ص، مترجم محمد رسول دريائی،ايدئولوژی و فرھنگ اسالمی از ديدگاه ژول البوم ("برگرداندند

 نامور ديگر غربی در مورد تأثير  و اسالم شناسانديشمندمؤرخ و فيلسوف و شرق شناس و  چندبحث را با اعترافات 

  : اروپائيان به مثابۀ مشت نمونۀ خروار دنبال می کنم ـ علمیمدن و حيات فکری ـ فرھنگیفرھنگ و تمدن اسالمی بر ت

   :وس، دريانورد ايتاليائیکريستف کلمبـ ١

عالم اسالمی کسب کرده ام تا در نتيجه ) ابن رشد اندلسی(من مقصد عالی خود را که کشف راه ھندوستان بود از کتاب "

 ص ، ايدئولوژی و فرھنگ اسالمی از ديدگاه ژول البوم." ( مريکا گردما ۀجزيراز آن راه توانستم موفق به کشف 

٣۶١ .(  

  :ـ لويس ويليام ھنری ھال٢

لويس "داشت آقای د، بخش مختصری از يا٧٢ و ٧١ در قسمتی از کتاب تاريخ تمدن اسالمی، صفحات "حلبی" آقای 

  : به طور بسيار فشرده نقل نموده می نويسد را در مورد مسلمانان "ھنری ھال

 علمی و معرفت رياضی دنيا به حدی است که ۀلوييس ھنری ھال اعتراف می کند که مساعدت ھای مسلمانان به ذخير"

در رياضيات را مديون مسلمانان می داند و » جبر«او علم . زمانی طوالنی نياز است تا بتوان ميزان آن را ارزيابی نمود

  ". عربی می داند که از مسلمانان اقتباس کردند-  به اصطالح - ی را ناشی از اعداد ئاضيات اروپاتحول ري

  :بارتولد. و. ـ  و٣

ثير کليسا برعقب أوی باصراحت، از ت: " طی مقاله ای نوشته می کند"يعقوبی، عبدالرسول" آقای "تولدربا"در مورد 

 تمدن بيزانس با تمدن اسالم، ۀن می گويد و ھم چنين ضمن مقايس باال رفتن سطح آگاھی عمومی سخًماندگی و متقابال

. آزادی ملھم از قرآن; می داند» آزادی دينی «يکی از امتيازات بزرگ امپراتوری اسالم نسبت به تمدن بيزانس را 

  ."   ی است، سخن می گويندئنديشی دينی، که موجب رشد و شکوفامستشرقان بسياری از آزاد ا

مسيحی لبنانی االصل معروف ) نويسندۀ رمان ھای تاريخی(، روزنامه نگار، تاريخدان و داستان نويس ـ جرجى زيدان۴

... که با انديشمندان، اسالم شناسان و شرق شناسان سرشناس اروپائی، چون وان دايک، مارگليوث، نولدکه، گولدتسھير و
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 و حكام مسلمان را به عنوان يك عامل بسيار ءاكه ھمت و تشويق امر ، پس از آن و ھمنشين بودرابطۀ نزديکی داشت

  : گويد  كند، مى  مؤثر در شگوفائی تمدن اسالمی ياد مى

 ۀدانش پرورى و علم دوستى بزرگان اسالم سبب شد كه روز به روز مؤلف و كتاب در قلمرو اسالم فزونى يابد و دائر"

 ترك و يھود و مصرى  وو عرب و ايرانى و رومى و ھندىتحقيق وسعت پيدا كند، پادشاه و وزير و امير و دارا و نادار 

و مسيحى و ديلمى و سريانى، در شام و مصر و عراق و فارس و خراسان و ماوراء النھر و سند و افريقا و اندلس و 

 كرد علم و ادب به سرعت  كه ھرجا اسالم حكومت مى ليف مشغول شدند و خالصه آنأغيره در تمام شبانه روز به ت

شد و   اى از تحقيقات بنى نوع انسان از روزگار پيشين تا آن زمان ديده مى ليفات گرانبھا خالصهأنمود، ت  ت مىپيشرف

 تحقيقات علماى ۀمباحث مھمى از علوم طبيعى، الھى، نقلى، رياضى، ادبى و عقلى در كتب جمع شده بود و در نتيج

  ." اسالم، علوم مزبور داراى شعب متعدد گشت

 و وزير و امير و دارا و نادار و عرب و ايرانی و رومی و ھندی و ترک و يھود و مصری و مسيحی هشاپاد: "عبارت

 مصر و عراق و فارس و خراسان و ماوراء النھر و سند و افريقا و اندلس و غيره در وو ديلمی و سريانی، در شام 

 سرعت پيشرفت بهمت می کرد علم و ادب که ھر جا اسالم حکو تمام شبانه روز به تأليف مشغول شدند و خالصه آن

 حاکی از اين حقيقت است که در آفرينش تمدن اسالمی، خالف تصور خيلی از مسلمانان، تنھا اعراب و ،..."می نمود

دليل اين که آن تمدن را . مسلمانان سھم نداشته اند، بلکه اقوام و ملل مختلف و اديان و مذاھب گوناگون نقش داشته اند

  :می می خوانند چند مطلب استتمدن اسال

  در سرزمين ھای اسالمی ظھور کرد؛: يک

ن و ا و مشاورءبه کوشش و تشويق و حمايت حکمرانان عرب نژاد به وجود آمد و شگوفا شد؛ اگرچه وزرا: دو 

عرب و  حکمرانان، خواه  کار ھای سازندۀ نيز در بسا موارد موجب و مؤيد،...، مانند برمکيان و غير عرببلندپايگان

  برای اين کار می شدند؛... خواه مغول و ترک و

جمله اين حديث    از از پيامبر، و بعضی از آيات قرآن؛ارزش و وجوب تحصيل علم به تأسی از احاديثی چند: سه

و اين ." ارزش علم نزد خدا محبوب تر از ارزش عبادت خداست: "، يعنی"فضل العلم احب الی هللا من فضل العبادة"

توصيه ھائی که برخی از !" (به دنبال علم برويد، حتی اگر در چين باشد: "، يعنی"اطلبوا العلم و لو بالصين": حديث

  و حقانی ھا و داعش ھامسلمانانی که خود را از ھمه نزديکتر به پيامبر و قرآن و خدا و اسالم می دانند، مانند طالب ھا

و ذکر قلم و کتاب و .) ًشان اصال آن را نه ارج می گذارند و نه عملی می کنند.. .و برادران افغان و عرب و پاکستانی و

   ...آموختن و تعقل و

از ديگر ويژگی : " در اين رابطه نوشته می کند١٢ ـ ١٠ در کتاب نقش دانشمندان اسالم درعلوم، صفحات "محمد مفتح"

مور بودند، مستلزم أار دين اسالم، که مسلمانان به آن مانتش. ھای ممتاز اسالم در تمدن سازی، پيکار با بی سوادی است

ی داشت آن ھا را برای ديگری می ئکريم نوشته می شد و کسی که تواناپيکار با بی سوادی بود؛ زيرا آيات قرآن 

 ۀی ھر اسيری آموختن دو طفل از اھالی مدينه مقرر شده بود و اين يک نمونئپس از جنگ بدر، برای رھا... خواند

پيامبر اسالم برای بعضی ياران خود، حتی يادگرفتن زبان بيگانه را الزم . ن از طرز فکر بنيانگذار اسالم استروش

 ديگری را نيز حضرت وادار کرد زبان سريانی ۀعد... مور ياد گرفتن زبان يھود نمودندأشمردند و زيد بن ثابت را م

 ." بياموزند

در بخش بعدی با دو . خوانندگان گرانمايه درھمين جا به پايان می رسانماين بخش را برای اجتناب از ماللت و تکدر 

 سير"، از کتاب "محمد علی فروغی"ًنوشته نسبتا طوالنی از يک نويسنده و انديشمند آگاه و صاحب نام ايرانی، مرحوم 
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، از کتاب " دورانتويليام جميز"امريکائی، دکتر ؛ و يک نويسنده و تاريخ دان ٨٧ تا ٨٣، صفحات "اروپا حکمت در

 آشنا خواھيم شد؛ تا آن که برسيم به توضيح ٢٩٩ تا ٢٩۶بخش اول، جلد چھارم، صفحات " تاريخ تمدن"گرانسنگ 

به ارتباط  " فروپاشی"و " تغيير"مختصرعلت اساسی و اصلی نوشتن مقالۀ دليل اين تغيير چيست و اين که چرا کلمات 

  !تا آن وقت خدا نگه دار ھمه!  نه لغت مرگ؛ر رفته است اسالمی در آن مقاله به کا درخشانتمدن

  ادامه دارد

    ٢۴/٠١/٢٠١٧ 

  

  

  

  

  

  

      

 


