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ستیچ رییتغ نیا لیدل یمانده ها یباق ۀتکمل یبرا یبهانه ا  

 (دومقسمت )

از مسلمانان آموختند، ورود  یبیصل یدوران جنگ ها یط نیفلسط نیدر سرزم شیدر دوران اقامت خو انیعالوه بر آنچه اروپائ
 یسبب آشنائ ،یاروپائ یاز کشور ها یبرخ یکینزد ای یگیو در همسا ا،یهشت قرن در اسپان شیکم و ب یو اقامت مسلمانان ط

مسلمانان ــ  یبه ترجمه کتاب ها انیها سبب شدند تا اروپائ یآشنائ نیو هم دیگرد یبه فرهنگ و تمدن اسالم انیاروپائ شتریب
 یدر کار ملت هائ شهیآن ها که بعضاً ر یعلم یفراهم شده ــ و اندوخته ها ایو ترجمه  فینوشته شده توسط خود مسلمانان، تأل

 و روم داشت، شوند.  ونانیو  نیمثل هند و چ گرید
تمدن  خیکتاب تار 746 ۀبه صفح یکه رفرنس یدر حال ش،یخو یصفحه ئ نیچند یاز مقاله ها یکیدر یعقوبیعبدالرسول  یآقا

مسلمانان دارد که  یفرهنگ یاز کار ها انیاروپائ یها یخوار زهیبه ر یمختصر ۀدهد، اشار یم یاصغر حلب یعل ۀنوشت یاسالم
 نقل کنم: نجایمدعا در ا دیآن را به عنوان تأئ ستیبد ن
قرن  نیاروپا تا چند یعلم اتیح دیخارج شده بود، عصر تجد خیاز تار نی: اگر نام اسالم و مسلمسدینو یباره م نیدر ا یبری"ل
که دانشمندان  یگرفت، درحال دهیاروپا ناد یعلم اتیح دیرا در تجد یتمدن اسالم ریتوان تاث یافتاد... چگونه م یعقب م گرید

 یشاگرد علما ایبودند که  یشمردند... دانشمندان  متعدد یرا که از مصنفان اسالم نبود، مستند نم یتا قرن پانزدهم، قول ییاروپا
فته بود؛ سن توماس تمام فلسفه اش از ابن رشد گر نایس یناقل اقوال آن ها... آلبرت بزرگ هرچه داشت از ابوعل ایاسالم بودند و 

 فیکم تر نبوده است و مؤلفان و تصان یپادو هم نفوذ و تسلط علوم اسالم هدانشگا ژهیبه و ایتالیا یبوده است؛ در دانشگاه ها
و روم آن مقام را داشتند... نفوذ  ونانیاروپا کتب  یعلم اتیح دیبودند که در تجد زیدانشگاه ها، همان مقام را حا نیدر ا نیمسلم

 شهیکه ر ییاست که هنوز واژه ها یبه قدر خصوصبه  یدانشمندان اسالم یترجمه کتاب ها ریو تاث -به طور عموم  -مسلمانان 
( ، Checque( ، چک )Tarrif( ، تعرفه )Trafic) کینمونه است: تراف نیاست. از ا جیرا نیدارند در زبان الت یو عرب یاسالم

 زین یدارند. در اخترشناس یعرب شهیها همه ر نی(. اCable( و کابل )Colbr) بری(، کالMagazin) نی( ، مگزRisk) سکیر

Beteleuse  ، )الجوزاء(Algole  ، )راس الغول(Famolhout  ، )فم الحوت(zemite  ، )سمت الراس(Nadir سمت( و  ری)نظ

Azimouth ( طلهیدر اندلس )طل یدارند... پس از چهار قرن که از ظهور تمدن اسالم یاسالم یعرب شهیر زی( نهی)السموت زاو

 ،ی. شاه آلفونسودارشدیاز خواب گران ب انییخفته اروپا یچشم ها ،یداخل تمدن اسالم در انییاروپا یجیتدر یرو شیگذشت، با پ
مقاله[ را فتح کرده  نیا ۀگوناگون بود ــ نگارند یو پر از کتاب ها اریبس یکتابخانه ها یدر اندلس که دارا ی]شهر طلهیکه طل

خواند...  نیاسقف ها، خود را امپراتور دو د لیم الفمسلمان خود قرار گرفت که بر خ دیجد یایرعا ریبود، چنان تحت تاث
 هیازدهم پاسده دو مهیرا در اروپا در ن یمدرسه مطالعات شرق نینخست قت،یاست که در حق یگرید یحیاسقف مس یطلیطل موندیر

را  یو آثار عرب رندیرا فرا گ یمختلف گردهم آورد و آنان را واداشت تا زبان عرب یکرد. او دانشمندان را از کشورها یگذار
آنان )رنسانس( محدود به  یعلم اتیح دیدانشمندان مسلمان بر اروپا و به خصوص بر تجد یارزشمند علم راتیترجمه کنند... تاث

 ئت،ی)حساب، جبر و مثلثات(، ه اتیاضیهمچون ر یگوناگون علم یگردد، بلکه آنان در رشته ها ینم یدو رشته علم ای کی
 عرضه کردند." انییخود را بر اروپا یها یی( توانایو فنون )تکنولوژ اتیفلسفه، ادب ا،یطب، جغراف ،یمیش ،یو نورشناس کیزیف
نوشته است، صرف  شیو کتاب ها طلهیشهر طل ۀدر بار زین ینسوگوستاو لوبون فرا سوریرا به آنچه پروف یخواهم لحظله ا یم
از مناطق اروپا تحت  یدر ُطلَْیَطلَه یك یدار الترجمه ا یمیالد 1130: "در سال دیگو یاز مفاد نخواهد بود. او م یخال م؛یکن

به التین شروع به ترجمه نمودند و از این  یاسالم را از عرب یو تمام كتب مشهورعلما دریاست اسقف اعظم رایمند، تأسیس ش
را توانستند به نظر بیاورند.  یتازه ا یاروپائیان از این كتب باز شده و دنیا یچشمها یحاصل گردید، یعن یترجمه ها موفقیّت كامل

اسالم بودند به التین  یلمارا كه از ع یابن سینا، ابن رشد آندلس یبلكه نوشته ها یراز یاین دارالترجمه نه تنها كتب محّمد زكریّا
ترجمه نمودند، و از همه مهمتر مصنّفات جالینوس، ذیمقراطیس، افالطون، ارسطو، اقلیدس، ارشمیدس، بطلمیوس را كه مسلمین 

ژول البوم، مترجم  دگاهیاز د یاسالم هنگو فر یدئولوژیبرگرداندند" )ا یبه التین یترجمه كرده بودند ازعرب یبه عرب یاز یونان
 (345ص  ،یائیمد رسول درمح

فرهنگ و  ریدر مورد تأث یغرب گریو اسالم شناس نامور د شمندیو شرق شناس و اند لسوفیرا با اعترافات چند مؤرخ و ف بحث
 کنم: یخروار دنبال م ۀمشت نمون ۀبه مثاب انیاروپائ یـ علم یـ فرهنگ یفکر اتیبر تمدن و ح یتمدن اسالم
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 : یائیتالیا انوردیکلمبوس، در ستفیـ کر1
از آن راه  جهیکسب کرده ام تا در نت ی( عالم اسالمیخود را که کشف راه هندوستان بود از کتاب )ابن رشد اندلس ی"من مقصد عال

 (. 361ژول البوم،  ص  دگاهیاز د یو فرهنگ اسالم یدئولوژیگردم ." )ا کایآمر رهیتوانستم موفق به کشف جز
 هال: یهنر امیلیو سیـ لو2
هال را در  یهنر سیلو یآقا یاداشتیاز  ی، بخش مختصر72و  71صفحات  ،یتمدن اسالم خیاز کتاب تار یدر قسمت یحلب یآقا 

 : سدینو یفشرده نقل نموده م اریمورد مسلمانان به طور بس
 یاست که زمان یبه حد ایدن یاضیو معرفت ر یعلم رهیمسلمانان به ذخ یکند که مساعدت ها یهال اعتراف م یهنر سیی"لو

داند و تحول  یمسلمانان م ونیرا مد اتیاضیدر ر« جبر»نمود. او علم  یابیآن را ارز زانیاست تا بتوان م ازین یطوالن
 داند که از مسلمانان اقتباس کردند. یم یعرب - حبه اصطال -از اعداد  یرا ناش ییاروپا اتیاضیر
 ـ  و. و. بارتولد:3

و متقابال  یبرعقب ماندگ سایکل ریباصراحت، از تاث یکند: "و ینوشته م یمقاله ا یعبدالرسول ط ،یعقوبی یمورد باتولد آقا در
بزرگ  ازاتیاز امت یکیبا تمدن اسالم،  زانسیتمدن ب سهیضمن مقا نیو هم چن دیگو یسخن م یعموم یباال رفتن سطح آگاه

 یشیاز آزاد اند یاریملهم از قرآن. مستشرقان بس یداند; آزاد یم«  ینید یآزاد»را  زانسیاسالم نسبت به تمدن ب یامپراتور
 ."   ندیگو یاست، سخن م ییکه موجب رشد و شکوفا ،ینید
االصل که با  یلبنان یحی( معروف مسیخیتار یرمان ها ۀسندی)نو سیو داستان نو خدانیـ جرجى زیدان، روزنامه نگار، تار4

 یکینزد ۀو... رابط رینولدکه، گولدتسه وث،یمارگل ک،یچون وان دا ،یسرشناس اروپائاسالم شناسان و شرق شناسان  شمندان،یاند
تمدن  یبود، پس از آنكه همت و تشویق امراء و حكام مسلمان را به عنوان یك عامل بسیار مؤثر در شگوفائ نیداشت و همنش

 گوید:  كند، مى   یاد مى یاسالم
شد كه روز به روز مؤلف و كتاب در قلمرو اسالم فزونى یابد و دائره تحقیق  "دانش پرورى و علم دوستى بزرگان اسالم سبب

وسعت پیدا كند، پادشاه و وزیر و امیر و دارا و نادار و عرب و ایرانى و رومى و هندى و ترك و یهود و مصرى و مسیحى و 
فریقا و اندلس و غیره در تمام شبانه روز فارس و خراسان و ماوراء النهر و سند و ا ودیلمى و سریانى، در شام و مصر و عراق 

نمود، تالیفات گرانبها   كرد علم و ادب به سرعت پیشرفت مى  به تالیف مشغول شدند و خالصه آنكه هرجا اسالم حكومت مى
قلى، و مباحث مهمى از علوم طبیعى، الهى، ن شد ىاى از تحقیقات بنى نوع انسان از روزگار پیشین تا آن زمان دیده م  خالصه

 ریاضى، ادبى و عقلى در كتب جمع شده بود و در نتیجه تحقیقات علماى اسالم، علوم مزبور داراى شعب متعدد گشت." 
و  یلمیو د یحیو مس یو مصر هودیو ترک و  یو هند یو روم یرانیو دارا و نادار و عرب و ا ریو ام ری: "پادشا و وزعبارت

 فیدر تمام شبانه روز به تأل رهیو اندلس و غ قایدر شام و مصر و عراق و فارس و خراسان و ماوراء النهر و سند و افر ،یانیسر
است  قتیحق نیاز ا ینمود..."، حاک یم شرفتیکرد علم و ادب و سرعت پ یحکومت م اسالممشغول شدند و خالصه آنکه هر جا 

از مسلمانان، تنها اعراب و مسلمانان سهم نداشته اند، بلکه اقوام و ملل مختلف و  یلیخالف تصور خ ،یتمدن اسالم نشیکه در آفر
 خوانند چند مطلب است: یم یاسالم مدنکه آن تمدن را ت نیا لیو مذاهب گوناگون نقش داشته اند. دل انیاد
 ظهور کرد؛ یاسالم یها نی: در سرزمکی

 ریغ گانیو بلندپا نیبه وجود آمد و شگوفا شد؛ اگرچه وزرا و مشاورحکمرانان عرب نژاد  تیو حما قی: به کوشش و تشو دو
حکمرانان، خواه عرب و خواه مغول و ترک و...  ۀسازند یکار ها دیدر بسا موارد موجب و مؤ زیو...، ن انیعرب، مانند برمک

 شدند؛ یکار م نیا یبرا
"فضل العلم   ثیحد نیقرآن؛ از جمله ا اتیاز آ یو بعض امبر،یچند از پ یثیاز احاد یعلم به تأس لی: ارزش و وجوب تحصسه

: "اطلبوا العلم و لو ثیحد نی: "ارزش علم نزد خدا محبوب تر از ارزش عبادت خداست." و ایعنیهللا من فضل العبادة"،  یاحب ال
 کتریکه خود را از همه نزد یاز مسلمانان یکه برخ یهائ هیباشد!" )توص نیاگر در چ یحت د،یرو: "به دنبال علم بیعنی"، نیبالص
و... شان  یها و داعش ها و برادران افغان و عرب و پاکستان یدانند، مانند طالب ها و حقان یو قرآن و خدا و اسالم م امبریبه پ

 قلم و کتاب و آموختن و تعقل و...  کرکنند.( و ذ یم یگذارند و نه عمل یاصالً آن را نه ارج م
ممتاز  یها یژگیو گریکند: "از د یرابطه نوشته م نیدر ا 12ـ  10مفتح در کتاب نقش دانشمندان اسالم درعلوم، صفحات  محمد

 یسواد یبا ب کاریاسالم، که مسلمانان به آن مامور بودند، مستلزم پ نیاست. انتشار د یسواد یبا ب کاریپ ،یاسالم در تمدن ساز
 یخواند... پس از جنگ بدر، برا یم یگرید یداشت آن ها را برا ییکه توانا یشد و کس یم شتهنو میقرآن کر اتیآ رایبود؛ ز

اسالم است.  انگذارینمونه روشن از طرز فکر بن کی نیمقرر شده بود و ا نهیمد یآموختن دو طفل از اهال یریهر اس ییرها
 هودیگرفتن زبان  ادیبن ثابت را مامور  دیشمردند و ز زمرا ال گانهیزبان ب ادگرفتنی یخود، حت ارانی یبعض یاسالم برا امبریپ

 ." اموزندیب یانیحضرت وادار کرد زبان سر زیرا ن یگرینمودند... عده د
با دو نوشته نسبتاً  یرسانم. در بخش بعد یم انیجا به پا نیدرهم هیاجتناب از ماللت و تکدر خوانندگان گرانما یبخش را برا نیا

حکمت در اروپا"،  ریاز کتاب "س ،یفروغ یمرحوم محمد عل ،یرانیآگاه و صاحب نام ا شمندیو اند سندهینو کیاز  یطوالن
تمدن" بخش  خیدورانت، از کتاب گرانسنگ "تار زیجم امیلیدکتر و ،یکائیدان امر خیتارو  سندهینو کی؛ و 87تا  83صفحات 

 ۀنوشتن مقال یو اصل یمختصرعلت اساس حیبه توض میشد؛ تا آن که برس میآشنا خواه 299تا  296اول، جلد چهارم، صفحات 
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در آن مقاله به کار رفته است؛  یدرخشان اسالم مدن" به ارتباط  تی" و "فروپاشرییکه چرا کلمات "تغ نیو ا ستیچ رییتغ نیا لیدل
 نه لغت مرگ! تا آن وقت خدا نگه دار همه!

 
 دارد ادامه
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