
  

  

 1 نھضت ترجمه، گفتگويى میان تمدن يونانى و تمدن اسالمى
  فرانتس روزنتال

 (*)نگار ذيالبى: ترجمه
ى فرانتس روزنتال خاورشناس بزرگ آلمانى، بر كتــابى اسـت  مقاله حاضر، مقدمه

ھايى از آثار كالسیك اسالمى، كـه  كه وى در آن، تالش نموده با جمع آورى قسمت
در واقع ترجمه يا اخذ و اقتباسى از آثار متقدّم يونانى بودند، تأثیرات تمـدن يونانـى 

ّـت و كیفیـت . را بر فرھنگ اسالمى نشان دھـد ضیح كمی ھـدف اصــلى ايـن اثـر، تو
آشنايى مسلمانان با میراث كالسیك يونان و مجراھاى متنوعى است كه از طريق 

روزنتـال در . آنھا اين میراث بر تفكـر غــنى اسـالمى در اعصـار بعــد مؤثـر واقـع شـد
ى اسـالم  ى اھمیت كلى مواجھه به بحث درباره -ترجمه حاضر  -اى تحلیلى  مقدمه

پردازد و اصرار دارد كه اين مواجھه را بايد آغـاز تحولـّـى  با میراث كالسیك يونان مى
خش غربـى . شگرف و ثمربخش در تـاريخ تمـدن بشـر دانســت او از ايــن رھگـذر، ب

از جھان ھلنیستى باستان  -ھر چند بسیار دور افتاده  -اى  عربستانِ مركزى را پاره
كند و با عطف توجه به تحول فرھنگى شبه جزيره پس از ظھور اسـالم و  تلقى مى

ى اسـالمى، بـر اھمیــت تـاريخى اقتبــاس  مرورى بر نھضت ترجمـه در قــرون اولیـه
 .كند مسلمانان از میراث كالسیك يونان تأكید مى

 .يونان، عربستان، ھلنیسم، نھضت ترجمه، علوم: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه
  ھاى تاريخى و عقیدتى انگیزه

لى -) م632 - 570(مكه و مدينه در دوران زندگى پیامبر اسالم  رغـم آنچـه تـاكنون بـه طـور  ع
ند -اى مقبول واقع شده است  گسترده ايـن ] گويـا. [يكسره از جھان خارج بركنار و منتزع نبود

ھار يـا  مى) حـداقل(دو شھر، خالف آنچه امروزه به طور مكـرر، اظ شاره  ً بـدان ا حا شـود،  تلوي
سوب نمـى ِ مترقّى و شكوفا نیز مح ستانِ . شـدند مراكز حیات فرھنگى قت كـه عرب ايـن حقی

ّن برتر ھم]  در آن دوران[مركزى  ِ خود تماس بسیار اندكى داشته اسـت، در خالـى  با تمد عصر
شود، چرا كه از ديدگاه سـنت ديـنى،  گر مى بودنِ قرآن از اشاراتى به علم طب و طبابت جلوه

مى چنین امورى مى ُستظھر به حكـم و فرمـانى از جانـب خداونـد  تـوان  مـى. بودنـد بايست م
انـد و  زيسته پذيرفت درمانگرانى بومى، كه به طور علمى آموزش نديده بودند، در آن عصر مى

ً گذار يك پزشك واقعى به عربستان مركزى افتاده باشـد ]  گاھى ھم[ نظیـر (ممكن بود تصادفا
ین پزشـكى ). خوريم موردى كه در سر حد شمال غربى بیابان عربستان بدان برمى البتـه چن

ھى  توانسته نه او و نه ھیچ كس ديگر نمى. اى باشد توانست دانشمند برجسته نمى انـد انبو
ــه زودى مكــان از آموختــه ــه شــھرھايى كــه ب ھــاى مقــدس اســالمى  ھــا را از جھــان خــارج ب

سطه. شدند، منتقل كــرده باشـند مى گر، سـاكنان ايـن شـھرھا بـه وا سوى دي ى تجـارت  از 
مع بـزرگ كاروانى، اين امكان را داشتند كه با حیات فرھنگى ھم تـرى چـون  عصـر خـود در جوا

صت در منـابع نـاچیزى كـه در  استفاده. فلسطین و سوريه آشنايى پیدا كنند ى آنھا از ايـن فر
 .دست داريم تأيید شده است

شـود كـه تمـدن عصـر  ھاى فرھنگى از اين دست، به مناطقى معطوف مى ى پیوستگى ھمه
نانى و تمـدن رومـى بـه شـرق (باستان كالسیك  در قالب ھلنیسم و آنچه از آن در كسوت يو

توان ادعا كرد كـه در يـك گفتمـان  در واقع مى. اثر خود را در آنھا بر جا نھاده بود) رسیده است
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اى  اى از جھان ھلنیستى باستان بـود؛ امـا پـاره فرھنگى، بخش غربى عربستانِ مركزى، پاره
اى از دستاوردھاى عالى عقالنى جھان ھلنیستى نصیب  بسیار دورافتاده كه در حقیقت بھره

سم، بـا . آن نشده بود میراث معنوى و فكرى آسیاى جنوب غربى باستانى دوران قبل از ھلنی
سیسم و يھوديت از جھات مختلف تداوم پیـدا كـرد  آمیز مسیحیت، گنوستى پیشرفت موفقیت

ھلنیسم مترقى عربستانِ جنوبى و امپراتورى ساسـانى در . و تجديد حیات و استحكام يافت
كه شـائدر  ى ھلنیسـم، ھـم پیروزى و غلبه. ايران نیز به شدت از ھلنیسم متأثر شدند نان  چ

 .توصیف كرده، حقیقتى است كه كشفیات جديد بارھا و بارھا آن را تصديق كرده است
اى  اى بود كه بـه طــور گسـترده با وجود اين، در آغاز قرن ھفتم میالدى، روند ھلنیسم به گونه

ارتباط خود را با زبان يونانى از دست داد؛ چـرا كـه مبشـران مسـیحى و در زمـان فـترت آنـان، 
عوام  ھاى گنوسى، از ھمان ابتداى دعوت خود به ناآموختگان و توده مبلغان فرقه ھاى عظیـم 

ھــاى بومــى  خــود از زبــان]تبشــیرى [كــه در ادبیــات . اصــرار داشــتند]از ايــن رو [آوردنــد و  روى
ِ فرھنگ  گذشته از اين، ھلنیسم در اين دوران به گونه. استفاده كنند اى فعال نبود كه سراسر

ً به واسطه به  عصر باستان كالسیك را در بر بگیرد، بلكه عمدتا ى نظريات و عقايد جديد دينى 
ً محدود، تقلیل پیدا كرد ى  سـلطه) م641 - 632(موج اول فتوحات اسـالمى . يك انتخابِ نسبتا

بخش امپراتورى ساسانى كه به شـدت  -به ھمین قیاس  -كامل اعراب را بر سوريه و مصر و 
شايد اقبالى كه اين فرصت را بـراى اعـراب فراھـم . تحت تأثیر ھلنیسم بودند، فراھم ساخت

ى آن زيسـته  كه ھمواره در حاشـیه -آورد كه گوى سبقت را از فرھنگ عصر باستان كالسیك 
شــان ھــم نبــود و در ابتــداى امــر نــیز، آن را بــه طــور  ورزى برباينــد، بــه دور از خصــومت -بودنــد 

اعــراب مســلمان را از ھمسايگانشــان ممتــاز ديــن و زبــان، . مشــخص درك و تصــديق نكردنــد
صر جديـد بـود نخستین وظیفه. ساخت . ى آنان كسب توفیــق در ايـن دو خصوصـیت متمــايز ع

اى كــه از گذشــته بــراى اعــراب مســلمان بـه مــیراث مانــده بــود، موجـب  وابســتگى فرھنگــى
بـا وجـود ايـن، تفـوق . گیرى يك مانع و حتى يك تھديد بر سر راه تحقق اين وظیفه شـد شكل

مه ستى در ھ ّن ھلنی ً ايـن نیـاز  دستاوردھا و عناصرى از تمد ى سـطوح، مشـھود بـود و دائمـا
 .وجود داشت كه حاكمان جديد آنھا را براى خود حاصل كنند

نه ) م750 - 660(امیـه  ى بنى ھنگامى كه سلسله جاى مدي به  سید و دمشـق  بـه قـدرت ر
اى خـود را آشـكار  آمیز به طور فزاينــده پايتخت امپراتورى اسالمى شد، اين تمايالت كشمكش

ى مساعد و مطلوب به سمت فرھنگ مسلط آن زمان گـرايش يافتنـد  اعراب به گونه. ساختند
كردند كـه بـدان وابسـته  كردند، اما ھنوز جرئت نمى داشت، استفاده مى و از آنچه عرضه مى

گـیرد  ھايى نظیر قُصیر عمره را ناديده مـى به ھمین علت است كه ادبیات عربى، كاخ. (شوند
بیش از نیم قرن پس از درگذشت پیــامبر اسـالم، پیـش از .) شناسد و آنھا را به رسمیت نمى

ّق فرھنگـى  كه زبان عربى زبان رسمى ديوانى شود و حتى پس از اين ھم، بى آن ترديـد تفـو
 - 670(اعراب ھنوز به حصول نپیوسته بود، حكام اموى در خالل دومین موج فتوحات اسالمى 

با بـیزانس بودنـد ) م711 كه در فتح اسپانیا به حد اعالى خود رسید، درگیر خصومتى سـخت 
ً در دوره( مان انـدازه ى اوج كام كه بعدا به ھ گر  سالمى، دي مپراتورى ا خوش ا ى  يابى و ايـام 

توانسـتند كـار  ؛ از اين رو كامالً طبیعى بود كه امويان نه مى)آمد سابق خطرناك به شمار نمى
مھم مطالعات رسمى فرھنگ يونانى را به عھده بگیرند و نه قادر بودند نسبت به آن تسـامح 

ّت ورزند؛ و شگفت ھاى ترجمه در مقیاسى وسـیع  انگیز نیست كه در زمان حاكمیت آنان فعالی
 .صورت نگرفت

میــالدى بــه قــدرت رســیدند و مركزيــت امــپراتورى  750موضــع عباســیان زمــانى كــه در ســال 
بود لى متفـاوت  حاظ بـه ك . اسالمى را با گرايش به شرق به عراق منتقل ساختند، از ايـن ل

ھاى فرھنگى بیگانه را به طور رسـمى تقبیـح و تخطئــه  ديگر لزومى نداشت كه پذيرش ارزش
 .كنند

ّـد  ى نخستین فعالیت توان درباره آنچه بر اساس روايت عربى مى صوالً مؤي ھاى ترجمه گفـت ا
ست  طبق اين روايات، نوشته. ھمین ديدگاه است ھاى يونانى مربوط به علم كیمیا بـه درخوا

ى اول قرن ھشـتم درگذشـت، بـه  ى اموى، كه در دھه ، شاھزاده)م683 - 680(خالد بن يزيد 
صطفان  لى را در ايـن . به عربـى ترجمـه شـد) اسـتپان(دست شخصى بـه نـام ا وضـعیت ك

ً بايد بر اساس ھمین گزارش ارزيابى كرد چـون طبابـت، دانشـى  كیمیا نیز ھـم. خصوص ظاھرا
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ستین دسـتاوردھاى  بود كه استفاده بر ھمیـن مبنـا يكــى از نخ ى عملى مستقیم داشـت و 
عراب را برانگیخـت فرھنگ ھلنیستى بود كه عالقه ى دانـش پزشـكى ايـن  در حـوزه. (منـدى ا

شتم ھمــه جـا  -ادعاى قابل مناقشه مطرح شده است كه ماسـرجويه  كـه در اواخـر قــرن ھ
ِ شاعر را ھمراھى مى ھرن  ابونواس عارف پزشـكى ا )كرد؛ احتماالً در آغاز اين قرن، دايرة الم

ahran )را از سريانى به عربى برگردانده بود(. 
كه مـى شتیبانى و تشـويق كسـى  خواسـت دسـت بـه ترجمــه ھر   -ى اثـرى بزنـد نیازمنـد پ

توانسـت از  بود؛ چرا كه به داليل سیاسى، خود خلیفه نمى -ھمچون عضوى از خاندان حاكم 
چنان اقدامى حمايت و آن را تأيید كند؛ از اين رو صحت روايت مربوط به خالد بن يزيد بعیـد بـه 

گــويیم كــه در آن  اى از علــم ســخن مــى بــا وجــود ايــن، مــا اكنــون از شــاخه. رســد نظــر نمــى
قرار ]  چنـان آن[شـود و  تـر يـك ھنجـار تلقـى مـى ھا بیش ھا و تحريف دستكارى مورد اعـتراض 

نه ھاى ترجمه به اين ترتیب شايد بتوان داستان معضل فعالیت. گیرد نمى ى  اى خالـد را در زمی
مه. ھا قلمداد كرد كیمیا در شمار افسانه ً ترج به طـور  به احتمال زياد، زمانى كه واقعـا ھـايى 

عات  صرافت افتادنـد كـه اطال فت مـردم بـه  پراكنده در دوران امويان به زبان عربـى صـورت گر
ً، به صورت شـفاھى ] شايد[مفیدى را كه  براى مقاصد شخصى بدان نیازمند بودند، مستقیما

عدادى از ) يا ادبیات ديگر كشـورھاى بیگانـه(يا كتبى، از طريق متخصصان ادبیات يونانى  كـه ت
ثارى  مالحظه. شدند، به دست آورند آن ھنوز در آن عصر يافت مى ین آ ى اصلى آن بود كه چن

شكى يـا علـم  نظر از آن ى عملى داشته باشند، صرف  استفاده كه اين اسـتفاده بـه دانـش پز
ى يھوديــت يــا مســیحیت بــود كــه  شــد، يــا شــايد مفیــد اطالعــاتى دربــاره كیمیــا مربــوط مــى

ھتر قـرآن بـه كـار گرفتــه شـود مى ھـاى اخـیر بـر آرا و  در سـال. توانست براى فھم و دريافت ب
مه موى را يـك واقعیـت تاريخـى  اى بسـیار وسـیع در دوره نظرياتى كـه وجـود فعالیـت ترج ى ا

 -ى  اگر نه ھمه -تر  در اين باره بحث شده است كه بیش. دانند، اصرار و تأكید شده است مى
ھـاى  ھا و اسناد ادبى، عصر ما قبل عباسـى را تـاريخ شـروع فعالیـت ادعاھايى كه در نوشته

نظر قـرار بگیرنـد كنند، بايد بر حسب ارزش ظاھرى اى قلمداد مى ترجمه ّ عباسـیان از . شان مد
گى بـا  شرق ايرانى برآمدند اين حقیقت، عطف به ھماھنگى و ھمخوانى بیش از پیش فرھن

ھايى كـه  دھد كه چرا ترجمه نشان مى -رغم تأثیراتِ يونانى  على -ى شرقى امپراتورى  نیمه
ِ ھندى صورت گرفته است در میــان نخسـتین آثـارى  از زبان فارسى يا از برخى مطالب علمى

توان نخستین آشنايى مسلمانان را با ارسطو به  در واقع مى. ھا آگاھیم قرار دارند كه ما از آن
گذشـته از ايـن، . به تعـالیم يونـانى منتسـب كـرد.) قـرن ششـم م(منـدى ساسـانیان  عالقه
یش ھمان فت سیاسـى  طور كـه پ فرھنگـى بـا  -تـر ذكـر شـد، عباسـیان ديگـر در مقـام مخال

 اين ھم عامل دي. ھلنیسم متوقف نماندند، در حالى كه اين امر براى بنى امیه میسر نبود
بش. جا محقق شـد گرى است كه به طور قطع در اين یش جن بر  ھـاى سیاسـى در قـرن پ تـر 

يك  صول و فـراھم ســاختن  یدتى مبتــنى بـود كـه بـراى توجیــه ايـن ا اختالف آرا و نظريات عق
تـر در مسـیحیت  فرايندھاى مشابھى پیــش. كردند ھدايت عقیدتى براى پیروانشان تالش مى

ً  ى رشد الھیاتى سخت پربار با پیچیدگى نیز پديدار شد كه در آن زمینه با ھـاى فلسـفى و غال
پـس از گذشـت ] نـیز[بدين لحاظ، مسلمانان . ھاى بنیادين را فراھم آورده بود درگیر با پرسش

يا اختیـار  -ھايى عمیق در باب مسـائل كالمـى  مدت كوتاھى، بر بحث یت خداونـد  نظـیر ماھ
به . شايق شدند -ھا اشارتى كرده بود  كه آنھا را تا آخر پى بگیرد، بدان انسان كه قرآن بى آن

فاع از ديـن  عالوه مسلمانان براى اين كه بتوانند در برابـر اسـتدالالت متكلّمـان مسـیحى بـه د
مى خود بپردازند، بايد با الھیات مسیحى آشنا مى تالش  كردنـد تـا آن را بـر اسـاس  شـدند و 

ً عباسـیان ديـدگاه عقیـدتى را بـر آراى معتزلـه  عقايد اسالمى دگرگون سازند؛ بنابراين، ظاھرا
يافتـه نیسـت، بلكــه شـمارى از  جا يـك گـروه سـازمان منظور از معتزله در اين(استوار ساختند 

كـه  -ى مسائل كالمى  ھاى فلسفى را درباره متفكران منفرد و اصحابشان بودند كه باب بحث
سفه مبتنى بر عقايـد و روش كه اصـوالً در فل مى ھـايى بـود  فت  نان يا مرو  -شـد  ى يو در قل

خالل ) گشودند فرھنگ اسالمى مى فاقى و تصـادفى نیسـت كـه معتزلـه در  شايد چندان ات
مأمون  ساز دھه ھاى حساس و سرنوشت سال  - 813[ھاى آخر قرن ھشتم تا زمان حكومت 
البته تأثیر و نفوذ معتزله را بـر . عربى را گسترش دادند -اى يونانى  ھاى ترجمه فعالیت]م 833

حكام عباسى بايد علت واقعى براى گرايش رسمى به میراث باستان كالسیك در نظر گرفت 
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 .ھاى مؤثرى فراھم آورد كه براى پذيرفته شدن اين میراث در اسالم، زمینه
ھـايى نظـیر پزشـكى،  كه موجب آشنايى مسـلمانان بـا دانـش با آن -گرايى عملى  نه منفعت

ظرى  و نـه منفعـت -كیمیا و علوم دقیقه شد كه برايشان مطلـوب بـود  ھـا را  كـه آن -گرايـى ن
توانست براى تقويت و تأيید يك  نمى -برانگیخت تا به مسائل كالمى و فلسفى اشتغال يابند 

ند فعالیت ترجمه شناخت و . اى گسترده كفايـت ك به طــور قطـع بـر  لم  در مفھــوم قرآنـى، ع
ينى يـك  تصديق گزاره ھا و مفروضات مربوط به موجوديت دينى و آشنايى با وظايف و تكالیف د

ً براى اشاره به دانش عقايـد  مسلمان، اشعار داشت و ديرى نگذشت كه از اين واژه اختصاصا
خود را از  و واجبات دينى اسالم استفاده شد؛ با اين حال واژه ى علم، داللـت وسـیع و كلـى 
سه و  جويى، در تعالیم نظـام دست نداد؛ بنابراين عالقه به دانش به صرف دانش منـد، فـى نف

انــدوزى، بــه طــور گســترده و مؤثــرى  ى ترجمــان عطــش آدمــى بــه دانــش در علــوم بــه مثابــه
ين نسـبت بـه علــم . برانگیخته شد ستايش و تمجیـد د اگر جايگاه محورىِ علـم در اسـالم و 

تــر و در مقیاســى محــدودتر صــورت  بــود بــه احتمــال زيــاد، نھضــت ترجمــه بـا تتبعــى كــم نمــى
 .گرفت مى

  مترجمان

ھـا عمـل  ھايى نیازمندند كه بتوانند در ھماھنگى و تطابق با آن قواى تاريخى به حضور انسان
مرتبط،  يكى از مشكالت بزرگ تاريخ، جايى است كه در ھـر مـورد و در زنجـیره. كنند ّى  ى عل

ى اسـالمى، قــواى  ھاى آغازين دوره در سده. اولويت با عوامل شخصى و غیر شخصى است
مادى در دسـت نابع  تنھـا افـراد . رس قـرار داشـتند حركت آفرين موجود بودنـد و بـدين روى، م

ً چنین كسانى . ى واقعى ترجمه را برعھده گیرند شدند كه وظیفه مناسبى بايد پیدا مى اتفاقا
مرو امــپراتورى اسـالمى يافـت مـى در میان اقلیت ى  شـدند و در رأس ھمـه ھاى ساكن در قل

زبان قرار داشتند كه اجدادشان خود، ادبیات يونانى را جذب ) سريانى(ھا مسیحیانِ آرامى  آن
یت. زبانشان ساخته بودند یانى كـه در میـان اقل ھـا  با اين حال فرھیختگـان، پزشـكان و روحان

بودند، زمانى كه احساس كردند قادر به مقاومت در برابر فشار فضاى فرھنگى متغیر پیرامون 
ك  ّ ند، بـه زبـان بومـى خــود تمس خود نیستند و به ناچار بايد خود را با زبان عربـى سـازگار كن

ً ھمه. جستند يك مورد استثناى قابل . ى مترجمان، مسیحیان كلیساھاى مختلف بودند تقريبا
ترديد، ماسرجويه است كه بنا به روايات، اصالً يھودى بود و در شمار نخستین كسانى اسـت 

ِ شھر حران مى. كردند كه از زبان سريانى به عربى ترجمه مى توان از  در میان مشركان صابى
زادگان فقط حامیان و پشتیبانانى بودند كه كـار را  مسلمان. ياد كرد) م901 - 834(بن قره  ثابت

حتى در  پرداختند؛ ترجمه را مترجمانِ كمابیش حرفه دادند و مزدش را مى سفارش مى اى يـا 
ھـاى  دادند كه در ازاى خدمتشان مواجب و مقـررى برخى موارد، مترجمان قراردادى انجام مى

ھـاى نھــم و  نمايندگان مشھور دانش يونانى در میان مسلمانان قرن. كردند منظم دريافت مى
، )م950. د(، الفــارابى )م899. د(، شــاگردش السرخســى )م870پــس از . د(الكنــدى : دھــم

ى آن ديگرانى  و البته ھمه) م992. د(العامرى ). م985. د(ابوسلیمان المنطقى السجستانى 
ستند بودند كه در ادوار بعـد آمدنـد، زبـان سـريانى يـا يونـانى نمـى لب مـوارد تمـام . دان در اغ

ى اين مترجمان داريم، منحصر به نامى از آنان است و ما ناچاريم كه بر  اطالعاتى كه ما درباره
كه اينــان ريشـه ھمین اساس گاه به گونه سیحى  ى نـامطمئنى چنیـن اسـتنباط كنیـم  اى م

ند، ]دسته از [آن . اند داشته نانى بود مسلمانان كه به طور كلى مخالف سرسخت فرھنگ يو
سك مـى بـا ايـن حـال . جسـتند به اين حقیقت كه مترجمان فرھنگ يونانى از كفار بودنـد، تم

سالم و در  مان بـراى ا حامیان مترجمان درگیر اين نكته نبودند، چرا كه به نقل العامرى، مترج
مرو اسـالم دسـت  فضايى متأثر از آن فعالیت كردند و از اين طريق به حقوق شـھروندى در قل

 .يافتند
ً جريانِ مستقیمى براى انتقال فلسفه ى يونان به جھان اسالم وجود داشته اسـت كـه  ظاھرا

رسد كه اين امر در فعالیت واقعـى ترجمـه، حداقـل  به نظر مى. گرفت از اسكندريه نشأت مى
از سوى ديگر، در خوزستان، جنوب بغداد، جايـى . ى آن، سھمى داشته است ى اولیه در دوره

اى ايفـا كردنـد،  كه خاندان بختیشوع در میانِ ساير پزشـكان متبحـر و حـاذق، نقـش برجسـته
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بـدين لحـاظ، پزشـكان . شاپور اھمیــت بسـزايى داشـت آكادمى پزشكى نسطوريان در جندى
سى  به ) م755 - 754(دربار خلفا از زمان منصور، دومیـن حـاكم عبا بـه ويـژه، بـراى پـرداختن 

ّت مساعدى داشـتند ھاى ترجمه ترجمه و حتى تأثیر بر جريان كلى فعالیت یان . اى موقعی از م
ــه ــى  دو حرف ــان (ى پزشــكى و كشیش ــه مترجم ــاغلى ك ــش[مش ــر  بی ــر ]ت ــان ب ــان آن از می

یش) خاستند مى مالى و  شد و ايـن گـروه بـه وضـوح از جنبـه ترى مـى به پزشكان توجه ب ى 
سر مـى مى. بردنـد اجتماعى در وضعیت بھترى به  یه بـا وجـود ايـن، بــه نظـر  ى  رسـد كـه تك

. ھاى موجود سريانى بود ى آثار پزشكى يونانى تنھا به نسخه شاپور در ترجمه پزشكان جندى
اھـل حـیره از نواحـى فــرات كسـى ) م873 - 808(برخالف روندِ رايج، حنین بن اسحاق بزرگ 

ھم  ى اضمحالل سلطه بود كه قاطعانه زمینه نان فرا ى زبان سريانى را بـر ادبیـات پزشـكى يو
ھاى ديگر، برخى متون قبالً به طور  ساخت، گو اين كه شايد پیش از وى نیز، حداقل در رشته

موع نمـى.  مستقیم از زبان يونانى به عربى ترجمه شده باشـد كز  در مج كه تمر تـوان گفـت 
شمارى از  فعالیت ترجمه در بغـداد و نواحـى شـرقى نسـطورى نشـین منجـر بـدين شـد كـه 

دانستند، يا دو زبانه بودند، پیشى  دان به طور عمده بر آنانى كه يونانى مى مترجمان سريانى
نانى را فـرا مـى آن. سريانى، زبان مادرى مترجمان بود. بگیرند ند و در آن  ھا بايـد زبـان يو گرفت

ّى و ويژه بود از زمان حنین بـن . عصر، فھمیدن زبان نويسندگان كالسیك، نیازمند آموزشى جد
انـد بـراى انجـام كارشـان از  اسحاق به بعد، اين مسئله كامالً مفھوم بود كه مترجمان موظـف

توانسـت كمكـى بـراى آنـان باشـد اسـتفاده  رس آنان بود و مى ى چیزھايى كه در دست ھمه
نگ آورنـد؛  آنھا مى. كنند كوشیدند تا جايى كه ممكن بود شمار زيادى از متون يونـانى را فراچ
مى ھا اين متون را با ترجمه چنین آن ھم مه جـا يافـت  شـد، مطابقـت  ھاى سريانى، كه در ھ

شرايط ھمیشـه آرمــانى نبــود؛ . دادند تا متن بھترى فراھم آورند و اصل يونانى را بھتر بفھمند
رو متون يونانى براى  دانست و از اين شد يا مترجم، يونانى نمى گاھى متن يونانى يافت نمى

 وى 
بود كه ھمگـان ترجمـه از زبـان سـريانى را . قابل استفاده ن در چنیــن مــواردى بـديھى اسـت 

ما  ى ترجمه زمینه ى پس مواردى ھست كه خود مترجمان درباره. دادند ترجیح مى ھايشان به 
ى  در فقــدان چنـان اطالعــاتى، مــا بايــد ھمیشــه امكــان وجــود يــك مرحلـه. دھنــد اطــالع مــى

بر  ى ترجمه واسطه بان ترجمـه  ما جـايى كـه ز اى به زبان سريانى را در نظر داشته باشیم؛ ا
بان سـريانى گواھــى نمـى ى ترجمـه ى واسـطه وجود يك مرحله دھـد، دلیلـى وجــود  اى بـه ز

 .ى مستقیم از زبان يونانى نشويم نخواھد داشت كه ما قايل به يك ترجمه
ھاى يونـانى و عربـى،  زبان. اى براى مترجمان به بار آورد شناختى، مشكالت ويژه مسائل زبان

نظــام ھنــد و اروپـايى از نظــر ســاختار . ســاختارھاى لغـوى و دسـتورى كــامالً متفــاوتى دارنــد
ً با زبان عربى  بیگانه است و نحو يونـانى نیــز  -ھاى سامى  ى زبان از خانواده -تركیبى اساسا

با عربـى، بسـیار  له، بـه ھمیـن ترتیـب،  ً آزاد واژگان و پیروسازى جم به سبب موقعیت نسبتا
ِ يـك  ھـايى كـه بـراى عربـى گذشـته از ايـن، ايـده. متفاوت است شت، ابـداع زبانـان تـازگى دا

مترجمان يونانى به سريانى چنین مشكلى . كرد شناسى مناسب عربى را ايجاد مى اصطالح
ھا را از زبان يونـانى اخـذ  آنان شمارى از واژه. ترين شكل براى خود حل كرده بودند را به ساده

ند؛ ھـم كردند، يا بسیارى از واژه یدى  ھاى جديد را از پیش خود اختراع كرد به تقل چنیـن آنـان 
ّت ھا قبــل تحـت  كوركورانه و ناسنجیده از نحو يونانى گرايش پیدا كردند كه زبان سريانى از مد

مد تأثیر آن قرار گرفته بود و نسبت به عربى با سـھولت بیشـترى بـه كـار مـى ايـن رونـد تـا . آ
یش زمانى كه دانشمندان براى دانشمندان ترجمه مى حال، ب تـر  كردند، پذيرفتنى بود؛ با اين 

ته و تحصـیل  ترجمه ً بـراى خلفـا، مقامـات حكومـتى، متكلمـان فرھیخ ھا به زبان عربى نھايتـا
ــان عربــى و ســبك ترجمــه گرفــت؛ از ايــن كردگــان عامــه صــورت مــى ــا حــد امكــان  رو، زب ھــا ت

بى . آورد ھاى اين طبقه از جامعه را بر مى بايست، خواسته مى تحت چنین شرايطى زبـان عر
ً زبان دوم محسوب مى يژه شد و مى براى مترجمان غالبا یاز و اى تلقّـى  توانست براى آنان امت

ى مشخصى نداشتند و بدين سبب، توجـه  شود؛ چرا كه خود آنھا در زبان عربى ادبى، داعیه
صبانه بـه مسـئله خود را به گونه ً غیرمتع ساختند ى واژه اى نسبتا . گزيـنى و سـبك، معطـوف 

یش مــى  سـخت سـھل] در كـار خــود[تر مترجمان اولیـه  بیش مواره پ آمـد كـه  انگـار بودنـد و ھ
نین  ى شخصى، ذوق و سلیقه مترجمى بنا به رأى و عقیده ُ ى خود را دنبال كند؛ با اين حال ح
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اش در آن برجسته بودند به كیفیت  ؛ و نوه)م910. د(و مكتبش، كه پسرش، اسحق بن حنین 
ند باال و موثّقـى در اصـالحات زبـان عرب قــرون  از آن. شـناختى دسـت يافت ندگان  جـا كـه خوان

طور اختصاصـى زبـانِ ادبیــاتِ ترجمـه نانى  وسطى به  بى را فــرا نگرفتـه بودنـد، بـا  -اى يو عر
شرفته نیــز  براى دانش(خوردند كه فھمشان دشوار بود  چیزھاى غريبى در آن برمى پژوھان پی

ھـاى بیگانـه و زبـان  ، با اين حال با حنین و مكتبش به سبب وفور ايده)وضع به ھمین قرار بود
 ھاى خود عربى، بسترى حقیقى فراھم ساختند و با تالش

اى مقدماتى يك ترمینولوژى علمى مناسب در زبان عربى ابداع كننـد،  موفق شدند تا به گونه
 .گويا اين تنھا تالشى نبود كه در اين مورد صورت گرفت

ھم بـه  گیرى فعالیت ترجمه اوج قرن د كاھش بـارزى را در  عى،  طور طبی اى در قرن نھم، بـه 
ى  ترين آثار پیش از اين ترجمه شده بودند و تنھا آثـار معـدودى بـراى ادامـه مھم. دنبال داشت

ِ يونانى. شد كار ترجمه يافت مى دانان، به دشوارىِ اين امر در بخـش  اگر چه در اسپانیا، يافتن
مال فشـارھاى سیاسـى بـر بـیزانس بـراى  شرقى جھان اسالم نبود، فرصت ھايى كـه بـا اع

چرا كه بیزانس منبع بسیار مناسـبى (آمد  ھاى كمیاب يونانى فراھم مى تسلیم كردن نوشته
مت اسـالمى . كاھش پیدا كرد) براى اين آثار شده بود ستیالى حكو مسـیحیانى كـه تحـت ا

ســنت فرھنگــى خــاص ايــن . شــان ســازگار كردنــد زيســتند، خــود را بــا محیــط فرھنگــى مــى
ً روى در نشــیب داشــت بــا ايــن حــال، در ھمــان دوره ھــم جريــان شـديد و . مســیحیان عمـدتا

ھا میان مسیحیان و فیلسوفان مسلمان رو به رشد نھاد كـه  پرثمرى از تبادل عقايد و انديشه
یل ابوشـرمتى  ، يحـیى بـن عـدى )م940. نسـطورى، د(در طرف مسیحى آن، كسـانى از قب

بن زرعــه )م974 - 893يعقوبى، ( بى، (، ا  - 942نسـطورى (و ابـن سـوار ) م1008 - 943يعقو
 .قرار داشتند) م1017پس از 

ھايى كه انجام دادند، بیش از ھر چیز سعى خود را مصروف اقتبـاس  اين دسته سواى ترجمه
آنھا معموالً دانشمندان، فیلسوفان و . اى كردند كه ترجمه شده بود و استفاده از مطالب اولیه

ندرت  ھـم چـون حنیـن و [متكلّمان حايز اھمیتى بودند، خالف مترجمان قرن نھم كه تنھـا بـه 
قى به شمار مى) ]م912 - 820(قسطا بن لوقا  ّ پس از قرن دھم، ديگر . آمدند دانشمندان خال

ند، وجـود نداشـتند ّن اسالمى را تحت تأثیر قرار دھ در میــان . مترجمان آثار كالسیكى كه تمد
ِ مسیحى، ترجمه نان اسـتمرار  جوامع ى تعدادى از آثارى كه براى آنان جالب توجه بود، ھم چ

 .يافت

 آنچه ترجمه شد

ھــاى عربــى از  ترجمــه(اثــر خــود ) م1907 - 1816(میــالدى اشــتاين اشــنايدر  1886در ســال 
ى  در دوره. ھاى خطى تقـديم كـرد اى ھم شد، به آكادمى نسخه ى جايزه را كه برنده) يونانى

ھـاى  ى بخـش ى بعدى، اين اثر در جاھاى مختلف منتشر شد و تجديد چاپى از ھمه ده ساله
ين اثـر، بـا آن. در گرانس صورت گرفـت 1960آن در سال  يادى از چـاپش گذشـته  ا ّت ز كـه مـد

یل كتـاب باره شناسـى است، ھم چنان به دل ثار پديـد آمـده در زمینــه اى كـه در ى ادبیــات  ى آ
ً تا آخر قرن گذشته ارائه مى توان گفت كه در مجمــوع  مى. دھد، ارزشمند است ترجمه، تقريبا

. شود، در اين اثر وجــود دارد اساسى و بنیادى تلقى مى] در اين باره جزو موارد[ى آنچه  ھمه
شمند  گزين اين مأخذ شود، مى اى جاى تا زمانى كه اثر تازه كار اشـنايدر را تحقیقـى ارز توان 

نانى  ى ادبیات ترجمه درباره خور و مناسـب بـه شـمار آورد -اى يو . عربـى و منبعـى كـامالً در 
ست،  ى كارھايى كه در سـال براى كسب اطالعات مقدماتى درباره ھـاى اخـیر انجـام شـده ا

عه. گبريلى و ج. توان به تحقیقات ف مى ثالً بـه مجمو ر بـا عنـوان .ى مقـاالت ر كرامر يـا م ِ والـز
ظات  جا الزم است كه به پـاره در اين. مراجعه كرد) 1962آكسفورد، (يونانى در عربى  اى مالح

ياد مـى. كلى بسنده كنیم كه در آنجـا  از مؤلفان ديگـرى در بحـث متـون ترجمـه شـده  شـود 
َدرسى مى ارجاعات بیش  .توان يافت ترى را به ادبیات م

ً برنامه به ى رايج در مدرسه فعالیت ترجمه اساسا ى  ھاى وابسته شد كه به نحوى پـس از غل
شكى، فلسـفى و  ھا با آموزش اين فعالیت. چنان به حیات خود ادامه دادند اسالم ھم ھاى پز

ً . مرتبط بودند) رھبانى(عرفانى  كه مسـتقیما ِ بیان نداشتند  آنھا ديگر توجه و اقبالى به دانش
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سرزمین به كار اھداف سیاسى مى سته و  شركان ناواب ھـاى مسـیحى  آمد و تنھا در میان م
یچ ترجمـه. جايگاھى رفیع داشت به  از شعر، تراژدى، كمدى يا ادبیـات تـاريخى يونـان، ھ اى 

یان بودنـد كـه جـزو برنامـه ھمه. عربى صورت نگرفت موزش ب شى از آ موارد بخ ھـاى  ى ايـن 
ِ . ھا قرار گرفته بود تحصیلى مدرسه از سوى ديگر، اشعار تعلیمى و پندآموز، نظیر كلمات زرين
ِ، فنومنـا  المثـل فیثاغورث، ضـرب ثار سـتاره] ھـا  پديـده[ھـاى منانـدر شـناختى  ىِ آراتـوس، يـا آ

ّت مدرسه ند و مترجمـان بـا آن  دوروتئوس، بخشى از سن بى راه يافت اى بودند كه به زبـان عر
 .انس داشتند

یت خـود بـه عربـى نقـل  آثار مربوط به فلسفه، طب و علوم دقیقه ً در تمام ى باستانى، تقريبـا
دھـد كـه  ى ھلنیستى متأخر رسیده است، نشان مى شدند و آثارى از اين دست كه به دوره

نه باره دانش كنونى ما در ايـن زمی عراب در ايـن بـاب  ھـا در ً بـا آنچـه ا نانى، اساسـا ى آثـار يو
شاخه. دانستند، تفاوتى ندارد مى ھـاى تخصصـى  علوم خفیه، مانند كیمیا، در شمار يكى از 

لوم ديگــر نیــز [علـوم خفیـه را ھمـان گـروه از دانشـمندان . علوم دقیقه قرار داشـت كـه بـه ع
مى] اشتغال داشتند نه رواج و توسعه  به گو ما ايـن كـار  صورت  دادنـد، ا نه  سیار محرما اى ب

ّ و اندازه مى  .ھاى رسمى نبود گرفت و در حد
ھـا آموختــه  كارھايى كه در شمار آثار كالسیك قرارگرفتند، جزو آثارى بودند كه بايد در مدرسه

اى  رو، الزم بود اين آثار با نیازھاى آموزشى و دوران متغیرى كه تحـوالت ويـژه شدند؛ از اين مى
ً ايجاب مى فان بـزرگ  چه بسا پیش مى. كرد، انطباق حاصل كنند را موكّدا كى از مؤل آمد كه ي

ھاى اجمالـى  ھا و شرح داد كه استفاده از خالصه چنان در اثر خود اِطناب و تطويل به خرج مى
ايـن اتفـاق در مــورد . شـد تـر پنداشـته مــى آن بـراى انتقـال مطالـب و منـدرجات اثـر، مناسـب

ً بـه واسـطه حا كه  ى اقتبـاس افالطون روى داد كه اعراب با نظريات وى ترجی ھـايى از آثـارش، 
ــه دوره ــاريخ آن ب ــى ى افالطــون ت ــه برم ــى میان ــورد برخــى از . گشــت، آشــنا شــدند گراي در م

تــرى فراھــم  شـد، اطالعــات بیـش ى آثارشـان نوشـته مـى نويسـندگان، تفاسـیرى كـه دربــاره
ِ آن براى ما  مى ساخت و به صورت تحت اللفظى ترجمه شده و به ھمین سبب صورت لفظى

مى ً اين اثـر از روى تفاسـیرش آموختـه  ّـت  دربـاره. شـد محفوظ مانده است؛ اما ترجیحا ى كلی
خش ھاى ارسطويى اعتقاد بر آن بود كه ھمه نوشته يى  ى اين آثار، به غیر از سیاست و ب ھا

ّ مشخصى شناخته شده بودند ً  اندوخته. از منطق، على الظاھر در میان اعراب تا حد ى نسبتا
یايش عظیمى از عقايد و انديشه گارش سـرودھا و ن يق ن ھـاى  ھاى حايز اھمیت يونـان از طر

ــارخ(مــذھبى  ــو ت ــر پل ــیر پالسیتافیلوســوفورم اث ــه نويســى ) نظ ِ (و اندرزنام دو صــورت مطــرح
ھاى ادبى كه به ويژه با روح روزگار باستان كالسیك در دوران افـول و نـزولش قرابـت و  فعالیت

شوارى . به جھان عرب منتقل شد) سازگارى داشتند ِ مؤلفان برجسته به د ً متون اصلى غالبا
كه از  ھا و ترجمـه شدند و فراگرفتن تفسیر و تأويل فھمیده مى شروح مبسـوطى  ھـاى آزاد و 

لوطین و . تر بود آمد، آسان اين متون به عمل مى شھور، ف مصداق اين امر، آثار نوافالطونیان م
صلى، . پروكلس بود جزء بـه جـزء از متـون ا با اين حال در طب و علوم دقیقه، تبعیـتِ كامـل و 

كه خــود (ترى رواج داشت  تر و دقیق ھاى صحیح ھا، ترجمه ضرورى بود و از اين رو در اين زمینه
گر چـه ). اعراب بعدھا اين متون را به صورت آزاد ترجمه و آنھا را شرح و تفسیر كردنـد حنیـن ا

ً به آثار پزشكى جالینوس متكى بود، به معرفى كامل مجموعـه ى آثـار پزشـكان بـزرگ  مقدمتا
تن اصـلى  اى از نوشته اھتمام ورزيد؛ در نتیجه، پاره جالینوس كـه م قى  ھاى فلسفى و اخال

از سـوى ديگــر . ھـاى عربـى محفـوظ ماندنـد ى ترجمه آنھا اكنون در دست نیست، به واسطه
سیار پراكنـده  ھاى اخالقى پلوتارخ كه سخت براى اعراب جالب توجه بود، به گونه نوشته اى ب

شك بـه ايـن سـبب  ى سريانى در غرب به دست آنان رسید؛ بى ھاى واسطه از طريق ترجمه
ّتى جـزو  ھاى اين آثار، كه بنا بـه پـاره يابى اعراب به نسخه كه دست لل تـاريخى يـا سـن اى ع

ست. ى رايج مدارس نبودند، دشوار بود برنامه يـاب  ى آثـار كــم يافتـه وجـوى نظـم مسلمانان، ج
به غايـت دشـوار و  مر  يونانى را در واقع در روزگار حنین بن اسحاق بر عھده گرفتند، اما اين ا

ّ و  پرزحمت بود، چرا كه انسان كر نـاب و تـام به علـت ديـدگاه و طـرز ف سطايى،  ھـاى قـرون و
براى انجـام چنیــن وظیفـه  ً اى  تمامى كـه نسـبت بـه موضـوعات عقـل و روح داشـتند، قاعــدتا

 .مناسب نبودند
ِ  كـه بیـش -ى ھلنیسـم متـأخر را  كه ذكر شد، مترجمان عـرب ھمـان مايـه و اندوختـه چنان تـر
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مى ِ مـا از عصـر باسـتان كالسـیك نـیز از آن نشـأت  گـردآورى و تنظیــم  -گـیرد  اطالع و آگاھى
ً . اى داشــتند كردنــد؛ بــا ايــن حــال، اعـراب از لحـاظ زمـانى بـا آن قرابــت قابــل مالحظـه طبیعتـا

سخه ترجمه لب ن كه اغ ھـايى كـه  كننـد، از نسـخه ھـاى يونـانى را معرفـى مـى ھاى عربى، 
ــه دســت مــا رســیده ــده و ب ــد قــديم محفــوظ مان ــن ان ــر و از اي ــژه ت ى لغــت  رو ســزاوار توجــه وي

جح  ى اَقدم، نسـخه اند، حتى اگر بپذيريم كه به لحاظ نقد متن، ھمیشه نسخه شناسان ى اَر
ھـاى آثـارى كـه اصلشـان  اين حقیقت، حايز اھمیت بسزايى است كه آثار يـا خالصـه. نیست

تازه  ھاى عربى محفوظ مانـده ى ترجمه مفقود است به واسطه انـد و البتـه امكـان اكتشـافات 
فھرست افتخارآمیز نويسندگانى كه بخشى از آثارشان فقط در زبان عربـى . ھنوز ھم ھست

ِروى اسـكندرانى، : به جا مانده است شامل ايـن اسـامى اسـت تئوفراسـتوس، اقلیـدس، ھ
ِ افسوسى، دروثئوس سیدونى، جالینوس، اســكندر افروديسـى،  پاپوس اسكندرانى، روفوس

نام پزشكان متأخرترى چون فیالگريوس و پاالديوس، . نیكوالوس دمشقى، پورفیرى و پروكلس
ِ مگنِزيايى، و نیز فالسـفه اح ثئومنستوس ّ ما  مگنس امسايى، و دامپزشك جر ى گمنـامى كـه 
ــم ــديونیم و ھ ــان م ــروكلس را بديش ــوطین و پ ــار فل ــم آث ــاس و تنظی ــان  اقتب ــام مؤلف ــن ن چنی

عه ى روايت ناشناخته ِ مجمو صلى مه ھـاى ا بى را نـیز بايـد بـدان  -اى يونـانى  ھـاى اندرزنا عر
له تبــادل آرا میـان ارسـطو و  پاره. فھرست افزود اى از نوشته ھاى مشـكوك و مجعـول، از جم

حجـم . ى مربوط بـه عصـر باسـتان كالسـیك قـرار گـیرد اسكندر نیز بايد در شمار متون بازيافته
یات مجعـول  به ادب بوط  سته -انبوھى از مطالـبِ مر اى كـه ايـن  سـواى آثـار نويسـندگان برج

مى -ھا بدانان منسوب شده است  نوشته كس  ثار ھلنیسـتى را منع سـازند و  به ھــر روى، آ
ِ فرھنگى، شايان اھمیت فرآورده با ھمه. اند براى تاريخ صاف، ايـن  ھا بـراى  ى گـران ى ايـن او ب

ِ مترجمان عرب ھسـتیم، بـا در نظـر  لغت شناسان كالسیك، كه ما آن را مديونِ سعى و تالش
ّتِ امر و به رغم جذّابیتى كه براى ما دارد، به مثابه ِ يك رويداد عظیم  گرفتن كلی ى پیامدِ فرعى

ِ جھان است و تنھا از اھمیتى جزئى برخوردار است  .در تاريخ

  اھمیت تاريخى اقتباس مسلمانان از میراث كالسیك

ستى در  تر گفتیم، محیط عربى كه پیش چنان اى كه اسالم در آن ريشه داشت، با تمدن ھلنی
. تماس بود و به اين جھت، قرابت و ھمبستگى خاصى با فرھنگ كالسیك در اسالم پديد آمد

قرار  كديگر  با ي ِ خالق آگاھانه  چندى بعد، رخداد نھضت ترجمه، اسالم و يونان را در يك كنش
ِ تحقیقات و تتبعاتِ عالمان، احیا شد. داد ِ اين امر، . میراث عصر باستانِ كالسیك در پرتو حاصل

بخشید و ايـن  اى نسبت به حیات بود كه به اسالم، گرايشى عقالنى مى پیدايش ديدگاه تازه
ــى  جھــت ــه[گــیرى عقالن ــه] ھــم البت ــراھم نیامــدن زمین ــه ســبب ف ھــا و بســترھاى الزم،  ، ب
بــه ايــن ترتیــب بــود كــه آنچــه مــا تمــدن . توانســت بــه خــودى خــود در اســالم بــروز يابــد نمــى

نان، بـه . خوانیم، متولد شد اش مى اسالمى در حقیقت مترجمان و استفاده كنندگان از كـار آ
مى(صراحت در پى بازيابى و تجديد حیات روح و جوھر تمـدن كالسـیك  توانـد روح يـا  يا آنچـه 

ِ انگیزه) جوھر اين تمدن انگاشته شود ھاى منفى براى سسـت  نبودند و تالش آنان تحت تأثیر
ى حیات غیر اسالمى نبود؛ به عكس، ھدف اصلى  آوردن به نحوه ھاى اسالم و روى كردن پايه

شتند  ھمه لى(ى مسلمانانى كه با میراث يونانى ارتباط دا آن بـود كـه بـه ) بـه جــز تعـداد قلی
َمند ِد شتم تـا دھــم در  بـا ايـن حـال، فراينــدھايى كـه بیـن قـرن. دينشان حیاتى تازه ب ھـاى ھ

ھاى اخیر  ھايى كه طى دھه تر از ھر يك از جنبش امپراتورى اسالمى پديد آمدند، بسیار بیش
د شده است كه به آنان عنوان رنسانس داده مى ُ ّت رنسـانس اروپـا  م به روح و خصوصــی شود 

تـوانیم آن را بــه معنـاى  اگر الزم باشد كه فرايندھا را در يك واژه توصـیف كنیـم، مـى. اند نزديك
ِ كامل نسبت به اھمیتى كه براى اين واژه قايلیم(كامل كلمه  رنسانس اسالمى ) و با آگاھى

 .بخوانیم
ى اين كه اگر برخى حوادث در جريان تاريخ جھان روى نداده بودند يا از جھات  انديشیدن درباره
شد، به طور كلّى ضايع كـردن و ھـدر دادن وقــت اسـت؛ بـا ايـن  شدند چه مى ديگر حادث مى

گر ايـن  وصف، مى ً به راحتى قابل تصور است كـه ا توان گفت با توجه به برخى حوادث، نسبتا
به ديگـر (پیوستند  اى متفاوت به وقوع مى حوادث رخ نداده بودند يا به گونه جه  ند بـا تو ھـر چ

Page 8 of 10

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\140.htm



كار چـه مـى) اتفاقات، اين امر به كلى محال و ممتنع اسـت باس  پیامـدِ  توانسـت باشـد؟ اقت
ته ممكـن نیسـت كـه . ى دوم است اسالم از میراث كالسیك در شمار اين دسته تصور اين نك

توانست بدون اين میراث، ترقى حاصـل كنـد؛ شـايد  چگونه تمدن اسالمى و تاريخ جھانى مى
فى حـد ذاتـه، بـراى  لب،  قدرت معنوى اسالم اصیل، توأم با شرايط سیاسـى و اقتصـادى غا

ى تاريخ  ثبات و دوام بخشیدن به امپراتورى فاتحان عرب كافى بوده و آن را به قدرتى در عرصه
ً بود ید را در نظـر بگـیرد. بدل كرده باشد، كه واقعا ِ نامحتمـل و بع . مـورخ ناچـار اسـت ايـن امــر

 ً تتبعاتِ عقالنى اسالمى، كه ما به ھنگام سـخن گفتـن از عظمـت تمـدن مسـلمانان، عمدتـا
سیك، بـه ويـژه از لحـاظ عوامـل  ھمان را در نظر مى گیريم، به طور كلى بـه عصـر باسـتان كال

از ايـن گذشـته، . ھاى محققانـه و علمـى وابسـته اسـت ى بررسى بنیادى، نظیر اصول اولیه
وگو  ھايش با روح و تعقل يونانى به ديالوگ و گفت ترين جلوه حیات عقالنى اسالم در اساسى

 :گويد غربى مى -گوته در ديوان شرقى . پرداخت
 .پرسم آيا قرآن، ازلى است؟ من نمى«

 .دانم آيا قرآن، مخلوق بود؟ من نمى
 .»هللا دارد ترى به وجه میگسار در ھر حال نظر تازه

بوده باشـد(يك مسلمان متعھد  شه!) امیدواريم كه میگسار ن ى  پیـش از آشـنا شـدن بـا اندي
يد دينــى  توانست بحث و مناقشه را درباره يونانى، نمى ى خلق يا قِدم قرآن، يا ھر يـك از عقا

بنیادين اسالمى كه بدل به مسئله شده بود، بپذيرد؛ تنھا پـس از بـه اھـتزاز درآمــدن ذھــن و 
ــانى  ــانس يون ــر رنس ــأثیرات  -روح مســلمانان در اث ــارف مســلمان تحــت ت ــه ع ــود ك ــى ب عرب

اى رويــاروى ببینــد،  ھلنیســتى، گنوسیســتى، ايرانــى و ھنــدى توانســت خداونــد را بــه گونــه
ند ھــر تمـدن . چنان كه او نیز بارھا چنان بدو نگريسته بود ھم نیز مان ين حـال، در اسـالم  بـا ا

ً اھمیت دارد، عناصر فردى نیست، بلكه مھم تركیبى است كه اين عناصر را  ديگرى آنچه واقعا
یادينى را بـر  مطالعات اسالمى بايد پرسش. آورد ى خود فراھم مى ى زنده در سازواره ھـاى بن

ھا،  ھـاى خالقانـه كرد كه ايـده انگیخت و براى پاسخ دادن بدانھا تالش مى مى ى موجـود در آن
مى كـه مسـلمانان بـا مــیراث يونـانى چگونـه رفتــار  ايـن: شـدند براى اسالم، اساسى تلقـى 

ستعداد ذاتـى و  كردند؟ اين مى كه چگونه مسلمانان اين میراث را با ساير عناصر فرھنگــى و ا
ِ بسیار مھـم كـه چـیز جديـد و اصـیلى كـه  ً اين پرسش سنتِ خود ھماھنگ ساختند؟ و نھايتا

 ى مسلمانان ظھور و گسترش يافت، چه بود؟ ھاى خالقانه خارج از تالش
اين نكته كه ظھور اسـالم گُسسـتِ غـرب را بـا عصـر باسـتان كالسـیك پايـان بخشـید، بـراى 

ِ اروپاى مدرن، درخور اھمیت بود نق . پیشرفت و ترقى در قرون بعدى، اروپـا بـا شـكوفايى و رو
به به مثا چه بـه  مادى تمدن اسالمى مواجه شـد و آن را، چـه  ید و  ى سرمشـقى بـراى تقل

تـر از ھـر چیـز  اما بیش. ى موضوعى براى ستیز و رقابت، يك ارزش آرمانى در نظر گرفت مثابه
به واسـطه كه  ى متـون از زبـان  ى ترجمــه ديگرى، اين حیات عقالنى اروپاى قرون وسطا بـود 

آثـار انـدكى بـراى . عربى، از دستاوردھاى مسلمانان در قلمرو علـم و تحقیــق، منتفـع گرديـد
تـر  بیش. ھاى واقعى دشمن دينشان ترجمه شد آشنا ساختن مسیحیان با خصايص و ويژگى

ند و در آن غرب راه يافت به  جـا پیونـدھاى بسـیار سسـتِ غــرب را بـا عصـر باسـتان  آثارى كـه 
جه ھاى ترجمه كالسیك استحكام بخشیدند، نتايج فعالیت ى  اى از يونانى به عربى بودنـد، نتی

 .فرايندى كه بقا و ماندگارى عمر باستان كالسیك را در اسالم متقبل شده بود

 :نوشت پى

 .ى جھان اسالم عضو ھیأت علمى دانشنامه*) 
 :ى كتاب ذيل اين مقاله برگردانى است از مقدمه. 1

- The classical Heritage In Islam by Franz Rosental; Translted from the German by Emile and Jenny Marmorstein; 
London, Routledge kegan Paul, 5791. PP. 1 - 41. 
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  82پايیز ـ  15   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
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