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 ۲۶/۱۰/۲۰۱۹                                                                      حامد فارانی     تتبع وانتخاب از 

 

 در آیینه  اندیشمندان غرب  تاثیر  و خدمات اسالم 

 نسبت علم وادبیات 
 ((  این دو  روایت را با  چند روایت  دیگر  آورده  که  تاریخ  تمدن  اسالم)) کتاب مورخ شهیر  در  جرجی  زیدان

 .  چین باشدعلم  بیاموزید  اگر چه در پیامبر  اسالم  فرمود  :  

آموختن  علم  بر هر  زن و مرد  مسلمان  واجب است  سپس  اضافه می کند  ولی  مسلمانان  یک مرتبه  به تمام  علوم  

 متوجه نشدند  بلکه  بنا  به مقتصیات  تدریجا  علوم  پیشنیان را فرا گرفتند 

) پسر    نضر بن  حارث ابن ثقفی ( مبادرت کرد  نخستین  کسی  که از میان  عرب ها  به تحصیل  علوم بیگانه  ) دخیل

بود  و حارث پدر  نضر از طبیبان  نامی  عرب  معاصر  حضرت  رسول )ص( بود  کتاب پیامبر اسالم  )ص ( (  خاله 

های فلسفی  در زمان ما مون ترجمه شد وان  هم  به واسطه  عالقمندی  خود  مامون  به  ان کار  بود  از آغاز  اسالم  

زادی  گفتار  و مساوات  عادت  داشتند  واگر  هر یک از مسلمانان  در باره  امور سیاسی  و غیره   فکری  مسلمانان  به آ

به خاطرش می رسید  بی پروا  ان را  به خلیفه  و یا امیر  ابراز  می کرد  و ابهت  مقام  فرمانروایی او  را از  کاز  باز  

که چگونه این فکرم را به سلطان برسانم  یعنی بسیار شجاع  و بی باک نمی داشت )  ترس  در جود شان  ایجاد نمی شد 

بودند (  مامون  به خاطر  پیش برد  علم  و دانش  و عمل کردن  به دستور  پیامبر  خود بسیار  مردم را تشویق می کرد  

 که نمونه ان از قرار  ذیل  بود :  

حنین انجام  گرفته  بود زر  خالص  ) به  حنین(  می داد  و حنین  برای مثال  در مقابل  کتابهای  ترجمه شده که  به وسیله   

استفاده  خود کلمات را با حروف  درشت و روی  کاغذ  ضخیم و با سطر های پراکنده می نگاشت  تا کتاب  ضخیم  تر 

 کرده بودند   گردد.  حنین  فرزندان  خود  را تعلیم داده  بود  وانها  نیز  در ترجمه  و علم وادب پیشرفت

تعداد  کتابفروش و کاغذ فروش  در بغداد  فزونی یافت و انجمن  های علمی  و ادبی متعدد شد مردم  بیش از هرکار  به 

مباحثات علمی و مطالعه  پرداختند و پس از مامون  هم این نهضت  دوام یافت  و عده ای  از خلفای عباسی  رویه مامون 

ن کتب  قدما به عربی ترجمه شد  این  روح  دانش پروری  و علم  دوستی بزرگان اسالم  سبب را  ادامه  دادند و مهم تری

شد  که روز به روز  مولف و کتاب  در قلمرو  اسالم  فزونی  یابد  دایره  تحقیق  وسعت  پیدا کند  ودر این جهت  تفاوتی  

ایرانی ، رومی ، هندی ،  ترک ، یهود، مصری ،  مسیحی  بین  افراد  نبود  پادشاه ، وزیر  ، امیر ، دارا ، نادار ، عرب

،  دیلمی ، سریانی  در شام   ، مصر  ، عراق ،  خراسان، فارس ، ماوراء النهر ، سند ،  افریقا ، اندلس ،  و غیره  در 

 شبانه  روز  مشغول  به کسب علم  وانجام  تالیفات بودند 

م  وادب  به سرعت  پیشرفت می نمود و اصوال تالیفات مسلمین  از خالصه انکه هر جا  اسالم حکومت می کرد  عل

تحقیقات بنی بشر  و از زمان  قبل و بعد  حکایت می کرد  و مباحث  مهمی  از علوم  طبیعی  ، الهی  ،  ادبی ، ریاضی ، 

ددی  گشت  تا آنجا که به نقلی وعقلی  بوجود  آوردند ودر نتیجه  تحقیقات  علمای  اسالم  علوم  فوق  دارای  شعب  متع

قول  طاش  کبری زاده  ) در کتاب  مفاتیح العلوم ( :  علمای  اسالم   ، علوم معاصر  خود  را تا پانصد شعبه  رساندند  و 

چیزهایی مانند  علوم اقتصادی  ـ سیاسی  ، فلسفه  ،تاریخ و فرهنگ  های  تاریخی  و جغرافیایی و علوم  مخصوص   

 مای اسالم ابدا شد اسالمی  توسط عل
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مردم  اندلس  چنان باال  بود  که سطح  فرهنگ (( می نویسد : در ان  هنگام   تاریخ عربدر کتاب  ))    فلیپ ک .  حتی

به گفته  دوزی  خاور شناس   معروف  هلندی  و دیگر  دانشوران  بعد از او  همه کس خواندن   و نوشتن را  می دانست  

در اندلس  چنین بود  در صورتی  که اروپای  مسیحی  فقط  بعضی  مسایل  عادی  را  می دانست  وان هم  خاص طبقه  

 بود  که بیشتر شان  کشیشان  بودند      بسیار  کمی  

چون  همه کشور های  اسالمی  بر بنیاد  خواندن ربیت  ابتدایی  در اسپانیا  نیز این کتاب می گوید  ت  ۷۱۹ودر صفحه   

و نوشتن  قرآن  و نحو  و شعر  عربی  استوار  بود  موضوع  تربیت  یک امر خصوصی و مربوط به  افراد  بود و کسی  

به  آن وادار  نمی نمی کردند  معذلک  رواج  ان  جنان بود  که میان  مسلمانان  اسپانیا  کسانی  که خواندن و  نوشتن  را

 را می توانستند  بسیار  فروان بودند  واین قضیه در اروپای ان روزگار  سابقه  نداشت

می نویسد  شاید  هیج ملتی  قبل از مسلمین    ((  عذر تقصیر  به پیشگاه  محمد و قرآندر کتاب  ))    جان دیون پورث

 وجود نداشته  باشد  که برای کسب  دانش  از آغاز  تا انجام  بیشتر  از مسلمان ها احترام  قائل  شده باشد ...

ن   هم  قوانین  مکتوب  و هم آداب  و سنن  به این  حس  پسندیده  کمک کردند  به این  شرح : مرکب  قلم دانشمندان  از خو

شهدا برتر  است  و کسی  که قلم  و مرکب  را بعد از  خود  به د یاد گار  نگهدارد  و به عبارت دیگر  کسی  که خودش  

را در  راه  تعلیم و تربیت  و کسب دانش  برای  فرزندانش  سرمشق  قرار دهد  درب  بهشت  برای او باز است  و جهان  

 م  دانشمندان  ،  قضای   بزرگان ، نماز پاکان ، و دالوری شجاعان(( ...فقط  بر چهار  چیز تکیه  دارد  :  تعلی

مطابق  با دالئل  و شواهد  گوناگون  اولین  احیا کنندگان  فلسفه  و علوم  بدون  شک اعراب  آسیا  و اسپانیا  بودند  که  

از مشرق  زمین به اروپا  آمده    در عصر  خلفای  عباسی  و اموی  می زیستند  واین  حروف کتابت )خط (  که  اصال

 بود  برای  بار دوم  در پناه  نبوغ  اسالمی  در اروپا راه یافت   

همه می دانند  که بیشتر  از ششصد سال  صنایع  و علوم   در میان  اعراب  رونق  و شکوه داشت  در صورتی  که میان 

رد  و شعله  ادبیات  به کلی  خاموش   و منتفی شده بود . ما  ) اروپائیان(  وحشی  گری  خشن  و زننده  حکومت  می ک

همین  مردم  ) مسلمین (  بودند  که حلقه  اتصال  ادبیات  قدیم  و جدید  شدند  ودر  طول  مدت  زیادی  که اروپا  در  

و بسط  و نشر  مهم   تاریکی  فروفته  بود  ، مسلمین  تالیفات  و تحقیقات  عده زیادی  از فالسفه یونان  را  حفظ  کرده

ترین  رشته های  علوم  طبیعی  ، ریاضیات ، طب  ،  و غیره  را  بر عهده داشتند  و این علوم  به مقدار  زیادی  مدیون  

زحمات  انهاست و  همچنان می گوید  کیست  که  بر فقدان  آخرین  بقایای  آثار  جوانمردی  یعنی  سقوط  امپراتوری  

سوگواری  نکرده باشد ؟  کسیت  که فضای  سینه اش  نسبت  به آن  ملت  شجاع  و سخاوتمند  ، مملو    اسالم  در اسپانیا

از  تمجید  و  تکریم نباشد ؟ همان  ملتی  که در طول  هشتصد سال  حکومت بر اسپانیا  ، حتی  تاریخ نویسان  مخالفشان  

 جع به انها  بنویسند  نتوانستند  کوچک ترین  نمونه ای  از ظلم  و ستمگری  را

ودر مقابل  :  کیست  که از  تحریکات  دستگاه  مسیحیت  خجلت زده  نشده باشد  ؟   )  مقصود همان  تحریکاتی است  که 

در نتیجه  آن قوای داخلی  بر اثر  تعصب  عنیف  )خشن( و  ستمگریهای  شیطانی  علیه مسلمین  به هیجان  امدند  و چنان  

ب شدند     ان  هم  نسبت  به کسانی  که درباره  این  جمعیت  ) یعنی اسپانیا ها (  ان همه انسانیت و مظالمی را مرتک

حمایت  ابراز کرده  بودند (  و کیست  که از عملیات سیاسی  آمیخته  به تعصب  گزیمنس  ) کشیش  معروف که زحمات  

ت  درخشان  یک   سلسله  هفتصد  ساله  بود  را طعمه  حریق  فالسفه  ، ریاضیدانان  و شعرای  قرطبه  را که حاصل  ادبیا

 نمود  ( سر افکنده نباشد ؟

((  در جای دیگر می گوید :  اروپا جدید  شگفتن    عذر تقصیر  به پیشگاه  محمد و قرآندر کتاب  ))    جان دیون پورت

اولین  غنچه  تصورات شعری  و تخیالت  رمان نویسی  را به  اعراب مدیون است . قبل از  این ادبیات  یونانی  صورتی  
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ی  به وجود  به خود گرفته  بود  و برای  جهان روم  نیز  همین  مدت  الزم  بود تا  بتوانند  نویسندگان  و شعرای  بزرگ

آورد  معادل  همین  مدت  از  دوران  تشکیل  حکومت روم  در جنوب فرانسه  گذشت  تا ملت توانست مدعی   داشتن  

 ادبیات  مخصوص به خود شود 

اما  اسالم ! فقط  یکصد وپنجاه سال  از هجرت  ) پیامبر اسالم (  گذشت  که اعراب  مردمی  شدند که در  ادبیات  جلو 

د  و نگهبان  فلسفه  قدیم  و شعر  و هنر  شدند  از لحاظ  اینکه  شالوده  بنای  شهرت  و معروفیت  ادبیات   عرب  افتادن

پایه گذاری  شد  تاج  افتخار  را باید  روی  سر  او جای  داد  تا جای که  صد      (    ) پسر هارون  الرشید  مامونبه دست   

خطی  قدیمی ،  مستمرا  به دربار  او وارد  واز  اشبیلیه  تا اصفهان  در خزائن    ها شتر  حامل  کتابها  و نسخه  های 

 ادبی  انها  به سرعت  پخش  می شد 

 به هر حال  اشعه  درخشانی  از این قبیل  از قرن  نهم  تا قرن  چهاردهم  از مدارس   اعراب   منعکس  بود  

زمینه  کافی  برای  آزمایش  دانش  و شجاعت  خود  ایجاد  کرد  وی  در  هشتمین  خلیفه  اموی  ) بنام   عبد الرحمن  (  

همه  موارد  بر ای  عملی ساختن  عالقه  شدید خود  نسبت  به  علم  و دانش  از هر  موقعیت  و فرصتی  استفاده می کرد  

هنگامی که اروپا  در تاریک  ترین    سلطنت  طوالنی وی  بیش از پنجاه سال  ادامه  داشت  که  ان  نیز  در قرن  دهم  بود  

ادوار  جهالت  غوطه ور  بود  و در ضمن  اینکه  او  بر  حسب  ضرورت  ادبیات  کشور  خودش را اشعه ای از روشنایی 

را در ظلمات فکری  ما ) اروپائیان ( تابش داد و نیز  در  ان زمان  مدارس  بغداد  ،  بخارا ،  و بصره   در عین شهرت  

 روفیت  به واسطه  بعد  مسافت  حس  کنجکاوی  مسافرین  و محصلین  ما را تحریک  نمی کردند .و مع

استاد  زبان  عربی  دانشگاه لندن  می نویسد  :  اولین کتاب  شرقی که در انگلستان  به طبع  رسید    پروفیسور گیپ  

نسه  بوده و فرانسه ان  از التینی و التینی ان از اصل   (( بود  این کتاب ترجمه  ای  از فرا ))  گفتار فالسفهموسوم  به 

 کتاب  که  به عربی بوده  ترجمه شده بود 

((  سی دفعه به زبان  فرانسه و انگلسی  به طبع رسید وتا کنون  بیش از  سیصد الف  لیلدر  قرن  هیجدهم  کتاب  ))  

م  اسمی است  که  در  اروپا  و آمریکا بیش از حد مشهور دفعه  به زبان های اروپای غربی  انتشار یافته است  عمر خیا

 است 

شکی نیست  که ادبیات  یک ملت  وقتی کامال  توجه ملت دیگر  را جلب کند ان  ملت  را به پیروی  از روش  خود  وامی  

خود در می آورد   دارد  اروپا  بعضی  از قسمت  های ادبیات  مشرق  را دوست  می داشت  وان را  بی اختیار  به زبان

و انچه را که نمی  خواست  ناخوانده  می گذارد  باید  دانست  که مشرق جاده  برای اروپائیان  باز  کرد  تا در  ادبیات  به 

 مقام کنونی  رسیدند 

قمست عمده  ادبیات  فارسی  و عربی   رمانتیک بوده و  با سبک  ادبیات  یونان  اختالف  داشت وزیبای  هریک  

 صوص  به خود بودمخ

فارسی زبانان و اعراب  با زبان ثروتمند خود ، شیرین ترین  تفکرات  و تخیالت  را مجسم  ساخته  واگر بهتر  بگوییم  

نقاشی کردند  و هریک  به توسط  مترجمین و نویسندگان  غربی  راهی  بین  مشرق و مغرب  باز می شد  ادبیات  مشرق  

خل  می گشت  مسلمین  در اسپانیا  صنایع  شعری  جدیدی  از خود  باقی  گذاردند ولی انجا  در مسیر  ادبیات اروپا  دا

شعر  در طریق مستقلی پیش رفت  باید  دانست  که اسپانیاییها  ذوق شاعرانه و روح  حساس  و پر هیجان  اعراب  را   

و انچه  به ما رسیده از  آثار  درخشان  مردان  و می شناختند  اشعاری  که اسپانیا ییها  می سرودند  بسیار  طبیعی بود  

زنان  شاعرانه  دربار شاهان است  نه  فقط اعراب  اندلس بلکه  تمام اهالی  انجا  از داستانهای  عاشقانه  و رمانتیک 
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تمدن اسالمی  گفتگو می کردند   مسیحیان  اندلس  که  نیمه  عرب  شده وبا ادبیات  عرب  آشنا  بودند  به نوبه  خود تخم 

 را در سرزمینهای  شمال  اروپا وارد کردند و  باشیدند   

در قرن  یازدهم  در مصر  مجموعه  ای  از افکار  فالسفه  قدیم  تالیف شد  وهمین  کتاب به زبان  اسپانیایی ترجمه گردید  

 و تحت  عنوان دیگر  انتشار یافت 

((  به زبان اسپانیا  ترجمه شد  اما  در نقاط  دیگر  الفونس ادشاه  اسپانیا )) (( برای  پ کلیله و دمنهپس از ان  کتاب  ))  

 اروپا  تنها  ترجمه  التینی  ان در  دست  بود  و عموم  نمی توانستند از ان  استفاده کند 

ق  با کمال   جهان غرب در آغاز  تصور می کرد  که مشرق  تنها  دارای  تفوق لشکری و جنگی   است  ولی  پس از  تحقی

احترام  تصدیق  و اعتراف  نمود  که  مشرق زمین  از  لحاط  افکار  و تخیالت  و آثار  ادبی  و فلسفی  نیز  رجحان دارد   

از این جهت  مجبور شد  از ملل  عربی و فارسی  مقداری  زیادی  به وام  ستاند و از انها  اقتباس کند  چنانکه این اقتباس  

 ته  بخوبی  مالحظه می کنیم را در آثار  دان

وارتون  نویسنده  تاریخ  ادبی انگلیس  در قرن  هیجدهم می  گوید : نهضت  ادبی  در قرون وسطی تنها  عبارت  از توجه   

 به سوی  مشرق  بود  ولی باز   اروپا  به عمق  ادبیات  و افکار  مشرق  پی نبرده بود 

 (( منتشر  کرد که فهم  ان خالی  از اشکال  نبود  تفسیر اشعار آسیایی، ویلیام جان کتابی  به اسم  )   ۱۷۷۵در سال 

می نویسد :  شعر  جز زندگی  مردم بود  ودر همه  جا  به کار  برده  می شد  نوعی مکالمه  برای    دکتر  زیگرید  هونکه 

زارع  در مزرعه  و دانشمند  در مرکز  علمی  و خلیفه  و خرکچی  به طور    مطالب  بود  که همه  بدان  قادر بودند

طبیعی  و بدون مشقت  از زبان  جاری بود  ساختمان زبانی  که از اصل  دارای  وزن می باشد   طبیعتا نثر  مسجع را 

تعلق  دارد  و جالب  توجه است   سامی  -می طلبد  بنابرین  این  طرز  بیان و موزن  و مقفی  در واقع  به زبان  عربی  

التین  با مصراعهای  کوتاه  و بلند  و یاشعر  ژرمنی  که فقط شباهت  اولین حروف  بی صدای  کلمه    –که شعر  یونانی 

در هر  مصراع  را در نظر  می گرفت  و انها  را  به دنبال  همه  ردیف  می کرد ) درست عکس قافیه (  بر ادبیات  

نشد   بلکه شعر  عربی  بود که  در سراسر  جهان  مورد  تقلید  واقع  گردید باوجود  اینکه  زبان های   جهان  غالب  

برای  قافیه  درست کردن  متناسب نیستند این  سبک  شعر  آسیایی و غربیه  ،  حداقل  زبان دویچ  ) آلمانی (  ژرمنی  ،

منی  با وجود  نسبت  فامیلی  چنان  به عقب زد  که امروز ه ادبیات  رقبای  دیگر  اروپایی  خود را اعم  از یونانی  یا ژر

اروپا  تقریبا  قرابت خانوادگی  خود  را با اشعار  یونانی  ـ رومی و  ژرمنی   از یاد برده است وبا انها  نامانوس  به نظر 

کرار  وزن ، قافیه  عمال تصویر  می آید  در قصیده که نوع  سنتی  سرودن  شعر  از زمانهای  کهن  است اعراب  با ت

نقش  و نگار های آسیایی را که به  اسلیمی یا عربسک  ) اسالمی یا عربی ( معروف است  هستند  به وسیله  کلمات خلق  

کرده اند  واین سبک  هم اکنون نیز  عنوان  شعر کالسیک  معتبر است  مکتب های جدیدی به وسیله  شاعرانی چون  ابو 

میالدی  در دربار بنی امیه در قرطبه زندگی  می    ۹اد  و پیش تر از  ان شاعر کوری  که  در آخر  قرن نواس در بغد

کرد  سبک  سنتی  شعر  را که  همان  قصیده  باشد  شکستند و اوزان دیگری  در مصراع  وابیات  به وجود آوردند  

 زادی های  جدید  هنری  و باتحوالت   تغییراتی نوین .اشعاری  مسجع و بدیع  با قافیه های  متغیر  با محدودیتها  وآ

اروپائیان  با لذت  آشکاری  از این  تاثیرات  هنری  استفاده  کردند  ) تربدور ( به  وسیله ))خان ویلهلم نهم ((  از )) 

روپا قرون وسطی آکتین(( ،  )) تروورس ((  و  )) مینه زنگر ((    ) هر سه  نوعی شاعر  وآواز خوانی کوچه ای در ا

از وزنها و آهنگها ی  شعرای  جهان اسالم استفاده می کردند  اینها از بحور  و سجع و قافیه  و از بدایعی  که    بودند (

در انها اعمال شده بود  در ساختن  ابیات  و اشعار  خود تقلید  می کردند  ودر این مورد شاعران  غزلسرا  و خوانندگان  

سرمشق  آنان بودند  این معنی ، وتاثیرات  آشکاری نیز  در آوازه های  مذهبی  پادشاه  الفونس  دانشمند    کوچه ای  اندلسی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر5له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanټینگه کړئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

) در اسپانیا (  که زیر نفوذ  و الهام اعرابی  که در دربار او بودند  قرار داشت  به جای گذاشت  همجنین  این تاثیر  در 

م هیتا که کامال  از سنت اسالمی  پیروی می کرد وجود دارد  این  شخص آثار  ))  یوهان  ) ژان ( رویس ((  اسقف  اعظ

حتی  اشعار  رقص  و  )) کوچه باغی ((  برای  معشوقه هایش  و خوانندگان  عرب سروده بود  تاثیر  اشعار  جهان اسالم  

 االد ((  یافت می شود   در اشعار  التینی  مذهبی  کریسمس  و همجنین  در )) روندو  (( فرانسوی  ودر      )) ب

این تاثیرات  در خود  ایتالیا نسبت  به تاثیراتی که در اشعار  نمایشی  ))  تربدور ((  خارج  از  ایتالیا  گذاشته  شدیدتر  

است  دراینجا سبک  اشعار  جهان  اسالم  ابتدا  در اشعار  مذهبی   عسیسی مقدس )) فرانس  فون (( و )) فراپا کانون  د 

دی ((  معاصر  دانته  ، شاعر معروف  ایتالیایی  ودر اشعار  فلسفی  و عرفانی  )) دلسه استیل  نوئوو ((  ودر خود  اتو

 دانته  نیز  تاثیر می گذارد  شدید ترین  تاثیر  را در  مناطق  اومبریین ، تسکانا  و وندیگ ) بند قیه ((  برجای می گذارد 

روی  نمونه های  عربی  به وجود امد حتی  )) لور نسود مدیچی (( و )) ماکیاول ((  با در اینجا نوع شعر  مادریگال  از 

 وزنهای  عربی  شعر می گفتند

وانگهی  مسلمانان جزیره  سیسیل  هم انواع  سرودها و اشعار  ملی هنری  بران افزودند  که هنوز  در ایتالیا  باقی  مانده  

ار  ))  سونت   ((  در شمال ایتالیا  نقش داشته است  در هر کجا  که زمانی  به و همچنین  در به وجود آمدن  سبک اشع

زبان  عربی  شعر گفته  می شد  ان سبک  که در حقیقت  از  اعراب بادیه نشین  است  همچنین  مقیاس  غیر قابل تغییر  

تادند  تا هنر شاعری  اصیل  را بیاموزند  برای  هنر  شعر  ان حدود  باقی  ماند  مردم بچه هاشان  را نزد  انان  می فرس

و با وجود  اینکه  اعراب  کویر نشین  زمانی بر قاره  ها تسلط یا فتند  و با نژاد ها و ملل مختلف  در آمیختند  شعر عربی  

 در همه  جا  خصوصیات  خودش را کامال  حفظ کرد ه بود  

سات  ،  مختص ، شخصی  و ))  سوبژکتیو ((  که تاثیرات  شعر  عربی  شعری است غنایی  سرچشمه گرفته  از احسا

عواطف  را باز گو می کند  و انها را همچون  دانه های  مروارید  در کنار  یگدیگر  قرار  می دهد  و به بند  می کشد   

که  شعری  رزمی    دراینجا  ) بین اعراب (  شعر متخیل  عنایی ، فایق  و میداندار است .  تقریبا  نظیر اروپا  امروزی

حماسی  و  قصیده  هر روز  بیشتر  از صحنه  خارج می شوند   زبان  عربی  خود به خود بارور  و موجز  و برای   -

بیان  شعر  متناسب است  تعجب آور  است که چگونه  یک بادیه نشین  با لغات  کمی  که در اختیار  دارد  می تواند  

 سانی را بیان کندظریف ترین   تغییرات عواطف ان

در حالی که این  مطلب با زبان  ما )  اروپایی (  قابل  مقایسه نیست  زیرا  با توجه  به کثرت  لغات  ،  شاعر       

زاویه ها  و روابط  مختلفش  به وسیله  لغات  بیان  کند  و بر ان  امکان  ان را دارد  که یک مطلب را از  دیدگاه ها  و 

 مسلط گردد 

(  می نویسد :  در هزاران  مسجد  قلمرو  اسالم  از  قرطبه تا سمرقند  ، شمار  دانشوران    ) تاریخ  تمدندر      ویل دورانت

است . راههای  کشور از  گروه بی شمار   کمتر  از ستونها نبوده و علم  و فصاحتشان  در ایوانها  انعکاس  داشته 

 جغرافیدانان ، مورخان وعالمان الهی  پربود که در  طلب  علم  و حکمت بودند 

در دربار صدبار  امیر  قصاید  شاعران  و مباحثات  فلسفی  منعکس  بود و هیچکس  جرئت نداشت  مال فروان داشته  

را کمک کند  در این دوران  ) چهار قرن اول ( ،  دانشوران مسلمان  اساس     باشد  مگر اینکه  با مال  خود  ادبیات  و هنر

ادبیات  ممتاز عربی را  استوار کردند   با تحقیقات  وسیع  خویش  در نحو زبان  عربی  را منطق  و میزان بخشیدند  با 

ه المعارفها و خالصه برداشتهایشان  از فرهنگهایشان  گنجینه لغات این  زبان  را نظم  ودقت عطا کردند  با جنگها و دایر

زوال بسیاری از چیز ها جلو گرفتند  ودر  زمینه نقد  متون  ادبی وتاریخی  کوشیدند   ما محتاج به  ذکر نام  دانشوران 
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ی  نیستم  کافی  است  که به فضلشان  معترف باشیم  واز اعمالشان  تمجید کنیم  در حقیقت در قرن  دهم قرطبه مرکز  زندگ

 معنوی اسپانیا بود  البته  طلیطله ، غرناطه  و اشبیلیه نیز  در این تکامل  عظیم معنوی  پا  به به پای  قرطبه می رفتند

به گفته مورخان  مسلمان ، شهر های  اسالمی  از شاعران  ، دانشوران ، فقیهان ، دکتران و عالمان موج می زد  که مقری   

 پر کرده است از نام  این ها  شصت صفحه را  

مدارس  ابتدایی فروان لود  و درقبال  تعلیم  ، شهریه می گرفتند  انگاه  حکم  دوم ،  بیست وهفت  مدرسه  به وجود  آورد  

که  در آنجا  اطفال  فقیر  به  طور رایگان  تعلیم  می دیدند  ودختران  نیز چون پسران  به مدرسه می رفتند  و عده  زیادی   

 مان  در ادبیات  وهنر  برجسته شدند از زنان  مسل

تعلیم عالی به  عهده استادانی بود که در مسجد ها درس  می دادند  برنامه  دروس  انها دانشگاه  قرطبه را بوجود  اورد  

ناطه که رشته های  مستقل  داشت  ودر قرن  دهم  و یاز دهم  ، تنها  دانشگاه  قاهره  و بغداد  از ان سبق می گرفتند در غر

 ،  طیطله ،  اشبیلیه ،  مورثیا ، المریاه   ، واالنسیا و قادس  مدارس متوسطه  نیز  وجود داشت 
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