ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲
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رﻫﯿﺎبﻫﺎ
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﺎﻃﻖ

ﺟﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،رﻫﯿﺎبﻫﺎ :دوران ﻃﻼﯾﯽ دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧ ﺸﺎرات ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ۲۰۱۰ ،م.

١

٢

آنﮐﻪ راﻫﯽ ﻧﻮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ رﻫﯿﺎب اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ
دﯾﮕﺮان ﻣﺴﯿﺮ را دوﺑﺎره ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؛ و آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از
ﻫﻢروزﮔﺎراﻧﺶ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺪهﻫﺎ
ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

)ﻧﻘﻞ ِ
ﻗﻮل آﻏﺎز ﮐﺘﺎب(

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻦ ﺧﻠﺪون در ﺑﺎﻻ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ و ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ آن

ﺟﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧ ﺸﺎرات ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ در ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻗﻌﯽ در  ۳۰۲ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺪون اﺣ ﺴﺎب
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ در ﺗﻤﺪن
ِ
ﻣﺄﻣﻮن و دوران او در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﺮار دارد ز ﺮا ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺄﻣﻮن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ

و ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺸ ﯿﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .و رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺮوع ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺮﯾﻦ دورۀ ﻋﻠﻤﯽ از زﻣﺎن

ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن را داﺷﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﮕﺎرﺷﺶ ﻃﯿﻒ ﮔﺴ ﺮدﻩای از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋﻠﻢ را در ﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ژرفﻧﮕﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﺮﺧﻮدار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺮﺳﺸﮕﺮ و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .آﻓﺮﯾ ﺶ ﭼﻨﯿﻦ ا ﺮی از ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩای ﻣﺜﻞ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻ ﺮﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮی دارد ،ﻣﺠﺮی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،در ﮐﺸﻮری

اﺳﻼﻣﯽ زادﻩ ﺷﺪ و ﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ آﺷ ﺎﺳﺖ ،دﻏﺪﻏﮥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺴ ﺮدﻩای از اﯾﻦ

ﺗﻤﺪن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽاش او را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ و ﮋﻩ ﻗﺮار دادﻩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺷ ﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﺴ ﺎری از ﺟﺎﻫﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎورﻩای ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺮد و
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ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳ ﮑﯽ داﺳ ﺎنﺳﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳ ﻘﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽرود و ﮔﺬﺷ ﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات روزﻣﺮۀ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﭼﺎرﭼﻮب در ﺷﺮح ﺣﺎل و ﺗﻼشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دا ﺸﻤﻨﺪان ﮐﻨﮑﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦرو ﮐﺘﺎب در ﺴ ﺎری ﺟﺎﻫﺎ

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﻣﯽزﻧﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺑ ﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دا ﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ راﻩِ رﻓﺘﻪ ﻣﯽاﻧﺪ ﺸﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ
رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷ ﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ از ﺧﺸﮑﯽ درآﯾﺪ و
ﺟﺎن ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.

از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻄﻼح دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻋﺮب ﺑﻪو ﮋﻩ

ا ﺮاﻧﯽ آزاردﻫﻨﺪﻩ و ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺧﻮد اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺪ و در ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮐﺘﺎب در ﺷﺮﺣﯽ

ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻼش ﺑﯿﻬﻮدﻩای ﺻﺮف ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
وﻟﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ اﻧﺼﺎﻓﺎ در ﻣﻮرد دا ﺸﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮ
ً
ﻋﺮب و ﻋﻤﺪﺗﺎ ا ﺮاﻧﯽ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ادا
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر از آﺷ ﺎﯾﯽ او ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و

ﮔﺬﺷ ﮥ ﻋﻠﻤﯽ ا ﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺮﺧﺎﺳ ﻪ از ﻣﺮاودا ﺶ ﺑﺎ ا ﺮاﻧﯿﺎن و اﺻﻞ و

ﺴﺐ ا ﺮاﻧﯽ ﺧﻮد وی اﺳﺖ .در ﻧ ﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﮐﺘﺎب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً در ﻣﯿﺎن ﻧﻮ ﺴ ﺪﮔﺎن ﻋﺮب و ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ّ
ﻣﻌﺮب
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دوﺑﺎرﻩ

ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.

ﺟﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ از ﭘﺪری ﺷ ﻌﯽ و ا ﺮاﻧﯽﺗﺒﺎر و

ﻣﺎدری ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷ ﻌﻪ ﺸ ﻦ ﺑﺎ

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮔﺴ ﺮدﻩ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺴ ﺤﯽ در ﺑﻐﺪاد
زادﻩ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﭘ ﺶ

از آنﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺮای ﻫﻤ ﺸﻪ ﻋﺮاق را ﺑﻪ

ﻣﻘﺼﺪ ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺮک ﮐﻨﺪ در ﻫﻨﺪﯾﻪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺑﻐﺪاد ﮔﺬراﻧﺪ .ﺧﻠﯿﻠﯽﻫﺎ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺷ ﻌﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ّ
ﻧﺠﻒ و ﮐﻮﻓﻪاﻧﺪ .ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺪ ﺳﻮم ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﮐﻪ ﺰﺷﮑﯽ ﺮﺟﺴ ﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد در ﺳﻔﺮ ﺣﺠﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺳﻔﺮ واﻟﯽ ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ وی را ﺑﺎ ﺗﺠﻮ ﺰ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻣﺮﯾﻀﯽ رﻫﺎﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در اواﺧﺮ
ﺳﺪۀ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﻪ دﻋﻮت واﻟﯽ ﺑﻐﺪاد در ﻋﺮاق ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۷۹۹وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺴﺮ ﺰرگ

ﻣﯿﺮزا در ا ﺮان ﻣﺎﻧﺪ و ﺰﺷﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺷﺪ و ﻓﺨﺮ اﻻﻃﺒﺎء ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ

دو ﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺎﻗﺮ و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴ ﻦ از ﻃﺮف ﭘﺪر ﺰرگ و ﻣﺎدر ﺰرگ اﺳﺖ .ﻣﯿﺮزا
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ﺣﺴ ﻦ در ﻧﺠﻒ ﻣﻘﺘﺪای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺷ ﻌﮥ ﻋﺮاق ،ا ﺮان ،ﻟﺒﻨﺎن و ﻫﻨﺪ در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ

ﻣﻬﻤﯽ در ﺴ ﺞ ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد روزاﻓﺰون و ﺳ ﺎﺳﺖﻫﺎی روسﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﭘ ﺶ از

اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ داﺷﺖ .ﻣﯿﺮزا ﺣﺴ ﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺲ از درﮔﺬﺷﺖ زﻋﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﻣﯿﺮزای ﺷ ﺮازی در ﻧﺠﻒ

ﻣﺮﺟﻊ ﺷ ﻌﯿﺎن ﺷﺪ .در روزﮔﺎر ﺻﺪام ﺣﺴ ﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﻤﺮدﻩ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺴ ﺎری از اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﺪان در ﺧﻼل اوجﮔﯿﺮی ﺗﺨﺎﺻﻢ ﺑﯿﻦ ا ﺮان و ﻋﺮاق در دﻫﮥ  ۱۹۸۰اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ١.ﺧﻠﯿﻠﯽ ا ﺮاز

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد از ﻋﺮاق ﺑﯿﺮون آﻣﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻨﮓ

ﺑﯿﻬﻮدﻩ و وﺣﺸ ﻨﺎک ﺻﺪام ﺣﺴ ﻦ ﻋﻠﯿﻪ ا ﺮان ﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺪرش ﻣﻬﻨﺪس
ﺮق و اﻓﺴﺮ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮد .وی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش آﺷ ﺎ ﺷﺪ و

اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ از ﺧﻠﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از دا ﺮۀ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺻﻠﺖ ﮐﺮد .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺗ ﺐ

ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳ ﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮن ﻋﺮﺑﯽ در رگﻫﺎ ﺶ ﻧ ﺴﺖ .وی اﺻﺮار ﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮋاد ﺧﺎص را

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﻤﻪ اﻣﺘﺰاج ﮋادﻫﺎ در ﻋﺮاق اﻣﺮوزی وﺟﻮد دارد ﺑﯿﻬﻮدﻩ ﻣﯽداﻧﺪ.

وی در ﺳﺎل  ۱۹۶۲در ﻋﺮاق ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ و ﻣﺠﺮی

ﺗﻠﻮ ﺰﯾﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۸۹درﺟﮥ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ واﮐ ﺶﻫﺎی ﻫﺴ ﻪای از دا ﺸﮕﺎﻩ
١٠٢

ﺳﺎری در اﻧﮕﻠ ﺲ ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن در ﻫﻤﺎن دا ﺸﮕﺎﻩ اﺳ ﺎد ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮی و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳﯽ ﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ-
ﺮوﯾﺠﯽ اﺳﺖ .او ﻣﺠﺮی ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮ ﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ

ﻋﻠﻤﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ رﺷ ﮥ اﺻﻠﯽ او ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻋﻼﻗﮥ ﺟﻨﺒﯽ
اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ و ﻣﻔﺴﺮ
ِ

او ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪو ﮋﻩ درﺑﺎرۀ دوران ﺑ ﺖاﻟﺤﮑﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ داﺷ ﻪ و

ﺻﺎﺣﺐ ا ﺮ اﺳﺖ .در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل ﺳﻪﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ در ﺷ ﮑﮥ ﭼﻬﺎر ﺑﯽﺑﯽ

ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد و در آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از ﺟﻬﺸﯽ
ﺳﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ درﺑﺎرۀﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻋﻠﻢ در ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺪﻩ ِ
ِ

ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺪﻩﻫﺎی دوم ﺗﺎ ﻫﺸ ﻢ ﻫﺠﺮی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪﻣﯿﺎن آورد.

ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿ ﺖ اﻣﻨﺎ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ٢ﺑﻮد ،ﺟﺎ ﺰۀ ﺳﺎل  ۲۰۰۷اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ

ﻓﺎرادﻩ ٣ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺷﻮرای ﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ٤ﺑﻪ وی ﻟﻘﺐ ﭘ ﺸ ﺎز را ﺰ ٥را داد .او از ﺳﺎل  ۲۰۱۳رﺋ ﺲ اﻧﺠﻤﻦ ا ﺴﺎنﻣﺪاری )اوﻣﺎﻧ ﺴ ﯽ(

 .١ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑ ﺸ ﺮ درﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ز ﺮ:
»ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزاﺣﺴ ﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ« از ﻓﺮﯾﺪﻩ ﺳﻌﯿﺪی ،در دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج  ،۸ص ۷۵۸-۷۵۶؛
»ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻠﯿﻠﯽ« از ﻋﻈﯿﻢ ﻃﻬﻤﺎﺳ ﯽ ،در دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ،۱۶ص۱۱۹-۱۱۷؛
»ﻋﺒﺎس ﺧﻠﯿﻠﯽ« از ﯾﻌﻘﻮب آژﻧﺪ ،در دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ،۱۶ص :۱۲۶-۱۲۴
»ﺗﻬﺮاﻧﯽ« از زﻫﺮا ا ﺮاﻫﯿﻤﯽ ،در دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱۶ص.۶۰۵-۶۰۲

2. British Science Association
3. Royal Society Michael Faraday Prize
4. Engineering and Physical Sciences Research Council
)»ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دا ﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻼق« 5. Rise (Recognising Inspirational Scientists and Engineers

ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳﺖ .وی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷ ﻪ و ﺟﻮا ﺰ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ

ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﮐﻮاﻧﺘﻮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ رﺷ ﻪ در ﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ -ﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻩ

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻠﯽ آﺗِﺌ ﺴﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وی ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺳ ﺎﻩ
اﺳﺖ.

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﺳ ﺎن دوراﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در

ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ در آن ﻧﻮاﺑﻐﯽ ﺮﺟﺴ ﻪ ﻣﺮزﻫﺎی دا ﺶ را ﺑﻪﺟﻠﻮ راﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﺗﻤﺪنﺳﺎز ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷ ﯿﺎق ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ داﺳ ﺎن را ﭘ ﺶ روی
روزﮔﺎر
ﻃﯿﻒ وﺳ ﻊ ﺮی از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﮕﺬارد .او ﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺮ و ُﺮ ِﮋواک ﺮ از
ِ
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽﺷﺪ واﮐﺎوﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ اﻧﺪ ﺸﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ وامدار ﮐﺎرﻫﺎی

اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮب ،ا ﺮاﻧﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺴ ﺤﯽ و ﯾﻬﻮدی در ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘ ﺶ اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر

ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن و ﻧﻮزاﯾﯽ
ِ

ﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ،
ﮐﻪ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ دوران ﺗﺎرﯾﮏ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،در ﻣﺪﺗﯽ ﺑ ﺶ از ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل ز ِ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن زﺑﺎن ﺑﺨﺶ وﺳ ﻌﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﻗﺮآن ،زﺑﺎن ﺑﯿﻦ
ِ

ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﯾﺎل اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ﺮای ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ و ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ داﺷ ﻪ

ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﮐﺮدﻩ وﻟﯽ در ﻧﻮﺷ ﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻤﻖ ﺑ ﺸ ﺮی ﺴ ﺖ ﺑﻪ ﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪﺧﺮج دادﻩ اﺳﺖ.

ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺴ ﺎری از ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺴ ﺖ ﺑﻪ واژۀ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ در

ﻏﺮب ﺷ ﺎﺧﺘﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ از ﺳﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم دارﻧﺪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﺮا ﺮ از ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺗﻨﻮر

ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭼﺎﺷ ﯽ ﻧﻮآوری ﻧﻤﯽاﻧﺪ ﺸ ﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اروﭘﺎ ﺲ از ﺮﺧﺎﺳ ﻦ از ﺧﻮا ﺶ

در ﺧﻼل ﻧﻮزاﯾﯽ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ وﻋﺪﻩ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺮﺳﺶﻫﺎی ﺴ ﺎری ﺧﻮاﻫﺪ
ً
ﺮداﺧﺖ ﮐﻪ از د ﺮﺑﺎز ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ را ﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ اﯾﻦﮐﻪ اﻋﺮاب در واﻗﻊ ﭼﻘﺪر

ﻣﯽدا ﺴ ﻨﺪ؟ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ا ﺮاﻧﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻨﺪی ﭼﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ؟ و ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺮ از ﻫﺮ ﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی ﭼﺮا و ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم
اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ّ
زرﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳ ﺪ؟

ﺟﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠ  ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب

ْ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان ﺰرﮔﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎِ ،ﮐﻨﺪی و اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻧﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﯾﯽ
دوردﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ آﺷ ﺎ ﺷﺪ .در ﻏﺮب ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ
در
ِ
آﺷ ﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺴ ﺎری از ﺻﺎﺣﺐﻧﺎﻣﺎن ﺰرگ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻩاﻧﺪ .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻋﺮاق ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻧﻪ در ﮐﻼسﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺑﻠﮑﻪ در درسﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺮﺧﻮردﻩ اﺳﺖ ز ﺮا آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺮوزی ﺮ ﭘﺎﯾﮥ داﺳ ﺎنﺳﺮاﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ .در اروﭘﺎ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧ ﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ
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ﻋﻠﻤﯽ درﺧﻮری اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎدﻩ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ،ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ و ﮐﭙﻠﺮ ﭘﺪران ﻧﺠﻮم ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘ ﺶ از آﻧﺎن روﯾﺪادِ
ِ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ داﺳ ﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن را ﻓﺮاﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ

اﯾﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮ ﺳ ﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ﻣﯽﺑﯿ ﯿﻢ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺑﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﭼﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ و ﭼﻪ ﺑﻪ اﺳ ﻌﺎرﻩ رﻫﯿﺎب ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻫﻤﮥ آﻧﺎن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻓﺮاروی دا ﺶ ﺸﺮی ﮔﺸﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺴ ﺎری از آﻧﺎن از ﯾﺎد رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ اﯾﻦ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﻪ واﮐﺎوی اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ِ

ﻣﻠﯿﺖ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﭙﺮدازد ،اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از دﯾﻦ و
ِ
دا ﺸﻤﻨﺪان در اﺳﻼمِ ﺳﺪﻩ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳ ﺪ .وی
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی دروﻧﯽ ﻫﺴ ﮥ اﺗﻤﯽ

آﺷ ﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷ ﮥ ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻌﻒاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪو ﮋﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف

ﺷﺪﻩ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺮای ﺷ ﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ

١٠۴

ﮔﺴ ﺮدﻩ ﺮی از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻨﺎﺳ ﺸﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ

ﺎن ﻋﺮﺻﮥ دا ﺶ دﺳﺖآو ﺰی اﺳﺖ ﺮای
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دارد ،ﺳﺨﻦ از رﻫﯿﺎﺑ ِ

ﺟﯿﻢ اﻟﺨﻠﯿﻠﯽ

رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ ﺮﭼﻢ دا ﺶ ﺑﻪدﺳﺖ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﺑﺎن ﺮاﻓﺮاﺷ ﻪ
ﻣﺎﻧﺪ و دوراﻧﯽ ﻃﻼﯾﯽ آﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪ .او ﺳﻪ ﺳﺎل ُﺮﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮداﺧﺖ.

در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺮﺷﻮر ﺮﯾﻦ و ﺧﺎﻃﺮﻩآﻣﯿﺰ ﺮﯾﻦ دورۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را در ﮐﻨﺎر

آﺛﺎر ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ از دوران ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﺑﯿﺮونزدنﻫﺎ ﺶ ﺑﺎ دوﺳ ﺎن ،ﮔﺮدشﻫﺎی

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﮐﺮد و

ﻧﻮ ﺴ ﺪ ۀ ﮐﻨﺠﮑﺎو را ﺑﻪ ﺳﻔﺮی دور و دراز در ژرﻓﺎی ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻃﻮل ﮐﺸ ﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و رﻩآوردﻫﺎی آن ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺶ از ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺮای ﻃﯿﻒ ﮔﺴ ﺮدﻩای
ِ

ﺪن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﭘ ﺶ روﺳﺖ .او در اﯾﻦ
ﺎﻗﺎن ﻧﯿﻮﺷ ِ
از ﻣﺸ ِ

ﺳﻔﺮ از ﺑﻐﺪادِ اﻣﺮوز ﺑﻪدر آﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻐﺪادِ آن زﻣﺎن ﺮﺳﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮔﺸﺎدش را ،ﺑﻮﻟﻮارﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ و ﺟﺎرو

زدﻩاش را ،و ﺷ ﮑﮥ آبراﻩﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪﻩاش را ﮐﻪ آب را از دﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﺎ ﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺒ ﻨﺪ؛ ﺑﻮی

ﺗﻨﺪ ﭼﺎﺷ ﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و وارداﺗﯽ و ﺑﻮی ﻋﻄﺮﻫﺎ را در ﮐﻮﭼﻪ ﺲﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺶ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ،در ﺳﺎﺣﻞ

رودﺧﺎﻧﻪاش ﻗﺪم ﺰﻧﺪ و از ﺑﻮی ﻏﺬای ﻣﺤﻠﯽاش ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺎﺑﻮت ﮐﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺮدم دوﺳ ﺶ

دارﻧﺪ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﻮد؛ و ﺗﺎزﻩ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺑﻐﺪاد را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را از

ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﮐﻮﻓﻪ او را ﺑﻪ ﯾﺎد زادﮔﺎﻩ ﭘﺪرش ﻣﯽاﻧﺪازد و در آنﺟﺎ ﺷ ﻤﯽداﻧﯽ را ﻣﯽﺑ ﻨﺪ )ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ

ﺣﯿّﺎن( ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑ ﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﺷ ﻤﯽ را ﭘﯽ ﻣﯽر ﺰد.

ﻨﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽزﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺒﺮی از
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺰاﻧﺘ ِ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﺒﻮد وﻟﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﺣﮑﻮت ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد را

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﺧﻠﯿﻠﯽ در ﻋﺮاق ﻣﯽز ﺴﺖ ﻧﻪ در ﻣﺼﺮ ﯾﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ ﻟﺒﻨﺎن ،و ﺗﻌﺼﺐ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺒ ﻨﺪ

در ﺟﻮار ﺸ ﯿﺒﺎﻧﺎن ا ﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﮐﻮﻓﻪ و ﺳ ﺲ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺮدی ﻫﻤﺎن ا ﺮاﻧﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم

در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ از زﺑﺎنﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،و ﻫﻨﺪی ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دورۀ ﻃﻼﯾﯽ دا ﺶ در

دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﮐﺘﺎب در ﺷﺎ ﺰدﻩ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ اول :ﺧﻮاب ارﺳﻄﻮ
ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻓﺼﻞ اول را ﺷﺮح ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺄﻣﻮن ﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺮای ﺸﺎن دادن و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮن

اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺮﻣﯽﮔﺮدد و از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷ ﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و از رواﺑﻂ ﮔﺴ ﺮدۀ دوﻟﺖ
وی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ و اروﭘﺎ و داﺳ ﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﺎدﻻت او ﺑﺎ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ

ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﺮﻧﺠﯽ ﻫﺪﯾﮥ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷ ﺪ ﺑﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ

ﻣﺪ ﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺿﻌﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او را در ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺪﯾﻮن ﺧﺎﻧﻮادۀ ا ﺮاﻧﯽ

ﺮﻣﮑﯿﺎن ﻣﯽداﻧﺪ .او ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ ﻣﺄﻣﻮن ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺻﺪر اﺳﻼم آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ ،اﻫﻞ ﺷﻌﺮ

ﻧﺤﻮ ﻧﻮﭘﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺴﻠﻂ داﺷﺖ ،ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﮐﺎر ﺮد آن در ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ارث
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﺮف و ِ
ً
آﺷ ﺎ ﺑﻮد ،ﺷﺎﮔﺮد ﺮﺟﺴ ﻪای در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﮐﻼم ﺑﻌﺪا اﺳﺎس اﺷ ﻐﺎل او ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ

ﺷﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد در آن دوران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﮐﺎخﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی

ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ از آن و ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻐﺪاد دارد .ﺧﻠﯿﻠﯽ در

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮا ﺶ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻐﺪاد ﻣﯽ ﺮدازد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻦ دو زﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد
ً
رﻓﺖ و ﺮﮔﺸﺖ دارد .وی در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺴ ﺘﺎ ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ
ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آﺛﺎر ﻓﻼﺳﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮد ﺳﺨﻦ
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ
ِ

ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد ،از ﺟﺬب دا ﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد در ا ﺮ ﺳ ﺎﺳﺖ ﺑﺎز و ﺸﻮﯾﻖآﻣﯿﺰ ﻣﺄﻣﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ

ﺷﺮوع ﻓﺘﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻨﮥ ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺄﻣﻮن اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺘ ﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و

ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن و ﺣﺘﯽ ﻗﺘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺳ ﺎﺳ ﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻌﺪی

اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن داد .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺷﺮح رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ١ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در
ُ
ﺧ َﺮد و ﺳ ﺲ
آن ﻣﺄﻣﻮن ارﺳﻄﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑ ﻨﺪ و ارﺳﻄﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺮﺳﺶﻫﺎ ﺶ ﺣﺴﻦ را ﺗﻨﻬﺎ در ِ
 .١ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ،اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺗﺠﺪد ،اﻧ ﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان ،۱۳۸۱ ،ص .۴۴۳

١٠۵

در ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺮﻣﯽﺷﻤﺮد؛ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ اﯾﻦ رؤﯾﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﺄﻣﻮن راﻩ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ را

در ﭘ ﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اداﻣﮥ راﻫﯽ ﮐﻪ از ﭘ ﺶ در دورۀ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺮﺟﻤﻪ و ﺸﺮ آﺛﺎر
ﭼﺮاﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ دورۀ ﺑﺎﺳ ﺎن ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ .در اﯾﻦ دورﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﻮغ ﻋﻠﻤﯽ ُرخ ﻧﻤﻮد.
ِ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ای را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺮآﻣﺪن اﺳﻼم در ﺻﺤﺮای ﻋﺮ ﺴ ﺎن ﺟﺴ ﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﺴﺖ
ﺳﺎل ﭘ ﺸ ﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﺑﺮآﻣﺪن اﺳﻼم
ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ »ﻗﻠﻢ دا ﺸﻤﻨﺪان ﺮ ﺮ از ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪان اﺳﺖ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺷﺮح اوﺿﺎع روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﺳﻼم اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺸﺮﯾﺢ ﺣﺎل و روز ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺰرگ آن زﻣﺎن

و ﺗﻮﺻﯿﻒ اوﺿﺎع ﻋﺮ ﺴ ﺎن ،ﺮآﻣﺪن اﺳﻼم و ﺷﻌﺎ ﺮش ،ﺴﺨﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﺎن دو ﺧﻠﯿﻔﮥ اول ،ﺿﻌﻒ
ﻗﺪرت اﻣﻮﯾﺎن در زﻣﺎن او ،ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻣﺪ ﺮﯾﺖ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺳﻮم و اﻓﺰا ﺶ ﻧﻔﻮذ ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻓﺎﺳﺪ و ﺸ ﮥ
ِ
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ از ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻃﺎﻟﺐ داﻣﺎد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اوﻟﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺷ ﻌﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ِ

ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻓﻪ واﻗﻊ در ﻗﻠﺐ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮ ﺮآوردن ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻃﺎﯾﻔﮥ اﻣﻮﯾﺎن و در دﺳﺖ
١٠۶

ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن از ﻫﻨﺪ در ﺷﺮق ﺗﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﻏﺮب ﮔﺴ ﺮدﻩ ﺑﻮد ،و

ﺷﻬﺎدت ﺣﺴ ﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺰﯾﺪ و رﺳﻢ ﺷﺪن ﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻋﺎﺷﻮرا در ﻣﯿﺎن ﺷ ﻌﯿﺎن .اﻣﻮﯾﺎن

ﭼﯿﺰی ﻓﺮا ﺮ از روﺣﯿﮥ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷ ﻨﺪ .آﻧﺎن وارث ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ا ﺮاﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن

ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺴ ﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﮥ دوم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ

ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺖﻧﺨﻮردﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری ا ﺮان و روم ﺷﻮد .ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻮﯾﺎن وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺴ ﺮش ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ اﺳ ﺤﮑﺎم و ﮔﺴ ﺮش ﻗﺪرت و ﺮوت آﻧﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ا ﺮﮔﺬار ﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮۀ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑ ﺴﺖ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣ ﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻠﻤﺮو

ﺧﻮد و اﺳ ﺤﮑﺎم آن ﺮداﺧﺖ .ﮐﺎرﺗﺎژ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ در زﻣﺎن او ﻓﺘﺢ

ﺷﺪ .اﻣﺮوزﻩ او را ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﻼی ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮﻩ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷ ﺎﺳ ﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﺣﮑﻮﻣ ﺶ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺻﺨﺮﻩای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻠﯽ ﺮ آن ﻗﺮار دارد
ﻫﻨﻮز ﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴ ﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻣﺮوزی ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اوﻟﯿﻦ ﺳﮑﮥ ﻣﺸ ﺮک را ﺮای

ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣ ﺶ ﺑﻪ ﺳ ﮏ ا ﺮاﻧﯿﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺿﺮب ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺼﺎو ﺮ ﺷﺎﻫﺎن آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺮ آن
ﺣﮏ ﺷﺪ .وی ﺷ ﻤﯽداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﺴ ﻮل ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎ ﺶ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺮای ﺿﺮب

ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮﻩ ،ﻣﺲ و آﻟﯿﺎژﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻠﺰات و ﻓﻠﺰات دﯾﮕﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.

اﻣﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮ از ﺷ ﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎ ﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻋﻼﻗﮥ ﮐﻤﯽ داﺷ ﻨﺪ و ﺑﻪﻏﯿﺮ از اﺷ ﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺮای
ً
ﺮوژﻩ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﻤﺎری از ﺧﻮد ﺮوز ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻼﻗﮥ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷ ﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ اﺷ ﻐﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ اﺳ ﺤﮑﺎم ﻗﺪرت و ﮔﺴ ﺮش ﻣﺮزﻫﺎ و ﻓﺮو ﺸﺎﻧﺪن ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎﯾﯽ داﺋﻤﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻮد.

»ﻋﺠﻤﺎن« را ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷ ﻨﺪ .دﺧﺎﻟﺖ

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﻮﯾﺎن ﻫﻤﮥ
ﺮﺧﻼف ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﮐﻪ در ادارۀ اﻣﻮر ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دا ﺶ ا
ِ

ا ﺮاﻧﯿﺎن در ادارۀ اﻣﻮر در دورۀ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع دوران زرﯾﻦ ﻋﻠﻮم را رﻗﻢ
ِ
زد.

در اداﻣﮥ ﻓﺼﻞ دوم ،داﺳ ﺎن ﺑﻪﻗﺪرت رﺳ ﺪن ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ

ﮐﺸ ﺎری ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس از اﻣﻮﯾﺎن ﮐﺮد ﺑﻪ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻣﻮﯾﺎن را در آنﺟﺎ ﺑﻪراﻩ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ
ﺳ ﺼﺪ ﺳﺎل دوام داﺷﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در آن دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ از دا ﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﮐﺎﺗﺒﺎن را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺒﺎﺳ ﺎن و دوران آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪ ای

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣ ﺸﺎن ﺟﺴ ﺠﻮ ﮐﺮد وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﺮﺳﺶ ﭘ ﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﭘ ﺶ ﺮ از آن در
زﻣﺎن اﻣﻮﯾﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺮ ﺧﻼف دورۀ اﻣﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨ ﺸﺎن ،دﻣﺸﻖ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن

روم ﺑﻮد ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﮐﻪ از ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ ا ﺮاﻧﯿﺎن و ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی ﺮﻗﺪرت ا ﺮاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺮﻣﮑﯿﺎن و ﻧﻮﺑﺨﺘﯿﺎن در ﮐﺴﺐ

ﻗﺪرت ﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﺷﺪ )ﺑﻐﺪاد( اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ .ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎ در دوﻟﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﯽ ﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭘﺎ ﺮﺟﺎ

ﻣﺎﻧﺪ .اﺻﺎﻟﺖ ا ﺮاﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﺮای ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و از اﯾﻦرو ﻣﺸﻮق درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و
ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ا ﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸ ﺪ

ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ .ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﺳ ﮕﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ
ً
ﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻮن اﺻﺎﻟﺘﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد؛ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺴ ﺎری از آﺛﺎر ﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ
و ﻧﺠﻮم از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ

ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ .در ﻧ ﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﺗﻌﻠﻖ ذﻫﻨﯽ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد.

ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﺠﺬوب ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ

ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﺎن ﺮﺟﺴ ﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻃﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ روز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر را ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ در درﺑﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻣﺮی راﯾﺞ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ا ﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .در ﻧ ﯿﺠﻪ
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺑ ﻨﯽ در ﺷﻤﺎر اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﭘﻬﻠﻮی ﯾﺎ از ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ

ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﺎ ﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ا ﺮ

ﺸﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد .ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺴ ﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﭘﻨﺞﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ زر ِ
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ﺟﺎاﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد .اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺮای ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﺮﻣﯽﺷﻤﺮد.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ورود ﻓﻨﺎوری ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ آﺳ ﺎی ﮐﺎﻏﺬ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮای ﭼﯿﻨﯽ در ﺷﻬﺮ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ آﺳ ﺎی ﮐﺎﻏﺬ در ﺑﻐﺪاد در دﻫﮥ اﺧﺮ

ﺳﺪۀ ﻫﺸ ﻢ/دوم ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺐ ،ﭼﺴﺐ ،ﭼﺮم و

ﻓﻨﻮن ﺻﺤﺎﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ اوج ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ در ﻣﺪﺗﯽ ﺴ ﺎر ﮐﻮﺗﺎﻩ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎرﻩ از
ُ
١
ﭘﺎﭘﯿﺮوس و ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳ ﯽ ﺴ ﺎر ارزان ﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮن آﺳﺎن ﺮ ﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﭘ ﺸ ﺮ ﮐ ِﺪﮐﺲ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اوراق ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺳ ﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻠﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﺴ ﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اوراق ﻗﺮآن در ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺪﮐﺲ ﺑﺎ
ﺟﻠﺪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﺗﺪاوم اﺷ ﻐﺎل ﺑﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﺑﺎﺳ ﺎﻧﯽ ﺟﺮﻗﻪای

ﺑﻮد ﺮای آﻏﺎز دوران ﻃﻼﯾﯽ دا ﺶ.

در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺎم ﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻩ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻠﻮم
ً
ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻐﺪاد داﺷ ﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﻞ َرﺑﻦ ﻃﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻢ و ﺰﺷﮏ
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ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر َﻣ ِﺠﺴﻄﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ،ﺴﺮش ﻋﻠﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ و
اوﻟﯿﻦ دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ﺑﻮد .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮﻩ ﮐﻪ از
ﻣﺸﺮﮐﺎن ٢ﺷﻬﺮ َ
رﯾﺎﺿﯽ اﻗﻠﯿﺪس ،ارﺷﻤﯿﺪس،
ﺣ ّﺮان در ﺷﻤﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ) ﺮﮐﯿﮥ اﻣﺮوزی( ﺑﻮد ،آﺛﺎر
ِ
آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس و ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺎرﻫﺎی ارﺳﻄﻮ ﺮداﺧﺖ .او ﺧﻮد رﯾﺎﺿﯽدان ﺮﺟﺴ ﻪای
ﺑﻮد و آﺛﺎر اﺻﯿﻠﯽ در ﻫﻨﺪﺳﻪ ،اﺳ ﺎﺗﯿﮏ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻋﺪاد ﻧﻮﺷﺖ و در اواﺧﺮ زﻧﺪﮔ ﺶ ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﻌﺘﻀﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺠﻤﯽ درﺑﺎر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ا ﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در ﻏﺮب
ُ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺘ ﻨﯽ و اﻫﻞ ﺑﻌﻠﺒﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﺴ ﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد .ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ از ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻣﺴ ﺤﯽ و
ِ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﺠﻮم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ

دﯾﻮﻓﺎﻧﺘﻮس رﯾﺎﺿﯽدان ،آر ﺴ ﺎرﺧﻮس )اوﻟﯿﻦ ﺳ ﺎرﻩﺷ ﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺤﻮری
ﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮان از آﺛﺎر
ِ

را ﺮای ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد( و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻧﺎم ﺮد .ﻗﺴﻄﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺰﺷﮑﯽ،
ﻫﻨﺪﺳﻪ ،و ﺣﺘﯽ رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ اﺳﻄﺮﻻب ﻧﻮﺷﺖ.

ﺴ ﺎری از ﻣﺘﻮن ﻣﻬﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻫﻨﺪﺳﮥ اﻗﻠﯿﺪس ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن
َ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ّ
ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ َﻣﻄﺮ در زﻣﺎن ﻫﺎرون ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮد ﺮﺟﻤﮥ
ً
ﺟﺪﯾﺪی از آن را ﺮای ﻣﺄﻣﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .٣ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺴﻄﯽ را ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ
1. codex, pl. codices
ﺻﺎﺑ ﯿﻦ ) (Sabiansﺣﺮان ﺑﻮد و

 .٢ﻣﺸﺮک ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪﻩ ) (paganدرﺳﺖ ﻧ ﺴﺖ .او از
ً
ﻣﺬﻫﺐ ﺻﺎﺑﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺻﺮﯾﺤﺎ از آن ﯾﺎدﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 .٣ﻣﺠﺴﻄﯽ را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺮای ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺮﻣﮏ ﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ) .اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ،ص (۴۸۲

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ دﻫﻢ/ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳ ﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮد و

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﺑﻦ ﻗﺮﻩ اﺻﻼح ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺗﺤﺮ ﺮی از ﻣﺠﺴﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.١
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﺮ ﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻄﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ در اروﭘﺎ ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

در ﻧ ﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﮥ آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎز ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﻮرد ﺷﺮح و ﺗﻔﺴ ﺮ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺖ .ﺳ ﺲ آﺛﺎر اﺻﯿﻞ و ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﭘ ﺸ ﺮد دا ﺶ را ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ
آﺛﺎر ﺴ ﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﺴﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮز دا ﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ و آﺛﺎر ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺮی آن را از

دور ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺷﯿﻤ دان ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻣﯽ ﺮدازد و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی و
ً
ﮐﺎرﻫﺎ ﺶ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎ ﺮ ﭘ ﺶ از ﻣﺄﻣﻮن ﻣﯽز ﺴﺖ ،اﺻﺎﻟﺘﺎ ﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻋﻄﺎری اﺷ ﻐﺎل

داﺷﺖ .ﺟﺎ ﺮ در ا ﺮان در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ

ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.

ﭼﺮا ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ از ﺷ ﻤﯽداﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺮﺳﺶ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ از دا ﺶ را ﺑﺘﻮان ﻧﺎم ﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﺳ ﮕﺎﻫﺶ در ﺟﻬﺎن دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻩ ﻋﻠﻢ ﺷ ﻤﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی وامدار دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ ﺣﯿّﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺳﺪۀ ﻫﺸ ﻢ/دوم در ﮐﻮﻓﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺷ ﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷ ﻪﻫﺎی دور در

ﻓﺮآوری ﻣﻮاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻘﺎﯾﺪی را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻮاد ﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن ا ﺮاز ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷ ﻤﯽ
ً
ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد .ﻣﺼﺮﯾﺎن ،ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ،ﻫﻨﺪیﻫﺎ و ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎم و اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﺷ ﻤﯽ را ﻣﺜﻼ در ﻣﺘﺎﻟﻮرژی،

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع رﻧﮓ ،ﻧﻤﮏ و ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺗﺨﻤﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺴ ﻨﺪ .ﻓﻼﺳﻔﮥ
ً
ُ
ﻋﻨﺼﺮ اِﻣﭙِﺪﮐﻠﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎک،
ﻧﻈﺮی ﻣﻮادِ ﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن ،ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻬﺎر
ﺑﻨﺪی
ِ
ِ
ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴ ﻘﻼ ﺑﻪ دﺳ ﻪ ِ
٢
ﻫﻮا ،آب و آ ﺶ ﻣﯽ ﺮداﺧﺘﻨﺪ .ارﺳﻄﻮ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ را ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺮوﺗﯿﻞ

اﺻﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ ،ﺳﺮدی ،ﺧﺸﮑﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد اِ ِﺮ ﺑﻪ
ﻣﯽدا ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ
ِ

ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬ ﺮ و ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺮﮐﯿﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت

ﻓﻠﺴﻔﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺴ ﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺷ ﻤﯽ دا ﺴﺖ ﭼﻮن

 .١ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ َرﺑﻦ ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺴﻄﯽ را ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ) ﻗﻔﻄﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎ  ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻦ داراﺋﯽ ،اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان،
َ
 ،۱۳۷۱ص  .(۲۵۹ﺲ از ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺷﺮحﻫﺎ و ﺗﻠﺨﯿﺺﻫﺎﯾﯽ از آن ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ،و اﺑﻦ
ﺳ ﻨﺎ )ﻓﺮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ» ،ﺗﺤﺮ ﺮ ﻣﺠﺴﻄﯽ« ،دا ﺸ ﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺑ ﯿﺎد دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۶ﺗﻬﺮان ،۱۳۸۰ ،ص (۶۳۱
2. protyle/protyl
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ﺷ ﻤﯽ از آنرو ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ را ارﺿﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺑﺎﺳ ﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ ﭘ ﺶدرآﻣﺪ ﺷ ﻤﯽ ١دا ﺴﺖ و ﭘ ﺸﮥ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ز ﺮﮔﺮوﻩ

آن ﺑﻪﺷﻤﺎر آورد.

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺟﻨﺒﮥ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎ ﺮ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ

ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺧﻮد او در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﮑﺒﯿﺮ اﺳ ﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻼش ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ِ
ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﻩ ﻣﯽداﻧﺪ .وی آﻧﺎن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻫﺪر دادن ﭘﻮﻟﺸﺎن و ﻓﺮﺳﻮدن ﺟﺴﻤﺸﺎن در اﻧﺠﺎم ﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯽﻧ ﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺮﺣﻢ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺟﺎ ﺮ ﺗﻼش زﯾﺎدی

ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷ ﻤﯽ را از ر ﺸﻪﻫﺎی ﺧﺮاﻓﯽ اش ﺮﻫﺎﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﺿﺮورت در ﺷ ﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و آزﻣﺎ ﺶ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮑﻨﺪ و آزﻣﺎ ﺸﯽ

اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺮﯾﻦ درﺟﮥ اﺳ ﺎدی ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺎ ﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻋﻠﻤﯽاش از اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و داﻣﺎدش ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

آﺛﺎر ﺟﺎ ﺮ ﮔﺴ ﺮۀ وﺳ ﻌﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ داروﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﻣﻮﺳ ﻘﯽ
١١٠

و ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎ ﺮ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺶ از ﮔﺬﺷ ﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺮ از رﻣﺰ و راز ﺑﻮدﻩ و ﺴ ﺎری از آﺛﺎر

ﻣﻨ ﺴﺐ ﺑﻪ او ﺣﺘﯽ ﺲ از وی ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺟﺎ ﺮ ﺑﻪ اﺑﺪاع و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺴ ﺎری از ﻓﻨﻮن ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﻠﻮر ،ﺗﻘﻄﯿﺮ ،ﺗﺒﺨﯿﺮ ،ﺗﺼﻌﯿﺪ ،و ﺗﮑﻠ ﺲ ﻣﺸﻬﻮر

٢
اﻟﻘﻠﯽ ﯾﺎ اﻟﻘﺎﻟﯽ ٣و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »از ﺧﺎﮐﺴ ﺮ« اﺳﺖ
اﺳﺖ .او اﺻﻄﻼح ﻗﻠﯿﺎ را رواج داد ﮐﻪ از ر ﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ ِ
ً
ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺘﺎﺳ ﻢ از ﺧﺎﮐﺴ ﺮ آ ﺶ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت

ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴ ﻢ اﺳﺖ .اﺳ ﻔﺎدۀ او از ﻧﻤﮏ آﻣﻮﻧﯿﺎک ) ﺸﺎدر( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎ ﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﺪوق
اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ ﺷﺎ ﺴ ﮥ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ز ﺮا اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻧﻮﺷ ﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﺷ ﻤﯽ

آﻟﯽ ﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺟﺎ ﺮ از دا ﺶ ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﻧﮓ

زدﮔﯽ و ﺑﻪﮐﺎر ﺮدن دیاﮐﺴ ﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺷ ﺸﻪﺳﺎزی و دﺑﺎﻏﯽ ﭼﺮم اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮد .ﺴ ﺎری از ﻧﻮﺷ ﻪﻫﺎ ﺶ

ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﺮد ﮐﻮرﻩﻫﺎ ﺮای ﺗﻘﻄﯿﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷ ﺸﮥ رﻧﮕﯽ ،ذوب و ﺗﺼﻔﯿﮥ ﻓﻠﺰات ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻨﻮن ﻟﻌﺎبﮐﺎری
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ،آﻣﺎدﻩﺳﺎزی ﻓﻮﻻد ،و ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ و روﻏﻦ ﺟﻼ ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

او دﺳ ﮕﺎﻩﻫﺎﯾﯽ ﺷ ﯿﻪ اﻧ ﯿﻖ ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﺸﻒ ﺴ ﺎری از ﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳ ﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ و اﺳ ﺪ

ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺮ ﺴ ﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

1. Protochemistry
2. alkali

ِ .٣ﻗﻠﯽِ ،ﻗﻠﻮ :ﻗﻠﯿﺎ ﮐﻪ از ﺧﺎﮐﺴ ﺮ ﭼﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ِﻗﻠﻮی :ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ )اﺣﻤﺪ ﺳ ﺎح ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺰرگ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮﯾﻦ ،اﻧ ﺸﺎرات ﮐﺘﺎب
ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﻼم ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ ،ﻟﻐﺎت دﺧﯿﻞ ﻗﻠﯽ(

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺐ و ﭼﺴﺐ و

ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺑﺪاع ﺷﻮد .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ ﺴ ﺎری از واژﻩﻫﺎی ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻄﺮ و دارو ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ اوان ﮔﺴ ﺮش ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺸﺎﻧﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻮﯾﺎ
ﻣﺘﺪاول اﻣﺮوزی ﻣﺜﻞ اﻟﮑﻞ ،ﻗﻠﯿﺎ ،اﻧ ﯿﻖ ،ﻣﻠﻐﻤﻪ ،ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ ،ﺑﻮرﻩ ،ﮐﺎﻓﻮر ،اﮐﺴ ﺮ و رﻫﺞ اﻟﻐﺎر ﯾﺎ زرﻧﯿﺦ ﺳﺮخ

ر ﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ واژﻩ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺻﻄﻼﺣﺎت ر ﺸﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ا ﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺪی دارﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎﺑﻮن ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷ ﻤﯽ ﮐﺎر ﺮدی اﺳﺖ .ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺻﺎﺑﻮن را در اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﺪۀ

ﺳ ﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ واردات آن از اﺳ ﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺑﻪﻧﺪرت

ﻣﯽﺷ ﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎﺑﻮن ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد؛ ﺷﻬﺮ ﻓﺎس در اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﺣﺪود

ﺑ ﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزی داﺷﺖ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﻠﺲ ،دﻣﺸﻖ و ﺣﻠﺐ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎ ﺸﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦﺟﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺻﺎﺑﻮن ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧ ﺴﺖ
ﮐﻪ اﻋﺮاب ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺎﺑﻮن را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﻮاد ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ

ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،ﺧﺎﮐﺴ ﺮﻫﺎی ﭼﻮب ،و ﺣﺘﯽ ادرار ﻣﺎﻧﺪﻩ را ﮐﻪ ﺣﺎوی آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﻮد ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و روﻣﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺎﺑﻮن اﺳ ﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺻﺎﺑﻮنﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد و

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﭼﺮک و ﮐﺜﺎﻓﺖ دورۀ ﺳ ﺎﻩ ﺧﻮد ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﯿﺰی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒﻮد در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺿﺮورﺗﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .درک ﺷ ﻤﯽداﻧﺎن ﺴ ﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮاص ﻗﻠﯿﺎﻫﺎ و ﺳﺎ ﺮ ﻣﻮاد ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺷ ﺸﻪﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ

ﺷ ﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از ﻣﻮادی ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﮕﻨﺰ و اﮐﺴ ﺪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﺗﺎزﻩ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮرﻩﻫﺎی ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮا ﺴ ﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﺷ ﺸﮥ رﻧﮕﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ١.اﺳ ﻔﺎدﻩ از رﻧﮓﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ
ﺰﯾﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ ﺷ ﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺸ ﺮﮐﻨﺪ و آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺮ اﺳﺎس

آزﻣﺎ ﺶﻫﺎی دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎ ﺮ درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﮕﯿﺰۀ ﺷﺮوع ﻋﻠﻢِ
ً
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷ ﻤﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎور ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮد و ارزش
ِ
ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷ ﻤﯽداﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات آزﻣﺎ ﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﺎ ﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﺮ ﺧﻼف ﺴ ﺎری از

ﺷ ﻤﯽداﻧﺎن ﺑﻌﺪی ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎور ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﻼف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻨﺪار
ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدﻩ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻊ ﮔﺮم ،ﺳﺮد ،ﺮ و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ او ﺳﻌﯽ

ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺎ آزﻣﺎ ﺶ ﻋﺠﯿﻦ ﺳﺎزد.

 .١ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻟﺪرة اﻟﻤﮑﻨﻮﻧﺔ« در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴ ﺎن  ،۱۳۹۱ص .۳۴-۱۹
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ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﭘ ﺶ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﯾﺎدی از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ) (۳۱۳-۲۵۱ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪدﻫﻨﺪۀ

ﮐﺎر ﺟﺎ ﺮ اﺳﺖ .زﮐﺮﯾﺎی رازی ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﺶ در ﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﻮر و از ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﺰﺷﮑﺎن دورۀ

اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .او ﺷ ﻤﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺳ ﺠﯿﺪﻩ و دﻗﯿﻖ اﺳ ﻮار اﺳﺖ
ﺗ ﺒ ﺖ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت رازی در ﺷ ﻤﯽ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد در ﺳﻄﺤﯽ ﺴ ﺎر ﭘ ﺸﺮﻓﺘﻪ ﺮ از
ﺟﺎ ﺮ ﺑﻮد.او در ﮐﺘﺎب اﻷﺳﺮار ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﺸ ﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﯿﺖ اﻟﺤ ﻤﻪ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺮوزﻩ ﻫﯿﭻ ا ﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .در

ﻧ ﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷ ﯿﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﮔﺴ ﺮۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺶ ﭼﻪ

ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو زﻣﯿﻨﻪ ﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮرﺧﺎن ﮋوﻫﺸﮕﺮان را

از ﺧﯿﺎل ﺮدازی در ﻣﻮرد ﻋﻈﻤﺖ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺮﺣﺬر داﺷ ﻪاﻧﺪ .ﺴ ﺎری دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور
ً
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﮐﺎﺳ ﻦ از ﻋﻈﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دا ﺶ ﮋوﻫﺎﻧﻪای اﺳﺖ
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ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻐﺪاد ﺟﺎری ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺮدآﻣﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺴ ﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴ ﺮدﻩ ز ﺮ
ً
ﯾﮏ ﺳﻘﻒ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد داﺷ ﻪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻦ از ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺷﺪن ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ.

در ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ/ﺳﻮم ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﮐﺘﺎب ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ در

واﻗﻊ ﺑ ﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮد .در ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ دا ﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮب و ا ﺮاﻧﯽ ﺟ ﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ
اﺳﺤﺎق و ﮐﻨﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن اﺷ ﻐﺎل ﻧﺪاﺷ ﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴ ﺮ ،ﺗﺤﺸ ﻪ و ﺴﻂ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺮداﺧﺘﻨﺪ.

آﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﯽرﺳ ﻢ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮن وی را ﺑﻪﻋﻨﻮان رﯾﺎﺿﯽدان و ﻣﻨﺠﻢ در ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺟﻮرج ﺳﺎرﺗﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ ۸۰۰م و ۸۵۰م را »دوران ﺧﻮارزﻣﯽ« ﻣﯽداﻧﺪ .ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ درﺧﺸﺎن ﺑ ﺖ

اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﺣﻤﺪ و ﺣﺴﻦ ،ﺴﺮان ﻣﻮﺳﯽ )ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺪرت و ﺮوت زﯾﺎدی در درﺑﺎر
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺸﻬﻮر ﺮﯾﻦ و ﻣﺆ ﺮ ﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻧﻬﺼﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﻤﺪ ،ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﺮادر ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻩ و ﺳ ﺎرات از ﻫﻤﺎن

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

از ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪی در ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ اﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺟﺎﺣﻆ از اﻋﺮاب ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺼﺮﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ

ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑ ﺸ ﺮ زﻧﺪﮔﯽاش را در ﺑﻐﺪاد ﮔﺬراﻧﺪ .او ﯾﮑﯽ از ﻧﺎدر دا ﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ

ز ﺴﺖﺷ ﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد .او در ا ﺮش ﺑﻪﻧﺎم ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻮان ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ را ﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺷﯽ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ در ﭘ ﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭘ ﺶﺑ ﻨﯽ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺟﺎﺣﻆ ﻓﺮا ﺮ از
ارﺳﻄﻮ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺎم وﻟﯽ ﺷ ﯿﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻻﻣﺎرک ﺑﻮد .ﺮای ﻣﺜﺎل او اﺳ ﺪﻻل

ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷ ﺎﻫﺖﻫﺎی ﭼﻬﺮﻩ و و ﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ،روﺑﺎﻩ و ﮔﺮگ وﺟﻮد دارد

دوران دارد.

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﮔﻮاﻩ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺎی ﻣﺸ ﺮﮐﯽ داﺷ ﻪاﻧﺪ .ﺟﺎﺣﻆ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺪی از اﻋﺘﺰال و ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ
ً
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻮﺷ ﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ دو اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪ ﺸﺎن از آزاداﻧﺪ ﺸﯽ و ﻃﺮاوت ﻓﮑﺮ و ﮋۀ اﯾﻦ
دو ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .اول آنﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن

دﺳﺖﮐﻢ از ﺣﯿﺚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺶ از ﺣﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎخ
ﻣﺄﻣﻮن ﺗﺄﺳ ﺲ ﺷﺪ ﯾﺎ
ِ

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺮای ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺎ آﺛﺎری ﮐﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻧﺠﻮم و ﺟﻐﺮاﻓﯽ داﺷﺖ ،و ﺮادران ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢﺷﺎن

در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و وا ﺴ ﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺮای ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ﺖ
اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴ ﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺷ ﯿﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺣﺎوی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ.

دوم آنﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪای و د ﺮﭘﺎی ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﮔﻮاﻩِ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن و
ً
ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ دﺳ ﺎوردﻫﺎﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺮاﯾﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑ ﺖ
اﻟﺤﮑﻤﻪ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ در آن ﺟﺎری ﺑﻮد ﻧ ﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ

ﮔﯿﺮا ﺮ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺴ ﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ِﺮ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑ ﺶ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺪوﺧﺘﻪای از اﻏﻠﺐ دا ﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ز ﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﮔﺮد آوردﻩ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻐﻨﺎﻃ ﺲ

ﺴ ﺎری از ﺰرگ ﺮﯾﻦ اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان و دا ﺸﻮران ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﻠﺴﻠﮥ

ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ ﻣﺼﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ ،اﻗﺎﻣﺖ و ﻣﻘﺮری اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ درﺑﺎرۀ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ وﺟﻮد دارد ،آوازۀ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ آن و
ً
دا ﺸﻤﻨﺪا ﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﺬری ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺑﻌﺪی دوران

ﻃﻼﯾﯽ ﻋﺮﺑﯽ از آن ﺟﻮاﻧﻪ زد و ﮔﺴ ﺮﻩای از ازﺑﮑﺴ ﺎن در ﺷﺮق ﺗﺎ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ در ﻏﺮب را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :داﻧﺶ ﮐﻼن
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ﻣﻮرﺧﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺳﺎدﻩﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﭼﯿﺰی ﺑ ﺶ از ﺮﺟﻤﻪ و ﺸﺮ دا ﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد رﺳ ﺪ دا ﺸﻤﻨﺪان ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ
ﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ روی آوردﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺣﺪ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
ﺮﺳﺸﮕﺮی ،ﮔﺴ ﺮش و ﺑﻬﺒﻮد دا ِ

1. Big science

دا ﺶ ﮐﻼن ﯾﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺮوژﻩﻫﺎی ﮐﻼن ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴ ﻠﺰم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ا ﺰار و دﺳ ﮕﺎﻩﻫﺎی ﺰرگ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از
ً
ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺮوﻫﯽ از دا ﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻓﯿﺰﯾﮏ ،اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ و ز ﺴﺖﺷ ﺎﺳﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ
ﺳﺮن ،ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻞ و ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﺳ ﺎدن آﭘﻮﻟﻮ.
ﺮوژﻩﻫﺎی ِ

١١٣

ً
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ،ﮐﭙﻠﺮ و ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ
ا ﺮی دﮔﺮﮔﻮنﮐﻨﻨﺪﻩ داﺷﺖ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑ ﯿﺎدﯾﻦ در روش ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻪ

دﺳ ﻮر ﻣﺄﻣﻮن و در راﺳ ﺎی ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺎری در ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻐﺪاد در
ً
َ
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷ ّﻤﺎﺳ ﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﺮرﺳﯽ درﺳ ﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮔﺬﺷ ﮕﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺠﺴﻄﯽ

ﮔﺮدآوری ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﺮدآوردن ﮔﺮوﻩ زﯾﺎدی از دا ﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮐﻮن در
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ و ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ ﺮوژﻩﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴ ﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺰاران

دا ﺸﻤﻨﺪ از ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﮥ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﮔﺮﭼﻪ

در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﻮد.
ََ
ﻣﺄﻣﻮن دو ﻧﻔﺮ را ﻣﺄﻣﻮر ﺗﮑﺮار رﺻﺪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﺴﻄﯽ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ﺳ ﺪ
ً
ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ ﺸ ﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺟﻮﻫﺮی رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻪ

ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ راﻩ ﯾﺎﻓﺖ .دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺠﻢ ارﺷﺪ و ا ﺮاﻧﯽ درﺑﺎر ﻣﺄﻣﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺮادران ﺑﻨﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺟﺪﯾﺪ )ﺷﻤﺎﺳ ّﻪ( اوﻟﯿﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ در
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ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮرﺧﺎن از آن ﺑﻪﻧﺎم رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻧﺎم ﺮدﻩاﻧﺪ .در اﺟﺮای اﯾﻦ
َ
ﻃﺮح ﺑﻠﻨﺪ ﺮوازاﻧﻪ از ﺟﻮﻫﺮی ،ﺧﻮارزﻣﯽ و ﻓ ْﺮﻏﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﻞﺳ ﺞ ١ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻗﺎﻫﺮۀ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺷﻬﺮت دارد .داﻧﺘﻪ ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ )۱۳۲۱-۱۲۵۴م(

ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ای از دا ﺶ اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﻤﺪی اﻟﻬﯽ ﺧﻮد را از ﻧﻮﺷ ﻪﻫﺎی ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺮ ﺴ ﻒ ﮐﻠﻤﺐ ﮐﻪ او ﻫﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﻣﻘﺪاری را ﮐﻪ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ

ﺑﻮد ﺑﻪﮐﺎر ﺮد ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺸ ﯿﺒﺎﻧﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮ ﻣﺸﻬﻮرش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺲ از رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ
ﺑﻐﺪاد ،ﻣﺄﻣﻮن دﺳ ﻮر ﺳﺎﺧﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮی را در دِ ﺮ ُﻣ ّﺮان در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻩ ﻗﺎﺳ ﻮن ﻣﺸﺮف ﺑﻪ دﻣﺸﻖ
ﺻﺎدر ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﺧﺘﺮﺷ ﺎس ﻣﺨﺼﻮص درﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺮ ﺳﺎﺧﺖ
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮورودی ﺳ ﺮدﻩ ﺷﺪ .از ﺮﮐﯿﺐ ﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ اﯾﻦ دو
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ،زﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪﻧﺎم زﯾﺞ ُﻣ ْﻤﺘَ َ
ﺤﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ »زﯾﺞ راﺳ ﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ« ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.
ﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺸﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮ ﺴ ﻒ ﮐﻠﻤﺐ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ

ﺑﺎور داﺷ ﻨﺪ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳ ﺎن از ﮐﺮوی ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ آﮔﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺮای ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ
ّ
ً
ﭘ ﺶ از ﻣﯿﻼد از دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺻﺮﻓﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷ ﺎﺧﺘﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﺪاﯾﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺮﻩای
ً
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ از ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪا اﻓﻼﻃﻮن ،ارﺳﻄﻮ و ارﺷﻤﯿﺪس اﯾﻦ ﻣﺪل

را ﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪی ﻋﯿﻨﯽ ﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺳ ﺎرۀ ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

 .١ﻧﯿﻞﺳ ﺞ ) (nilometerﺮای اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ آب و ﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر رود ﻧﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در آﺳﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺮ ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ را ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار اﺳ ﺎدﯾﺎ ١و ارﺷﻤﯿﺪس آن را ﺳ ﺼﺪﻫﺰار اﺳ ﺎدﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
ً
ﯾﮏ اﺳ ﺎدﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺮا ﺮ ﯾﮏدﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎد ﺮ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ﭼﻬﻞﻫﺰار و ﺳﯽﻫﺰار ﻣﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﺑﻮد .اﯾﻦ دا ﺸﻤﻨﺪان ﺣﺘﯽ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﭘ ﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ زﻣﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺣﺪس زدﻧﺪ .ﺮای ﻣﺜﺎل ،ارﺳﻄﻮ

و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻘﺪار ﺻﺤﯿﺢ آن ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑ ﺴﺖ و ﭘﻨﺞﻫﺰار ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ دور ﻧ ﺴ ﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﻓﻼﻃﻮن

ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻧﻮ ﺴ ﺪۀ ﮐﺘﺎب دا ﺸﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ارﺳﻄﻮ ﯾﺎ ارﺷﻤﯿﺪس ﻧ ﺴﺖ ﺳ ﺎرۀ ﻣﺎ را ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻩای ﺷ ﺎور در

ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷ ﯿﻪ ﺗﻮپﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ دوازدﻩﺗﮑﮥ رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺸ ﯿﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﺗﺼﺎو ﺮی را

ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺮاﯾﻤﺎن آﺷ ﺎ ﻫﺴ ﻨﺪ و ﺳ ﺎرۀ ﻣﺎ را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻓﻀﺎ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و

ﻧﮕﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺮﭘﯿﭻ و ﺗﺎب در ﺑﺎﻻی درﯾﺎﻫﺎ ،ﺻﺤﺮاﻫﺎ و ﮐﻮﻩﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷ ﺪﻩ از
ﺮف ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اِراﺗﻮﺳ ِﻦ )ﺣﺪود  ۱۹۵-۲۷۵ﭘ ﺶ از ﻣﯿﻼد( ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺘﺎبدار ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اﺧﺘﺮﺷ ﺎس و رﯾﺎﺿﯽدان ﺮﺟﺴ ﻪای ﺑﻮد روﺷﯽ ﺮای اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﺮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺴ ﺎری از

ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺰرگ ﺳﺎدﻩ ﺑﻮد :اﮔﺮ او ﻣﯽﺗﻮا ﺴﺖ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪای را ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ درﺟﻪ از

 ۳۶۰درﺟﮥ ﺣﻮل ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪﻩ را در

 ۳۶۰ﺿﺮب ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽدا ﺴﺖ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺮﯾﻦ روز اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺴ ﺎﻧﯽ ﺧﻮرﺷ ِﺪ ﻧﯿﻢروز ﻋﻤﻮدی ﺮ ﻓﺮاز
ﭼﺎﻫﯽ در ﺳ ﯿﻦ ٢ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .در ﻫﻤﺎن روز زاوﯾﮥ ﺗﺎ ﺶ ﺧﻮرﺷ ﺪ ﻧﯿﻢروز ﺮ ﻓﺮاز اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺮا ﺮ  ۷/۲درﺟﻪ
ً
اﺳﺖ .او ﻓﺮض ﮐﺮد ﺳ ﯿﻦ ﻣﺴ ﻘﯿﻤﺎ در ﺟﻨﻮب اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ ،در ﻧ ﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ دو ﺷﻬﺮ را

ﻣﯽدا ﺴﺖ ﺑﺎ ﺿﺮب اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻋﺪد ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮا ﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮدی اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﮔﺎمﻫﺎ ﺶ ﺑﻪدﺳﺖ آورد و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮔﺰارشﺷﺪﻩ ﺮا ﺮ ﭘﻨﺞﻫﺰار اﺳ ﺎدﯾﺎ ﺑﻮد ،در ﻧ ﯿﺠﻪ

ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ ﺮا ﺮ  250'000اﺳ ﺎدﯾﺎ ﻣﻌﺎدل  25 '000ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﻣﺮوزی ﯾﻌﻨﯽ

 24 ' 900ﻣﺎﯾﻞ ﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ و ﺧﻄﺎ در روﺷﯽ ﮐﻪ اراﺗﻮﺳ ﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﺮد

زﯾﺎد ﺑﻮد و از ﺧﻮشﺷﺎ ﺴﯽ او اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻃﻮری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ

ﻣﻘﺪار اﻣﺮوزی ﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺰار ﺳﺎل ﺲ از اراﺗﻮﺳ ﻦ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﻃﺮح دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ در ﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﺳ ﺪ ﺑﻦ

ﻋﻠﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻣﻨﺼﻮر ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺟﻮﻫﺮی و ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮورودی از اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن ﺮﺟﺴ ﮥ ﻣﺄﻣﻮن

ﻫﻤﺮاﻩ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از درودﮔﺮان و آﻫﻨﮕﺮان ﺮای اﺟﺮای آن رﻫﺴ ﺎر دﺷﺖ ﺳ ﺠﺎر در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺮاق ﺷﺪﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ دو دﺳ ﻪ ﺗﻘﺴ ﻢ ﺷﺪﻧﺪ و در دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﯾﮑﯽ درﺳﺖ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و دﯾﮕﺮی درﺳﺖ
واﺣﺪ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی درازا در دورۀ ﺑﺎﺳ ﺎن 1. Stadia
ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آﺳﻮان در ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ 2. Syene
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رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪراﻩ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻗﺪمﻫﺎ ﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻣﺴ ﺮ را ﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺲ از

اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﯾﮏ درﺟﻪ از اﻧﺤﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳ ﺎرﮔﺎن ،ﺮﮔﺸ ﻨﺪ و ﻣﺴ ﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﻧﯿﺰ اﻧﺪازﻩ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازﻩﻫﺎ در ﻋﺪد  ۳۶۰ﺿﺮب ﺷﺪ و ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ  24 ' 500ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدی

ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺮ از ﻣﻘﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ اراﺗﻮﺳ ﻦ در ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘ ﺶ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻩ ﺑﻮد .ﻣﺄﻣﻮن ﺳﻔﺮ اﮐ ﺸﺎﻓﯽ

دﯾﮕﺮی را ،اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺻﺤﺮای ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪراﻩ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی دوﻣﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﺷﻬﺮ
ّ
َﺗ ُ
ﺪﻣﺮ در ﺳﻮرﯾﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮوع و ﻓﺎﺻﻠﮥ آن ﺗﺎ ﺷﻬﺮ رﻗﻪ در ﺷﻤﺎل اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﺷﺪ و ﻃﯽ آن ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ
ﺮا ﺮ ﺑﺎ  28 ' 700ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.

ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮرش ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻷﻣﺎﮐﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳ ﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ راﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺮای

اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﭘ ﺸ ﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴ ﻠﺰم زﺣﻤﺖ راﻩﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺪﻩ و

ﮔﺎمﺷﻤﺎری ﻧﺒﻮد .ﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘ ﺸ ﻬﺎد ،از ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و زاوﯾﮥ ﺷ ﺐ را

ﺴ ﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﯽﺳ ﺠﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺗ ﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﻩ و ﺑﺎ اﺳ ﻔﺎدﻩ از

ﻣﺤﺎﺳ ﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮا ﺴ ﻨﺪ ﺷﻌﺎع ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮب آن در دو ﺮا ﺮ ﻋﺪد ﭘﯽ ﻣﺤﯿﻂ
را ﻣﺤﺎﺳ ﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی و ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺪازۀ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ آﺷﮑﺎرا

١١۶

ﻣﺴ ﻠﺰم ﻧﺒﻮغ ﺑ ﺸ ﺮی در ﺣﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ دا ﺸﻤﻨﺪان ﻣﺄﻣﻮن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺮوازاﻧﻪ ﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﺮﺟﺴ ﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮔﺮدآوری ﺷﺪﻩ و ﺴ ﺎری از آن ﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﯽ ﭘ ﺶ از

ﻣﺎرﯾﻨﻮس ﺻﻮری ١اﺳﺖ .او ﻓﮑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را
ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﻪﻧﺎم
ِ

ﭘ ﺶ ﮐﺸ ﺪﻩ و ﺧﻄﯽ را ﮐﻪ از ﺟﺰا ﺮ ﻗﻨﺎری ﻣﯽﮔﺬﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﺻﻔﺮ ،و ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی ﺑﺎ

ردس ٢را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از
دا ﺸﻤﻨﺪان در ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮارزﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻘﺸﮥ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ﻣﮑﻪ و ﺑﻐﺪاد را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺄﻣﻮن دﺳ ﻮر ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪای ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻬﺎن را داد .اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن ﻣﺄﻣﻮن ﻓﺎﺻﻠﮥ

اﯾﻦ دو ﻣﮑﺎن را ﺑﺎ دو درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ .دا ﺸﻤﻨﺪان ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻣﺠﺪد ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺴ ﺎری

از ﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎ ﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪزودی ﺑﻪ اﺷ ﺒﺎﻫﺎت ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﭘﯽ ﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮥ دورۀ
ً
ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺮﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ آن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺻﻮرة اﻷرض ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ
ً
ﺧﻮارزﻣﯽ اﺳﺖ .وی ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری در ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪ داﺷﺖ و اﻏﻠﺐ از او ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯽدان
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﺘﺎب ﺻﻮرة اﻷرض ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑ ﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪﻩ

1. Marinus of Tyre
2. Rhodes

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ زﯾﺞ ُﻣ ْﻤﺘَ َ
ﺤﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺷﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺮی

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ آن ﺑﻪ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ/ﭘﻨﺠﻢ ﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ ارﺟﺎﻋﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﺪاول ﺧﻮارزﻣﯽ

اﺳﺖ .ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮ ﺮی از ﻧﻘﺸﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺄﻣﻮن را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎردﻫﻢ/ﻫﺸ ﻢ اﺳﺖ

در ﻣﻮزۀ ﺗﻮﭘﮑﺎﭘﯽ در اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺎر ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﺪ و دو ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ً
ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ؛ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳ ﮏ ﺑﻠﺨﯽ ١ﮐﻪ ﺗﺼﻨﻌﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﻮد )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷ ﯿﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺘﺮو( و

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳ ﮏ ادر ﺴﯽ ٢ﮐﺸ ﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :اﻋﺪاد
ﻧﻮ ﺴ ﺪ ۀ داﺳ ﺎن اﻋﺪاد را ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮد ﭼﻮب ﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎن در ژرﻓﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳ ﺲ ﺗﻮﺳﻂ

ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺎورزان اﻣﺮوزی ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳ ﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺎراﺗﯽ دارد ﺑﻪ :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻮل
ً
ﺷﻤﺎرش ﺳﺎدۀ ﭼﻮبﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺳ ﺴ ﻢﻫﺎی ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺜﻼ ﻣﺒﻨﺎی ﺑ ﺴﺖ ،دوازدﻩ ،دﻩ و
ﺷﺼﺖ؛ وﺟﻮد ﻟﻮﺣﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ در ﺮدارﻧﺪۀ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ  2ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺼﺖ و اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﻮاح ﺸﺎن

دﻫﻨﺪۀ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن از ﻗﻀﯿﮥ ﻓﯿﺜﺎﻋﻮرس در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ؛ دا ﺶ ﻫﻨﺪﯾﺎن از ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در

ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ر ﺸﻪ ﻫﺎی دوم؛ ﻣﺤﺎﺳ ﮥ ﻋﺪد ﭘﯽ در ﯾﻮﻧﺎن؛ و ﺷﺮح ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن در رﯾﺎﺿﯿﺎت .در ﻫﻤﮥ ﻣﺘﻮن
اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﺶ اﺳﻼم ،اﻋﺪاد ﻫﻤ ﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮوﻓﯽ ﺴ ﺎر ﺷ ﯿﻪ اﻋﺪاد روﻣﯽ ﻧﻮﺷ ﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﺶ اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از روش ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺮی ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﻧﻤﺎد اﻋﺪاد ﺑﻪﮐﺎر ﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳ ﺖ ﺣﺘﯽ ﺲ از ﭘﺬ ﺮش ﺳ ﺴ ﻢ دﻫﺪﻫﯽ ﻫﻨﺪی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ر ﺸﮥ

ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺪدی اﻣﺮوزی ﻫﻨﺪی اﺳﺖ .زﻣﺎن آﺷ ﺎﯾﯽ دا ﺸﻤﻨﺪان دورۀ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن در ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی
ً
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﻨﺪی و ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﺆ ﺮ ﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

داﺷ ﻨﺪ .اروﭘﺎﯾﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﮐﻨﺪی و ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺎ دﺳ ﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎر دﻫﺪﻫﯽ آﺷ ﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ارﻗﺎم اﯾﻦ

دﺳ ﮕﺎﻩ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .ﮔﺴ ﺮش ﮐﺎر ﺮد اﯾﻦ دﺳ ﮕﺎﻩ در اروﭘﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺪﻩ

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﭘﯿﺪا ﺶ ﺻﻔﺮ و ﻣﻔﻬﻮم آن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ﺷﺮح ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺪا ﺶ ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ و

ﻧﻤﺎدﮔﺬاری دﻫﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﺮدازد و ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻬﻨﺪی ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
 .١اﺑﻮ زﯾﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻠﺨﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﻠﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯽدان و رﯾﺎﺿﯽدان اواﯾﻞ ﺳﺪ ۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی.
 .٢اﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ادر ﺴﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯽدان اﻧﺪﻟﺴﯽ در اواﯾﻞ ﺳﺪ ۀ دوازدﻫﻢ/ﺷﺸﻢ و ﯾﮑﯽ از ﺮﺟﺴ ﻪ ﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎران دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ.

١١٧

اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺴﺮﻫﺎی دﻫﺪﻫﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﺮد و ﻧﻤﺎدی ﺮای ﻣﻤﯿﺰ ﭘ ﺸ ﻬﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻧ ﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ دﺳ ﮕﺎﻩ دﻫﺪﻫﯽ را ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﻣﺸ ﺮﮐﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻫﻨﺪی و ﻋﺮب ﺴ ﺖ داد .ﻫﻨﺪﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺒﻨﺎی دﻩ اﺳ ﻔﺎدﻩ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎد ﺻﻔﺮ را ﺑﻪﮐﺎر ﺮدﻧﺪ .رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ا ﺮاﻧﯽ و ﻋﺮب ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دﻫﺪﻫﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎی

دﻫﺪﻫﯽ ﮔﺴ ﺮش دادﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺟﺒﺮ
ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎری از ﺧﻮارزﻣﯽ در اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﯽ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ

آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮارزﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان روﺷﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ
ﺳ ﺲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺒﺮ و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ آن ﻣﯽ ﺮدازد .ﮐﺘﺎب ﺟﺒﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ دو ﺑﺎر در ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ/ﺷﺸﻢ ﺑﻪ

٢

ﺮت ﭼﺴ ﺮی ١اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاردِ ﮐﺮﻣﻮﻧﺎﯾﯽ
زﺑﺎن ﻻﺗ ﻨﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ،ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ رو ِ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺮای ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ )رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺳﺪۀ ۱۳م( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺰرگ ﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽدان اروﭘﺎﯾﯽ

در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺷ ﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺎﻋﺚ
١١٨

ﺗﻤﺎ ﺰ او از ﭘ ﺸ ﻨﯿﺎ ﺶ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮥ ﻫﺮ ﻣﺴ ﻠﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی

ﮐﻠﯽ ﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﮥ دوم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮا ﺴﺖ آﻧﻬﺎ را در ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ او ﻣﺒﺪع اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻮد .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﭘﺎﯾﺎن از ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم و ﮐﺎرﻫﺎ ﺶ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ روﺣﯿﮥ ﺮﺳﺶﮔﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻓﻀﺎی روﺷ ﻔﮑﺮی ﺑﻐﺪاد در زﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮن و

ر ﺸﻪﻫﺎی اﻋﺘﺰاﻟﯽ آن ﻣﯽ ﺮدازد و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎﻫﺸﺎن را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﻗﺮآن و
ً
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳ ﺲ ﺑﻘﯿﮥ ﻓﺼﻞ را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺟﻬﺎن

اﺳﻼم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻨﺪی در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮی داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﻠﺪ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﻼم
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻓﺮق داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﺑﻮد .او را اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﻪ

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم آورد .آرای ارﺳﻄﻮ از راﻩ آﺛﺎر ﮐﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮥ اوﻟﯿﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ً
آرا ﺑﻌﺪا دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪ و ﮔﺴ ﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ رد ﺷﺪ .ﮐﻨﺪی ﻋﻼوﻩ ﺮ آﺛﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ دارای

آﺛﺎری در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ،ﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ ،ﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻮﺳ ﻘﯽ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ٣اﺳﺖ .وی ﻣﺜﻞ ﺧﻮارزﻣﯽ
ً
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷ ﺎﺳﺎﻧﺪن اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺴ ﺤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد و رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻬﻤﯽ
1. Robert of Chester
2. Gerard of Cremona

ْ
 .٣ﺮای اﻃﻼع از رﺳﺎﻟﮥ رﻣﺰﻧﮕﺎری ِﮐﻨﺪی ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ  ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ ) ،۱۱ﺑﺨﺶ
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ( ص .8-12

ﺑﻪﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﻓﻲ اﺳ ﻌﻤﺎل اﻷﻋﺪاد اﻟﻬﻨﺪی ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺎرﻩای ﺑﻪ ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاثدار

ﺳ ﻨﺎ و اﺑﻦ رﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاثداران ﮐﻨﺪی و ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺮ ﺴ ﺎری از اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان دورۀ

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻨﺪی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪو ﮋﻩ ﻓﻠﺴﻔﮥ ارﺳﻄﻮﯾﯽ اداﻣﻪ داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ
ﻧﻮزاﯾﯽ اروﭘﺎ داﺷ ﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﭘﺰﺷ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮﻩای از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺰرگ ﭘﺪریاش در ﻧﺠﻒ در ﺟﺮﯾﺎن

ﻗﯿﺎم ﺷ ﻌﯿﺎن در ﻣﺎرس  ۱۹۹۱ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎی ﮔﺎرد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ

وی را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻐﻮﻻن ﻣﯽاﻧﺪازد .وی از ﭘﺪر ﺰرﮔﺶ ﮐﻪ در ﮐﺴﻮت
ﻋﻄﺎری ﺑﻪ ﺰﺷﮑﯽ اﺷ ﻐﺎل داﺷﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘ ﺶ در دورۀ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺮورش ﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺰرﮔﺶ و ﻧﻮع ﻃﺒﺎﺑﺖ راﯾﺞ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﭙﺮدازد؛ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻤﺘﺎز

زﮐﺮﯾﺎی رازی اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺮای درک ﻣﺎﻫﯿﺖ دا ﺸﯽ ﮐﻪ رازی ﺑﻪ ارث ﺮد ﺑﻪ ﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺼﺮ ،ﯾﻮﻧﺎن،

ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس و ﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺶ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺮدازد .در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب

ﻣﺴ ﺤﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﻟﻬﯽ در ﺮا ﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺖ ﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺳ ﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در ﭘﯽ
ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮاض و راﻩ درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ اﺳﻼم از اﺑﺘﺪا ﺮ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ

ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺮای ﻧﻤﺎز ﻃﻬﺎرت و وﺿﻮ داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ .ﻧﺎم رازی ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳ ﺎنﻫﺎی
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ .در دورۀ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳ ﺎن را ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﯽ اﻣﺮوزی ﻣﺴ ﺸﻔﯽ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن

ﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳ ﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺷﺮح ﮐﺎرﻫﺎی رازی اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ا ِ

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﻓﯿﺰﯾ
در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ دﻫﻢ/ﭼﻬﺎرم ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺒﺎﺳﯽ رو ﺑﻪ زوال

ﺑﻮد .ﺧﻠﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روﺷﻦﺑ ﻨﯽ دوران ﮔﺬﺷ ﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ آزادیﻫﺎ و ﺗﻌﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ را ﺳﺮﮐﻮب

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺰرگ وا ﺴ ﻪ ﺑﻪ ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات دور ﭘﯿﻮﺳ ﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ

ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳ ﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ دوران ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﺑﻮد ﯾﺎ در ﺧﻮشﺑ ﻨﺎﻧﻪ ﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ

ﻏﺮوب اﯾﻦ دوران رخ ﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﮑﺲ ،در اﯾﻦ دورﻩ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﺴ ﺎری از درﺑﺎرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳ ﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺮ ﺳﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﻠﻮم و ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ دﻫﻢ/ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺮﺟﺴ ﻪ ﺮﯾﻦ اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎرﯾﺦ

اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪﺣﻖ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ را ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺮﻣﯽﺷﻤﺮد ،و از روی ﻋﻼﻗﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻓﯿﺰﯾﮏ وی را از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏدان ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد و ﻫﻤﮥ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎرﻫﺎی او

ﻣﯽ ﺮدازد .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺖﺟﻠﺪی اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻫﻢﺳ ﮓ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب
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اﺻﻮل رﯾﺎﺿﯽ ١ﻧﯿﻮﺗﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺧﻮد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺠﺎد

ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﯾﺎدی از اﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘ ﺶ از اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ در ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ

ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺮرﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻮر در ﻋﺪﺳﯽﻫﺎ ﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ
َﻣﻌﺎذ َ
ﺟﯿّﺎﻧﯽ )رﯾﺎﺿﯽدان و ﻣﻨﺠﻢ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺳﺪۀ  ۵ﻫﺠﺮی( ﻧﺎم ﻣﯽ ﺮد ﮐﻪ ﺗﻮا ﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺧﻮﺑﯽ ارﺗﻔﺎع
ّ
ﺟﻮ را ﺮآورد ﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﺷﺎﻫﺰاده و ﮔﺪا
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺑﺨﺸﯽ از ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﺰادﻩ و ﮔﺪا ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ و اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻏﺎز

ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻬﺎﻣﺎت ﺷﺎﻫﺰادﻩ و ﮔﺪا ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳ ﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو در ﻣﯿﺎ ﺸﺎن
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ و ﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳ ﻨﺎ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ

ﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ا ﺮاﻧﯽ آﺷ ﺎﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﮑﺎت ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎی

ﻓﺼﻞ ،روﺣﯿﺎت و روشﻫﺎی اﯾﻦ دو دا ﺸﻤﻨﺪ ﺰرگ ا ﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎ ﺴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦﺳ ﻨﺎ در ﺰﺷﮑﯽ ،ﻫﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻫﻢ در اروﭘﺎ ﻣﺘﻦ درﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﯾﮑﯽ
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از ﻣﺸﻬﻮر ﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎی اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ در ﮐﺘﺎب ﺷﻔﺎ ،آزﻣﺎ ﺶ ذﻫﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا ﺴﺎن ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور

او ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن روح ا ﺴﺎن را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان

ﺑﻌﺪی ،ﺳﺨﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دﮐﺎرت ﮐﻪ »ﻣﯽاﻧﺪ ﺸﻢ ،ﺲ ﻫﺴ ﻢ« ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ ﺴ ﺎر ﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزﻩ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ای ﻣﺜﻞ دﯾﻮﯾﺪ ﻫﯿﻮم ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺧﻮد را ﺮ اﺳﺎس ا ﺴﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ.

اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ارﺳﻄﻮ ،و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺰﺷﮏ ،ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻌﻮدی روشﻫﺎﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﭘ ﺶ ﺮ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﺸﺪﻩ ﺑﻮد .وی

ﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر روشﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺎن ٢را ﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺮﮐﺖ و ﺷ ﺎب اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮد و

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺗ ﺐ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﻮﺗﻮن را ﮐﻪ ﺑ ﺶ از ﺷﺶ ﺳﺪﻩ ﺑﻌﺪ در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل رﯾﺎﺿﯽ آﻣﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.

ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰی در ﺮا ﺮ زﻣﯿﻦﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺜﻞ
اﻏﻠﺐ دا ﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﻮن زﻣﯿﻦ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺳﺠﺰی ،از اﺧﺘﺮ ﺷ ﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﺎور داﺷﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﮐﺎر او آﮔﺎﻩ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد؛ در

ﻧ ﯿﺠﻪ ﺑﻪﺟﺎی رد ﮐﺮدن ﻧﻈﺮﯾﮥ او اﺑﺘﺪا در ﺮا ﺮ آن ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺸﺎن داد .ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ

اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮض ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺳﮑﻮن آن ﺗﻮﺟﯿﻪ

ﮐﺮد .ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻧﻈﺮﯾﮥ ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﻣﯽدﯾﺪ وﻟﯽ آنﻗﺪر روﺷﻦﺑﯿﻦ ﺑﻮد

ﮐﻪ درک ﮐﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺬ ﺮﻓﺖ ،و ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺑﺎ دادﻩﻫﺎ و
1. Principa Mathematica
2. calculus

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن زﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﮥ ﭼﺮﺧﺶ و ﺳﮑﻮن زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ از روﺷﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ،اﮔﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳ ﺎورد
َ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ روش دو ﺴﺖ ﺳﺎل ﭘ ﺶ ﺮ ﺗﻮﺳﻂ َﺳ ﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ،

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺪﻫﺪ.

اﺧﺘﺮﺷ ﺎس ﻣﺄﻣﻮن ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮح ﺑﯿﺮوﻧﯽ از آن در دﺳﺖ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ در زﻣﯿﻦﺷ ﺎﺳﯽ

و ﻣﺮدمﺷ ﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎ ﺴ ﮥ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :اﻧﺪﻟﺲ
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ داﺳ ﺎن ﺴﺨﯿﺮ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺣﺪود ﻫﺸ ﺼﺪ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﺮ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮاز و ﺸ ﺐﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوران اﺳﺖ .آﺛﺎری از اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎی ﻧﯿﻤﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﺑ ﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ را در ﺑﻐﺪاد ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻬﺎد
ﻗﺮﻃﺒﻪ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪآراﻣﯽ ﺷﺎﻫﺪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی دا ﺶ ﮋوﻫﯽ ﺑﻮد .ﻗﺮﻃﺒﻪ در اوج دوران ﻃﻼﯾﯽ
ﺧﻮد از ﺣﯿﺚ ﺮوت ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،وﺳﻌﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺑﻐﺪاد ﻣﯽرﺳ ﺪ و ﻫﻤﺘﺎی آن ﺑﻪﺷﻤﺎر
ً
ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺪت ﺴ ﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮﯾﺎن در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و
ﺷﺎﻫﺪ دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺰرﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺘﺎب را در ﺧﻮد ﺟﺎ ﻣﯽداد و اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در اروﭘﺎی
ﻣﺴ ﺤﯽ ﺑ ﺶ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﺳ ﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴ ﺤﯽ ،ﭘ ﺶ از رﺳ ﺪن اﺳﻼم ﺑﻬﺮۀ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻧ ﯿﺠﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪو
ورودِ اﻋﺮاب ﺑﻪ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮد ﺴ ﺎر ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن در روزﻫﺎی اول ﺑﺎ آن رو ﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮق
داﺷﺖ .ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮی ا ﺮاﻧﯽ ،و ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و دا ﺶ ﺰﺷﮑﯽ ﺴﻄﻮرﯾﺎن
ﻣﺴ ﺤﯽ ﺸﺖﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﯿﮥ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﻣﺮز ﺸ ﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮز و
ﺑﻮﻣﺸﺎن ﺴ ﺎر دور اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺮﮐﺰ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی داﺷ ﻨﺪ ،از اﯾﻦرو ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﺐ ﺮ از
ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪراﻩ اﻓﺘﺎد
ُ
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ داﺷﺖ و از آنﭼﻪ در ﺑﻐﺪاد ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ؛ دا ﺶ اﺻﯿﻞ در اﻧﺪﻟﺲ رﺷﺪ ﮐﻨﺪی
داﺷﺖ وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﮑﻮﻓﺎ و ﺑﺎﻟﻨﺪﻩ ﺷﺪ .اﻧﺪﻟﺴﯽﻫﺎ در روزﻫﺎی اوج ﺧﻮد ﺑ ﺸ ﺮ ﺑﻪ ﺰﺷﮑﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺷ ﻐﺎل داﺷ ﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ ﻣﺜﻞ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم.
داوﯾﻨﭽﯽ اﺳ ﺎﻧﯿﺎی
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎی ﭘ ﺸ ﺎز اﻧﺪﻟﺲ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻦ ﻓﺮﻧﺎس ،ﻣﺨﺘﺮع و
ِ
اﺳﻼﻣﯽ؛ زﻫﺮاوی ﻣﺸﻬﻮر ﺮﯾﻦ ﺟﺮاح دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،وی ﺑ ﺶ از ﺻﺪ ا ﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد ﮐﻪ
ُ
ﺴ ﺎری از آﻧﻬﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؛ اﺑﻦ زﻫﺮ ،ﺰﺷﮏ ﻣﺸﻬﻮر دﯾﮕﺮ اﻧﺪﻟﺴﯽ؛ زرﻗﺎﻟﯽ ،ﺳﺎزﻧﺪۀ اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎﺟ ﻪ ،اﺧﺘﺮ ﺷ ﺎس دﯾﮕﺮ اﻧﺪﻟﺴﯽ؛ اﺑﻦ َ
اﺳﻄﺮﻻب ﺟﻬﺎﻧﯽ؛ اﺑﻦ ّ
ﺣﺰم ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻓﻘﯿﻪ و ادﯾﺐ و ﺣﻘﻮقدان؛
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اﺑﻦ رﺷﺪ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻧﺪﻟﺴﯽ؛ اﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺰﺷﮏ ﯾﻬﻮدی؛ اﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ،ﺟﻬﺎنﮔﺮد و

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮ ﺲ؛ اﺑﻦ ﺧﻄﯿﺐ ،ﻣﻮرخ و ﻓﯿﻠﺴﻮف و ادر ﺴﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯽدان .دوران ﻃﻼﯾﯽ دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ در

اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪان ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ .ﺑ ﺸ ﺮ اﻧﺪ ﺸﻤﻨﺪان ،ﺰﺷﮑﺎن و ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ً
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳ ﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﻧﻬﻀﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم

ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺮاب ﮐﻪ دو ﺳﺪﻩ ﺑﻪ درازا ﮐﺸ ﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎز ﺲﮔﯿﺮی اﺳ ﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴ ﺤﯿﺎن

اﻣﮑﺎن دﺳ ﺮﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ دا ﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪﻩ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻐﺪاد

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻬﻀﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎن ﺮﺟﻤﻪ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﺮای ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن

ﻣﻬﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :اﻧﻘﻼب ﻣﺮاﻏﻪ
ﺧﻠﯿﻠﯽ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﺲ از ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ داﺷ ﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ
ﺮدﯾﺪی داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻫ ﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺷ ﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ در ﺳﺪﻩﻫﺎی

ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﺒﻮد اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺪﻩﻫﺎی ﺷﺎ ﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ اروﭘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮا ﺴﺖ ﺮوز ﮐﻨﺪ .در
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اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﮋﻩای ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اوﻟﯿﮥ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم
ّ
اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ َﺑﺘﺎﻧﯽ و اﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﺰﻧﻨﺪ .ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ﺑﺎرﻫﺎ از

ﺑﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﺎم ﻣﯽ ﺮد .اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در
اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﺑﻪﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ.

ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .آر ﺴ ﺎرﺧﻮس ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )ﺣﺪود -۳۱۰

 ۲۳۰ﭘ ﺶ از ﻣﯿﻼد( اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد ﺷ ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪدرﺳ ﯽ ﮔﻔﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﻣﺤﻮر ﺧﻮد
ً
و ﺧﻮرﺷ ﺪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺮ اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دوﻫﺰار ﺳﺎل
ﺗﺼﻮر ﺸﺮ را درﺑﺎرۀﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﮑﻞ داد ارﺳﻄﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود ﺻﺪﺳﺎل ﭘ ﺶ از آر ﺴ ﺎرﺧﻮس

ﻣﯽز ﺴﺖ .ﺸﺮ اﻧﺪ ﺸﮥ ﻏﻠﻂ و د ﺮﭘﺎی زﻣﯿﻦﻣﺮﮐﺰی را از ارﺳﻄﻮ دارد ﻧﻪ از ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس .ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۵۰ﺲ از ﻣﯿﻼد ﻣﺠﺴﻄﯽ را ﻧﻮﺷﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ارﺳﻄﻮ ﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ

ﻇﺎﻫﺮی اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ دﺳ ﺎورد ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ﻋﺮﺿﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺮای
ً
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺴ ﺘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﭘﻨﺞ ﺳ ﺎرۀ ﺷ ﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺮﯾﮥ زﻣﯿﻦﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد.
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را ﻣﻮرد ﺮدﯾﺪ ﻗﺮار داد .در واﻗﻊ او ﻣﺸﺎﻫﺪات

ﻧﺠﻮﻣﯽ را از ﮐﯿﻬﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎنﮐﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺮی را ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺗﻮن در ﺑ ﺶ از

ﺷﺶ ﺳﺪۀ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮏ از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺠﺎم داد .وﻟﯽ ﮐﺎر اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﮑﻮن زﻣﯿﻦ

ﮔﺮﻩ ﺧﻮردﻩ ﺑﻮد .ﺗﻼش اﮐﺜﺮ ﭘﯿﺮوان اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ در راﺳ ﺎی رﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯽ و
ﺗﮏﺻﺪاﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﮔﻮش ﻣﯽرﺳ ﺪ ز ﺮا ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺮوک

رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﺑﻮد.

ً

ﺸﺪﻩ ﺑﻮد .اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ﺑﻠﺨﯽ ،از دا ﺸﻤﻨﺪان ا ﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺴ ﺎری از آﺛﺎرش ﺑﻪ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺮ اﯾﻦ

ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺳ ﺎرات ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷ ﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و

ﺧﻮرﺷ ﺪ ﺑﻪدور آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ذﻫﻨ ﺖ ﺑﻠﺨﯽ ﺑ ﺸ ﺮ ﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺧﺘﺮﺑ ﻨﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ .ﺳﺠﺰی ﻫﻢ

ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻠﺨﯽ ﻃﺮح ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺎور داﺷﺖ.

ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻐﻮل ،دو ﭼﻬﺮۀ ﺴ ﺎر ﻣﻬﻢ در اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و

دﯾﮕﺮی اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ دﻣﺸﻘﯽ .رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺰرگ ﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ّ
اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ أﺳﺮار اﻟﺸﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻃﻮﺳﯽ آﺛﺎر رﯾﺎﺿﯽ اﺳﻼﻣﯽ را در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺜﻠﺜﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ ِ

ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ درآورد .ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻃﻮﺳﯽ اﻟﺘﺬﮐﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻮد .ﺳﺎزوﮐﺎری
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻩ و اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ »ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﻃﺮح ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس را

اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ آنﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪﻣﯿﺎن

ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧ ﺴﺖ .اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ دﻣﺸﻘﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﺮﺷ ﺎس
ﺰرگ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .او در ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽاش از اﺑﺘﮑﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﻃﻮﺳﯽ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮد.

ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ ﻣﺠﺴﻄﯽ و ﺳﺎ ﺮ ﻧﻮﺷ ﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪدﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ

اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن ﻋﺮب ﻣﺜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮﻩ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زﯾﺞﻫﺎی آﻧﺎن آﺷ ﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .وی در ﮐﺘﺎ ﺶ از آﻧﻬﺎ

ﻧﺎم ﻣﯽ ﺮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺮﯾﻦ ﺸﺎﻧﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ ﺮ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ از
ﻣﻘﺎ ﺴﮥ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻃﺮح ﺳ ﺎرات در ﮐﺘﺎب او ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺬﮐﺮة ﻓﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷ ﯿﻪاﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ ﺮای ﻣﺎﻩ و ﺧﻮرﺷ ﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎرد اراﺋﻪ دادﻩ و دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ و ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ دادﻩاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﭘﺪر اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ
درﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ را ﺑﺎ ﺗﻔﺴ ﺮ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺮد.
رﯾﺎﺿﯿﺎت
اﺧﺘﺮﺷ ﺎس ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ دا ﺴﺖ ﮐﻪ
ِ
ِ

اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﺎن ﭘ ﺶ از او ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮرﺷ ﺪﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪون ﺸ ﻮاﻧﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎور داﺷ ﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯽ درﺳ ﯽ را ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎدرﺳ ﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮدﻧﺪ .ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺑﺎ

ﻫﻢ ﮔﺮد آورد .ﻟﻘﺐ ﭘﺪر اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻮن اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ در اﺧﺘﺮﺷ ﺎﺳﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
رخ داد ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن ﺸﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﻮ ﺮﻧﯿﮏ و آر ﺴ ﺎرﺧﻮس را ﺑﻪ

ﮐﺮﺳﯽ ﺸﺎﻧﺪ.

١٢٣

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :اﻓﻮل و ﻧﻮزاﯾﯽ
ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ر ﺸﻪﻫﺎی ﺷﺮوع ﻧﻮزاﯾﯽ در اروﭘﺎ و اﻓﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﯽ ﺮدازد.

آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آﻣﺪﻩ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺮ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎی اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ در دوران اﻓﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺧﻮش درﺧﺸ ﺪﻧﺪ و ﺧﻠﯿﻠﯽ

ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از آﻧﺎن اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻦ ﻧﻔ ﺲ ،ﺰﺷﮏ ﺳﻮری؛ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،دا ﺸﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ
اﻻﻃﺮاف ﺗﻮ ﺴﯽ؛ و ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺰرگ ﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿﯽدان ا ﺮاﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﭘﺎ ﺰدﻫﻢ/ﻧﻬﻢ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :داﻧﺶ و اﺳﻼم اﻣﺮوزی
ﺧﻠﯿﻠﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻔﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧ ﻮد از آﺧﺮﯾﻦ ا ﺴ ﮕﺎﻩ ﮐﻪ دوران ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﻓﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد در

ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ روزﮔﺎر اﻣﺮوز ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺮﺳﺸﯽ ﻓﺮاروی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ :آﯾﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﻣﺘﻮاﻟﯽ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ،ﻏﻔﻠﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری دﯾﻨﯽ ،رﮐﻮد ،ﺳﻠﻄﮥ اﺳ ﻌﻤﺎری و ﺳﺎ ﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﻩﻫﺎی
از ﺳﺪﻩﻫﺎی
ِ
ﭘ ﺸﺮﻓﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ وی ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷ ﻮۀ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد و راﻩ ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ

ﮐﻨﺪ.
١٢۴

ﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺑ ﺶ از ﻫﻔﺘﺎد دا ﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﻨﺪ

ﺗﻦ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻣﺴ ﺤﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﻀﺖ ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺗ ﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷ ﻪاﻧﺪ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ.

داﻧﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ داﻧﺶ اﺳﻼﻣ ؟

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻠﯿﻠﯽ در ﮔﺰﯾ ﺶ اﺻﻄﻼح »دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ« و ﺮﻫﯿﺰ وی از اﺻﻄﻼح »دا ﺶ اﺳﻼﻣﯽ«

ﻣﯽ ﺮدازﯾﻢ .ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪروﺷ ﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮرش از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺗﻨﻬﺎ دا ﺸﯽ ﻧﺒﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ از ﺗﺒﺎر ﻋﺮب

ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ از ﺑﻪﮐﺎر ﺮدن اﺻﻄﻼح »دا ﺶ ﻋﺮب« ﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ از »دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ« ،دا ﺸﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼ ﺶ ﯾﺎ از ﺣﯿﺚ ﺳ ﺎﺳﯽ ز ﺮ ﺮﭼﻢ ﻋﺒﺎﺳ ﺎن ﮐﻪ

زﺑﺎن رﺳﻤﯽﺷﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻻزم ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن

ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻋﻠﻢ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﮕﺎرﻧﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺴ ﺎری از ﭼﻬﺮﻩﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ

در ﻃﻮل ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺮﻣﯽ ﺧﻮرد ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ ،ا ﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﻏﻠﺐ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪ ﻋﺮﺑﯽ
داﺷ ﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺪۀ آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﺑﯽﺷﮏ ﺟﻬﺸﯽ ﮐﻪ در آن دوران در
ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺎدث ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺪون ﮔﺴ ﺮش اﺳﻼم اﻣﮑﺎنﭘﺬ ﺮ ﻧﺒﻮد.

ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﺮای ﺮﻫﯿﺰ از ﺑﻪﮐﺎر ﺮدن اﺻﻄﻼح »دا ﺶ اﺳﻼﻣﯽ« ﺮﻣﯽﺷﻤﺮد ،ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﮥ

ﭘ ﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ در اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺴ ﺎری از دا ﺸﻤﻨﺪان را ﻣﯽﺗﻮان ﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ

ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ وی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ »دا ﺶ
ً
ﻋﺮﺑﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻪ »دا ﺶ ﻋﺮب« .از اﯾﻦرو در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از »ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ«

اﺳﺖ ﻧﻪ »ﻋﻠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ از »دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ« اﯾﻦ ﻧ ﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﻼﺷﮕﺮان
رﻫﯿﺎبﻫﺎ

ﻋﺮﺻﮥ دا ﺶ در آن دوران ﻋﺮب ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻪ ﻣﺸ ﺮک ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ً
دا ﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ« را ﺮﻣﯽﮔﺰﯾ ﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﯾﻦ ﻧ ﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﮥ دا ﺸﻤﻨﺪان آن دوران در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎور

دارد اﺳﻼم ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪﻩ در ﮔﺴ ﺮۀ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد و
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻤﺪن ﻣﺴ ﻘﻞ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن را »ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﯾﺎ »ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ« ،و ﻋﻠﻮم راﯾﺞ در اﯾﻦ ﺗﻤﺪن را »ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﯾﺎ »ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ«.

١

دﻟﯿﻞ دوم ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺑ ﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع

ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺪود ﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﭘﺎﮐﺴ ﺎن و اﻧﺪو ﺰی ﺷﻮد .در ﺮا ﺮ اﯾﻦ

دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دوران ﻃﻼﯾﯽ دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب آﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺷﺎرﻩ دارد و
ﻣﺤﺪودۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در آن دوران ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﻩ و

دا ﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﭘ ﺸ ﺮد ﻋﻠﻮم ﻧﻘﺶ داﺷ ﻪاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،در ﻧ ﯿﺠﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
ً
ﺧﻠﻂ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﻼ ا ﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ و اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴ ﺎن و اﻧﺪو ﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ

ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﺸ ﺮ ﻧﮕﺮان آﺛﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در
ﺷﻤﺎر ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن »ﻋﺠﻤﯽ« آﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،و اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ« اﯾﻦ آﺛﺎر را

اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻧﺎﺻﺮ
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ؛ زاد
در ﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،آﺛﺎر ﺴ ﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﺜﻞ ذﺧﯿﺮۀ
ِ
ِ
اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻋﻼﯾﯽ اﺑﻦ ﺳ ﻨﺎ؛
ﺰﻫﺔاﻟﻘﻠﻮب ﺣﻤﺪﷲ ﻣﺴ ﻮﻓﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ؛ دا ﺸ ﺎﻣﮥ
ﺧﺴﺮو؛
ِ
ِ
ِ
رﺳﺎﻟﻪ از ﺳﻬﺮوردی؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ا ﺮ از ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﺴ ﺎری دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ آﺛﺎر را دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺰو »ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ« دا ﺴﺖ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﺒ ﻨﯽ ﺮ واﮐ ﺸﯽ در ﺮا ﺮ ﻧﻈﺮات ﺿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوزی اﺳﺖ

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻧﺪ ﺸﻪﻫﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﮥ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩای
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﻋﻠﻤﺎی
ِ

ﻧﺒﺮدﻩاﻧﺪ .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﻤﻪای در اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن و رﺳﻮل و اﺳﻼم ﺮای ﻋﻠﻢاﻧﺪوزی و اﻧﺪ ﺸﻪ

ورزی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽآورد و ﺷ ﻮۀ اﯾﻦ ﻋﺪۀ ﻣﻌﺪود از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻣﻐﺎ ﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳ ﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ واﮐ ﺶ در ﺮا ﺮ اﻓﮑﺎر اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﮋاﻧﺪ ﺶ اﺳﺎس ﻣﺴ ﺤﮑﻤﯽ ﺮای اﺳ ﺪﻻﻟﯽ ژرف و
ﻋﻠﻤﯽ ﻧ ﺴﺖ .ﺑﺎ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ را ﻋﻮض ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮد .ا ﺰار ﻏﻠﺒﻪ ﺮ

ﮐﮋاﻧﺪ ﺸﯽ ،درﺳﺖاﻧﺪ ﺸﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮار از واﻗﻌﯿﺖ؛ ﻓﺮار و ﺮﻫﯿﺰ از اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی
ارزشﻫﺎی واﻻﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﻨﺪار و رﻓﺘﺎر ﻫﻤ ﺸﻪﻣﻮﺟﻮدِ اﻗﻠﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎی آن ﻧﻤﯽﻧﻮ ﺴﺪ

 .١ﺮای ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ» :ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ« )دا ﺶ ا ﺮاﻧﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ( ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و ا ﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ
 ،۳ﺑﻬﺎر و ﺗﺎ ﺴ ﺎن  ،۱۳۹۲ص .۴-۲
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و ﭘﻨﺎﻩ ﺮدن ﺑﻪ اﺳﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺋﺒﮥ وازدﮔﯽ را اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺴ ﺎری از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﮋاﻧﺪ ﺸﺎن

از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽاﻧﺪ و ﻃﺒﻖ اﺳ ﺪﻻل ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از واژۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺮای ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻠﻮم در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎی
ﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد! ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد دورۀ
ِ

ﺿﺪ ﻋﻠﻢ اﻣﺮوزی ﻧ ﺴﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪﻧﺎم »دا ﺶ اﺳﻼﻣﯽ« و »دا ﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﮋﮔﯽ

دا ﺶ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ دا ﺸﻮران ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎزیﻫﺎی آﻟﻤﺎن در دﻫﮥ  ۱۹۳۰ﺳﻌﯽ داﺷ ﻨﺪ
دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺰرگ آﻟﺒﺮت اﯾ ﺸ ﯿﻦ را ﺑﺎ ﺮﭼﺴﺐ »دا ﺶ ﯾﻬﻮدی« ﺑﯽارزش ﺟﻠﻮﻩ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺳ ﺎق

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﺮ ﮋاد ﺮﺳ ﯽ اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ« را ﺮای ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺸﺎن دادن آن ﺑﻪﮐﺎر

ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ ز ﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ از اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ«
ﺮای ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮﻩ دادن دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .اﺻﻮﻻ

اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﯾﺎدآور ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺪﻩ از دﺳ ﺎوردﻫﺎی ﺳ ﺮگ ﻋﻠﻤﯽ ﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﺗﺎ ﺳﺪۀ

دﻫﻢ ﻫﺠﺮی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘ ﺸ ﻨﻪای اﻣﮑﺎن ﺳﻮء اﺳ ﻔﺎدﻩ از اﺻﻄﻼح »ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ« را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﺳ ﻔﺎدﻩ از اﺻﻄﻼح »دا ﺶ ﯾﻬﻮدی« ﮋاد ﺮﺳ ﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻄﻼح »دا ﺶ
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ﻋﺮﺑﯽ« رﻧﮓ و ﺑﻮی ﮐﻤﺘﺮی از ﮋاد ﺮﺳ ﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ

»دا ﺶ ﯾﻬﻮدی« ﯾﺎ »دا ﺶ ﻣﺴ ﺤﯽ« وﺟﻮد ﻧﺪارد» ،دا ﺶ اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ دا ﺶ،

دا ﺶ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﻦ واﻟﺴﻼم .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ »دا ﺶ ﻋﺮﺑﯽ« ﺴﺮی دادﻩ ﺷﻮد ﺮﭼﺴﺐ
»ﻋﺮﺑﯽ« ﻧﯿﺰ زاﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺻﻄﻼح »دا ﺶ اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ در دا ﺸ ﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دا ﺶ راﯾﺞ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ آﻣﺪﻩ ﺮای ﻣﺮدﻣﺎن

دﺳﺖ اول
ﻏﯿﺮﻋﺮب ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻨﯽ ﺮ و ﻋﯿﻨﯽ ﺮ و از ﺷﺎﺋﺒﮥ ﮋاد ﺮﺳ ﯽ ﻋﺮﺑﯽ دور ﺮ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ِ

اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ اﺷﺎرﻩ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺒﻌﯽ اﺳﺖ .ﺴ ﺎری از

ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻈﯿﺮ دوﻧﺎﻟﺪ ر .ﻫﯿﻞ ،اﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﺴﻦ ،ادوارد اﺳ ﻮارت ِﮐﻨِﺪی ،ﺳ ﺪ ﺣﺴ ﻦ ﻧﺼﺮ و
دﯾﮕﺮان از اﺻﻄﻼحﻫﺎی »ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ«» ،ﻓﻨﺎوری اﺳﻼﻣﯽ« و »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راﯾﺞ در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ زﯾﺎد اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و آﺛﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دارﻧﺪ.

ً

