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بھانه ای برای تکملۀ باقی مانده ھای دليل اين تغيير چيست
قسمت سوم
مطابق وعده آغاز می کنم با نوشته ای از مرحوم فروغی از صفحۀ  ٨٣تا صفحۀ  ٨٧شامل در کتاب پر ارج "سير
حکمت در اروپا ـ تا ترجمۀ گفتار در روش راه بردن عقل" نوشتۀ رنه دکارت فيلسوف مشھور فرانسوی .مرحوم
فروغی نوشتۀ خويش را با دو عنوان فرعی برجسته به شرح زير بيان می نمايد:

٣ـ نھضت علمی اسالمی
"در تمام مدت سلطنت بنی اميه در ممالک اسالمی گفتگوئی از علم و حکمت در ميان نبود .اما ھمين که دوره به
عباسيان رسيد برای اھل نظر نسيم آزادی وزيد .و مردم آن کشور ھا که در تحت تأثير تمدن ايرانی و رومی و يونانی
بودند دو باره به ميدان تحقيق و معرفت پا گذاشتند ،و به يک نھضت علمی ھمت گماشتند که به اندک زمانی تقريباً نظير
نھضت علمی يونان شد ،و در گرم کردن اين ھنگامه ايرانيان باالختصاص دخالت تامه داشتند ،و از فخر و شرفی که از
اين جھت نصيب مسلمين شده دارای بھرۀ وافی می باشند]طوری که ديده می شود احساس ايرانی بودن مرحوم فروغی
بر باور ھای انسانی و فضيلت علمی شان چربی می کند .درحالی که نويسندگان با انصاف غربی ،مانند و .و .بارتولد
شاه و وزير و امير و دارا و نادار و عرب و ايرانی و رومی و ھندی و ترک و يھود و مصری و مسيحی و ديلمی و
سريانی ،در شام و مصر و عراق و فارس و خراسان و ماوراء النھر و سند و افريقا و اندلس و غيره را که در تمام
شبانه روز به تأليف مشغول بودند و خالصه آن که ھر جا اسالم حکومت می کرد در رشد علم و ادب و فنون مختلف
نقش داشتند ،شامل می دانند ـ سديد[ .نخست نھضت مزبور از ترجمۀ کتب علمی و فلسفی يونانی و ايرانی و سريانی و
ھندی به زبان عربی و فرا گرفتن آن معلومات آغاز شد ،و می توان گفت :نيمۀ دوم مائۀ دوم ھجری و تقريبا ً تمام مائۀ
سوم اشتغال مھم اھل فضل و دانش ھمين بوده است .سپس در مائۀ چھارم و پنجم فضال و حکمای اسالمی عالم علم و
معرفت را به تحقيقات خود روشن ساختند و در قرون بعد ھم با آنکه به واسطۀ شيوع فتنه و فساد روزگار چندان
سازگار نبود ،دانش طلبان ما ]اگر مراد از "ما" ھمۀ مسلمانان باشد ،حرفی نيست؛ ولی اگر منظور از ما تنھا ايرانيان
باشد ،بازھم می گويم که اين نوع خود نگری ھا ھرگز شائستۀ يک انسان انديشنمد ،با فضيلت ،دانشمند و مؤرخ نيست ـ
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سديد[ از سعی و کوشش دست باز نداشتند ،و در ھر رشته از تحقيقات علمی آثار نفيس از خود به يادگار گذاشتند.
حاصل اينکه در مائۀ نھم و دھم و يازدھم و دوازدھم ميالدی که اروپا را ظلمت جھل فرا گرفته بود کشورھای پھناور
اسالمی از ترکستان گرفته تا افريقا و اسپانيا ھر يک دانشگاھی محسوب می شد ،و آنجا دانشمندان عاليمقام بازار فضل
و ادب را گرم و رائج کرده بودند.
برای شرح و بيان مساعی و زحمات مسلمانان ،و نتايجی که در عالم علم به دست آورده اند مجلدات چند بايد پرداخت.
اجمال احوال اينکه مسلمانان علم و حکمت را چنانکه يونانيان تأسيس و تدوين کرده بودند فرا گرفتند ،و در جميع شعب
و فنون آن عمليات و تحقيق کردند و تصنيفھا و تأليفھا پرداختند ،و در بيشتر فنون از قبيل جبر و مقابله و مثلثات و
جغرافيا و ھيئت و طب و شيمی بواسطۀ اختراعات و اکتشافات و مطالعات تازه ،معلومات يونانيان را تکميل و مزيد
نمودند .شرح احوال و بيان تحقيقات آن دانشمندان در اينجا روا نيست؛ چه :اگر حق مطلب را ادا نکنيم دريغ باشد ،و اگر
بخواھيم چنانکه شايد و بايد وارد مطلب شويم ،دامنۀ سخن دراز می شود و منظور نظر ما ھم نيست .زيرا که در اين
رساله مراد اصلی ما آنست که مشی اروپائيان را در راه علم و حکمت بازنمائيم ،پس باز ھمان مرام را دنبال می کنيم و
تاريخ تمدن مشرق و بحث در معارف اسالمی را به موقع ديگر محول می سازيم جز اينکه در ضمن سير اروپائيان به
سوی دانش و معرفت باز به اشاره به مناسبت ذکری از دانشمندان ممالک اسالمی به ميان خواھيم آورد.
۴ــ مقدمۀ نھضت علمی اروپائيان
چنانکه پيش از اين بيان کرديم ،پس از آنکه در مائۀ پنجم ميالدی به سبب استيالی قبايل بربر دولت روم غربی انقراض
يافت ،در ظرف چندين مائه از دوره ای که مورخين اروپای قرون وسطی می ناميدند بساط علم و حکمت برچيده شده
بود ،و نادانی چنان غلبه داشت که اوليای دين ھم از سواد و کمال بی بھره بودند ،چنانکه "شارل کبير" پادشاه فرنگ
"امپراتور شارلمانی" که در آخر مائۀ ھشتم تقريبا ً بر ھمۀ اروپا سلطنت داشت و مردی ھوشمند بود و در ترويج معارف
اھتمام می ورزيد ،چون خواست تحصيل کمالی کند و مکاتب و مدرسه داير نمايد ،با رنج فراوان از گوشه و کنار دو سه
نفر از اھل فضل پيدا کرده پيش خود خواند .در سن کھولت خواندن و نوشتن را آموخت ،و فرزندان و اعضاء خاندان
خويش را شخصا ً تعليم کرد ،و مدارس چند تأسيس نمود ،و ليکن مساعی شارلمانی نتيجۀ کامل عاجل نبخشيد .چه ،ھنوز
اروپا چنانکه بايد امن و آرام نشده و طبايع آن مردم برای سير در عوالم تمدن مستعد نگرديده بود .باری در سراسر مائۀ
نھم ميالدی تنھا يک نفر در آن ممالک به دانشمندی اشتھار يافته و او "اسکت اريژن" از اھل انگلستان است ،که از
حکما و متآلھين آن زمان به شمار ميرود و در مائۀ دھم نيز از فضال کسی که قابل ذکر است "ژربر" فرانسوی می باشد
که در پايان عمر به مقام پاپی رسيد ،وعنوان "سيلوستر دوم" اختيار کرد ،و او يکی از نخستين کسانی است که از
مسلمانان کسب معرفت نموده ،يعنی به اسپانيا )اندلس( که آن زمان مملکتی اسالمی بود رفته نزد دانشمندان آن سرزمين
بزبان عربی تحصيل علم نمود و در رياضيات و ھيئت و نجوم دارای مقامی شد ،و چون به فرانسه بر گشت ،به نشر
معلوماتی که در اسپانيا فرا گرفته بود ھمت گماشت و از آن پس دانش طلبان اروپا ممالک اسالمی را منبع علم و حکمت
شناختند ،به آنجا مسافرت کردند و به تحصيل زبان عرب و معلومات فضال و حکمای اقطار ما پرداختند ،و ھمچنانکه
مسلمانان به ترجمۀ کتب يونانی کليد خزانۀ علم را دريافتند ،اروپائيان نيز به ترجمۀ کتب عربی يا معرب مفتاح دانش را
به دست آوردند ،و در مائۀ يازدھم و دوازدھم ميالدی )پنجم و ششم ھجری( ھمت ارباب کمال بيشتر مصروف ترجمه
بود و چون آنزمان زبانھای اروپائی ھنوز برای ادای مطالب علمی و فلسفی پخته و ورزيده نشده بود ،ترجمه ھا را به
زبان التين می کردند و نوشته ھای علمی خود را نيز به آن زبان در می آوردند  .از اينرو در آن روزگار اھل فضل و
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ادب چارۀ جز فراگرفتن زبان التين نداشتند؛ و ليکن کسانی که می خواستند درعلم و فلسفه تبحر کامل حاصل نمايند،
زبان عرب نيز تحصيل می کردند که به سرچشمۀ معرفت دسترس داشته باشند.
بسياری از ترجمه ھای کتبی که در قرون وسطی از عربی به التين درآمده اکنون در دست است ،از جمله ،کتب يونانی
که می دانيم به وسيلۀ ترجمۀ عربی نقل به زبان التين شده ھندسۀ "اقليدس" است و مخروطات "ابولونيوس" و المجستی
"بطليموس" و "اکسرثاوذيوس" و بعضی از رسائل جالينوس و ارسطو و ديگران و از کتب عربی اصل که در قرون
وسطی به التين ترجمه شده ،در رياضيات و ھيئت و نجوم ،کتاب حساب موسی خوارزمی و مساحة االشکال پسر
موسی بن شاکر و رسائل ابومعشر بلخی و محمد بن جابر بتانی و ھيئت فرغانی و صور عبدالرحمن صوفی اصفھانی،
و مناظر و مرايا و رسالۀ باد و باران يعقوب کندی و در جغرافيا نزھة المشتاق ادريسی و تقويم البلدان ابوالفدا و در طب
کامل الصناعه و ساير کتب علی بن عباس مجوسی طب عضدالدوله ديلمی و ابن بطريق و ابن بيطار و کتاب حاوی و
طب منصوری محمد بن زکريای رازی و قانون شيخ الرئيس ابوعلی سينا و کتاب جراحی و کتاب الترياق ابوالقاسم
زھراوی و ھمچنين کليات ابن رشد اندلسی و رسائل فارابی و ابوعلی سينا در فلسفه و مقاصدالفالسفۀ غزالی و بسياری
ديگر و بيشتر کتب مذکور پس از آنکه فن چاپ اختراع و شايع شد به چاپ رسيده ،و بعضی از آنھا مکرر شده ،چنانکه
چاپ ترجمۀ قانون شيخ الرئيس در ھمان سال سی مرتبه تکرار يافته است .اقدام به ترجمه و چاپ کتابھای عربی تا مائۀ
چھادھم و پانزدھم نيز جريان داشت ،و اين غير از ترجمه ھائی است که اروپائيان در نھضت علمی اخير خود از کتب
عربی و فارسی و زبانھای ديگر شرقی کرده و می کنند ،و از اين راه استفاده ھائی غير از آنچه در قرون وسطی می
کردند می نمايند.
به ھر جھت از مائۀ يازدھم ميالدی به بعد ،بازار تحقيق علمی و حکمتی در اروپا نيز رونق يافت ،و قيل و قال مدرسه
بلند شد ،و ليکن اھل تحقيق ھمه طالب علوم دينی بودند و مدارس در دير ھا و کليسا ھا و درس ھا و مباحثه برای نيل
به درک و اثبات اصول دين و استحکام ايمان بود .و فنون علوم ھمه مقدمات محسوب و در دو مرحله طی می شد ،اول
مرحلۀ "ثالثی" که عبارت بود از قواعد زبان و بالغت و منطق دوم مرحلۀ "رباعی" يعنی حساب و ھندسه و موسيقی و
نجوم .اما در اين جمله مدت چندين قرن ھرچه می گفتند ھمان تکرار حرف ھای پيشينيان بود و تحقيق تازه نمی کردند.
قرون وسطی برای اروپائيان براستی دورۀ ورزش ذھن و فکر بوده است .در آن مدت کسب استعداد نمودند .سپس از
قريحۀ فطری و قوۀ مکتسب عجائب به ظھور آوردند .اسامی بسياری از فضالء و مدرسين و مؤلفين در آن دوره مذکور
و مظبوط است ،اما نام افراد ايشان در اينجا ضرور نيست ،ھر کدام شناختنی ھستند .در فصل آينده که برای بيان اجمالی
از فلسفۀ قرون وسطی و چگونگی آن تخصيص داده ايم ،مذکور خواھيم داشت] -".ويراستاری نشده است -پورتال[
حال می بينيم که مرحوم ويل دورانت مشھور ،مؤلف کتاب باارزش تاريخ تمدن ،که به کمک ھمسر شان ،آريل دورانت
نوشته شده است ،در مورد تمدن مسلمانان و غربی ھای آن دوران چه نظر دارند .گفتار او را به ھمان اندازه ای که
فراز و فرود تمدن مسلمانان را بازگو کند ،از بخش ھای مختلف کتاب تاريخ تمدن ،آغاز از صفحۀ  ،٢٩۶بخش اول،
کتاب چھارم )عصر ايمان( شروع می کنم:
" ...معروفتر از ھمه شمس المعالی قابوس شاعر و دانشور بود که ابن سينا را به دربار خويش گرامی داشت و ھم او
مقبره ای به شکل يک برج ضخيم به جا نھاد که  ۵٢متر بلندی دارد و به نام گنبد قابوس معروف است .اين تنھا بنايی
است که از گرگان ،شھری که به دوران قابوس به اوج رفاه و کثرت جمعيت رسيده بود ،به جا مانده است .در راه
شمالی ،که از گرگان به طرف مشرق می رود ،شھر نيشاپور است که نام آن با شعر خيام بر زبانھا می رود .پس از آن
مشھد ،شھر مسلمانان شيعه ،و بعد مرو است که وقتی مرکز يکی از واليتھای بزرگ بود .آنگاه بخارا و سمرقند است
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که معموالً از دسترس مأمورين وصول ماليات دور بود .بر رشته کوه جنوبی ،شھر غزنه است که شاعران در بارۀ
قصر ھای مجلل محمود در آنجا ،و برج ھای بلند شھر که سر به آسمان می سود ،سخنھا گفته اند .ھنوزھم برج
پيروزی ،که سلطان محمود بنا کرده ،و برج مسعود دوم ،که از آن ھم زيباتر است ،در آنجا به پاست .اگر کسی در قرن
يازدھم از اين ناحيه به طرف غرب می رفت ،به عدۀ زيادی از شھر ھای معتبر ايران بر می خورد .ھرات ،شيراز با
مسجد بزرگ و باغستانھای معروف ،يزد ،اصفھان ،کاشان ،قزوين ،قم ،ھمدان ،کرمانشاه ،و سنندج؛ آنگاه درعراق دو
شھر پرجمعيت بصره و کوفه می رسيد .مسافر به ھر جا می گذشت قبه ھای درخشان ،مناره ھای جالب ،مدرسه ھا،
کتابخانه ھا ،قصرھا ،باغستانھا ،بيمارستانھا ،و حمامھا می ديد و کوچه ھای تنگ و تاريک که فقيران در آن سکونت
داشتند .وعاقبت به بغداد می رسيد که انوری شاعر ايرانی در بارۀ آن چنين گفته است:
خوشا نواحی بغداد جای فضل و ھنر
که کس نشان ندھد در جھان چنان کشور
سواد او به مثل چون بھشت مينا رنگ
ھوای او به صفت چون نسيم جانپرور
به خاصيت ھمه سنگش عقيق و لؤلؤبار
به منفعت ھمه خاکش عبير غاليه بر
کنــار دجــله ز تــرکــان سيمتن خلـج
ميـان رحبـه ز خـوبــان مـاھـرخ کشمر
ھزار زورق خورشيد گونه بر سر آب
بر آن صفت که پراکنده ب سپھر شرر
و] - "...ويراستاری نشده -پورتال[
يک صفحه بعد مرحوم ويل دوورانت در وصف شھر بزرگ بغداد در دوران خالفت ھارون رشيد چنين نوشته می کند:
" ...و چيزی نگذشت که رصافه به وسعت و ثروت از شھر منصور پيشی گرفت؛ پس از ھارون رشيد وقتی می گفتند
بغداد ،رصافه را منظور داشتند .در رصافه برای جلوگيری از سوزش آفتاب خيابان ھا را تنگ و پيچاپيچ کرده بودند،
اين خيابان ھا از قصر خليفه تا محالت ثروتمند امتداد داشتند .اينجا کوی عطر فروشان ،آنجا کوی سبدبافان ،و کمی
دورتر مفتولسازان ]کسانی که رشته ھای نازک فلزی ،مانند نخ برای لباس ھای گالبتون و لباس ھائی که تارھای آن از
زر و نقره بود و غالبا ً شاھان و امراء می پوشيدند ،می تافتند و می بافتند ـ سديد[ ،و ھمچنين کوی صرافان و بزازان و
کتابفروشان و کويھای ديگر بود ] .فراموش نشود که مرحوم ويل دورانت در اين جا از بغداد تقريبا ً ھزار ـ ھزار و يک
صد سال پيش سخن می گويد زمانی که چنين شھر ھای بزرگی در اروپا ھنوز وجود نداشت ــ سديد[ ...از جمعيت شھر
آمار قابل اعتمادی نداريم ،به احتمال قوی  ٨٠٠.٠٠٠بوده است ،ولی بعضی مورخان  ٢.٠٠٠.٠٠٠برآورد کرده اند.
شمار جمعيت ھر چه بود ،بغداد در قرن دھم ميالدی علی االطالق بزرگترين شھر جھان به شمار می رفت ...در شھر
محله ای خاص مسيحيان بود که در آنجا انبوه بودند و کليسا ھا و دير ھا و مدرسه ھا داشتند ]آن زمان را مقايسه کنيد با
زمان ما که در حدود  ۵٠سال قبل ،يعنی  ١٠٠٠ـ  ١١٠٠ـ سال بعد از دوره ای که مرحوم ويل دورانت از آن سخن
می گويد ،حتی يک کليسا را که در کشور ما ،در شھر کابل وجود داشت ،نتوانستند تحمل کنند ـ سديد[ .نسطوريان ]فرقۀ
ديگری از مسيحيان که عيسای مسيح را ھم خدا می دانستند و ھم انسان ـ سديد[ ،پيروان مذھب وحدت طبيعت ،و اصيل
آيينان عبادتگاه ھای خود را داشتند ...در بغداد و نزديک آن صد ھا قصر مجلل و ويال بنا شده بود؛ کاخھا از بيرون
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ساده می نمود ،ولی درون آن ھمه الجورد و طال بود ]از اين سخن دو چيز را می توان برداشت کرد :يکی رشد فرھنگ
و مدنيت ،و ديگری نشانی از بيداد و غرق شدن در فساد و ھرزگی و اسراف و دور شدن از عدالت و يگرنگيی که دين
مردم را بدان دعوت کرده بود؛ چند عاملی از عوامل متعددی که باعث افول تمدن اسالمی گرديد ـ سديد[ .چيزی از
جالل اين قصر ھا را از وصف باور نکردنی که ابوالفدا آورده توان در يافت که گويد " :در قصر خليفه  ٢٢.٠٠٠قالی
گسترده و به ديوار ھا  ٣٨.٠٠٠فرشينه و  ١٢.۵٠٠قواره ]واحد شمارش پارچه ـ سديد[ پارچۀ ابريشمين آويخته بودند".
 ...معتصد  ۴٠٠.٠٠٠دينار )درحدود  ١.٩٠٠.٠٠٠دالر( به بنای قصر ثريا خرج کرد ) ٢٧٩ھـ ق  ٨٩٢م( .اگر به ياد
بياوريم که در طويله ھای اين قصر  ٩.٠٠٠شتر و استر بود ،وسعت آن را حدس توانيم زد .مکتفی در جوار قصر ثريا،
قصر تاج را بنياد کرد ) ٢٩٠ھـ ق ٩٠٢ ،م( که بنا و باغستانھای آن درمساحت  ٢٣.٠٠٠.٠٠٠متر مربع گسترده بود
]اين ھمه ثروت از کجا و چگونه به دست آمده بود؟ چقدر خانه ھا ھا بايد ويران شده باشند تا اين کاخ ھا آباد گردند و
چقدر انسان بايد کار کنند و استثمار شوند تا پول خرج اين پادشاھان )جانشينان پيامبر( فرھم آيد و چگونه آن تمدن نبايد
از بين می رفت؟ ـ سديد[ .مقتدر قصر "بھوالشجره" را بنياد کرد ،و اين نام از آن يافت که در برکۀ باغ قصر درختی از
طال و نقره به پا کرده بودند که بر شاخھا و برگھای سيمين آن پرندگان نقره به تعبيۀ مکانيکی نغمه می خواندند-.
]ويراستاری نشده است -پورتال[
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