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  ها رهیاب
  ١محمدجواد ناطق

ش عربیها رهیابجیم خلیلی،  شارات پنگوئن، : دوران طالیی دا   ٢.م۲۰۱۰، ان

یابد رهیاب است هرچند نیاز باشد می که راهی نوآن
دیگران مسیر را دوباره بیابند؛ و آنکه بسی جلوتر از 

ها دارد پیشتاز است گرچه سدهروزگارانش گام برمیهم
  بگذرد تا به این ویژگی شناخته شود.

  ابن خلدون
ِ            (نقل قول  آغاز کتاب)          

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

شارات پنگوئن در قطعی مشابه رقعی در  ساب  ۳۰۲جیم خلیلی است و توسط ان صفحه بدون اح

ِ     صفحات مقدماتی چاپ شده است. موضوع کتاب تاریخ علم در تمدن اسالمی  سده  های میانی است،                                                            

رامأمون و دوران او در مرکز توجه کتاب قرار دارد  دۀ کتاب ز س مأمون با شخصیت پیچیده  ،به گمان نو

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

ان  ردهکتاب به علت سادگی نگارشش  را داشت.یونان باس تاریخ  به مندقعالمخاطبان ای از طیف گس

ر می رخودار است گیرد و در عین حال از ژرفعلم را در رای  تانگری کافی  پاسخگوی قابل اعتمادی 

ده س ری از نو ش چنین ا رسشگر و کنجکاو خود باشد. آفری رمیخوانندگان  آید که ای مثل خلیلی 

شگاهی را در فیزیک نظری دارد، مجری رسا رین کرسی علمی دا های همگانی است، در کشوری نهباال

رده است، دغدغۀ معرفی گس رورش یافت، به تاریخ تمدن اسالمی آش ای از این اسالمی زاده شد و 

ژه قرار داده که بتواند به این تمدن را به مخاطبان جهانی دارد و شرایط زندگی اش او را در موقعیتی و

ده در  س غال ذهنی خود جامۀ عمل بپوشاند. نو اری از جاها زبانی محاورهاش و  رد به کار میای س

                                                        
شکده مهندسی مکانیک،  .١ ت مدرس، دا رب شگاه  ت علمی دا   nategh@modares.ac.irعضو هی

2. Jim al-Khalili, Pathfinders, The Golden Age of Arabic Science, Allen Lane, an Imprint of Penguin Books, 2010 
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ان گاهی کی داس قبال مطالب میبا س هسرایانه به اس ها را با خاطرات روزمرۀ خود پیوند رود و گذش

ش از آن می ده ب س شمندان اسالمی بپردازد به راه  رفته می زند. نو شد و در همین                                           ِ        که به معرفی دا اند

شمندان کنکاش میتالش چارچوب در شرح حال و اری جاها ، از اینکندهای علمی دا س رو کتاب در 

اسی علم رنگ و بوی فلسفه و جامعه   آید و شود تاریخ علم از خشکی درگیرد که باعث میمینیز ش

  افزاید. گیرد. همۀ اینها به گیرایی کتاب میجان 

ش عربی به رای خوانندگان غیرعرب بهاز همان آغاز باید گفت انتخاب اصطالح دا ژه شدت  و

ده خود این را می س رانی آزاردهنده و غیرموجه است، نو ه دیباچۀ کتاب در شرحی داند و در یکی از سا

 کند. ای صرف توجیه آن می بیهوده مفصل تالش

  ولی خلیلی
 
 انصافا
ً
شمندان غیر         در مورد دا

 
 
 عرب و عمدتا
ً
رانی حق مطلب را به             خوبی ادا ا

ایی او ب کرده فرهنگ و  ااست، این کار از آش

ران سرچشمه می ۀ علمی ا گیرد که خود گذش

رانیان و اصل و  ش با ا ه از مراودا رخاس

یجه مطالب  رانی خود وی است. در ن سب ا

گذاری که گونه نامکتاب نباید تحت تأثیر این

 معر ب 
 
دگان عرب و عمدتا س  در میان نو

 
ّ   عموما    

ً
                              

ً
     

دوباره به این موضوع  .ر گیردمتداول است قرا

  گردیم.بازمی

رانیجیم خلیلی  عی و ا تبار و از پدری ش

عهریتانیایی در منطقه مادری ن با ای ش ش

حی در بغداد  رده از ساکنان مس جمعیتی گس

ش  زاده شد و چند سال آخر نوجوانی خود را پ

شه عراق را به  ۱۹۷۹که در سال از آن رای هم

ریتان رک کند در هندیه واقع در جنوب بغداد گذراند. مقصد  عی در شهرهای خلیلییا  ها خاندانی ش

ه در تهران بود در سفر حجی که نجف و کوفه رجس زشکی  ده که  س  سوم نو
 
                                                        اند. میرزا خلیل جد
ّ
                  

 در اواخر 
 
ز داروهای گیاهی از مریضی رهاند و متعاقبا           مصادف با سفر والی بغداد شد وی را با تجو
ً
                                                                                

زرگ  ۱۷۹۹سدۀ هجدهم به دعوت والی بغداد در عراق ساکن شد و در سال  سر  وفات یافت، محمد 

ران ماند زشک شخصی ناصر الدین شاه شد و فخر االطباء لقب گر میرزا در ا ده بازماندۀ فتو  س . نو

سر دیگر میرزا خلیل به نام زرگدو  ن از طرف پدر  زرگ های باقر و میرزا حس میرزا  .ستا و مادر 
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ن در نجف مقتدای میلیون ران، لبنان و هند در اواخر سدۀ نوزدهم بود و نقش حس عۀ عراق، ا ها ش

است ج مردمی علیه فساد روزافزون و س س ش از  های روسمهمی در  گرایانۀ آخرین شاهان قاجار پ

ن میرزا انقالب مشروطیت داشت.  رازی در نجف  س از درگذشت زعیم عالیقدر میرزای خلیلیحس ش

ن خانوادۀ  عیان شد. در روزگار صدام حس اری از این و  شدند عراقی شمرده نمی خلیلیمرجع ش س

ران و عراق در دهۀ خاندان در خالل اوج راز  ١اعدام شدند. ۱۹۸۰گیری تخاصم بین ا خلیلی ا

در جنگ  بایدماه بعد میموقع با خانوادۀ خود از عراق بیرون آمد وگرنه چند  کند که بهخوشحالی می

رای انجام خدمت اجباری مشارکت  ران  ن علیه ا ناک صدام حس . پدرش مهندس کرد میبیهوده و وحش

ا شد و  .رق و افسر نیروی هوایی بود ریتانیا رفت با همسرش آش رای تحصیل به  وی هنگامی که 

رۀ خانوادگی وصلت کخلیلیاز  نفراولین  ده می .ردها بود که بیرون از دا س ب  افزاید به نو رت این 

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

ژاددر شرایطی که این    داند.ها در عراق امروزی وجود دارد بیهوده میهمه امتزاج 

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

زیونی است ش نظریۀدرجۀ دکتری خود را در زمینۀ  ۱۹۸۹در سال  .تلو ه های واک شگاه هس ای از دا

س  شگاه گرفت و اکنون ساری در انگل اددر همان دا  - رنامۀ علمیفیزیک نظری و صاحب کرسی  اس

رنامه رویجی زیونی و رادیویی است و تاکناست. او مجری  رنامۀ علمی در بیهای تلو سی بیون چند 

ِ       اجرا کرده و مفسر علمی  رسانه ریتانیای                     ۀ اصلی او فیزیک است،های  عالقۀ جنبی  ی است. هرچند رش

ژه او به تاریخ تمدن اسالمی است و در این زمینه به ت دربارۀو ه و دوران ب الحکمه مطالعاتی داش

ر است. در اوایل سال  کۀ چهار بی اسالم و علمنام قسمتی بهیک سریال سه ۲۰۰۹صاحب ا بی در ش

ِ     تاریخچۀ علم در تمدن اسالمی  سدهدربارۀسی اجرا کرد که  ِ                                     های  میانی بود و در آن به تفصیل از جهشی                            

م هجری تا  دومهای علمی که در فاصلۀ سده میان آورد. وقوع پیوست سخن بهدر جهان اسالم بههش

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

ژوهشی علوم مهندسی و  ۲۰۱۴خاطر ارتباطات علمی به او اعطا شد و در سال به ٣فاراده شورای 

ز ٤فیزیکی از را ش سان ۲۰۱۳را داد. او از سال  ٥به وی لقب پ س انجمن ا ی) مداری (اومانرئ س

                                                        
ر دربارۀ خاندان خلیلی بنگرید به مقاله١ ش رای مطالعۀ ب ر: .    های ز

ن خلیلی« امۀ جهان اسالم از فریده سعیدی، در» تهرانی، حاج میرزاحس ش   ؛۷۵۸-۷۵۶، ص ۸، ج دا

ی، در » جعفر خلیلی« امۀ جهان اسالماز عظیم طهماس ش   ؛۱۱۹-۱۱۷، ص۱۶، جدا

امۀ جهان اسالماز یعقوب آژند، در » عباس خلیلی« ش   :۱۲۶-۱۲۴، ص ۱۶، جدا

راهیمی، در » تهرانی« رةالمعارفاز زهرا ا   .۶۰۵-۶۰۲، ص۱۶، ج زرگ اسالمی دا
2. British Science Association 
3. Royal Society Michael Faraday Prize 
4. Engineering and Physical Sciences Research Council 
5. Rise (Recognising Inspirational Scientists and Engineers »شمندان و مهندسان خالق »پاسداشت دا )  
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ز دیگری هم دریافت کرده ها و موقعیتست. وی فعالیتریتانیا ه و جوا های متعدد دیگری هم داش

ست بودن خود  اه. وی کتابکند را پنهان نمی             ِ              است. خلیلی آت ئ هایی در زمینۀ فیزیک از جمله در مورد س

شریات علمیچاله ه در  ژوهشی به چاپ رسانده -ها و کوانتوم و همچنین مقاالت فراوانی در این رش

  است. 

ده س ان دورانی را با خوانندگان در می ،گویدکه در مقدمه می چنان ،نو خواهد در این کتاب داس

ش را به ه مرزهای دا رجس جا که آثارشان تا به امروز جلو راندند تا آنمیان بگذارد که در آن نوابغی 

یاق تمدن ش روی نیرومندی در خود حس میساز بوده است. مدتی بود که اش ان را پ کرد تا این داس

ع ر این باور است که هیچطیف وس ر ژواکهنگامگاه بهری از مخاطبان بگذارد. او 
  ِ    ر و  
           ِ  ر از روزگار        ُ

شهنگارش این کتاب نمی دار کارهای های علمی و فرهنگی مغرب زمین وامشد واکاوید که چه اندازه اند

شمندان ع راناند حی و یهودیرب، ا ش است. خلیلی  ی، مسلمان، مس افزاید که آثار  میدر هزار سال پ

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

ش از هفتصد سال زخود را می ۀاروپای غربی دوران تاریک هزار سال که ، عربی  ِ  بان  گذراند، در مدتی ب

عی از امپرا      ِ     المللی  علمبینزبان  ،یعنی زبان قرآن    وری اسالمی بود.تو به تبع آن زبان بخش وس

ده، ساخت سریال به س ه بیرای بی اسالم و علمگفتۀ نو سی و سفرهایی که در این رابطه داش

رنامۀ سر ت به  س ری  ش ن کتاب تعمق ب   خرج داده است. یالی بهکمک شایانی به او کرده ولی در نوش

ت به واژۀ  س اری از غیرمسلمانان  س گوید حتی آنان که در می اسالمخلیلی با اشاره به نظر منفی 

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

ی نوآوری نمی شعلم و فلسفۀ یونانی با کمی چاش ش د تا هنگامیاند ن از خوا رخاس س از  که اروپا 

ده وعده می نوزاییدر خالل  س س گرفت. نو رسشمیراث خود را باز اری خواهد دهد به  س های 

 این
 
رانگیخته است، مثال شمندان تاریخ علم را  رباز توجه اند     رداخت که از د
ً
که اعراب در واقع چقدر                                                                    

رمی ند؟ اهمیت سهم فرهنگ ا س بوده است؟ چرا و چگونه  چهانی، فلسفۀ یونانی و ریاضیات هندی دا

یبانی بعضی فرمان ش رسش دیگری چرا و چه هنگام روایان شکوفا شد؟ و شاید جالبعلم با  ر از هر 

د؟ ین به پایان رس ّ                  این عصر زر             

  ، نویسندۀ کتابجیم خلیل
ده می س زرگی چون ابن نو شمندان   گوید در مدرسه با اند

 
نا، ک ن  س
ْ
هایی  مثابۀ چهرهدی و ابن هیثم نه به       ِ 

ِ               در دوردست  تاریخ بلکه به ا شد. در غرب با بعضی چهره عنوان نیاکانی فرهیخته         نا آش ها مثل ابن س

اری از صاحب س ایند ولی  زرگآش که حتی در عراق با این  افزایداند. وی  میفراموش شده نامان 

را آموزش علوم در م بلکه در درسهای علوها نه در کالسشخصیت رخورده است ز های تاریخ 

ان ر پایۀ داس ست اگر بچهکشورهای مسلمان امروزی  ها سرایی غربی است. در اروپا جای شگفتی ن
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ش از آنان رویداد  علمی  درخوری اتفاق نیفتاده  رنیک، گالیله و کپلر پدران نجوم بودند و پ ِ                       بیاموزند که کو     ِ                                                                        

ان آناست، بلکه وج گیرند. اگر به ها در جهان اسالم نیز همان را فرامیاست که بچه ه ناامید کنندۀ داس

ارگانی که در آسمان شب می ر س ش یم ناماینان گفته شود که ب رانگیخته هایی عربی دارند توجهبی شان 

  نخواهد شد.

شمندانی که در کتاب معرفی شده سدا عاره اند به گمان نو بودند.  رهیابده چه به واقع و چه به اس

شری گشودند در حالیهمۀ آنان زمینه ش  اری از آنان از یاد رفتههای جدیدی را فراروی دا س اند. که 

شه ده این بوده که در کتاب به واکاوی اند س ِ                                              خواست  نو زشکی، فلسفه و      ها در زمینۀ علوم طبیعی، 

شه ِ  نظر از دین و ملیت  یی که صرفهاریاضیات بپردازد، اند                 

 سده
 
شمندان در اسالم     دا
ِ
د. وی                   های میانی ظهور کرد و به بلوغ رس

ۀ اتمی به ر به کارکردهای درونی هس ش عنوان فیزیکدانی که ب

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

ژه خوشحال است که توجهش به گرانمایگانیکند و بهمی معطوف  و

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

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

ش دسترهیابتحلیلی دارد، سخن از  ِ               ان  عرصۀ دا رای   زی است  آو

ش به رچم دا رسش که چه شد  ر در پاسخ به این  ه برهیادست این رساندن پیامی فراگیر رافراش ان 

رداخت.                                             ُ                               ماند و دورانی طالیی آفریده شد. او سه سال  رکار به نگارش این کتاب 

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

ان، زدنگذراند بیرونجا مانده از دوران طالیی تمدن اسالمی میآثار به ش با دوس های گردشها

ای کار خودش را کرد و جا مانده از تمدن بابل و بازدیدهای مدرسههای معلق بهخانوادگی در باغ

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

ده باشد و ره   ِ دست   ش از خاطرات سگفتارآوردهای آن کم سه دهه طول کش ردهها رای طیف گس ای فر 

دن  این اقان  نیوش ِ        ِ     از مش ش روست. او در این گونه سخنان است، و همچنین سفرنامه          ای که کتاب پ

رسد و خیابان            ِ         سفر از بغداد  امروز به های گشادش را، بولوارهای تمیز و جارو                    ِ                      در آمده تا به بغداد  آن زمان 

کۀ آبزده ش میاز دجله به خانه را ه آباش را کهای پیچیدهراهاش را، و ش ند؛ بوی های ساکنا رساند بب

ی ش حس کند، در ساحل کوچهسهای محلی و وارداتی و بوی عطرها را در کوچهتند چاش ها

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

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

میاندازد و در آنکوفه به آنجا کشاند. کوفه او را به یاد زادگاه پدرش می نددانی را میجا ش ر بن  ب (جا
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می را پی میکه به   ّ   حی ان) یان علم ش زد.تنهایی ب    ر

ست نه در مصر یا سوریهخلیلی در عراق می ند  ز یا لبنان، و تعصب عربی هم نداشت تا نتواند بب

نی  یونانی امویانچگونه در طول حکومت  زبان بودند خبری از                                       ِ        به پایتختی دمشق با مردمانی که بیزانت

ان که پایتخت خود را انتقال علوم یونانی به جهان اسالم نبود ولی در همان سال های اولیۀ حکوت عباس

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

رجمه از زبان ش در در قالب نهضت  های پهلوی، یونانی، سریانی، و هندی پا گرفت و به دورۀ طالیی دا

  انجامید. دورۀ اسالمی

زده فصل تنظیم شده است.    کتاب در شا

  فصل اول: خواب ارسطو
شکیل میشالودۀ  رای  .دهدفصل اول را شرح شخصیت مأمون  ده  س ژگی شان دادننو های مأمون و

رمی ردۀ دولت گردد و از زمینهاندکی به عقب  د فراهم ساخته بود و از روابط گس هایی که هارون الرش

ان ارتباطات و تبادالت او با شارلم انی سخن وی با مناطق مختلف جهان از جمله چین و اروپا و داس

د به شارلمانی اشاره می .آوردمیان میبه رنجی هدیۀ هارون الرش کند، ولی از جمله به ساعت آبی 

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

سد مأمون او میداند. می رمکیان الم آگاهی داشت، اهل شعر حافظ قرآن بود، به تاریخچۀ صدر اس نو

ۀ مالیات و ارث  رد آن در محاس سلط داشت، به ریاضیات و کار ِ                                                                           بود، به صرف و نحو  نوپای زبان عربی                  

ه رجس ا بود، شاگرد  غال او به مباحث علمی شمار میکالم به ای در علمآش  اساس اش
 
                              رفت و کالم بعدا
ً
              

ده در این فصل از شهر بغداد در آن دور س های ها و خرابهگوید و اشاراتی به بناها و کاخان میشد. نو

کار رفته در آنها و همچنین به وضع اجتماعی بغداد دارد. خلیلی در جا مانده از آن و نوع مصالح بهبه

ش از زندگی در بغداد می ردازد و به نوعی بین دو زمان مأمون و نوجوانی خود توصیف خود به خاطرا

 مفصل وی در این فصل تاریخچۀرگشت دارد. رفت و 
 
تا      س
ً
یابی مأمون به کرسی از چگونگی دست ی     

رگرفته از آثار فالسفۀ یونان بود سخن خالفت بیان می                                   ِ                                                کند، از تعلق خاطر مأمون به خردگرایی  معتزله که 

شمندان به بغداد به میان می رآورد، از جذب دا شویق در ا است باز و  ه گوید و بآمیز مأمون میس

ش عقاید و سختشروع فتنه یا محنۀ خلق قرآن در اواخر عمر مأمون اشاره می گیری و کند که به تفت

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

یابد که در پایان می ١ندیمبه نقل از ابن  ادامه یافت تا متوکل به آن پایان داد. این فصل با شرح رؤیایی

رسشآن مأمون ارسطو را به خواب می ند و ارسطو در پاسخ به  شب س  ُ              ح سن را تنها در ها د و س ر  َ         خ   ِ

                                                        
رجمالفهرستمحمدبن اسحاق ابن ندیم،  .١ شارات اساطیر، ۀ ،    .۴۴۳، ص ۱۳۸۱تهران، محمد رضا تجدد، ان
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رمی که چه این رؤیا واقعی بوده باشد یا نه، مأمون راه خردگرایی را شمرد؛ و ایندر قضاوت عموم مردم 

ش در دو ش گرفت و به ادامۀ راهی که از پ شر آثار در پ رجمه و  ان شروع شده بود یعنی به  رۀ عباس

ان همت گماشت. در این دوره بود که نبوغ علمی ر خ نمود. چرایی  چنین  ِ       علمی و فلسفی دورۀ باس              ُ                                                                  

ست شکوفایی غیر منتظره جو کرد که دو ان جس س رآمدن اسالم در صحرای عر ای را باید در چگونگی 

ر اتفاق افتاد و موضوع ف ش   صل بعدی است.سال پ

  فصل دوم: برآمدن اسالم 
ر از خون شهیدان است«فصل دوم با نقل این حدیث نبوی که  ر شمندان   شود و باشروع می» قلم دا

شریح حال و شرح اوضاع روزهای آغازین اسالم ادامه می زرگ آن تمدن روزیابد، از جمله   زمانهای 

رآمدن اسالم و شعا ان،  س سخیر کشورها در زمان دو خلیفۀ اول، ضعف و توصیف اوضاع عر رش، 

ۀ قدرت   ش ش نفوذ طایفۀ فاسد و  ریت خلیفۀ سوم و افزا ِ  مد بن ابی  در زمان او، خالفت علی امویان                                                    

عه در سراسر جهان  امروزی و انتقال مرکز خالفت از مدینه  طالب داماد پیامبر و اولین امام میلیون ِ                                     ها ش                     

رآوردن معاویه و طایفۀ امپراتور به شهر کوفه واقع در قلب و در دست  امویانی نوپای اسالمی، سر 

رده بود، و امپراتورگرفتن  ی اسالمی که در این زمان از هند در شرق تا اقیانوس اطلس در غرب گس

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

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

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

های پهلوی و زبان عمل آمد تا زبان عربی جایگزیننخورده باقی ماند غیر از تالشی که بهساختار دست

ران و روم شود. مالیاتامپراتوریونانی در دو  رش تجارت با  امویانهایی که ی ا وضع کردند و گس

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

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

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

ر با مصالی قب ش د که در سالدر اورشلیم می ة الصخرهشد. امروزه او را ب اس ش ش های اولیۀ حکوم

ر آرود. صخرهشمار میرین بنای اسالمی موجود بهساخته شد و قدیمی ن قرار دارد ای که این مصلی 

رای  رک را  حیان و یهودیان امروزی مقدس است. عبدالملک اولین سکۀ مش رای مسلمانان و مس هنوز 

رانیان و یونانیان ضرب کرد ولی به ک ا ش به س ر آن قلمرو تحت حکوم ر شاهان آیات قرآن  جای تصاو

می شحک شد. وی ش ول کرد تا با آزما رای ضرب واد را که میبهترین م ،دانان مسلمان را مس توان 

  دست آورد بیابند.های جدید از طال، نقره، مس و آلیاژهای این فلزات و فلزات دیگر بهسکه

ر شاخه امویان می به سا ند و بهغیر از ش رای های علوم عالقۀ کمی داش یاقی که  غیر از اش

روز می روژه  به دادند به آموزش و فرهنگهای عظیم معماری از خود 
 
ند که بعضا    عالقۀ چندانی نداش
ً
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شاندن ناآرامی رش مرزها و فرو حکام قدرت و گس غالشان به اس هایی دائمی داخلی بود. خاطر اش

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

ند. دخالت از مواضع قدرت و نفوذ دور نگه می را حتی اگر به اسالم گرویده بودند »عجمان« داش

ان پیامدهایی سرنوشت رانیان در ادارۀ امور در دورۀ عباس  دوران زرین علوم را رقم ا
 
                        ساز داشت که شروع
ِ
                

  زد.

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

اری که ابوالعباس از  انیا گریخت و سلسلۀ  امویانکش راه انداخت که جا بهرا در آن امویانکرد به اس

صد سال دوام داشت. از طرفی منصور عباسی شهر بغداد را به   عنوان پایتخت خود بنا کرد.س

  فصل سوم: ترجمه
رجمه اختصاص داردفصل سو شمندانی  که در آن م به نهضت  تنهایی کار  چون حنین بن اسحاق بهدا

شجویان، مترجمان و کاتبان را بهنمی ر این کردند بلکه هر یک گروهی از دا کار گرفته بودند. خلیلی 

ژگی رجمه را باید در و ان و دوران آنها در ابتدباور است که عامل شروع نهضت  ای های عباس

ش می شکل رسش پ جو کرد وگرنه این  شان جس شگیری حکوم ر از آن در آید که چرا این نهضت پ

ر خالف دورۀ  امویانزمان  شان، دمشق، بخشی از  امویاناتفاق نیفتاد.  ی یونانی زبان امپراتورکه پایتخ

رانیان و خاندان یبانی ا ش ان که از  رانی نظیرروم بود عباس رقدرت ا در کسب  یانو نوبخت رمکیان های 

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

سلانتقال دادند. نفوذی که این خاندان (بغداد) شد می رجا ها در دولت یافته بودند طی  های متوالی پا

رانی تکیه ان محسوب میماند. اصالت ا رای عباس ها و رو مشوق درآمیختن فرهنگشد و از اینگاهی 

رانی بودند. اما اکنون عربی زبان رسمی هویت د امپراتورهای عربی و ا ان شده بود و طولی نکش ی عباس

رجمۀ متون پهلوی به عربی احساس شد گاه خالفت  نهضت .که نیاز به  رجمه از حمایت کامل دس

 
 
 رخوردار بود. بعضی از این متون اصالتا
ً
زشکی، ریاضی  ؛به فارسی بود                                       اری از آثار  س بعضی دیگر مثل 

رجمه شده بود و در شهرهایی مثل جندی شاپور از آنها بهره و نجوم از یونانی و هندی به پهلوی 

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

نی بود بهلعمنصور عباسی مجذوب طا طوری که وقتی تصمیم به ساخت پایتخت جدید خود گرفت ب

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

نی در دربار خلیفه امری رایج بود طالع یجه  همچنانب رانیان نقش داشت. در ن که در زندگی روزمرۀ ا

ست نی در شمار اولین شاخه جای تعجب ن طور منظم از پهلوی یا از متونی که های علوم بهکه طالع ب

رجمه می سکریت بود به عربی  ر شد. یکی از اولین متون طالعهنوز به سا رجمه شد ا نی که به عربی  ب

ار تأثیرگذار و پنج سوب به سمتی قس شت  پیامبر بود. طالعم ِ                  زر نی به     های علمی عنوان یکی از شاخهب
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رمیجاافتاده بود. این دومین انگیزه رجمه  رای شروع نهضت    شمرد.ای است که خلیلی 

ای کاغذ در  رجمه ورود فناوری کاغذسازی بود. اولین آس ی امپراتورسومین عامل شروع نهضت 

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

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

ار کوتاه اتفاق افتاد. کاغذ به یکنیز اوج گرفت. همۀ این فنون صحافی کتاب س باره از ها در مدتی 

ار ارزان پاپیروس س ی  سخهو کاغذ پوس رهای متون آسانر و تولید  ش د کس ر شد. خیلی پ
 
ِ   ک
ُ
 ١ 

ی که بین جلدهایی که  جایگزین طومار شده بود و عبارت بود از مجموعۀ اوراق پاپیروسی یا پوس

ه می س  چوبی بود 
 
                 معموال
ً
 صورت کدکس باشود اوراق قرآن در حیات پیامبر اسالم بهشد. گفته می     

رجمهبا شروع  شد.جلدهای چوبی نگهداری می انی جرقه نهضت  رجمۀ متون باس غال به  ای تداوم اش

ش. رای آغاز دوران طالیی دا   بود 

رده شده که غیر مسلمان بوده و نقش مهمی در علوم  شمندانی نام  در صفحات پایانی این فصل از دا

 همۀ آثارشان به عر
 
ند و تقریبا                   عقلی بغداد داش
ً
زشک                            ب ن طبری که منجم و  َ                        بی بود، از آن جمله سهل ر                         

سطیشود اولین بار بود و گفته می ج 
ِ    م  سرش علی که البته به اسالم گروید و  َ  رجمه کرد،  را به عربی 

زشکی را به عربی نوشت و معلم محمد بن زکریای رازی بود امۀ  ش هاولین دا ّ  . ثابت بن قر  که از             

ان در شمال بین ٢مشرکان ر  ّ               شهر ح   َ رکیۀ امروزی) بود، آثار ریاضی  اقلیدس، ارشمیدس،      ِ                   النهرین (                                      

رجمه کرد  رداخت. او آپولونیوس و بطلمیوس را  هخود ریاضیو به تلخیص کارهای ارسطو  رجس ای دان 

اتیک، مربع ش توسط ۀ اعداد نوشت و در اواخر زندنظریو  وفقیهای بود و آثار اصیلی در هندسه، اس گ

رش ؛معتضد عباسی به مقام منجمی دربار منصوب شد ن هم چندین ا رجمه شد و در غرب  یبه الت

نی و اهل بعلبک بود که عالم به  حی و یونانی  بیزانت سطا بن لوقا از مترجمان مس
 
ار تأثیرگذار بود. ق                                     ِ                                       س
ُ
                      

زشکی، نجوم و فلسفه رجمه هایی کرفت. در میان کتابشمار میبه ریاضیات،  ه او از یونانی به عربی 

اره                     ِ       توان از آثار دیوفانتوس  ریاضیکرد می ارخوس (اولین س س ددان، آر اسی که نظریۀ خورش محوری ش

دی  رای منظومۀ خورش رد. قسطا خود نیز کتاب عرضهرا  زشکی، کرد) و جالینوس نام  های زیادی در 

  اسطرالب نوشت. دربارۀ ای هندسه، و حتی رساله

رجمه شد که کتاب اری از متون مهم چندین بار به عربی  ای از آن نمونه اصول هندسۀ اقلیدس س

ّ           است. این کتاب اولین بار توسط حج اج بن یوسف ر                               
 
 بن م ط
َ
  َ رجمه شد     رجمۀ  ؛در زمان هارون  همین فرد 

رای مأمون  رجمه کرد که مجسطی. حنین بن اسحاق نیز ٣کرد تهیهجدیدی از آن را   توسط ثابت  را 
 
           بعدا
ً
    

                                                        
1. codex, pl. codices 

ین ( )paganگونه که در کتاب آمده (، آنهثابت بن قرخواندن  مشرک یا کافر .٢ ست. او از صاب ) حران بود و Sabiansدرست ن

 از آن یادشده است.
 
                  مذهب صابی از مذاهب مورد حمایت اسالم است که در قرآن کریم صریحا
ً
                                                              

رجمه نمودند. (ابن ندیم، همان، ص را اولین با مجسطی .٣ رمک  رای یحیی بن خالد بن    )۴۸۲ر گروهی 
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ری از  ،اصالح شد. سرانجام حدود چهار سده بعد هبن قر . ١فراهم آورد مجسطینصیرالدین طوسی تحر

ر بود که   با همین تحر
 
                      احتماال
ً
اخته شد. مجسطی       نی در اروپا ش رجمۀ الت   اولین بار از طریق 

رجمه در نیمۀ دوم سدۀ دهم/چهارم به مرحله د کهسرانجام نهضت  دیگر نیازی به آن نبود و  ای رس

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

ش را به گرفت. رد دا ش رجمه شد و رسالت پ س آثار اصیل و جدید جایگزین  عهده گرفت. در واقع س

ار مهمی همچون  س شدیگر  مجسطیآثار  شرفته شد و آثارب نمیمحسو مرز دا ری آن را از نجومی پ

  دور خارج کردند.

  دان تنهافصل چهارم: شیم
ر بن حیان می ده در فصل چهارم به شرح حال جا س ردازد و در انتها به محمد بن زکریای رازی و نو

ش اشاره می ش از مأمون میکارها ر پ  یمنی بود، پدرش به عطاری کند. جا
 
ست، اصالتا                          ز
ً
غال              اش

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

  مشغول شد. 

می رسش در این گفتۀ میان میتنها بهدانی  چرا ناگهان در فصلی جداگانه سخن از ش آید؟ پاسخ این 

ش را بتوان ن ده نهفته است که اگر تنها یک شاخه از دا س گاهش در جهان نو رد که خاس دورۀ ام 

می است و این موضوع تا حد زیادی وام اسالمی اوردهای بوده علم ش ر بن حی اندار دس است که            ّ  جا

م/دوم در کوفه کار میبه   کرد. تنهایی در سدۀ هش

ه می با کیمیاگری متفاوت است. کارهایی را نیز که از گذش ده تأکید دارد که ش س  های دور درنو

راز میشکیل مواد دربارۀشد و عقایدی را که فرآوری مواد انجام می می شد نمیدهندۀ جهان ا توان ش

 در متالورژی، ها و چینیمصریان، بابلیان، هندی محسوب کرد.
 
می را مثال               ها نوعی خام و ابتدایی از ش
ً
                                    

ند به کار می های الکلیتولید انواع رنگ، نمک و مواد رنگی و حتی در تخمیر و تولید نوشابه . فالسفۀ س

ه  به دس
 
قال         یونان نیز مس
ً
شکیل                ِ      ِ      بندی  نظری  مواد        ِ ک ،دهندۀ جهان   

 
 نظیر چهار عنصر  ا مپ د
ُ
لس شامل خاک،               ِ  ِ  ِ 

ش روتیلهایی از یک عنصر اصلی به. ارسطو هر چهار عنصر را حالتندرداختمی هوا، آب و آ  ٢نام 

ست که باعث چهار کیفیت اصلی  می                    ِ ِ    شد. ارسطو به وجود ا  ر بهگرمی، سردی، خشکی و رطوبت می                              ِ دا

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

میایی بهفرایندفلسفی راجع به مواد و  ه را نمیهای ش س ست چون کار  می دا توان به معنی واقعی ش

                                                        
ب ن طبری نیز گفته .١ َ             اند که سهل بن ر  رجمه کرد ( قفطی،  مجسطی               شگاه تهران، تاریخ الحکمارا  شارات دا ، به کوشش بهین دارائی، ان

رجمۀ ۲۵۹، ص ۱۳۷۱ س از  رغانی، و ابن هایی از آن بهها و تلخیصشرح مجسطی). 
 
ر بن حیان، ف              عمل آمد از جمله توسط جا
َ
                                    

نا (فرید قاسملو،  ر مجسطی«س امۀ جهان اسالم»تحر ش رةالمعارف اسالمی، ج ، دا یاد دا   )۶۳۱، ص ۱۳۸۰، تهران، ۶، ب
2. protyle/protyl 
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می از آن ها و نظریات م است باید شرایط دقیق علمی را ارضا کند. بهتر است این حرفهرو که علش

انی را که قدمتی چندهزار ساله دارند  شباس میپ شۀ کیمیاگری را می ١درآمد ش ست و پ رگروه دا توان ز

  شمار آورد.آن به
ر را ناچیز می ،گروهی از مورخان معاصر دانند و در این باره به گفتۀ جنبۀ کیمیاگری کارهای جا

ناد می الرحمة الکبیرخود او در مقدمۀ  ِ        او در این مقدمه تالش کسانی را که در کار  تبدیل  .کننداس                                      

خاطر داند. وی آنان را بهخورده میکار یا فریبگیرد و آنان را فریباند به انتقاد میفلزات به طال و نقره

ژوهشی بیهدر دادن پولشان و فرسودن جسمشان  رحم میدر انجام  یجه قابل  ر تالش زیادی ن داند. جا

شه می را از ر رهاند و آن را به علمی تجربی تبدیل کند. او میهای خرافیکرد تا ش گوید که اولین اش 

شی  ش است چون کسی که کارهای عملی نکند و آزما می انجام کارهای عملی و آزما ضرورت در ش

ر میتی به پایینانجام ندهد هرگز ح ادی نائل نخواهد شد. جا گوید که نظریات رین درجۀ اس

  به او منتقل شد. (ع)و دامادش علی (ص)و از این طریق از پیامبر (ع)اش از امام جعفر صادق علمی

ر می عی از موضوعات را در  رۀ وس ر گس و عملی  نظریهای گیرد. او نه تنها به جنبهآثار جا

میفرایند زشکی، فلسفه، کیهانایی و طبقههای ش اسی،  قی بندی مواد بلکه به داروش اسی، منطق، موس ش

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

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

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

شۀ عربی الق لی یا القالی رواج دادرا  ٢. او اصطالح قلیااست ر«و به معنی  ٣                  ِ             که از ر است » از خاکس

ش به چون یکی از مهم ر آ م از خاکس  بهدست میرین فلزات قلیایی یعنی پتاس
 
   آید و عمدتا
ً
صورت            

م است.  فادۀ او از نمک آمونیاککربنات کلس شادر) اس ش به ( صندوق نام  نیز که در یکی از تألیفا

ۀ یادآوری است  ةالحکم س راشریح شده شا می  ز رد عملی ش ه است که به کار اولین بار در این نوش

رمی میایی خود در تعدادی از آلی  ش ش ر از دا مثل جلوگیری از زنگ ،های عملیفرایندخوریم. جا

ردن دیگی و بهزد شهکار  د منگنز در ش ه سازی و دباغی چرماکس اری از نوش س فاده کرد.  ش اس ها

رد کوره شۀ رنگی، ذوب و تصفیۀ فلزات، و همچنین فنون لعابمثل کار رای تقطیر، تولید ش کاری ها 

میایی است. دفرایندر توضیح  ،سازی فوالد، و تولید رنگ و روغن جالهای سرامیکی، آمادهکاشی های ش

گاه یق ساختاو دس یه ان ر .هایی ش اری از  س د سولفوریک وکشف  میایی مثل اس د  کیبات ش اس

ت می س ر    دهند. هیدروکلریک را به جا

                                                        
1. Protochemistry  
2. alkali 

ر چوب به .٣ اح، دست می ِ     ِ                             ق لی، ق لو: قلیا که از خاکس زرگ جامع نوین     ِ                         آید؛ ق لوی: قلیایی (احمد س شارات کتابفرهنگ  ، ان

  فروشی اسالم، چاپ نهم، لغات دخیل قلی)
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های صنعتی جدید دیگر مرتبط با تولید کتاب شامل کاغذسازی و تولید مرکب و چسب و فرایند

رش یافت. این فعالیتهمچنین تولید عطر و دارو نیز در هم شانگر اقتصادی پویا ین اوان گس ها همگی 

اری از واژهکرد فناوریبود که ایجاب می س ست که  میایی های نوینی ابداع شود. تصادفی ن های ش

ر و رهج الغار یا زرنیخ سرخ یق، ملغمه، بنزوئیک، بوره، کافور، اکس  متداول امروزی مثل الکل، قلیا، ان

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

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

زدهم  انیای اسالمی و شمال آفریقا شروع شدیعنی هنگامیمیالدی، س ندرت به ،که واردات آن از اس

انیا حدود  می اختند. ساخت صابون تا آن موقع در جهان اسالم صنعتی شده بود؛ شهر فاس در اس ش

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

شان مشهور بودند. البته در اینصابون ستقالب جا اشاره بهها  های صابون جامد است و منظور این ن

رمیعهد کننده به که اعراب خودشان صابون را اختراع کردند. تاریخچۀ مواد پاک گردد که بابلیان 

رهای چوب، و حتی ادرار مانده را که حاوی آمونیاک بود می چربی جوشاندند. های حیوانی، خاکس

فاده میها و رومی یونانی ی جدید بود و ساز. اما صنعتی شدن صابونکردندها نیز از نوعی صابون اس

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

میشمار میکه در جهان اسالم ضرورتی دینی بهتوجهی نبود در حالی ت به رفت. درک ش س دانان 

شه میایی باعث ارتقای صنعت ش ر مواد ش آنان دریافتند که رنگ  .سازی نیز شدخواص قلیاها و سا

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

شۀ رنگی بپردازند.شان میطبقههای چند یابد و با کوره ند به تولید انبوه ش س فاده از رنگ ١توا های مایهاس

های متنوع و باشکوه ها و طرحداد تا مساجد را با رنگمیبه آنان فرصت  سفالیهای جدید در کاشی

  زیین کنند.

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

ش ر درک چگونگی ساختار جهان نیز به آزما  های دقیق است. اما در کارهای جا
 
 عنوان انگیزۀ شروع علم
ِ
                     

می دیده می ِ              تجربی  ش  فلسفی بود و ارزش     
 
                  شود. باور یونانیان به چهار عنصر اصلی دیدگاهی صرفا
ً
                                                 

میعملی چندانی نداشت، در حالی دانان جهان اسالم این دیدگاه را تغییر دادند و اولین کسانی که ش

شگاهی به طبقه اری از بودند که با مشاهدات آزما س ر خالف  ر بن حیان  رداختند. جا بندی مواد 

می دانان بعدی، هنوز به همان باور صوفیانه و متافیزیکی اسالف یونانی خود باقی بود و با همان پندار ش

ر و خشک است، اما او سعی ارسطویی فکر می کرد که ماده در نهایت مرکب از چهار طبع گرم، سرد، 

شکرد این نظریهمی   عجین سازد.  ها را با آزما

                                                        
راندر » الدرة المکنونة«بنگرید به مقالۀ  .١ ان ۲، شمارۀ میراث علمی اسالم و ا  .۳۴-۱۹، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمس
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ش از پایان این فصل ی ده پ س دهندۀ  ادامه که کند می) ۳۱۳-۲۵۱ادی از محمد بن زکریای رازی (نو

ر کار  زرگ. زکریای رازی بهاستجا زشکی مشهور و از  ش در  زشکان خاطر کارها دورۀ رین 

می را به اسالمی وار است است. او ش جیده و دقیق اس ر مبنای مشاهداتی س عنوان علمی تجربی که 

ت کرد. یکی از مهم ب می، طبقهرت شرفتهین توفیقات رازی در ش ار پ س ر از بندی مواد در سطحی 

ر بود.او در  قات آنها کتاب األسرارجا م کرد مواد را به چهار گروه حیوانی، گیاهی، معدنی و مش   .تقس

مه   فصل پنجم: بیت الح
ده در ابتدای این فصل  س ت الحکمه ب گوید مینو ری فیزیکی از ب در  .اقی نمانده استامروزه هیچ ا

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

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

هاز خیال رحذر داش ت الحکمه  شان میاردازی در مورد عظمت ب اری دیگر خاطر  س کنند که باور ند. 

ن از عظمت فعالیت  خیالی، کاس
 
                            به وجود تنها یک سازمان متمرکز و احتماال
ً
ش                                       ای است ژوهانههای دا

ر آمدن فعالیتجای گردکه در سراسر بغداد جاری بوده است. در واقع به رده ز ار متنوع و گس س های 

 صدها 
 
      یک سقف احتماال
ً
ه و در حقیقت سخن از تبدیل  کتابخانۀ              خصوصی در سطح شهر وجود داش

  یا شهر حکمت است.  هالحکم ةشدن همۀ شهر بغداد به مدین

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

رانی ج شمندان عرب و ا ت الحکمه دا ت العلم بود. در ب مع شده بودند و کسانی مثل حنین بن واقع ب

سط آنها  ه و  ر، تحش ند بلکه به تفس غال نداش رجمۀ متون اش رداختند. مینیز اسحاق و کندی تنها به 

م که مأمون وی را بهآنگاه به خوارزمی می ت الحکمه بهعنوان ریاضیرس  .کار گرفته بوددان و منجم در ب

ت می »دوران خوارزمی«را  م۸۵۰و  م۸۰۰های بین جورج سارتون سال داند. سه شخصیت درخشان ب

روت زیادی در دربار بودند که  )بنو موسی( سران موسی ،الحکمه محمد، احمد و حسن از قدرت و 

رجمه محسوب می رین حامیان نهصت  ر رین و مؤ رخوردار بودند و از مشهور شدند. گفته خلیفه 

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

ر روی زمین تبعیت می   کنند. قوانین فیزیکی حاکم 

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

ر زندگی ش شمندان مسلمان بود که به اش را در بغداد گذراند. او یکی از نادر دشد ولی ب ا

ست اسی ز رشعالقمند بود. او در  ش ر حیوانات و چگونگی کتاب الحیواننام به ا ، تأثیر محیط را 

ش ش گرفته بود پ نی کردتطبیق آنها را با محیط همانند روشی که ارسطو در پ ر از  .ب ولی جاحظ فرا

دالل  عرضهارسطو نظراتی  رای مثال او اس یه نظریۀ تکاملی المارک بود.  کرد که هرچند خام ولی ش

اهت می ژگیکرد که ش ، روباه و گرگ وجود دارد هایی که بین بعضی حیوانات مثل سگهای چهره و و
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ه رکی داش گرایی اند. جاحظ همانند کندی از اعتزال و عقلگواه آن است که این حیوانات نیای مش

 حمایت می فلسفه
 
         شدیدا
ً
ه      ژۀ این کرد. نوش شی و طراوت فکر و شان از آزاداند شمند  های هر دو اند

  دوران دارد. 

ت الحکمه قطعی است. اول آن همین نام وجود داشت که در زمان  که سازمانی بهدو چیز در مورد ب

س شد یا دست   ش از حد یک کم از حیث چارچوب فعالیت                     ِ مأمون تأس موجود در کاخ  ۀکتابخانها

ژوهشتوسعۀ چشم رای  هایی مثل های علمی جدید تبدیل شد. شخصیتگیری یافت و به مرکزی 

اوردهای مهم رادران بنو موسی با دس شان خوارزمی با آثاری که در ریاضیات، نجوم و جغرافی داشت، و 

گی این شخصیت س رای خلیلی شواهد گویدر مهندسی و وا ت الحکمه  ت ها به ب ایی است که ب

ر به شکل  ش یه بود تا تنها به  کتابخانۀالحکمه ب انی علمی به معنی واقعی ش اسکندریه به فرهنگس

رجمه شده.مخزنی حاوی کتاب   های 

ت الحکمه گواه  طبیعت فوقکه وضعیت افسانهدوم آن رپای ب اوردهای علمی آن و                            ِ          ای و د العادۀ دس

اوردهاست. آنچه ت  تأثیرات این دس رپایی ب رایمان اهمیت دارد جزئیات دقیق محل و زمان   
 
                                                      قاعدتا
ً
      

ست. تاریخچۀ نظریات علمی و چگونگی شکل گرفتن آنها به مراتب الحکمه یا آنچه در آن جاری بود ن

ر است.   گیرا

ار قدیمی کتابخانۀ ش از یک س ت الحکمه ب بود چون نه تنها  کتابخانه ِ                                    ر  اسکندریه مثل ب

شا اندوخته س ی از اغلب دا ر یک سقف گرد آورده بود بلکه همچون یک مغناط های جهانیان را ز

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

ت الحکمه نیز ها تأمین میهای سفر، اقامت و مقرری این شخصیتبطلمیوسی مصر هزینه  بایدشد. ب

ت الحکمه وجود دارد دربارۀداشت و هرچند اطالعات کمی  نقشی می چنین آوازۀ شکوهمند آن و  ،ب

 توجیه می
 
ش چنین نقشی را کامال شمندا          دا
ً
اوردهای بعدی دوران                              ت الحکمه بذری بود که دس کند. ب

ره انیا در غرب را فرا طالیی عربی از آن جوانه زد و گس ان در شرق تا اس   گرفت.ای از ازبکس

  ١فصل ششم: دانش کالن
ش یونانی مورخان در رویارویی با این ادعای ساده شر دا رجمه و  ش از  ان چیزی ب لوحانه که عباس

شمندان بغداد به  هنگامی گویند میانجام ندادند  د دا رجمه به اوج فعالیت خود رس که نهضت 

ش   رش و بهبود دا انقالب علمی که البته این در حد روی آوردند.  به دست آمده                            ِ رسشگری، گس

                                                        
1. Big science 

روژه ش کالن یا علم الکبیر به  لزم بههای کالن علمی گفته میدا گاهشود که مس زار و دس زرگ و تأمین بودجه از کارگیری ا های 

ستطرف دولت و به اسی و ز  در فیزیک، اخترش
 
شمندان است و عمدتا                            کارگیری گروهی از دا
ً
اسی اتفاق افتاده است مثل                                         ش

ادن آپولوروژه رن، تلسکوپ فضایی هابل و به ماه فرس ِ                                             های س      .  
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 در اروپا به
 
            متعاقبا
ً
رنیک، کپلر و گالیله واقع شد        رجمه نبود دست کو . ولی واقعیت این است که نهضت 

ری دگرگون ژوهشکننده داشت از این حیث ا یادین در روش  های علمی ایجاد کرد. به که تحولی ب

ژوهش ای  ور مأمون و در راس ت الحکمه رصدخانههای جاری در دس ای در شمال شرقی بغداد در ب

 در 
 
گان که عمدتا ی نتایج نجومی گذش ررسی درس ه ساخته شد و این تنها راه  م اس

 
    منطقۀ ش

ً
                                                                      ّ

َ
 مجسطی       

شمندان با ملیترفت. گردشمار میگردآوری شده بود به های گوناکون در آوردن گروه زیادی از دا

سه ت الحکمه، قابل مقا روژه رصدخانه و ب لزم مشارکت هزاران با  های علمی امروزی است که مس

شمند از ملیت دست آورد گرچه چه مأمون بههای مختلف و صرف هزینۀ چند میلیارد دالری است. آندا

  گیر بود.ر اجرا شد ولی نتایج حاصله به همان درجه چشممراتب کوچکدر مقیاسی به

د . کرد مجسطیهای مندرج در گیرینجومی و اندازه تکرار رصدهایمأمون دو نفر را مأمور 
  یکی س  
َ
  َ     

یبانی کهبن علی یهودی بود  ش  به اسالم گروید و با 
 
                            بعدا
ً
به  ریاضیدان و منجم عباس جوهری علی بن     

رانی دربار مأمون یعنی یحیی بن ابو منصور بود که گفته  ت الحکمه راه یافت. دیگری منجم ارشد و ا ب

رادران بنوموسی بهشود یکی از می اولین رصدخانه در        ّ  (شماس ه)رفت. رصدخانۀ جدید شمار میمربیان 

ردهشد. بعضی مورخان از آن بهجهان اسالم محسوب می در اجرای این  .اندنام رصدخانۀ ممتحن نام 

ر   طرح
 
روازانه از جوهری، خوارزمی و ف  ْ بلند
َ
ج نیز کمک گرفته شد. فرغانی به ساخت نیل غانی                                   که  ١س

دۀ ایتالیایی ( س ) م۱۳۲۱-۱۲۵۴هنوز هم در قاهرۀ مرکزی موجود است شهرت دارد. دانته شاعر و نو

اسی انعکاس یافته در قسمت عمده ش اخترش ه کمدی الهیای از دا های فرغانی گرفت. خود را از نوش

ف کلمب س رای محیط ک کر اسی بود مقداری را که فرغانی  رۀ زمین اعالم کرده که او هم ایتالیایی سرش

س از رصدخانۀ بود به یبانان مالی خود را به انجام سفر مشهورش جلب کند.  ش رد تا موافقت  کار 

ان در دامنه ر م ر  ور ساخت رصدخانۀ دیگری را در د  ّ            بغداد، مأمون دس ون مشرف به دمشق                                              ِ   ُ  های کوه قاس

اس مخصوص  ر ساخت صادر کرد. در این بین یحیی بن ابو منصور اخترش درگذشت و نظارت 

رداشتبن عبدالملک مرورود رصدخانۀ جدید به خالد رکیب  رده شد. از  های نجومی این دو ی س

ُ  ْ زیج م م   نامزیج جدیدی به ،رصدخانه ح ن    
 
َ  ت
َ
ی«معنی به     تهیه شد. »آزمایی شدهزیج راس

ف کلمب همه به مر خالف این  س سطح بودن زمین تصور رایج که تا زمان کشف آمریکا توسط کر

ان  ند، یونانیان باس رای فیثاغورزمین آگاه بودندکروی بودن  ازباور داش در سدۀ ششم  س. این موضوع 

 زیبایی
 
ش از میالد از دیدگاه صرفا        پ
ً
م بود. او می                          

 
اختی مسل             ش
ّ
ای صورت کرهگفت خدایان زمین را به          

رین قالب  افالطون، ارسطو و ارشمیدس این مدل های ریاضی است آفریدند. کامل که از خوشایند
 
                                 بعدا
ً
    

ر اساس شواهدی عینی ارۀ قطبی استر تأیید کردند. نمونهرا  از دید کسی که  که ای از این شواهد س

                                                        
ج (نیل .١ رای اندازهnilometerس ررسی رفتار رود نیل بنا شده بود.)    گیری سطح آب و 
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رود. این پدیده با مسطح بودن زمین غیرقابل توجیه ر میکند در آسمان پایینسمت جنوب حرکت میبه

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

ادیا ادیا گفته ١محیط زمین را چهارصد هزار اس صدهزار اس که اند. با توجه به اینو ارشمیدس آن را س

ر یک را  
 
ادیا تقریبا          یک اس
ً
ر به                  ب چهلدهم مایل است این مقاد  هزار مایل خواهند بودهزار و سیرت

ست و پنج ند. حتی افالطون و خیلی از مقدار صحیح آن که اندکی کمتر از ب س هزار مایل است دور ن

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

یه توپفضا توصیف می یههای چرمی دوازدهکند که ش ش ری را  تکۀ رنگارنگ است. این  افالطون تصاو

ارۀ ما را آنبه ذهن می ند و س ا هس رایمان آش شود توأم با نقش و گونه که از فضا دیده میآورد که 

رپیچ و تاب در باالی دریاها، صحراها و کوهنگارهایی از جریان ده از هایی با قلههای هوایی  های پوش

شان می   دهند.رف 

(حدود  سکندریه و همچنین ا کتابخانۀدار ش از میالد) که سرکتابپ ۱۹۵-۲۷۵ ِ      ِ        ا راتوس ن 

اس و ریاض هیاخترش رجس رای اندازهدان  اری از گیری محیط زمین بهای بود روشی  س رد که مثل  کار 

زرگ ساده بود: اگر او میطرح ست روی سطح زمین فاصلههای علمی  ای را که معادل یک درجه از توا

دست آمده را در مانده این بود که عدد بهگیری کند، تنها کار باقیزمین بود اندازهدرجۀ حول محیط  ۳۶۰

ست در طوالنیضرب کند. او می ۳۶۰ د  نیمدا انی خورش س ِ     رین روز انقالب تا ر فراز                               روز عمودی 

ین د نیممی ٢چاهی در س ش خورش ر تابد. در همان روز زاویۀ تا را ر فراز اسکندریه  درجه  ۲/۷روز 

یجه اگر فاصلۀ بین دو شهر را   در جنوب اسکندریه واقع است، در ن
 
قیما ین مس                                                              است. او فرض کرد س
ً
                            

ست با ضرب این فاصله در عدد پنجاه میمی ست محیط کرۀ زمین را بهدا دست آورد. گویا فردی این توا

ش بهفاصله را با شمردن گام ر پنجدست آورد و فاصلۀ گزارشها را یجه شده  ادیا بود، در ن هزار اس

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

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

سی او این خطاها طوری زیاد بود و از خوش آمده خیلی به دستکه عدد به یکدیگر را خنثی کردندشا

زدیک باشد.   مقدار امروزی 

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

ۀ مأموندمروروخالد جوهری و علی بن عباس ، منصور بن ابی ، یحییعلی رجس اسان   ی از اخترش

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

م شدند و در دو جهت مخالف ه تقس یکی درست رو به شمال و دیگری درست  ،این گروه به دو دس

                                                        
1. Stadia ان گیری واحد اندازه درازا در دورۀ باس  
2. Syene  نام قدیمی آسوان در جنوب مصر  
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شانقدم آنان .راه افتادندبه ،رو به جنوب شانهرا می ها ر را  س از گذاری میشمردند و مس کردند. 

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

24'ضرب شد و محیط زمین  ۳۶۰ها در عدد گرفتند. میانگین اندازه دست آمد که عددی مایل به 500

ش بهابل اطمینانق ن در هزار سال پ شافی ر از مقداری بود که اراتوس دست آورده بود. مأمون سفر اک

گیری دومی را انجام دهد. این سفر از شهر راه انداخت تا اندازهدیگری را، این بار در صحرای سوریه به

دم  
 
  ُ ت
َ
ه در شمال اندازه 

 
                ر در سوریۀ مرکزی شروع و فاصلۀ آن تا شهر رق
ّ
محیط زمین آن ی طگیری شد و                                           

ر با  28'را   دست آمد.به مایل 700

دمی ماکناأل نهایات تحدیدبیرونی در کتاب مشهورش  رای بن علی  گوید س راه خیلی بهتری 

لزم زحمت راه اندازه هاد کرد که مس ش های تفتیده و پیمایی در بیابانگیری محیط زمین به مأمون پ

هاد .شماری نبود گام ش ب را از کوهی که مشرف به دریا باشد باال می ،ر اساس این پ رفتند و زاویۀ ش

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

ات ند شعاع کرۀ زمین را بههندسی می محاس س راتوا محیط  ر عدد پیدست آورند و با ضرب آن در دو 

ه کنند. این اندازه نهایی مباحثاتی که پیرامون اندازۀ زمین وجود داشت آشکارا حل گیری و را محاس

ری در حد بیرونی بود. ش لزم نبوغ ب   مس

روازانه طرحسومین  شمندان مأمون انجام دادند و از همه بلند رفت به شمار میر بهچشمگیری که دا

ۀ بطلمیوس یعنی کتاب  رجس دربارۀ چه شد. در این کتاب آنمربوط می جغرافیایکی دیگر از آثار 

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

ِ      نام مارینوس  صوریبطلمیوس به ر اساس طول و عرض ج است. ١           غرافیایی را او فکر تعیین مختصات 

ر قناری می ده و خطی را که از جزا ش کش ، و خطوط موازی با نصف النهار صفرعنوان گذست بهپ

عنوان عرض جغرافیایی در نظر گرفته بود. تصحیح جغرافیای بطلمیوس توسط گروهی از را به ٢ردس

ت الحکمه با کمک خوارزمی انجام یافت. نقشۀ بطلمیوس شهرهای م شمندان در ب هم اسالمی نظیر دا

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

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

شانه رداختند و بهاز  باهات بطلمیوس ها و مرزها  ردند. متأسفانه این نقشۀ دورۀ زودی به اش پی 

رجا نمانده است. آن ان  ر اساسآن میدربارۀ چه عباس  
 
        دانیم عمدتا
ً
س رضاأل ةصور کتاب             به  بوم

 نقشی محوری در تهیۀ نقشه داشت و اغلب از او بهاخوارزمی 
 
                                             ست. وی ظاهرا
ً
دان عنوان اولین جغرافی            

ش از پانصد شهر آمده  رضاأل ةصورشود. در کتاب جهان اسالم یاد می طول و عرض جغرافیایی ب

                                                        
1. Marinus of Tyre  
2. Rhodes  
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ح نطلبید باید مثل خاطر تالش زیادی که تألیف آن میاست. این کتاب به
 
َ  زیج م م ت
َ
  ْ  ُ حاصل تالشی      

  گروهی بوده باشد.

رجا مانده امپراتورهای جهان که از رین نقشهقدیمی ری های قدیمیقشهرگرفته از نی اسالمی 

رمیاست که سابقۀ آن به  گردد و شامل ارجاعات زیادی به جداول خوارزمی اوایل سدۀ یازدهم/پنجم 

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

انبول یافته است. کاپیدر موزۀ توپ   در اس

ر پایۀ کار خوارزمی بنا در جهان اسالم به نگارینقشه نهاده شد و دو مکتب مختلف سرعت 

ک بلخی هاینقشه ؛پدید آمدنگاری  نقشه یه نقشۀ مترو) و  که ١س  ش
 
                   تصنعی و نمادین بود (تقریبا
ً
                          

سی بههایی که  نقشه ک ادر ده می ٢س    .شد کش

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

ری تاریخی اشاراتی دارد به: چگونگی تحول چوپانان و حتی کشاورزان امروزی شروع می کند و در س

مشمارش سادۀ چوب س ستخطی به س  مبنای ب
 
           های شمارش با مبناهای گوناگون مثال
ً
، دوازده، ده و                                 

ۀ  ردارندۀ محاس ر مبنای شصت و اینبا د 2شصت؛ وجود لوحی بابلی در شانقتی باال  که این الواح 

ش هندیان از فنی مشابه در  سدهندۀ آگاهی بابلیان از قضیۀ فیثاعور در تعیین قطر مربع است؛ دا

شه ۀ ر ۀ عدد پی در یونان؛ و شرح مهارت محاس های بابلیان در ریاضیات. در همۀ متون های دوم؛ محاس

ش اسالم، اع اسی تا پیدا شه بهاخترش ه میداد هم یه اعداد رومی نوش ار ش س شد. در صورت حروفی 

ش اسالم و به تقلید از روش یونانی و عبری حروف ابجد به عنوان جهان اسالم نیز از همان اوایل پیدا

رده مینماد اعداد به م کار  س رش س س از پذ ت حتی  شۀ  دهدهیشد و این س هندی ادامه یافت. ر

ان در بغداد با اعداد هندی  نمادهای عددی شمندان دورۀ عباس ایی دا امروزی هندی است. زمان آش

رین نقش را در انتقال اعداد هندی به جهان اسالم  ر  کندی و خوارزمی مؤ
 
                                                                  نامشخص است ولی قطعا
ً
                   

رجمۀ آثار کندی و خوارزمی با  ند. اروپاییان از طریق  گاه شمارداش ا شدند.  دهدهی دس  این ارقامآش

گاه رد این  .عربی مشهور شد ارقامبه  دس رش کار گاهگس س از گذشت چند سده  دس در اروپا تنها 

ش صفر و مفهوم آن مطلب بحث ساتفاق افتاد. پیدا ده در صفحات پایانی این انگیزی است که نو

ش کسرهای می عرضهاز آن  ییگویا فصل شرح و  دهدهیکند. در پایان نیز به مبحث مهم پیدا

ۀ ابوالحسن  الحساب الهندی يکتاب الفصول فردازد و به کتاب تاریخی می دهدهی گذارینماد نوش

                                                        
  چهارم هجری.ۀ دان اوایل سدو ریاضی دانابو زید احمد بن سهل بلخی متولد بلخ، جغرافی .١

سی، جغرافی .٢ هۀ دان اندلسی در اوایل سد ابو عبدهللا محمد بن محمد ادر رجس نگاران دورۀ رین نقشهدوازدهم/ششم و یکی از 

  اسالمی.
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هاد کرد. این را به دهدهیکند که اولین بار کسرهای اقلیدسی اشاره می ش رای ممیز پ رد و نمادی  کار 

انبول نگهداری می ینی کتابخانۀکتاب در  یجه می شود.جامع اس گاه دهدهیگیرد که خلیلی ن را باید  دس

 به ریا
 
رکا        مش
ً
فاده  یض       ت داد. هندیان اولین کسانی بودند که از مبنای ده اس س دانان هندی و عرب 

ردند. ریاکردند و نماد صفر را به رانی و عرب نیز این  یضکار  را به مبحث مهم کسرهای  دهدهیدانان ا

رش دادند.  دهدهی   گس

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

ده عنوان روشی ریاضی معرفی میشود. اولین بار خوارزمی در این کتاب جبر را بهآغاز می س کند. نو

س به مفهوم جبر و اهمیت عملی آن می دوازدهم/ششم به  ردازد. کتاب جبر خوارزمی دو بار در سدۀس

رجمه شد، یک نی  ریزبان الت رت  چس ِ       بار توسط رو سی، و بار دیگر توسط  ١                  ِ         رارد  کرموناییگانگل
٢ 

رای فیبونا زرگ م)۱۳(ریاضیدان ایتالیایی سدۀ  چیایتالیایی. این کتاب  دان اروپایی رین ریاضینیز که 

اخته رفتشمار میهای میانی بهدر سده رای اولین بار انجام داد و باعث کاریشده بود. ش  که خوارزمی 

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

رای حل معادالت درجۀ دوم بیان کرد که می ست آنها را در چند گام مشخص حل کلی  کند. بهتوا

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

  هفصل نهم: فلسف
ده ابتدا به حاکمیت  س رسشنو فکری بغداد در زمان مأمون و  گری منطقیروحیۀ  در فضای روش

شه ردازد و عقاید معتزله و تفاوت دیدگاهشان را با کسانی که به ظواهر قرآن و آن می های اعتزالی ر

 به کندی بهبند بودند شرح مییاحادیث پا
 
س بقیۀ فصل را عمدتا            دهد. س
ً
عنوان اولین فیلسوف جهان                           

دهد. کندی در ابتدا به معتزله تعلق خاطری داشت ولی مقلد نبود و با اهل کالم اسالم اختصاص می

شمندی می نانی را به دانند که فلسفۀ یومعتزله فرق داشت و حتی منتقد بعضی نظرات آنان بود. او را اند

جهان اسالم آورد. آرای ارسطو از راه آثار کندی بود که پایۀ اولیۀ فلسفۀ اسالمی را بنا نهاد، هرچند این 

 دست
 
    آرا بعدا
ً
ر آثار فلسفی دارای          رش یافت یا حتی رد شد. کندی عالوه  خوش تغییراتی شد و گس

قی و رمز زشکی، موس اسی،  اسی، نورش است. وی مثل خوارزمی  ٣نگاریآثاری در ریاضیات، اخترش

حی ایفا کرد و رسالۀ مهمی   به جهان مس
 
اساندن اعداد هندی به جهان اسالم و بعدا                                      نقش مهمی در ش
ً
                                                   

                                                        
1. Robert of Chester  
2. Gerard of Cremona 

دی بنگرید به:  .٣
 
              رای اطالع از رسالۀ رمزنگاری ک ن
ْ
شگاه تهران، شمارۀ تاریخ علمخبرنامۀ                              ِ  ژوهشکدۀ تاریخ علم دا ، (بخش ۱۱، 

سی) ص   .12-8انگل
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عمال األ يکتاب فنام به ده در پایان اشاره عداد الهندیاس س دار عنوان میراثای به فارابی بهنوشت. نو

ژه فلسفۀ ارسطویی ادامه داد و همچنین ابن یونانی بهفلسفی کندی دارد که به اسالمی کردن فلسفۀ  و

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

ند. نوزایی اروپا   داش

  فصل دهم: پزش
ده این فصل را با یادآوری خاطره س زرگ پدری کتابخانۀای از تخریب نو در نجف در جریان اش پدر 

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

ت الحکمه به کتابخانۀوی را به یاد تخریب  زرگش که در کسوت دست مغوالن میب اندازد. وی از پدر

غال داشت عبور می زشکی اش ش دعطاری به  رمیکند و به هزار سال پ ان  گردد تا به ر دورۀ عباس

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

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

رجمۀ کتاب ش به عربی میهند و چین و همچنین به نقش جالینوس و  ردازد. در دورانی که غرب ها

ر گناهان می را حی مریضی را مجازاتی الهی در  ت یونانیان در پی مس زشکان مسلمان به س انگاشت 

ر پاکیزگی و بهداشت شخصی درمان آنها بودند. به راهکشف علل علمی امراض و  عالوه اسالم از ابتدا 

ان رای دبایتأکید داشت و مسلمانان  د. نام رازی با اولین بیمارس ه باش های نماز طهارت و وضو داش

ان را مثل عربی امروزی  ان بیمارس شفیجهان اسالم عجین است. در دورۀ عباس گفتند بلکه آن نمی مس

رانی   ان                    ِ  را به همان نام ا   یابد.نامیدند. این فصل با شرح کارهای رازی ادامه میمی بیمارس

  یفصل یازدهم: فیز
زدیک می رجمه به پایان خود  ی عباسی رو به زوال امپراتور و شددر اواخر سدۀ دهم/چهارم نهضت 

هخلفایی که از روشن .بود نی دوران گذش رخوردار بود ب را سرکوب گرایی و تعقل ها ند آزادیکمتر 

ه بودند.و شخصیت کردند می ت الحکمه به خاطرات دور پیوس ه به ب س زرگ وا هیچ وجه ولی به های 

نباط کرد که دوران طالیی علوم عربی رو به افول بود یا در خوشنمی نانهتوان چنین اس رین حالت ب

شان داده بود.  های روایان سلسله، در این دوره رقابتی بین فرمانعکس بلکه بهغروب این دوران رخ 

ای مرکزی  اری از دربارهای خاورمیانه و آس س ر سر حمایت از علوم و جذب بهترین پادشاهی در 

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

رمید. خلیلی بهمدنآاسالم به صحنه  ۀ قلبی خود به قاز روی عالو شمرد، حق ابن هیثم را یکی از آنها 

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

زرگابن هیثم را بدون هیچ المناظر جلدیردازد. خلیلی کتاب هفتمی گ با کتاب نمایی و همگونه  س
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شمارد که در زمینۀ خود انقالبی ایجاد های تاریخ فیزیک میرین کتابنیوتن یکی از مهم ١اصول ریاضی

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

ررسی ریاضی تمرکز نور در کرد و اولین بار بهکار می رداخت. همچنین از ابن  ها عدسیطور جدی به 

ی انی (ریاضی عاذ َ م   ست با تقریبنام می هجری) ۵دان و منجم اندلسی سدۀ  َ  ّ          ج  خوبی ارتفاع  رد که توا

رآورد کند.    ّ                جو  را 

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

اسی خانوادهایهامات شاهزاده و گدا به شود،می شان خاطر موقعیت اقتصادی و س هایی که این دو در میا

نا و بیرونی ااند بهرورش یافتهمتولد شده و  ست کار رفته است. مطالب این فصل که مربوط به این س

ا رانی آش رای مخاطب عام خواهد داشت. در جابهرای خوانندۀ ا جای ست هرچند نکات بدیعی 

سه شدهروحیات و روش ،فصل رانی با هم مقا زرگ ا شمند    . است های این دو دا

نا ابن قانونکتاب  زشکی س رفت. یکی شمار میهم در جهان اسالم و هم در اروپا متن درسی به ،در 

رین بحث نا در کتاب از مشهور ش ذهنی مربوط بهشفاهای ابن س سان معلق ، آزما است که به باور  ا

سان را می ر متفکران ظر از بحث مربوط به تأثیر این نظرساند. صرف ناو غیرمادی بودن روح ا ریه 

ممی«، سخن ماندگار دکارت که بعدی س هس شم،  زدیک است. » اند ار  س نا  به مباحثات ابن س

ر اساس امروزه مشخص است که فالسفه سان معلقای مثل دیوید هیوم مباحثات خود را   بنا نهادند. ا

نا به اخته شده است.عنوان فیلسوف، ارسطو، و بهابن س زشک، جالینوس جهان اسالم ش   عنوان 

رد که هیچهایی ریاضی بهروش قانون مسعودیبیرونی در کتاب  شکار شده بود. وی گاه پ فاده  ر اس

اب اجرام آسمانی ابداع کرد و  ٢های مقدماتی حسابانرای اولین بار روش رای توصیف حرکت و ش را 

ب پایه رت ش از شش سدوهای قوانین نیوتبه این  آمد بنا نهاد.  ریاضیاصول بعد در کتاب  هن را که ب

دنمونۀ دیگر، موضع ر زمینگیری جالب بیرونی در موضوع خورش را مرکزی است. بیرونی مثل مرکزی در 

شمندان اسالمی به  اسان معاصر بند بود، پای زمین سکوناغلب دا ولی ابوسعید سجزی، از اختر ش

در  کرد؛د و حتی با وی همکاری میبیرونی از کار او آگاه بو باور داشت. چرخش زمینبیرونی، به 

یجه به ر آن بین را شان داد. بیرونی در این باره گفت که همۀ جای رد کردن نظریۀ او ابتدا در  طرفی 

توجیه  آنزمین و هم با فرض سکون  چرخشطور یکسان هم با فرض توان بهاطالعات نجومی را می

بین بود قدر روشندید ولی آنمی چرخش زمینر نظریۀ گاه فلسفی مشکالتی دکرد. بیرونی هرچند از دید

ر اساس شواهد تجربی میهنظریکه درک کند  رفت، و چون هنوز با دادههای علمی را تنها  ها و توان پذ

                                                        
1. Principa Mathematica  
2. calculus  
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در موقعیتی  ،قائل شدچرخش و سکون زمین  شد تفاوتی بین دو نظریۀاطالعات موجود در آن زمان نمی

  بدهد.  نبود که در این مورد حکمی

اورد تعیین محیط کرۀ زمین از روشی مبتکرانه یعنی با اندازه گیری ارتفاع یک کوه، اگر مهمترین دس

ش ست سال پ رین آن است. این روش دو دعلمی بیرونی نباشد مشهور
 ر توسط س  
َ
  َ ، بن علی         

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

ۀ یادآوری است. و مردم س اسی نیز شا   ش

   فصل سیزدهم: اندلس
سخیر اندلس به ان  ر این فصل داس صد سال سلطۀ فرهنگی و دینی آنان  دست مسلمانان و حدود هش

ب ش های تاریخی این دوران است. آثاری از این نفوذ فرهنگی هنوز هم در همهاین منطقه و فراز و 

انیا به جای نیمۀ ت الحکمه را در بغداد بنا میچشم میجنوبی اس نهاد خورد. در همان زمان که مأمون ب

انیا نیز به شآرامی شاهد اولین جوانهقرطبه در مرکز اس ژوهی بود. قرطبه در اوج دوران طالیی های دا

روت، فرهنگ، وسعت و حتی  د و همتابه پای بغداد می کتابخانهخود از حیث  شمار ی آن بهرس

 کوتاه خالفت امویان در اندلس به مهم می
 
تا س                                   رفت. این شهر در مدت 
ً
رین شهر اروپا تبدیل شد و                          

اوردهای علمی شگفت زرگی در کنار مسجد اعظم قرطبه بنا شده بود که  کتابخانۀانگیزی بود. شاهد دس

 نیم
 
    تقریبا
ً
زرگداد و این در زمانی بمیلیون کتاب را در خود جا می       در اروپای  کتابخانهرین ود که 

سخۀ خطی نداشت. ش از چند صد  حی ب   مس

یجه وضعیتی که در بدو  دن اسالم بهرۀ چندانی از علم نداشت. در ن ش از رس حی، پ انیای مس  اس

ار با آن س انیا در انتظارشان بود  رو بودند فرق    ِ                                              ورود  اعراب به اس ان در روزهای اول با آن رو  چه عباس

س زشکی  ش  رانی، و تا حدی کمتر به فلسفۀ یونانی و دا ان به فرهنگ قوی ا وریان طداشت. عباس

شت حی  نانی بهگرم بودند در حالیمس ش انیا مرز رفتند که از مرز و شمار میکه مسلمانان اولیۀ اس

ند، از این ار دور افتاده بودند و از مرکز وقایع فاصلۀ زیادی داش س ر از مراتب عقبو بهربومشان 

ان محسوب می انیا بهکه فعالیتشدند. به همین علت هنگامیعباس راه افتاد های فرهنگی و علمی در اس

ش اصیل در اندلس  شد؛گذشت تقلید میچه در بغداد میماهیتی اقتباسی داشت و از آن ندی دا
 
    رشد ک
ُ
     

زشکی و فلسفه ها در روزهای اوج خود شکوفا و بالنده شد. اندلسی داشت ولی سرانجام ر به  ش ب

غ ند تا علوم دقیق مثل ریاضیات و نجوم.اش    ال داش

انیای بعضی چهره از اندلس در دورۀ اسالمی عبارتند از: ابن فرناس، مخترع و داوینچی  اس ش                                                                      ِ          های پ

رین جراح  زار جراحی جدید دورۀ اسالمیاسالمی؛ زهراوی مشهور ش از صد ا اختراع کرد که ، وی ب

اری از آنها هم زشک مشهور دیگر اندلسی؛ زرقالی، سازندۀ اولین کار میاکنون نیز بهس هر، 
 
                                                 روند؛ ابن ز
ُ
           

زم، فیلسوف و فقیه و ادیب و حقوق اس دیگر اندلسی؛ ابن ح  ه، اختر ش َ                                اسطرالب جهانی؛ ابن باج                                 ّ دان؛                     
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رین فیلسوف اندلسی؛ ابن میمون، فیلسوف زشک یهودی؛ ابن جبیر، جهان ابن رشد، مشهور گرد و و 

س؛ ابن خطیب، مورخ و فیلسوف وسفرنامه سی جغرافی نو ش عربی در ادر دان. دوران طالیی دا

زشکان و فالسفۀ صاحب شمندان،  ر اند ش انیا چندان نپایید. ب   نام معاصر هم بودند.اس

انیا انجام   از طریق اس
 
                       انتقال علوم عربی به اروپا عمدتا
ً
از نهضت انتقال علوم  فرایندیافت و این                                

د طوالنی سیونانی به اعراب که دو سده به درازا کش حیان ر بود. باز انیای اسالمی توسط مس گیری اس

ش تولید رسی اروپاییان به گنجینۀ دا که بغداد  همچنانشده در جهان اسالم را فراهم ساخت. امکان دس

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

ن   تبدیل شدند. یمهم عربی به الت

  فصل چهاردهم: انقالب مراغه
س از سفری که تا به اینفصل میاین خلیلی در ابتدای  ه دیگر نباید هیچ گوید خوانندۀ کتاب  جا داش

ه باشد که اگر به شرفتردیدی داش می و فیزیک در سدههخاطر پ زشکی، ریاضیات، ش های ای فلسفه، 

زدهم و هفدهم اروپا نمیمیانی در جهان اسالم نبود انقالب علمی سده روز کند. در های شا ست  توا

ژه اسی توجه و    طلبد.ای میاین میان اخترش

رای تعیین اوقات شرعی قائل بود باعث شد تا از همان روزهای  اولیۀ ظهور اسالم اهمیتی که اسالم 

س دست به اندازه انی و ابن یو
 
اسانی مثل ب ت                             اخترش
ّ
رنیک بارها از گیری                 َ  زنند. کو های نجومی دقیقی 

اسان دورۀ اسالمی اصالحات و تصحیحات فراوانی در بتانی در کتاب خود نام می رد. اخترش

  عمل آوردند. های بطلمیوس بهگیری اندازه

رنیک اولین کسی نبود  دنظریۀ  کهکو ارخوس یونانی (حدود خورش س - ۳۱۰مرکزی را مطرح کرد. آر

اخته شده ۲۳۰ ش از میالد) اولین فرد ش ی گفت زمین بهای است که از جمله بهپ دور محور خود  درس

د می اسی بهو خورش ر اخترش رین تأثیر را  ش  دوهزار سال چرخد. اما کسی که ب
 
            جا گذاشت و تقریبا
ً
                 

شر  ارخوس دربارۀرا تصور  س ش از آر طبیعت جهان شکل داد ارسطو بود که حدود صدسال پ

رپای زمین می شۀ غلط و د شر اند ست.  از بطلمیوس. تا هنگامی که  نهمرکزی را از ارسطو دارد ز

رای  ،را نوشت مجسطیس از میالد  ۱۵۰بطلمیوس در حدود سال  توجیه حرکت نظریات ارسطو 

اورد بطلمیوس خوش تغییراتی شده بود. مهمی دستاجرام آسمان ظاهری رای طرح عرضهرین دس هایی 

اخته ارۀ ش  پیچیدۀ پنج س
 
تا س                         توجیه حرکات 
ً
  مرکزی بود. ریۀ زمینظزمان با حفظ ن شده تا آن                 

ردید قرار داد اسی بطلمیوس را مورد  در واقع او مشاهدات  .دیدیم که چگونه ابن هیثم اخترش

اسیز کیهاننجومی را ا ری را کرد که نیوتجدا کرد و به یک معنی همان ش ش از وکار مشهور ن در ب

 زمینسکون ریۀ ظشش سدۀ بعد با جدا کردن فیزیک از فلسفه انجام داد. ولی کار ابن هیثم هنوز به ن
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ای گره خورده بود. تالش اکثر پیروان ابن هیثم در  پیچیدۀ بطلمیوسی و  های حرکترهایی از راس

  بازگشت به طرح ارسطویی بود.

دتک د گوش میمرکزی بهصداهای ضعیفی از نظریۀ خورش رارس  نظریهنوز این  ز
 
 ه کامال
ً
 متروک      

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

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

د به شدور آن میخورش ت بلخی ب نی بود تا ر پایۀ ر چرخد. البته ذهن اسی. اخترب سجزی هم اخترش

د   مرکزی را باور داشت.گویا تحت تأثیر بلخی طرح خورش

اسی پدیداعلی ار مهم در اخترش س رالدین طوسی و یر شد؛ یکی نصرغم حملۀ مغول، دو چهرۀ 

زرگدر مراغه به طوسیدیگری ابن شاطر دمشقی. رصدخانۀ  رین مرکز نجومی جهان تبدیل سرعت به 

اعشد. کتاب 
 
  کشف الق ناع عن أسرار الشکل القط
ّ
                        ِ آثار ریاضی اسالمی را در زمینۀ مثلثات تکمیل  طوسی        

رین کتا اسی درآورد. تأثیرگذار  سازوکاریبود.  علم الهیئة يف ةالتذکر طوسیب کرد و به خدمت اخترش

مشهور است طرح بطلمیوس را  »طوسی جفت«هندسی که در این کتاب توصیف شده و امروزه به 

اسان مکتب مراغه بهکند. تأثیر رصدخانۀ مراغه آناصالح می میان چنان بود که وقتی سخن از اخترش

ستکار میکسانی که در این رصدخانه تنها  منظور ،آید می اس کردند ن . ابن شاطر دمشقی نیز اخترش

فاده کرد.های نجومیرود. او در طرحشمار میزرگ مکتب مراغه به   اش از ابتکار ریاضی طوسی اس

نی  رجمۀ الت رنیک  ه مجسطیکو ر نوش دقت مطالعه کرده بود و با اولین های مربوطه را بهو سا

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

رنیک از نام می ر کو شانۀ تأثیرگذاری مکتب مراغه  رین  رد. این مطلب جای شگفتی ندارد ولی گویا

شان سۀ نمودارهای هندسی  ارات در کتاب او با مقا  يف ةالتذکرطوسی در کتاب  جفتدهندۀ طرح س

یهآید که فوقدست میبه ةعلم الهیئ هایی است که همه، طرح ر ازانگیزاند. شگفتالعاده به هم ش

 مثل همان
 
رای حرکت عطارد ارائه داده و دقیقا د و همچنین  رای ماه و خورش رنیک           کو
ً
هایی است که                                                                      

رنیک را دست دادهبه طوسیابن شاطر و  اسی نوین  باید نهاند. در واقع کو آخرین  بلکهپدر اخترش

ست که اس مکتب مراغه دا ر نجومی صحیحی به اخترش ِ                                     ریاضیات  درست  این مکتب را با تفس      ِ رد.        کار 

ش از او یا به  اسان پ دنظریاخترش ند یا نظریهۀ خورش وانۀ ریاضی باور داش ش های مرکزی بدون 

ی را که  ی  عرضه کردند درریاضی درس ردندمجموعۀ فیزیکی نادرس را با  رنیک این دو مقوله. کوبه کار 

اسی نوین به گالیله می اسی هنگامی هم گرد آورد. لقب پدر اخترش رسد چون انقالب واقعی در اخترش

ارخوس را بهرخ داد که تلسکوپ گالیله به س رنیک و آر شانه رفت و سرانجام نظریۀ کو سمت آسمان 

شاند.   کرسی 
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  نوزاییفصل پانزدهم: افول و 
ده در  س شهنو ردازد. در اروپا و افول علمی جهان اسالم می نوزاییهای شروع این فصل تا حدی به ر

ررسیآن های این د. از گفتنیکننیاز نمیر بیهای جامعچه در این فصل آمده خواننده را از مراجعه به 

شمندانی اشاره کرد که در دوران افول علمی جهان اسالم خوش درخفصل می دند و خلیلی توان به دا ش

شمند جامع به سه تن از آنان اشاره می زشک سوری؛ ابن خلدون، دا س،  کند که عبارتند از: ابن نف

زرگ د کاشانی،  سی؛ و غیاث الدین جمش زدهم/نهم.رین ریاضیاالطراف تو رانی در سدۀ پا     دان ا

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

رسشی فراروی خوانندگان قرار میآید و به روزگار امروز میمی دهد: آیا جهان اسالم رسد در حالی که 

ر بازدارنده         ِ                          های متوالی  رو به افول، غفلت، محافظهاز سده عماری و سا های کاری دینی، رکود، سلطۀ اس

شرفت رهایی یافته است؟ وی سعی می رسشپ وۀ خود به این   عرضههایی ها بپردازد و راه حلکند به ش

  کند.

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

ه نی مشارکت داش رجمۀ متون عربی به الت حی که در نهضت    اند آمده است. تن از اروپاییان مس

؟    دانش عربی یا دانش اسالم
ش اصطالح در این ش عربی«جا به توجیه خلیلی در گزی رهیز وی از اصطالح » دا ش اسالمی«و  » دا

ی میردازیم. خلیلی بهمی شی نبوده که مردمی از تبار عرب روش گوید منظورش از این اصطالح تنها دا

ردن اصطالح همین علت از به گوید بهرداختند، و میبه آن می ش عرب«کار  رهیز کرده است. » دا

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

عنوان زبان زبان عربی به دیدند آثار علمی خود را بهردند، یا الزم میسر میشان عربی بوده بهزبان رسمی

ده در ادامه می دورۀ اسالمیعلم در میانجی  س اری از چهرهبنگارند. نو س های علمی که خواننده گوید 

رمی رانی بودند و حتی اغلب احساسات ضد عربی در طول کتاب به آنها  نا، ا خورد مثل بیرونی و ابن س

ند اما عمدۀ آثارشان به عربی بود نه به فارسی. وی تأکید دارد بی ه در آن دوران در شک جهشی کداش

رش اسالم امکانخالقیت ر نبود. های علمی حادث شده بود بدون گس   پذ

رهیز از به رای  ده سه دلیل  س ردن اصطالح نو ش اسالمی«کار  که همۀ شمرد، یکی اینرمی» دا

شرفت شمندان را میپ اری از دا س رشمردهای مهم علمی در انحصار مسلمانان نبود بلکه  که  توان 

ر گفته که وی آگاهانه غیرمسلمان بوده ده نباید فراموش کرده باشد در چند سطر باال س ش «اند. نو دا

ش عرب«گفته نه » عربی  توجه دارد که صحبت از رو در ایناز این». دا
 
                      جا نیز حتما
ً
» علوم اسالمی«           
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ده از همان». علوم مسلمانان«است نه  س ش عربی«گونه که منظور نو ست که همۀ تالشگران ا» دا ین ن

ش در آن دوران عرب بوده رک میان این اند بلکه میعرصۀ دا خواهد بگوید که زبان عربی وجه مش

شمندان بوده است، کسانی که اصطالح  رمی» علوم اسالمی«دا ست را   منظورشان این ن
 
ند نیز الزاما                    گزی
ً
                 

شمندان آن دوران در جهان اسالم مسلمان بود ده نیز باور اند بلکه همانهکه همۀ دا س گونه که خود نو

رۀ جهان اسالم غیرممکن بود و های علمی پدیددارد اسالم عاملی بوده که بدون آن خالقیت آمده در گس

قل و نقش  تمدن مس
 
                 اساسا
ً
تمدن «گرفت که امروز بخواهیم بحث کنیم این تمدن را آفرینی شکل نمی     

   ١».علوم اسالمی«بنامیم یا » علوم عربی«و علوم رایج در این تمدن را  ،»تمدن عربی«بنامیم یا » اسالمی

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

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

ش عربی که در عنوان کتاب آمده به سدهدلیل باید گ های میانی اشاره دارد و فت دوران طالیی دا

که مناطقی از این محدوده و محدودۀ جغرافیایی جهان اسالم در آن دوران مشخص است همچنان

ه رد علوم نقش داش ش شمندانی که در این مناطق در پ یجه جای نگرانی از دا اند مشخص است، در ن

زی وجود ندارد و کسی انتظار آن را ندارد که خلط نقش  ان و اندو ران و سوریه و اندلس با پاکس  ا
 
                                                                                   مثال
ً
   

ده  س ر نگران آثاری باشد که در جهان اسالم و در  بایدکتاب به همۀ این مناطق بپردازد، بلکه نو ش ب

این آثار را » عربی علوم«آفریده شده نه به زبان عربی، و اصطالح  »عجمی«شمار تمدن اسالمی به زبان 

ر نمی ار ارزشمندی مثل در  س ناصر         ِ المسافر  زاد اسماعیل جرجانی؛                 ِ ذخیرۀ خوارزمشاهی  گیرد، آثار 

وفی قزوینی؛            ِ زهةالقلوب  خسرو؛  امۀ عالیی  حمدهللا مس ش نا؛               ِ دا  ابن س
 
 التفهیم
ِ
بیرونی؛ چندین  ریحانابو        

ر ازرساله از سهروردی اری دیگر از آثار فارسی  نصیرالدین طوسی و ؛ چندین ا  اند. از این جملهس

ست.» علوم عربی«توان جزو این آثار را دیگر با هیچ توجیهی نمی   دا

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

شه گویا متأسفانهگوید و می ِ                 اقلیتی از علمای اسالمی  معاصر از اند ای های کنجکاوانۀ نیاکان خود بهره                    

ده در ایننبرده س رای علمجا شمهاند. نو شهای در اهمیتی که قرآن و رسول و اسالم  اندوزی و اند

ت میورزی قائل بودند می ر با این س وۀ این عدۀ معدود از علمای معاصر را مغا داند. در آورد و ش

ر  را ش در  داللی ژرف و افکار اقلیتی کژاین مورد باید گفت واک رای اس حکمی  ش اساس مس اند

ستعلمی  ر گذاری نیز نمیبا نام .ن زار غلبه  توان ماهیتی را عوض یا جریانی را حذف کرد. ا

شی، درست رهیز از اصطالحیکژاند شی است نه فرار از واقعیت؛ فرار و  خود گویای بهکه خود اند

شه های واالیی است و بهارزش سد      ِ                        موجود  اقلیتی را به پای آن نمیهیچ وجه کسی پندار و رفتار هم نو

                                                        
رانی، عربی یا اسالمی)، » سخن سردبیر«رای بحث دیگری در این باره بنگرید به: . ١ ش ا ران(دا ، شمارۀ میراث علمی اسالم و ا

ان ۳ س   .۴-۲ص ، ۱۳۹۲، بهار و تا
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ردن به اسمی جدید می شان تواند شائبۀ وازدگی را القا کند. ضمن اینو پناه  اری از همین کژاند س که 

رای علوم دورۀ اسالمی از کشورهای عربی ده بهتر است از واژۀ عربی نیز  س دالل نو اند و طبق اس

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

ست.    ضد علم امروزی ن

ده می س ش اسالمی«نام گوید چیزی بهدر نهایت نو ش مسلما«و » دا ژگی » ننادا وجود ندارد. و

ش را نمی شوران مشخص کرددا ند  ۱۹۳۰ای آلمان در دهۀ هکه نازی ، چنانتوان با مذهب دا سعی داش

رچسب د ین را با  ش زرگ آلبرت ای اوردهای  ش یهودی«س اق . بهدهندارزش جلوه بی» دا همین س

رساز سر کسانی نیز ممکن است  رای بی» علوم اسالمی«اصطالح ی ژاد شان دادن آن بهرا  کار اهمیت 

ده در این س رااست مورد جا نیز بیبندند. نگرانی نو » علوم دورۀ اسالمی«تاکنون کسی از اصطالح  ز

اوردهای علمی جهان اسالم در سده فاده نکرده استرای ناچیز جلوه دادن دس   .های میانی اس
 
 اصوال
ً
     

شر است که از سدۀ  رگ علمی  اوردهای س تا سدۀ  سوماین اصطالح یادآور حدود هشت سده از دس

نه .ده استدهم هجری در جهان اسالم متبلور بو ش فادچنین پ علوم «اصطالح  از های امکان سوء اس

فاده از اصطالح کندمنتفی می را »اسالمی ش یهودی«. اگر اس انه باشد اصطالح » دا رس ش «ژاد دا

ده در ادامۀ این مطلب می» عربی س ی ندارد. نو رس ژاد  گونه که افزاید همانرنگ و بوی کمتری از 

ش یهودی« حی«یا » دا ش مس ش اسالمی« ،وجود ندارد» دا ش، نیز نمی» دا ه باشد؛ دا تواند وجود داش

ش است ش عربی« به. باید یادآور شد اگر این نظریه ؛ همین والسالمدا رچسب » دا سری داده شود 

  د خواهد بود. ینیز زا» عربی«

ش اسالمی«اصطالح  امه» دا ش ش رایج در سده هاکه در دا رای مردمان به معنی دا های میانی آمده 

رفتنی ر استر و عینیغیرعرب پذ ی عربی دور رس ژاد ِ      در ضمن به عامل دست  اول  .ر و از شائبۀ                   

اری از در حالی ،پارچه اشاره داردایجاد تمدنی یک س که زبان میانجی عربی عاملی تبعی است. 

ن نصر و احمد یوسف الحسن، ادوار هیل، ر.ژوهشگران نظیر دونالد  د حس وارت ک ن دی، س            ِ ِ                   د اس

معنی علوم و به» مهندسی اسالمی«و » فناوری اسالمی«، »علوم اسالمی«های  اصطالحدیگران از 

فاده کردهزیاد های میانی هفناوری و مهندسی رایج در سد   اند و آثاری با همین عناوین دارند.اس


