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اند؟آیا اعراب در تمدن غرب نقش داشته
فاضل غیبی

و برایمان ناآشنا شدن همماگذشتگانراهکمبلکه کم ،ماندیماز قافلۀ نوجویی و پیشرفت باز ما ایرانیان در پنج سدۀ گذشته نه تنها
این ناآگاهی چنان بود که .آگاه نباشد نمی تواند به تبادل و سنجش از دیگران بیاموزدکسی که بر داده های فرهنگی خودروشن است

.زده شدیمشگفت،ایمچه گذشتگان فهیم و دانشمندی داشتهکه یم، از زبان آنان شنید دا شد وپیایراندر"فرنگیان"سر و کلۀ یتقو
سینا، خوارزمی و رازی، نه تنها به ابناین گذشتگان مانند:برای تحصیل عازم فرنگ شدند دریافتند که جوانان ایرانیعدها کهب

Avicenna  ،Khwarismiو یاRhazesار می دانشمندان عرب معروفند! اگر هم اصر ، که شناسنامۀ جدید گرفته و به اندتغییر نام داده
به ندیشمند برجستهدر طول دو سه قرن اخیر چند صد دانشمند و اخودشانبرای اروپاییان، کهند، می دیدندکردند که آنان ایرانی بود

اروپاییان همین د! چنانکه چینی باشحتی مثالً خوارزمی، ایرانی، عرب و یا اهمیتی ندارد که اند، کوچکترینجهان عرضه داشته
انب" گرفتند و برایشان مهم نیست که مخترع آن هندی"همسایگان عر از ب می کنند، چون آن راقرنهاست که با "ارقام عربی" حسا

است. همینطور است "اسب نژاد عربی"!، که دیگر کسی فکر نمی کند که اعراب در آن صحرای یافته راه به غرب بوده اند و از راه ایران
سوزان اسبشان کجا بود؟! 

حاال فرق نسبت می دهند.پدید آمده را به "هنر اسالمی"این زمینهمسلمان در با اکثریتییهرچه در کشورها کههنر«بیچاره 
جواب می گیرید: هنر در اروپا یی هم "هنر مسیحی" است؛اروپا پس هنراگر بگویید:. اماایرانیمراکشی باشد و یا کند هنرمندش نمی

است و نه دینی!برخوردار ملی های ویژگیاز
اساس نظر اعرابکافی است سری به اینترنت بزنیم تا ببینیم از طرفه است و برای آشنایی با طرف دیگر تفاهم" دو"سؤ این البته 

آنجا که حتی بدون پرتویی است از تمدن عربی اسالمی! تاو دیگر مظاهر دانش و تمدن در غرب،معماری، پزشکی ، فلسفه،ریاضیات
! دانندجوشیده از سرچشمۀ اسالمی میآنرا هم،ضدمذهبی استدر اروپا، Enlightnmentآنکه متوجه باشند درونمایۀ "روشنگری"

بی و یا از راهدانشی است که آنان در خالل جنگهای صلیال کنند تمدن امروزی نتیجۀکه اعراب خیچه اشکالی دارد ،می توان گفت
پیشرفتهای غربیان تنها که مبنی بر اینهمین خیاالت متأسفانه جواب اینستکه ند؟ ر اختیار اروپاییان قرار دادد(اندلس)اسپانیا 

شته ندانویندانشیادگیریعالقه و نیازی به،اروپابابا وجود همسایگی،آنانباعث شد است، عربییجی از دریای دانش و بینشخل
روند.  گذشته فروبازگشت بهخواب  در پای کشورهای پیشرفته برسانند،خود را به باشند و بجای آنکه بکوشند

***
آثار اندیشمندان کهفروغ گشتدر اروپا بیغ دانش در قرون وسطا چنان چرا،شوداینستکه ادعا مییاد شده بینیخودبزرگبنیان

در همین دوران چنان دامنۀ تمدن و فرهنگ اسالمی اوج گرفته بود که در نتیجۀ "نهضت ترجمه"درحالیکهدوران یونان از میان رفت. 
ها این ترجمهبعدها هنگامیکهبه عربی ترجمه شد وارسطو) (بویژهدر دارالخالفۀ بغداد آثار فیلسوفان یونانی (در اواخر قرن دوم هجری)



ند و بدینوسیله راه توانستند با اندیشۀ یونانی آشنا شو اروپاییان ،دانده شدبه التین برگر (اندلس)دانشمندان اسپانیای مسلمانتوسط
اهی به نوزایی نمی و اروپا ر وگرنه آثار فیلسوفان یونانی در فراخنای قرون وسطا نابود گشته بودروشن کنند؛ جدیدبه عصرراخود

:مالتی به این مضمون برخورد کنیمتا هزاران بار با جمکافی است در اینترنت بدنبال عبارت "تمدن اسالمی" بگردیشاهد آنکه !گشود
حيات فكری مستقلیرديد و اروپا را به سویگباستان منجر به زنده شدن روح علمی و فلسفیو فلسفۀ يونان عربی اروپا با انديشۀ "تماس

i".رهنمون ساخت

هدف نوشتار هیات درآمده است.جزو بدیدر ایران نیزکه در کشورهای اسالمی و حتی برای برخی کسانچنان تکرار شدهاین ادعا 
در نوشتار های سیار پیچیده است جوانب آنمورد بحث باز آنجا که موضوع. استحد این ادعا درستببینیم تا چهستکهنیحاضر ا 

کوتاهی مورد بررسی قرار می گیرد.
گسترۀ زبان یونانی پیش از اسالم

بستھ شد، Justinianهای فلسفی اش بدستور قیصر روم شرقی، ژوستینیان م. که مدرسه۵۲۹آتن از پنج سده پیش از میالد تا سال 
تداومطوالنی اندیشمندان بسیاری در دوران ایندربود.هنرم مرکز اندیشه و در کنار اسکندریه و ُر طول نزدیک به هزار سالدر
بینی افالطون آشتی داد، یهودیت را با جهان)م.۲۰پ.م. تا ۵۰(از جمله پس از آنکه فیلون اسکندرانیشۀ یونانی کوشیدند.یاند 

مسیحیت م.)۳۵۴ـ ۴۳۰(مکتب نوافالطونی را بنیان گذاشت و راهی را نشان داد که با رفتن به آن سنت آگوستین م.)۲۰۴ـ ۲۷۰(فلوطین
بنا نهاد. گفتنی است که هر سۀ این فیلسوفان به زبان یونانی درس می گفتند، درحالیکه اولی در اسکندریه، افالطونیرا بر اندیشۀ 

.زندگی می کرد(الجزایر امروزی)Hippoدومی در رُم! و سومی در 
ابط بسیار از رو حملۀ اعرابنان در تمامی هزارۀ پیش از ایران و یو دانست. رواج یونانی تا حدی حوزۀایران پیش از اسالم را نیز باید 

چنان زبان یونانی را در ایران رواج داد که در تمامی ،بر ایراناسکندر)انجانشین(سلوکیان حکومت سال ۸۰برخوردار بودند.نزدیکی 
نمایشنامه های یونانی چنان رایج بود که مآبی)(یونانیهلنیسم ایراندر دربار،iiدوران پارتها و حتی در زمان دو پادشاه نخست ساسانی

همین بس که نیزدر ایراندربارۀ رواج فلسفۀ یونان.سکّه به دو زبان آرامی و یونانی ضرب می شدو به زبان اصلی به نمایش درمی آمد
قرار تصديقمورد و پژوهشتحقيقۀوسيلعنوانرا بهییارسطو منطقیعقالنخود ارزشیاز فرمانهادر يكي)م.۲۴۱- ۲۷۲(شاپور اول

iii.داد
و پرستش الهۀ مصری Isisنیایش بود، چنانکهنحصاری مسیحیت برقراری تسلط اتن از بستن مدارس آJustinianهدف ژوستینیان

را بصدا "قرون وسطی"ناقوس به آزاداندیشی در امپراتوری روم پایان داد و بدین وسیله او  . ممنوع کرد"میترا" و مراسم آیین مانی را نیز 
اینکه ivراهی ایران شدند.هفت فیلسوف رانده شده، م.)۵۳۱(در زمان خسرو انوشیروان حدود با بسته شدن مدرسۀ نوافالطونی آتن درآورد. 

، مشغول به تدریس شد(نصیبین، مرو و تیسفون) نشینمسیحیشهرهای و یا (جندی شاپور، ری و شیراز)در کدامیک از مراکز علمی چه کسی
جديد اظهارمحّققانكهچنانآنانم آنکه پذیرش آنان در این مراکز نشان از رواج یونانی در ایران ساسانی دارد و دانسته نیست. مسلّ

v.ندازنگشتبآتنبهدیگراندكرده

از میان نفوذ یونانی )م.۳۹۵بیزانس ـ(و روم شرقی(رُم)پس از استیالی مسیحیت بر امپراتوری روم و تقسیم آن به دو امپراتوری روم غربی 
به همان اندازه که در امپراتوری روم غربی زبان التین مسلط بود در امپراتوری روم شرقی (بیزانس) یونانی رواج داشت و بدین . نرفت
پراتوری وارث اصلی آثار اندیشمندان یونان شد. بمرور نه تنها در زبان بلکه در آیین و فلسفه هم تقارنی میان دو امبیزانسنیزسبب

حاکم شد و در روم فلسفۀ افالطونو زبان التین، کاتولیکمذهب در امپراتوری روم غربی، توان گفت،چنانکه در مجموع میبوجود آمد. 
.  فلسفۀ ارسطوو زبان یونانی، مذهب ارتدکسشرقی 

می یافتند. زیرا مسیحیت نخست در ترنزدیکخود را به سرچشمۀ مسیحیت نستوری و قبطی)،(ارتدکسدر این میان مسیحیان شرقی 
نخست به یونانی (از واژۀ یونانی "اوانگلیون")(پطرس پیش از آنکه به رُم برسد، در کنیسۀ آتن موعظه می کرد و انجیلدنیای یونانی زبان گسترش یافت 

.)و تازه در قرن چهارم میالدی به التین ترجمه شدنگارش یافته بود
که در نیمکرۀ بلو تا اسکندریه گسترش داشتبود)یونانی نه تنها زبان امپراتوری روم شرقی (بیزانس، لۀ اعراببنابراین تا پیش از حم

. شناخته می شداصوالً بعنوان زبان فلسفه و دانش غربی



آثار یونانیان
اعم از گذشتگانبخش عظیمی از آثارنه تنها ،کلیساقدرت گرفتنبا،از قرن چهارم میالدی به بعدباید از نظر دور داشت که این را ن

مطالب آنهاپاک می شدند تا بر پاپیروسهای لوحهحتی که بل، دنویسی آنان صرفنظر شاز باز فت ور مورد توجه قرار نگیونانی و التین 
viهای کلیسایی دادند!چنانکه بخش بزرگی از آثار یونانی جای خود را به متندیگری نوشته شود.

زمانها، ین بود که دو نوع "کاغذ" موجود در آنا ،تسلط انحصاری مسیحیتگذشته از عالقۀ اربابان کلیسا به،انگیزۀ این رفتار شگرف
پوسیدند و بدین می،طعمۀ آتش و یا موریانه نمی شدندهم بسیار گران بودند و اگر در طول قرنها حتی اگر ،یعنی پاپیروس و پرگامنت

ر گذشتگان پیوسته بازنویسی شود. که آثاسبب الزم بود 
نویسندگان، شاعران و حماسه سرایان یونان بسیاری از آثارازصفحههزاران،ارسطووافالطونآثارازگذشتهدر نتیجۀ همین کوششها،

سده پیش از ۸را با آنکه سرایش آنهاHomerگذشت قرنها را دوام آوردند. مثالً از آثار ُهِمر د!)نبه عربی ترجمه نشدهیجگاه ( با آنکه باستان 
۱۲۳اثر از مجموعۀ ۳۰پ.م.)۵(قرن Sophoclesدو اثر باقی مانده است. از سوفوکل ،دانسته اندقرن پیش از سقراط!)۴(میالد

تراژدی بجا مانده است. ۹۰اثر از ۱۸پ. م.)۵(قرن Euripidesاوریپیدنمایشنامه و از 

اثر ُهِمر نظر کنیم: دوOdysseeو "اودیسه"Ilias"ایلیاد" به ی داشته باشیم تصور چنین آثاری گذشتسر از برای آنکه 
از میان رفت. امروزه اما دو سوزیدر آتشدر کتابخانۀ اسکندریه وجود داشت، که متأسفانههنوزت کامل این دو اثر قرنهارونوش

ز قرن دوم و نسخۀ برلین از قرن سوم میالدی که هر دو در قسطنطنیه پیدا شدند و با رونوشت بر پاپیروس موجود است: نسخۀ لندن ا
یک به شناسان بسیار نزد م. بچاپ رسید و به نظر کار ۱۵آنکه هیچکدام کامل نیستند از مقایسۀ آندو نسخه ای فراهم آمد که در قرن

قرن پیش نگارش یافته است. ۲۸آنست که
نجا که تا آنشمندان و سرایندگان،با توجه به شمار فراوان اندیشمندان، نویسندگان، داآثار یونان باستان، بنابراین روشن می شود که 

شده و در همان حوزۀ فرهنگیند نگهداری ز میان آنان برخاسته بودی که نویسندگان این آثار اممکن بوده است، طبعاً از طرف مردمان
سروده و چکامه گرفته تا داری این نوشتارها از نمایشنامه،نگهند. ت چاپ زندگی ابدی یافتتراع صنعبا اخآنکه دست به دست گشته تا 

تومار پاپیروس وظیفۀ کوچکی نبود و بشریت نگهداری این میراث فرهنگی را از جمله مدیون آثار علمی، فلسفی و تاریخی بر هزاران 
ا آنها را به حد امکان از دستبرد دندان زمانه حفظ کردند. هراهبانی است که در دیرها و صومعه ها با رونویسی مکرر متن

آثار ارسطو
آثار او با اینهمه viiرساله نوشت"۵۵۰سال ۴۰ای پرکار بود و در طول نزدیک به "ارسطو نه تنها اندیشمندی سترگ، بلکه نویسنده

شدند: یکی و بخش تشکیل میاز داصل دراین آثارد. را که از یونان باستان بجا ماند تشکیل می دهکوچکی از همۀ آنچهبسیار بخش 
بنام (برای تدریس در آموزشگاه خودبصورت یادداشت چه که استاد رساله برای استفادۀ همگانی نوشته و دیگر آنآنچه که او بصورت 

بجا اثر۱۰۶نوشتار بوده است، تنها ۴۶۰نگارش کرده بود. بخش نخست بکلی از میان رفت و از بخش دیگر که گویا )Lyceum"لیسه"
viiiمانده است.

فروخته شد و بخش دیگر نزد یکی از شاگردان او پ.م.)۲۸۸(تأسیس بخشی از این آثار پس از مرگ ارسطو به کتابخانۀ نوبنیاد اسکندریه 
(کتابخانۀ اسکندریه آپلیکون حاکم آتن آنها را به قیمتی گزاف خرید و به ترمیم و بازنویسی آنها فرمان داد. ،ماند. تا آنکه پس از مدتی دراز

ین آثار به رُم انتقال یافت. سردار او بنام ا پ.م.)۸۶(Sullaمی سردار رو) با تصرف آتن بدست از این بخش هم رونوشتی خریداری کرد
(به همراه اسیری یونانی بنام دیگر را یکمی دیرتر بخش بزرگی از آثار ،که شیفتۀ فرهنگ یونانی بودLucius Lucullusلوکولوس 

Andronikos(بهتر از او قابل تصور نبود. به رُم آورد. برای ترجمۀ آثار یاد شده به التین کسیکه پیش از آن سرپرست مکتب افالطونی در آتن بود
تقسیم وتقسیم کردPragmateiaاو نیز بدین همت گمارد و نه تنها آنها را ترجمه کرد، که با توجه به موضوع بحث به کتابهای چندی

ixاست.برجابندی او تا به امروز هم 

ای از آثار ارسطو مجموعه(رُم و اسکندریه)در دو مرکز مهم فرهنگی آن دوران ،و هفت قرن پیش از اسالمبدین ترتیب پیش از تولد مسیح 
. اما آنچه که گیردمورد استفاده، تفسیر و تحلیل فیلسوفان رومی قرار برگرداند، تابه التین کاردانی این مجموعه را ترجممو دفراهم ش



و ، ایلغارهای مکرر بربرهان زمانهتهدید می کرد، دنداصفحه نوشته می شد)۲۰(به شمارش امروزی بر هر توماری حدود تومارهای پاپیروس را 
و ان عرب)م. بدست مهاجم۶۴۲و دیگر بار xپ.م. بدست یولیوس سزار۴۸(یکبار در مانند دو بار آتش سوزی اسکندریه حوادث ناگوار دیگر بود:

.تومار پرگامنت از میان رفتهزار ۲۰، که در طی آن م.)۴۷۵(آتش سوزی مهیب کتابخانۀ قصر کنستانتینوپل
ترجمۀ آثار یونان باستان به عربی

پس از تسلط اعراب بر ایران، سرزمینهای شرق . نی آثار یونانی به عربی ترجمه شدبه چه انگیزه و بدست چه کسااکنون باید دید
ن بنابراین آنچه که امروزه از آن بعنوا، طبعاً هیچ چیز مهمتر از رواج آیین و زبان عربی نبود. ی حکام  عربمدیترانه و شمال آفریقا، برا

باید موردی بسیار استثنایی دوام آورد، دو سه دهه در دارالخالفۀ بغداد تأسیس و م.)۸۳۰(توسط مأمون "نهضت ترجمه" یاد می شود و
نماند تا بتواند کشورهای زیر سلطۀ بجانتایج و اثراتی از آنی کوتاه محدود ماند وبه مدتتلقی گردد.  بدین سبب نیز این "نهضت" 

گی در نمی توان نهادهای فرهن، Tibiشناس سوری، بّسام طیبی وانگهی به قول اسالمبیاندازد. خلفا را به جادۀ آزاداندیشی 
قابل به هیچ وجه ،شدهگاه" نامیده"دانشبغداد و قاهرهدر آنچه که کشورهای اسالمی را با مشابه آنها در اروپا مقایسه کرد. مثالً  

د و آن محیطی برای اندیشه و پژوهش آزاد است نیست و "حوزه های وفهمیده می شuniversitas literarumبا آنچه در اروپا از مقایسه 
xiاسالمی" که کارشان تنها حفظ و انتقال کالم و فقه بود حداکثر مدرسه بودند و نه دانشگاه.

اعرابی آیاباید پرسید،عالقۀ "اعراب" به دستنوشته های یونانی نمی توانست بیشتر از عالقۀ خود یونانیان و رومیان باشد وبهر حال
آثار بیگانگانآشنایی با عالقه ای به ، نوشتن و خواندن یاد می گرفتند،قراندر سایۀ نشرای نخست اسالمی، تازههکه در سده

اما پاسخ این پرسش مثبت است. زیرا اعراب مانند همۀ دیگر اقوام بیابانگرد به دو رشته از علوم عالقۀ ،شگفت انگیز است؟ دنداشت
ترجمه شده از یونانی که در کشورهای عربی ماندگار شد بدین سبب نیز آثار xiiشناسی و دیگری پزشکی.خاصی داشتند:یکی ستاره

بیشتر از بقراط، جالینوس و بطلمیوس بودند و نه کتابهای فلسفی، که اگر هم ترجمه شدند اغلب از میان رفتند و به تأثیری ملموس 
به ترجمۀ آثار مربوطه همت کنند.خود آستین باال بزنند واعرابچندان نبود کهنیز به "نجوم و طبابت"عالقهالبتهدست نیافتند.
xiiiبقدر کافی بودند تا این خدمت را انجام دهند. )(بندگانوانگهی موالی 

ل نبوده، بسیار دشواربا توجه به امکانات آن دوران باید اعتراف کرد که ترجمۀ آثار فیلسوفان یونانی به عربی اگر محااز این گذشته، 
این نقاط مشترک بودند ووابسته با دو سطح رشد کامالً متفاوت رهنگی به دو حوزۀ فساده که یونانیان و اعراببوده است. بدین دلیل

ی هایدر زبان عربی نیز واژهطبعاً و های یونانی نداشتندو دادهاعراب اصوالً شناختی از بسیاری دانشها .محدود بوددو حوزه بسیار
"تراژدی" و "کمدی" را "مدح" دو واژۀ(بوطیقا!)شعر""فنّ مترجم کتاب ارسطو بنام مثالً برای بیان مطالب کتابهای یونانی وجود نداشت. 

xivهنری هیچگاه در کشورهای عربی زبان شناخته نشود!شد که مفهوم واقعی این دو رشتۀو باعث و "هجا" ترجمه کرد

شامل برخی توصیه های فقطان دموکریت باشد. کتاب مزبورمنسوب به "حکیم ذیمقراطیس" که باید همنمونۀ دیگر کتابی است 
اخته ماند.نمفهوم "اتم" بکلی ناشیدر کشورهای عرب؛ بدین سبب نیزاز فلسفۀ دمکریت خبری نیستو در آنپزشکی است

اندیشه های بیگانه نداشتند و ترجمه به عربی نیز با توجه به حال باید پرسید، اگر خود اعراب عالقۀ چندانی به شناخت فرهنگ ها و
مترجمان این آثار چه کسانی و به چه انگیزه ای به این کار همت گماردند؟ پاسخ اینستکه ،امکانات آنروزگار بدین دشواری بود

توانایی الزم برای از می کوشیدند. اینان تنها کسانی بودند که خوددر راه حفظ و تبلیغ آیینغیرمسلمانانی بودند که از این طریق 
یا سریانی بود و می کوشیدند در بهترین حالتچنین کاری نیز برخوردار بودند. بدین صورت که زبان مادری آنان یونانی، آرامی و 

محتوای متن های مورد نظر را بصورت ترجمۀ آزاد به عربی بیان کنند. 
ن به یونانی بود و زیر آنا"کتاب مقدس"نام برد که ) (پیروان اسقف ایرانی قسطنطنیهینستور مترجمان می توان از ایرانیانچنین از جمله 

دیگر یهودیان بودند که در این نواحی از دیرباز در پزشکی و فلسفه مهارت یافتند. ومت خلفا بسادگی بر عربی تسلط سلطۀ حک
داشتند و در واقع اینک کتابهای یونانی مورد استفادۀخود را به عربی ترجمه می کردند. 

او ویژگی های یاد شده برخوردار بود:دقیقا از،مترجم آثار یونانی به عربیxvمهمترین و پرکارترینم) ۹۱۰-۸۳۰(حنین بن اسحاق
بیشترین آثار او را ترجمۀ کتابهای xviآموختن ادبیات عرب گذراندبھدر جوانى مدتى را در فارس «بود که (نستوری)مسیحییپزشک
پزشکی معروف در چشماز او دو کتابکتاب به سریانی)۷۵کتاب به عربی و ۵۸گویا (تشکیل می دادند،جالینوسبقراط و ، یونانیانپزشک

اما بمدت !"که (دانشمندان) در انتساب این آثار به حنین تردید جدی دارندضعیف است"زبان نگارش عربی آنها چنانکه xviiمانده استبجا



با اینهمه حنینxviiiگرفت.صورت میآنهاعربی با مراجعه بهدر  تمامی کشورهای پزشکی) (چشمهشت قرن آموزش و امتحان کحالی 
ت اکتفا می کردند و در برخالف اغلب دیگر مترجمان که به ترجمۀ لغت به لغبن اسحاق را باید سرآمد مترجمان این دوره دانست زیرا که

ته و محتوای متن را لب می پرداخابه تلخیص و یا توضیح مط،می نوشتند، او با احاطه بر موضوعاتی نامفهوم به عربییها نتیجه متن
. کردمیبه عربی ترجمه 

آثار فلسفۀ یونانی حاصل کردند،زبان از ترجمۀدر مجموع می توان گفت، آنچۀ جوامع عرب،در پزشکی و نجومی یها متنصرفنظر از
هم قرنها طول کشید تا جای خود را در حوزه های اسالمی باز کرد و به آن "حکمت قدما" می گفتند که بود که آنن منطق ارسطوییهما

مّتی بن یوسفاز فلسفۀ ارسطو  رامنظور همان یونان قدیم بود. آموزگاران نخستین آن هم غیرمسلمانان بودند. چنانکه فارابی منطق و 
ان نمی توانستند از دیگر زمینه های فلسفۀ یونانی سودی ببرند و بدون استثنا همۀ وگرنه مسلمانت.اوسآموخت، که نامش گواه آیین

روبرو شدند م.)۱۱(قرن و غزالی م.)۱۰(قرن کسانی مانند اشعری بزودی با تکفیر سینا، فارابی، سهروردی، ..) (مانند ابننمایندگان این فلسفه 
در وبا اندیشۀ یونانی بود ناپذیری اسالمکانون این کشاکش همان آشتیو از بدینوسیله اندیشۀ آنان به جریانی فکری بدل نگشت. 

"اسالم اصولی در مقابله با فلسفۀ یونانی به پیروزی نهایی دست یافت".:باالخرهتهاجم بر اندیشمنداننتیجۀ 

عربیترجمۀ آثار ارسطو به 
یکی دو جملهازجا مانده است. بشماری انگشتتنها بخش کوچکی به عربی ترجمه شد و از آن میان اثر بجامانده از ارسطو ۱۰۶از 

ً به نوشتار که  از به علل مختلف اشاره شدها نه تنها ناقص بلکه چنانکه ین ترجمهمتأسفانه ا xix.نسبت داده شده استاواشتباها
. بودهای یونانیهای عربی برای واژهلبود معادنهاآنه یکی از کبرخوردار بودندنازلیکیفیت بسیار 

کتاب اصلی ارسطو دربارۀ ای به عربی صورت نگرفت، حتی نه تنها از شعر، تراژدی، کمدی یا ادبیات تاریخی یونان، هیچ ترجمه
xxنشد.ترجمهبه عربی اصالً " نیزسیاست"

رساله ۱۵که از )ماوراءالطبیعه(متافیزیک" "ماندگار و تأثیرگذار بودند:  یکیاب از ارسطو در کشورهای عربیدر نهایت ترجمۀ دو کت
ترجمۀ آنها را به افراد زیر نسبت داده اند: xxiاند.نامگذاری شدهونانی حروف الفبای یتشکیل شده و با 

یهودی)پزشک (الف کبری) نظیف بن ایمن ِقس (Αآلفای بزرگ، مسیحی)پزشک (الف صغری) اسحق بن حنین (آلفای کوچک αکتاب 
ترجمه کرد.(تنها "فیلسوف العرب" )الکندی به سفارشJustaciusبه بعد را "اسطاث" βاز کتاب بتا 

ُ دیگر:کتاب دو ،ترجمه شد و "شارحین"))نستوری((احتماًال توسط ابوبشر متی شامل شش رساله دربارۀ منطق نیز Organonرغنون""ا
دامن زدند که آرای یتصور نادرستبهها اضافه کردند ورا به اشتباه به آنxxii(شعر)و "بوطیقا"(خطابه)رسالۀ دیگر ارسطو یعنی "ریطوریقا"

.سازدمطرح می(برهان، جدل، سفسطه، خطابه و شعر)"صنایع خمسه"بصورتارسطو را 
دربارۀ تعداد آنها ند صرفنظر می کنیم ، زیرا یونان باستان به عربی ترجمه شددیگر که گویا از مجموعۀ آثار رسالۀاز اشاره به چند 

ها تنها اسمی از میان رفتند و از آنپس از "نهضت ترجمه"ی وجود دارد؛ بدین علت که بسیاری از کتابهای ترجمه شدهتصورات نادرست
کوشید نام xxiii"الفهرست"در ق.)۳۷۷دو قرن بعد(دانست که"ابن ندیم"این تصور را می توان از جمله بجا مانده است. مسبب

کتابهای نامبرده از میان رفته اند و چنانکه باالیی از درصد آنکهحالجمع آوری کند. دوران او به عربی وجود داشته کتابهایی را که در
در همان زمان از ، زیرا که یا بودهندیدهنامبرده،"الفهرست"بهایی که  در بزرگی از کتاتحقیقات اخیر نشان داده اند خود او قسمت

میان رفته بودند و یا  وجود آن تنها روایت شده بود. 
یترجمۀ آثار یونانی از عربی به التین

چه ضرورتی داشت بدین جهتند. یونانی به التین ترجمه شدبجا ماندۀآثارتمامی در قرن اول پیش از مسیح اشاره شد،کههمانطور 
ین است که در درازنای این به التین ترجمه شود؟ پاسخ ا دوباره بی )عر بهسریانیبهیونانیاز (که  پس از ده قرن کتابهایی از دست چندم 

در متن باعث شده بود ، بعدها صورت گرفتیگری کهترجمه های د عمدی و یا سهوی در متن ودستبردنویسی های مکرر، هزاره و رو 
گوناگونی به اندیشۀ یونانی کامالً برخوردهای مسیحیمذاهب بدین دلیل کهد. یهای موجود به التین اختالفاتی بوجود آ 



پیش از پیدایش درحالیکه برخی دیگر مثالً سقراط را مسیحی،می دانستندلحد"م"، فالسفۀ یونان را .چنانکه برخی از آنهاداشتند
مسیح می خواندند! 

از اینرو در سده های دوازده و سیزده xxivباشد.توانست کمکی میتین با ترجمۀ عربی آنهااز این نظر مقایسۀ متن های موجود به ال
Gerardراهبی بنام از جملهاینبار نیز مترجمان نه عرب، بلکه اروپایی بودند. ی به التین ترجمه شدند.میالدی آثار موجود عرب

Cremonensis)۱۱۸۷که در میان آنهادر طول چهل سال دستکم هفتاد اثر علمی و فلسفی از عربی به التین ترجمه کردکهم.)۱۱۱۴ـ ،
ی خوارزمAlgebra ""الجبر و المقابلههاز جملیکیز یو فیاضینوشتار ر ۱۷و نایسابنCanon" از جمله "قانونیپزشککتاب ۲۴

xxvبچشم می خورد!

ً از کوشش پاپ، به منظور پایان دادن به ناهمگونی های یک سده بعدهای او نتیجۀ مطلوب بدست نیامد و  بدین سبب اما ظاهرا
ای برخوردار گذارده می شد که از توانایی ویژه. این وظیفه باید برعهدۀ کسی سفارش دهدجدیدیکامالً ترجمۀ مجبور شد موجود، 

پاپ به او نام داشت.م.)۱۲۱۵ـ William of Moerbeke)۱۲۸۶یکی از شهرهای یونان بود و Corinthباشد. او اسقف کاتولیک در 
ای که بر این دو زبان داشت، ورد. وی با احاطه بیااز ارشمیدس تا ارسطو فراهم موجود یونانیهمۀ آثاراز ینوینفرمان داد که ترجمۀ

شناخت یونان باستان قرار دارد:مهم ای از عهدۀ این وظیفه برآمد و ترجمۀ او تا به امروز مبنبا دقتی شایانبخوبی و 
های بارزی داشتند و از عربی به التین با هم تفاوتیدهای جد شین از یونانی به التین با ترجمههای پی"علت کارش این بود که ترجمه

xxviترجمه های ناقص و بدی که از یونانی به عربی صورت گرفته بود بانی این مشکل شده بودند."  

پس از مدتها محاصره به تصرف ترکان (قسطنطنیه)Constantinopleم. ۱۴۵۳بسال یافت! می دانیم کهنپایان همکار به اینجاالبته
شهر و کشتار و غارت مردمان، کلیۀ کتابهای موجود ی روم شرقی فرو ریخت. اما پیش از تسلیمعثمانی درآمد و آخرین پایگاه امپراتور 

،تابهای یونانیقل شد. این مجموعۀ عظیم و نفیس از ککشتی به ایتالیا منتچند با (ایاصوفیه)Hagia Sofiaی در کتابخانۀ کلیسا
از جمله مارسیلیو د. نتر از پیش از آثار یونان باستان بدست دهای بسیار جامعباری دیگر ترجمهنشمندان ایتالیایی را برانگیخت،دا

متن های نویافته از افالطون و ارسطو  را به ،شناس برجسته و فیلسوف نوافالطونیزبانم.)۱۴۳۳ـ Marsilio Ficino)۱۴۹۹فیچینو  
ین ترتیب اگر بد م. با استفاده از صنعت تازۀ چاپ منتشر ساخت. ۱۴۸۴اضافۀ متن های پیشین از نو به التین ترجمه کرد و به سال 

یابند ایی باورنکردنی بغنجینۀ آثار بزرگان یونان باستانگنباعث شد بشماریم، دستکمتمدن بشری بر ای"سقوط قسطنطنیه" را ضربه
.دوارد آیای عظیم بر نوزایی اروپا و تکانه

به استناد امروزه منبعو شاید جالب باشد که بدانیم قرار گرفتند آثار مزبور مورد ترجمه، مقایسه و دسته بندی اپس از آن هم بارها و باره
Wernerارسطو ، ترجمۀ کامالً نوینی است که زبان شناس آلمانی،  Jaeger)۱۹۶۱بعمل آورد. بنابراین در قرن بیستم م.) ۱۸۸۸ـ

اروپاییان هیچگاه چنان جلوگیری نمی کرد وهیچ چیز جز دندان زمانه و حوادث طبیعی از گذار آثار یونان باستان به "اروپا"،بینیممی
در همان آثار آنان،اندیشۀ فیلسوفان یونانشدند که ارزش آثار گذشتگان خود را ندانند. وانگهی پس از هماهنگی مسیحیت و نمنحط 

چنان آن کمیت ناچیزی که به عربی و سپس به التین ترجمه شد از اینرو xxviiای از تقدس یافته بود.ون وسطا نیز برای اروپاییان هالهقر 
ارنست جهان بازی کند.تداوم فرهنگی آن سوی نقشی در د که هیچگاه نمی توانست از کیفیت چنان نازلی برخوردار بواندک بود و 

باره  م. دراین۱۸۸۳ی است که بدین مطلب توجه کرده است. او در خطابۀ معروفش بسال شناسنخستین شرقم.)۱۸۲۳ـ ۱۸۹۲(رِنان 
گفت: 

ای لسفھبود. فیونانھ شدۀآشفتۀفلسفمانھفلسفھ، زیرا اینچندانی برخوردار نیستاز ارزشمسلمانانبھ فلسفۀ منسوب"
بود شدهترجمھنادرستصورتبھھمای و آنآشفتھاز متونای بود كھدر اسپانیا آموختند، فلسفھاز مسلماناناروپاییانكھ

xxviii".ببرنداصلی بزنند، نتوانستند بھرۀ مفیدی از آناز متوندرستترجمۀبھدستخودشاناز آنكھو لذا (اروپاییان) پیش

زبانهای کشورهای تحت "نهضت ترجمه" نقطۀ عطفی در رشد زبان عربی بوجود آورد و با سرازیر شدن واژه های از دید امروز با اینهمه 
انگیز داد. مهمتر از آن این "نهضت" را باید در واقع نقطۀ گذار اعراب از "نظام شفاهی" عربی امکان رشدی حیرتزبان به ،تسلط اعراب

"نهضت ترجمه" بود که در بغدادکارگاه ذ نمی دانستند و تازه به موازاتت. زیرا اعراب تا آنزمان نوشتن بر روی کاغبه کتابت دانس
بطول انجامید و با سال ۱۵تنها در زمان خلیفه امین این "نهضت" هرچند که باید در نظر داشت که xxixکاغذسازی بوجود آمد. 

و بدین سبب هم نتوانست به تحولی از نظر علمی و فلسفی  در کشورهای شدهبساط آن در هم پیچیدحاکمیت خلیفۀ بعدی



و این در تمامی کشورهای تحت تسلط اعراب داقلی از آزادگی اندیشه نیاز داشتزیرا چنین تحولی در نهایت به حزبان دامن زند.  عربی
تغییری وارد آورد. نآو سپس عثمانیان هیچگاه پدید نیامد و گستردگی زبانی ناشی از نهضت ترجمه هم نمی توانست در

سبب بجای "مدح" سینا به یقین بر مفهوم "تراژدی" و "کمدی" آگاه بوده و بدین: جالب است بدانیم ابناما پرمعنی آنکهنکتۀ کوچک 
شن است که کوشش کسانی  البته روxxxودیا" و "کومودیا" یاد کرده است!از "طراغی خود"شفا"در کتاب ،عربیو "هجا"ی رایج در 

در قلمرو متأسفانهشد، ماندگی حوزۀ عربی غلبه کند و همین نارسایی مزمن فرهنگی باعث میسینا نمی توانست بر عقبمانند ابن
در ،در این منطقهدرغیراینصورت کافی بود xxxiد.اشمیراث یونان ممکن نبینه و سابقه ای اصوالً امکان رشدکشورهای عربی به هیچ قر 

کوچکترین نسیم آزاداندیشی و فرهنگ پروری بوزد تا همۀ دست آوردهای تمدنهای مصر، یونان، روم، ایران و هند ،مرکز دنیای آنروزگار
خود جذب کند و به بزرگترین تمدن در تاریخ بشر بدل گردد. اما نه تنها چنین نشد که این منطقه بصورت دیواری میان اروپا و را در 

سوی جهان چه می گذرد!آنیابد در اروپا باید تا مارکوپولو صبر می کرد تا در آسیا عمل کرد و 

iسی در ادامھ: "ھمۀ رشتھ ھای دانش مدرن از نسبیت انشتین و فیزیک کوانتومی تا انفجار اولیھ و پژوھش بر روی جنین و دست آوردھای زمین شنا
و گیاه شناسی ھمھ در قران موجود است. " 

slamic Bayan by Dr mohammad Abdallah of Kuraby mosque, brisbane ,qld وAustralia,
http://www.inid.de/wissenswertes/44-frieden-im-islam-/165-was-die-moderne-zivilisation-dem-islam-schuldet

ii :.۵اردشیر پاپکان و شاپور اول، ن.ک
iii تمثیلیقیاسیوسیلھبھھم کسانیکھ امکان آنراوشناخت دینیوحیوجود را از طریقاستگویند ممكنمیكھكسانیدر این فرمان آمده است:ھم

)٢(قال فلسفھ ی یونانی بھ عالم اسالمی.ر.ک.: انتشوند) فرضحقیقتگران( جستجوباید پژوھشگراندرنظر می گیرند ھر دو گروه
http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=9501

ivپریسكیانوسفریجیھ، اھل، یوالمیوسسیسیلي، سیمپلیكیوسسوريداماسكیوس« عبارت بودند از: فیلسوفان، اینموّرخنظر آگاثیاسمطابق ،
بھ عالم اسالم)یونانیۀانتقال فلسف»(گازا ، ایسیُدر اھلفینیقیھھر دو اھلو دیوگنس، ھرمیاسلیدیایي

http://www.iptra.ir/vdchnnxi32.html
vانتقال فلسفۀ یونانی بھ عالم اسالم، کانون ایرانی پژوھشگران فلسفھ و حکمت

viای برای تراشیدن متن و آماده کردن لوحۀ پاپیروس برای متن جدید فراھم آمده بود. این "تکنیک" را این روش چنان شایع بود کھ وسایل ویژه
Palimpsestبسیاری از شاھکارھای جھان باستان از میان برود. خوشبختانھ چندی است کھ بھ کمک اشعۀ می نامیدند و استفاده از آن باعث شد

محاسبات انتگرال را در سطح کس ممکن شده است برخی از آثار پاک شده را دوباره سازی کنند. از جملھ کتابی از ارشمیدس کھ در آن مبانی ای
امروزی بیان داشتھ است!

vii(بخش چھارم) ھر رسالھ بر یک تومار پاپیروس کانون پژوھشگران حکمت و فلسفھ،یخراساننیاستاد شرف الدتیبھ آثار ارسطو، رواینگاھ
ھزار صفحھ.١٥صفحھ کتاب است. یعنی در مجموع بھ شمارش امروزی ٢٠نوشتھ شده است کھ برابر حدود 

viii (بخش سوم)ھمانجا
ixھمانجا
x ردید، شد طعمۀ آتش گکتابخانھ نگھداری میھزار تومار ۴٩٠ھزار از مجموعۀ ۴٠احتماالً ھنگام اقامت سزار دراسکندریھ تنھا انباری کھ در آن

قرن کتابخانۀ اسکندریھ برقرار بود. زیرا پس از آن ھم دستکم پنج
xi Islam Between Culture and Politics, Bassam Tibi, 2001, Palgrave, s.169

xiiزد.. منصور در اواخر عمر ، بھ یدست نمیکار مھمچی"بدون مشورت با ستاره شناسان بھ ھیدوم عباسۀفیاغلب خلفا از جملھ منصور خل
مارستانیبسی، رئسیبھ نام جرجیمذھبیمعده دچار شد . پزشکان دربار از معالجھ او عاجز ماندند . سرانجام منصور ، پزشک نسطوریماریب

تمدن یرید ."  نقش دوران نھضت ترجمھ در شکل گدرمان خود بھ بغداد فرا خوانیآن عصر بود ، برایمدرسھ پزشکنیرا کھ بزرگتررشاپویجند
،یاسالم

http://dari.irib.ir/radioislam/2011-11-22-13-07-04/2011-11-20-05-20-27/item/28045
xiii چھ رسد بھ بی را فراگیرد. تا میالدی ھیچ دانشمند و نویسندۀ عربی را نمی شناسیم کھ کوشش کرده باشد یکی از زبانھای غر١٨"پیش از قرن

of europeThe muslim discoveryم.)١٩٠۶اینکھ بھ عربی کتابی دربارۀ لغت و یا دستور زبانھای غربی منتشر شود." برنارد لویس (
xivیابانیمحمد آس،یمقالھ: فن شعر ارسطو در جوامع اسالم

http://www.valselit.com/article.aspx?id=1181
xvملھ نخستین ترجمۀ و مقالھ از او را برشمرده است کھ البتھ از اغلب آنھا "جز یک نام چیزی بر جای نمانده". از جکتاب١١١عھ نام بیابن ابی اص

تورات بھ عربی. برادر و پسر او نیز در این راه بسیار کوشیدند تا آنجا بسیاری از مکتب ترجمھ حنین سخن گفتھ اند.
xviدائرةالمعارف اسالمی: اسحاق بن حنین

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6615
xvii کتاب "العشر مقاالت فی العین" و"المسایل فی العین" دو

xviii ،۵٧ـ ٣٧، ص ١٣٨۵ر.ک.: آرا و آثار حنین بن اسحاق، سید احمد ھاشمی، مجلۀ تاریخ علم، شمارۀ پنجم



xix از جملھ کتابLiber de causisالعلل) از پروکلوس، فیلسوف نوافالطونی، کھ بنام "خیرالمحض"! ترجمھ شد و یا کتاب (کتابTheologia
Aristoteles :.۵(الھیات ارسطویی) اثر پلوتونیوس (فلوطین) بنیانگزار مکتب نوافالطونی!  ن.ک

xxت.صورت گرفتیعنادیش. توسط حم١٣٣٧بسال یبھ فارس"استیکتاب "سۀترجمنینخست
xxi١٣۶۶الدین خراسانی، نشر گفتار، تھران، ارسطو، متافیزیک ، ترجمھ شرف

xxii :در اصلPoetica وRhetorik
xxiii١٣٦٦ر،یرکبیالفھرست، ترجمھ محمد رضا تجدد، تھران، انتشارات امم،یندن.ک.: ابن
xxiv م. بھ بعد در اروپا دانشی بوجود آمد بنام ١٢بدین منظور از قرنGraeco-Arabica کھ محتوایش پژوھش در آثار یونانی بود کھ از طریق

ترجمھ، از عربی بھ التین درمی آمد.
ظاھراً کشیش مزبور عالقۀ بیشتری بھ ترجمۀ آثار علمی ایرانی داشتھ است تا ترجمۀ عربی آثار یونانی! xxv

xxvi http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Moerbeke
xxviiۀو روم دورونانینسبت بھ دوران یدر نظر داشت کھ دوران قرون وسطدیصادق است و بایتنھا بطور نسبیحکمنیروشن است کھ چن

م. (سھ قرن پس از اختراع چاپ!) بھ شمار آن در کتابخانھ ١٨تازه در اواخر قرن ییاروپایبود و چنانکھ شمار کتابھا در کتابخانھ ھایانحطاط واقع
. مثالً از قرن سوم بھ بعد آثار کردیخود را اعمال میانحصارطلبتوانستیبود کھ ھرجا مسایکلیشیاندآن ھم خشک. عامل دیرسکیآنتراندویھا

م. ١٢١٥لبساسیدر دانشگاه پارایشد و یمینگھدارگریدیمعدود آن تحت نامیدر دسترس نبود و نسخھ ھاینیبھ زبان التگریافالطون عمالً د
" شدند و خواندن یحیکامالً "مسThomas Aquinم. بھ کوشش ١٣ممنوع اعالم شد! تا آنکھ افالطون و ارسطو تازه در قرن نقل قول از آثار ارسطو

آنھا ھمھ جا آزاد شد. 
xxviiiکانون ایرانی پژوھشگران فلسفھ و حکمتیاسالمفلسفھدربارهرنانو ارنستیالدین افغانسیدجمالچالش ،

http://database-aryana-encyclopaedia.blogspot.de/2009/01/blog-post_1336.html#Sub-02
xxix بوده است. با فتح سمرقند بود کھ اعراب حد مشکلقابل تصور است کھ پیش از این نوشتن بر روی پوست دباغی شده و یا پاپیروس مصری تا چھ

بھ صنعت کاغذسازی برخوردند. 
http://salar724.blogfa.com/post-265.aspx،                                                      نتایج و پیامدھار. ک. نھضت ترجمھ؛

xxx.الشفا و المنطق و الشعر، ویرایش و تصحیح عبدالرحمان بدوي، چاپ بیروت
http://www.rasekhoon.net/article/show-89479.aspx

xxxiمھمی دست فلسفی با استفاده از اندیشھ ھای یونانی بھ فرازھای م.)١١٢۶ـ ١١٩٨(اندلسی) (مانند ابن رشد شخصیتھای استثناییت کھ روشن اس
زیرا نھ تنھا نمی توان در شمار میراث عربی ـ اسالمی بحساب آوردرا یافتند و بھ ھمین سبب نیز تآثیر بسزایی بر اروپاییان یافتند. اما متأسفانھ آنان 

فشار و پیگرد نیز قرار داشتند.   تکفیر، مورد توجھ قرار نگرفتند کھ مورد در این حوزه


