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تاریخ دریافت95/07/05 :
تاریخ پذیرش95/09/13 :

چکیده
مسلمانان به یمن دین اسالم در طول تاریخ ،تمدنی را در ممالک اسالمی به وجود آوردند کهه بهه
تمدن اسالمی نام بردار شده است .این تمدن در برههای از تاریخ،و در طول مدتی کوتاه،ضمن تسهل
بر پهنهی وسیعی از ممالک جهان آن روز ،مرزهای علم و فرهنگ را چنهان توسهعه داد کهه ،تحهولی
شگرف در جهان بوجود آوردکه نمی توان عظمت وتاثیر آن را در تمدنهای دیگر نادیده گرفهت .ایهن
مقاله به دنبال آن است که اسباب و علل نقش آفرینی تمدن اسالمی در بیداری اروپا چه بود ؟ فلسهفه
اسالمی چه تاثیری بر فلسفه اروپا طی قرون وسطی گذارد و چگونه زمینه را برای رنسانس عقلی اروپا
و گذار آن از سدههای میانه به سوی عصر جدید فراهم کرد؟ سوالهای فرعی تحقیق از این قرارند:
 چه عواملی باعث رشد و شکوفایی تمدن اسالمی در آن دوران شد؟ وضعیت علمی اروپا در سدههای میانه چگونه بوده است ؟ چگونه نهضت ترجمه در اروپا توانست آنان را با آثار و دستاوردهای متفکران اسالمی آشنا کند؟به نظر میرسد و فرض بر این است کهه طهی جنگههای صهلیبی و سهفرهای تجهاری و علمهی
مسلمانان و اروپاییان زمینه تبادل فرهنگی و عرضه اطالعات و دستاوردهای علمی میان این دو تمدن
فراهم آمد.
روش این تحقیق به اعتبار جمع آوری اطالعات ،کتاب خانهای و به اعتبار نوع هدف بنیادی و بهه
اعتبار ماهیت و روش ،علی – تاریخی و نیز تحلیلی است.
کلید واژهها :تمدن اسالمی ،تسامح ،ابن سینا ،ابن رشد ،رنسانس ،سهدههای میانهه ،جنگههای
صلیبی ،نهضت ترجمه ،اروپا.

 1گروه تاریخ ،دانشکده علوم انسانی واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،رشت ایران bavafadalivand@gmail.com
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مقدمه
زمانی که اسالم به عنوان دین جهانی پا به عرصهه نههاد ،ادیهان موجهود در آن روزگهار ،شهرای
مناسبی نداشتند .انواع پیرایه ها به آن ها بسته شده بود و تحریفات بی شمار ،آن هها را تها حهد یهک
سلسله آداب و رسوم خشک و بی روح تنزل داده بود .آموزههای آن ها قادر به تأمین نیازهای فطهری
مردمان آن عصر نبود و قدرت اقناع عقول باریک بین و افکار نکته سنج را نداشت .در چنین شهرایطی
اسالم با محوریت تعلیم آموزههای آسمانی وارد عرصه دین و اندیشه شد و به واسطه ویژگیهای بهارز
وشاخصههای برجستهای که داشت ،در اندک زمانی ،پلههای افتخار را یکی پهس از دیگهری پیمهود و
تمدنهای دیگر را تحت تأثیر خود قرار داد .در قرونی که اروپا تحت حاکمیت مخهوف اربابهان کلیسها،
غرق در جمود فکری بود و حیات علمی و ادبی اش زیر سمّ اسبان اقوام بَربَر ،خُرد میشد ،بازار علم و
ادب ،فرهنگ و اندیشه در جهان اسالمی بسیار گرم و پر رونق بهود و علهوم عقلهی و فلسهفی بهه اوج
شکوفایی رسید و به سوی قلههای کمال ،پرواز کرده بود.
بی شک توجه به علل و عواملی که باعث شد این تمدن در برههای از تاریخ ،به اوج خود رسید
و مهد تمدن دنیا قرار گیرد ،امری ضروری است؛ بر همین اساس ،شناخت این امور به ویهژه تعهامالت
میان تمدن اسالمی و تمدن اروپایی و شاخصهای اصلی تمدن اسالمی به عنوان تمدن مهوثر بهر آن
مورد بررسی قرار میگیرد ،و آن گاه با نگاهی اجمالی به وضعیت اروپای قرون وسطی ،به تبیین تهاثیر
تمدن اسالمی در احیاء و اشاعه علوم عقلی و تطور فکری اروپا پرداخته میشهود تها بهه ایهن وسهیله،
جایگاه تمدن اسالمی را در فرآیند بیداری عقلی اروپاییان ونقش تمدن اسالمی در تغییر رونهد فکهری
اروپای قرون وسطی و ورود به عصر جدید ،بهتر و بیشتر بنمایاند.
شناخت و دقت در این بُعد از ابعاد تاریخی تمدن اسالمی و آگهاهی از علهل تاثیرگهذاری آن بهر
تطورات فکری سایر جوامع و کشف ضعف و قوت ایهن فرآینهد ،مها را در درک عمیهق تهر بنیانههای
فکری تمدن اسالمی یاری مینماید وبه اصالح تصور نادرستی که امروزه از تمدن اسالمی در اذههان
برخی از غریبان وجود دارد را سبب میشود و نیز خود باوری و اعتماد به نفهس مسهلمانان را در برابهر
مولفههای تمدن غرب افزایش داده و در نهایت به احیای هویت تاریخی مسلمانان کمک مینماید.
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گسترش تمدن اسالمی :زمینه تاریخی
از آنجا که اسالم به عنوان دینی تمدن ساز مانند بسهیاری از تمهدنهای دیگهر افهت و خیزههای
متعددی را پشت سر گذارده است ،میتوان سه مقطع مهم را در این فرآیند در نظر گرفت:
مقطع اول که پس از فتوح گسترده در آسیا ،اروپا ،آفریقا آغاز میگردد ،شامل اخذ علوم گوناگون
از ملل مختلف ایرانی ،یونانی ،مصری و هندی است که به صورت ترجمه کتب مختلف به زبان عربهی
میباشد و اوج این مقطع قرن سوم هجری است .در این قرن بهترین و استوارترین ترجمه ها صهورت
گرفت .در واقع،در این قرن بود که کارشناسی در فن ترجمه پیدا شد و متخصصهان زبردسهت بهه کهار
ترجمه مشغول شدند1 .به گفته کرومبی«1در این زمان تقریبا ترجمه همه متون یونانی کهه بعهد هها در
دسترس جهان باختر قرار گرفت ؛ به عربی موجود بود ».

2

مقطع دوم که به عصر زرین تمدن اسالمی معروف است ،شاهد تکامل و توسهعه علهوم توسه
دانش مندان اسالمی هستیم .در این مرحله ،متفکران نبوغ و تفکر خالق خود را در جههت گسهترش،
تصحیح و توسعه علوم گذشته و همچنین ایجاد علوم جدید به کار بردند .در واقع ،آنچه باعث تکریم و
تحسین مسلمین گردید ،سعی و تالش آنها در ایجاد ابتکار ،تعمیق و گسهترش علهومی اسهت کهه در
مرحله ترجمه و اقتباس ،به دست آورده بودند و قدم در مرحله نوآوری نهادند.

3

مقطع سوم که دوره رکود فرهنگ و تمدن اسهالمی اسهت ،تقریبها ،از اواخهر قهرن پهنجم ه.ق/
یازدهم ،آغاز میگردد .در این مرحله ،هر چند به دالیل مختلف علوم عقلی در جهان اسالم ،زوال خود
را آغاز کرده بود؛ 4اما تمدن اسالمی به واسطه غنای پیشین خود هم چنان بهه قهوت خهود نسهبت بهه
تمدنهای دیگر باقی ماند و به همین دلیل مورد توجه اروپاییان قرار گرفت.

5

Krombi

1
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)1علل نقش آفرینی تمدن اسالمی در بیداری اروپا
الف)وضعیت اجتماعی

از آن جایی که فرهنگ و تمدن جامعه اروپا مثل هر جامعهای تحت تاثیر مسائل متعددی از جملهه
اقتصاد ،دین و شرای اجتماعی میباشد در این جا ،سعی شده تا دور نمهایی از مسهائلی کهه در شهکل
دادن به تمدن اروپا در ان موثر بوده اند ،ارائه گردد تا واقعیتهای آن فرهنگ و تمدن بهتر به تصهویر
کشیده شود.
به گفته مورخین ،وضعیت اروپا درقرون وسطی از لحاظ اجتماعی وفرهنگی نابه سامان بود .این
نابه سامانی ها با زوال قدرت و در نهایت سقوط امپراطوری روم به اوج خود رسهید وباعهث فروپاشهی
نظم اجتماعی در سراسر آن قلمرو گردید.قدرت مندان به چپهاول وغهارت پرداختنهد و زورمنهدان بهر
ضعیفان حاکمیت یافته وبا استفاده از نیروی نظامی خود بر روستاها میتاختندو اموال مردم را تصهرف
میکردند6 .در قرن یازدهم م ،از هر ده تن نه نفر رعایابودند که بهرروی زمینههای نجیهب زادگهان و
اشراف کار میکردند ومیزان تولیدشان حتی تکافوی خوراک و پوشاک شان را هم نمی کهرد7 .در ایهن
میان،کسانی که در مقابل این ظلم هاو چپاول ها قدرت دفهاعی کهافی نداشهتند وبیشهترین آسهیب و
خسارات را متحمل میشدند؛کشاورزان وکارگران بودند که هیچ حکومت مرکزی مقتدری هم نبود که
ازآنها حمایت کنند8 .رفته رفته دولت شهرهای کهن نهابود شهد وفعالیهت اجتمهاعی و اقتصهادی روبهه
تحلیل رفت .در چنین وضعیت ،مردمی که در جوامع کوچهک میزیسهتند مجبهور بودنهد نهر بهاالی
مالیاتی دولتهای محلی را پرداخت نمایند؛ ماموران نیز برای اجرای آن بهیش از حهد سهخت گیههری
میکردند.

9

روشن است که در این اوضاع ،نمی توان انتظار ترقی و رونق علم و دانش در جوامع اروپهایی را
داشت ؛ زیرا ،عالوه بر موارد مزبور ،بیشترین جمعیت آن نیز روستاییان ،کشاورزان ،صنعت گران ،قشهر
بی سواد بودند وکسی در اندیشه تعلیم و آموزش آنان هم نبود10 .این،در حالی بهود کهه در ایهن دوران،
به جهت مدارای حاکمان،در مناطق تحت نفوذ مسلمانان ،مهردم وضهعیت بهتهری داشهتند؛ زیهرا ،کهه
مسلمانان ،بابرکناری ماموران جمع آوری مالیات وایجاد زمین ها و امالک وسیع روستایی ،دهقانهان را
مساعدت نموده وآنان صاحب زمین شدند تا با انگیزه بیشتری به کار و تولید بپردازند .در نظر دهقانان،
حکمرانان شرقی مسلمانان ،بسیار با انصاف تر از روسای غربی مسیحی بودند11 .این طهرز تلقهی ،تهاثیر
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بسزایی در گرایش مردم به سوی تمدن اسالمی داشت .هم چنین مسلمانان با آموزش روشهای نهوین
آبیاری به مردم آن مناطق،زندگی روستایی را متحهول نمودنهد .بها رونهق روستاها،شهرای زنهدگی در
شهرها نیز روبه بهبودی نهاد وثروت عمومی افزایش یافت12 .به گفته دورانت ،خلفا و امیهران مسهلمان
در قسمتهای وسیعی از دنیا مقررات شایسته ومناسبی جهت زنهدگی انسهان پدیهد آوردنهد و از همهه
فرمانروایان تاریخ تواناتر بودند ومردم مناطق متصرفه را در طول شش قرن از چنان رفاهی بههره منهد
ساختندکه هرگز نظیری برای آن نمی توان یافت13 .و بدین وسیله ،مسلمانان با توسهعه اقتصهادی کهه
در مناطق تحت استیالی خود ایجاد کرده بودند ،زمینه تاثیر گذاری بر فرهنگ وتمهدن آن منهاطق را
فراهم آوردند.
ب) آزادی دینی

اعطای آزادی مذهبی وبستن معاهده ها و مصالحه ها با اههل کتهاب بهه ویهژه مسهیحیان ،نقهش
مهمی در تاثیر پذیری اروپا از تمدن اسالمی داشت .خالفت اسالمی بجز دریافت مالیهاتی بهه عنهوان
جزیه که در قبال حفظ و حراست و تامین امنیت آن ها بود ،تقریبا هیچ دخالتی در امهور مهذهبی اههل
کتاب نداشت .این رافت و مدارای مسلمانان برای مسیحیان قابل هضم و درک نبهود؛ زیهرا ،در همهان
زمان ،کلیساها رفتاری تند وخشن با پیروان سایر ادیان وحتی با مسیحیانی که طرز فکرشان با آن هها
متفاوت بود ،داشتند14 .آنان افرادی را که توبه کرده واز نو تعمید داده میشدند را به سهخره میگرفتنهد
و به آنان به مثابه شیاطین مینگریستند15 .بسیاری از صاحب نظهران یکهی از دالیهل آغهاز جنگههای
صلیبی از طرف اروپای مسیحی را همین عدم انعطاف و سخت گیری نسبت به غیر هم کیشان و غیر
مسیحیان میدانند16.عالوه بر جمود و عدم تساهل حاکم بر فضهای کلیسها ،اختالفهات سیاسهی برسهر
مناصب حکومتی نیز ،بر مشکالت و درگیریهای کلیسا افزود و باعث جدایی کلیسای اروپای شرقی و
غربی از یکدیگر شد.

17

مردم اروپا که سخت گیری ها و عدم تساهل کلیسا و دولت مهردان مسهیحی را دیهده بودنهد،

18

وقتی با فرهنگ اسالمی آشنا شدند و تسامح دینی جوامع اسالمی را دیدند و دریافتند که تسامح دینی
عالمان وحاکمان مسلمان جزء اصول ثابت اعتقادی وسیاسی این دین است19،مجذوب فرهنهگ متعهالی
اسالم شدند.
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رفتار صلح آمیزو توام با رافت و مدارای مسلمانان نسبت به اهل کتاب ریشه در کتهاب آسهمانی
آنان و کالم پیامبر این دین دارد.نگاه قرآن به اهل کتاب بسیار عبرت آموز است «:مهن اههل الکتهاب
امه قائمه یتلون ءایتِ اللٌه ء اناء اللیل و هم یسجدون» یعنی «:از اهل کتاب ،جمعیتی هستند که قیهام
میکنند وپیوسته در اوقات شب ،آیات خدا را میخوانند ،در حهالی کهه سهجده مینماینهد»20 .و نیهز در
توصیف مسیحیان میفرماید« :و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رافه ورحمه و رهبانیه ابتدعوها ماکتبنهها
علیهم اال ابتغاءرضوان اللُه» یعنی «:در دل کسانی که از او پیروی کردند رافت و رحمت قرار دادیهم و
رهبانیتی را که ابداع کرده بودند ،ما برآن مقرر نداشهته بهودیم جهز آنچهه را کهه بهدان وسهیله کسهب
خشنودی کنند».

21

رسول خدا (ص) نیز در احادیث بسیاری تعصب را نکوهش کرد.چنان کهه در روایتهی از ایشهان
آمده  « :لیس منا من دعا الی عصبیه ولیس منا من قاتل علی عصبیه» یعنی «:کسی که مهردم را بهه
تعصب دعوت کند از ما نیست وکسی که از سر تعصب بجنگد از ما نیست»

22

آن چه بیان شد ،گوشه هایی از علل و عوامهل بسه نگهرش تسهامح خیهز و تسهاهل برانگیهز
مسلمانان نسبت به پیروان سایر ادیان بود .در مقابل ،تعصب مذهبی کلیسا باعث گردید تا مسیحیان از
جمود کلیسا آزرده شده به ستوه آیند ومجذوب فرهنگ اسالمی شوند .عالوه بر این ،رفتار متعصهبانه و
خشک کلیسا به مرزهای دینی و مذهبی محدود نمی شد .کلیساها در قرون وسطی قهانون مشخصهی
برای کنترل محتوای کتاب ها نداشتند .آن ها هر کتابی را که از نظر خودشان دارای نکات بدعت آمیز
بود تحریم نموده ودر صورت امکان نویسنده آنرا مورد بازخواست قرار میدادند23 .جمهود کلیسها تها آن
جا بود که قرنها ترجمه انجیل به زبانهای دیگر ممنوع بود تا مبادا کسانی دیگر به جز کشیشهان بهه
مطالعه و بررسی انجیل بپردازند .تنها مارتین لوتر در قرن شانزدهم م ،انجیل را به آلمانی ترجمه کهرد
تا همه توانایی مراجعه ،مطالعه ،فهم وتفسیر انجیل را داشته باشد.

24

ج) توجه مسلمانان به تعلیم و تعلم

توجه مسلمین به امر تعلیم وتعلم وعالقه مندی خلفا به امور علمی وآموزشی ،امکان کسب دانهش
را برای طبقات مختلف جامعه در بعضی مناطق حتی به صورت رایگان فراهم آورد .بهه طهور مثهال در
اسپانیای اسالمی عالوه بر هشتاد مدرسه در قرطبه ،برای افراد بی بضهاعت ههم  27مدرسهه کهه بهه
صورت رایگان بود نیز ساخته شده بود.

25
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در بررسی علل تاثیرگذاری تمدن اسالمی بر اروپا ،اگر به اوضاع و تحوالت اسپانیا توجهه شهود،
بهتر میتوان به علل و اسباب این تاثیرگذاری پی برد؛ زیرا ،اسپانیا به دلیل آن که در دل اروپها واقهع
بود نمونه عینی از شیوه حکومت داری مسلمین محسوب میشود وقضاوت در مورد اسالم ونگاه آنهان
نسبت به جامعه اسالمی تا حدود زیادی به نحوه عمل حاکمان اسالمی اسپانیا بهر میگشهت26 .لوبهون
تفاوت عمیق میان دو دوره قبل وبعد از ورود اسالم به اسپانیا را ،گهواه خهوبی بهرای اثبهات اوج تهاثیر
گذاری تمدن اسالمی بر اروپا میداند .به گفته ی وی ،تمدن اسپانیا قبل از اسالم به تمدن اقوام نیمهه
وحشی شباهت داشت ،وجود عمران و آبادی نیز در این منطقه بسیار ناچیز بود ،امها بها ورود اسهالم و
اعراب به این ناحیه ،در طی صد سال ،رواب تجاری با اقوام دیگر گسترش یافت ،زمینهای بایر آباد و
حاصل خیز شد وبا اشاعه علوم وفنون ،آموزشگاه ها و دانشکده هایی تاسیس نمودند که تها مهدت هها
مورد استفاده اروپاییان بود.

27

شور وشوق و آمادگی مسلمانان برای کسب علم و دانش ونشرو گسترش آن ،یک نهضهت علمهی
در سرزمینهای اسالمی به وجود آورد .آن ها پس از آشنایی با آثار علمی یونان ،ابتدا بهه ترجمهه ایهن
متون وسپس به تحقیق وبررسی پیرامون آن پرداختند28 .به این ترتیب جهان اسالم وارث علهوم سهایر
ملل از جمله یونانیان شد و از قرن سوم ه.ق /نهم میالدی تها هفهتم ه.ق /سهیزدهم مهیالدی ،دانهش
مندان اسالمی سکان دار علم ودانش در جهان شدند29 .تا آنجا که برخهی از مورخهان اذعهان میدارنهد
بنای کا تمدن ملل غرب به دست توانهای مسلمین بود وملل اروپایی مهدیون متفکههههران اسهالمی
در واقع ،مسلمین در سدههای میانه ،ملل اروپایی را بها آن چهه کهه از قبهل داشهتند آشهنا
میباشند30 .
کردند ،چرا که اروپاییان میراث علمی و فرهنگی یونان باستان را که ریشه اصلی تمدنی شان بهود بهه
دست فراموشی سپرده بودند ،ولی وقتی به واسطه مسلمین با میراث تاریخی خود آشنا شهدند ،خهود را
باور کردند و توانستند خفتگی چند ساله شان را جبران نمایند.

31

د) توجه دانش مندان اسالمی به علوم تجربی

برخالف اکثر دانش مندان گذشته که دید متافیزیکی وفلسهفی ویها انتزاعهی بهه علهوم تجربهی و
استقرایی داشتند ،اندیش مندان اسالمی اثبات کردند که از طریق استدالالت محض عقلی نمی تهوان
به کنه و ذات بعضی امور راه یافت ،چرا که ماهیت آن ها تجربی است و با روشهای استقرایی باید به
علت یابی آن ها دست یافت ،سپس آن ها را در اختیهار عقهل قهرار داده و بهه وسهیله آن هها ،نتیجهه
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مطلوب را کسب نمود .مسلمین در عین حالی که دین مدار بودند وبه ابعاد غیر مادی عالم هستی توجه
مینمودند ،روشهای استقرایی و علوم تجربی را توسعه داده و اصالت بخشیدند .آن ها توجهه همگهان
را به این نکته جلب نمودند که در بسیاری از مسایل ،مشاهده ،تجربه و آزمایش ،برخواندن کتهاب هها
وگفتگوهای عقلی محض ارجحیت دارد .در واقع ،پایه گذار در روش تجربهی ،راجهر بهیکن ،داوینچهی،
گالیله نبوده اند ،بلکه پیش از آن ها روشهای علمی تجربه وآزمایش توسه دانهش منهدان اسهالمی
،مانند جابربن حیان ،محمد بن زکریای رازی ،حسن بن هیثم و ابوریحان بیرونی ابداع وتدوین گردیهد
وبه نحو احسن به کار رفت32 .به طور مثال ،ابن هیثم در مورد علت رویت اشهیاء بهر خهالف اقلیهدس و
بطلیموس که معتقد بودند خارج شدن پرتوهایی از چشم وتابیدن آن بر اشهیاء سهبب رویهت آن شهیء
است ،با انجام آزمایشاتی ثابت کرد پرتو خارج شده از شیء و رسیدن آن به عدسی چشم انسان باعهث
رویت اجسام میگردد.

33

گفتنی است که آزمایشهای تجربی در حال حاضر امر بهدیهی بهه نظهر میآیهد ،امهادر روزگهار
گذشته چنین نبود و این دانش مندان مسلمان بودند که برای نخسهتین بهار بهه ایهن مههم پهی بهرده
وتحقیقات علمی عینی را در علوم نهادینه کردند و اروپاییان چند قرن بعد اهمیهت ایهن روش را درک
کردند وآن را به کار گرفتند34 .لوبون این نکته را که مسلمانان معلومات واطالعهات بهه دسهت آمهده از
یونانیان را به وسیله آزمایشات تجربی گسترش و رشد دادندچنین بیان مینماید :در حالی که تحقیقات
علمی علمای مسلمان بر اساس تجربه ومشاهده بود ،شیوه وروش علمای اروپا در قرون وسطی غیر از
خواندن کتب وتکرار عقاید استادان شان ،چیز دیگری نبود.

35

)2مهم ترین اسباب نقش آفرینی تمدن اسالمی در بیداری اروپا

تبادالت وتعامالت علمی و فرهنگی میهان شهرق اسهالمی وغهرب مسهیحی در پهی برخوردهها و
تماسهای مکررمیان جهان اسالم و مسیحیت به وجو آمد و اروپا تحت تاثیر فرهنگ وتمدن اسهالمی
قرار گرفت و رفته رفته این تاثیر پذیری توسعه یافت .این برخوردها و تمهاس هها بهه طهرق مختلهف
صورت گرفت که در این جا ،ابتدا از جنگهای صلیبی باید نهام بهرد وسهپس بهه مهراودات تجهاری و
بازرگانی وسفرهای علمی اشاره کرد و نقش مهم و تحول آفرین ترجمه میراث مسلمانان به زبانهای
اروپایی را نیز نباید از نظر دور داشت .اینک به بررسی هریک از این عوامل میپردازیم:
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الف) جنگهای صلیبی

یکی از راههای ورود پیشرفت ها و دستاوردهای مسلمانان به اروپها و انتقهال علهوم ،فنهون وفرهنهگ

جهان اسالم به آنجا ،جنگهای صلیبی ( 1095-1270م) وحوادث وحاشیههای پیرامون این رویداد بود.

36

این جنگ ها در ابتدا رنگ مذهبی داشت ،ولی پس از مدتی انگیزههای سیاسی بر آن حاکم شد
ورنگ بیشتری به خود گرفت .مسیحیانی که در این جنگ ها حضور داشتند مسلمانان و شهرهای آنان
را در عین ناباوری در فرهنگ وتمدن عظیمی دیدند که از هر لحاظ برتر از تمدن آن ها بود .به همین
علت ،بعضی از مسیحیان آگاه ،جنبه نظامی را کنار زده وبه ابعاد غیهر نظهامی وشاخصهههای علمهی و
فرهنگی توجه کردند وبه جای فتح اراضی به کسب و اخذ دانش مسلمانان پرداختند .برخی از آنهان بها
سالها اقامت در سرزمینهای اسالمی به استنسا ،ترجمه و آموختن کتب موجود در بین دانش منهدان
اسالمی روی آوردند .آدالرباثی نمونهای از آن ها بود که بها تهاثیر پهذیری از علهوم اسهالمی در بهین
سالهای  1116تا  1142م، .به خلق آثار وترجمه میراث علمی مسهلمین پرداخهت37 .نمونههای دیگهر،
پتروس مارکورت استاد راجر بیکن بود ،وی به هنگام بازگشت از کشهورهای اسهالمی ،دربهاره انهریی
مغناطیسی و ساختن قطب نما اطالعاتی به دست آورد و آن ها را بها خهود بهه فرانسهه بهرد38 .نمونهه
دیگر ،هوگ پزشک سپاه صلیبی بود .او که از ایتالیا به سرزمینهای مقدس آمده بود در آن جا با روش
کار پزشکان و جراحان مسلمان آشنا گردید و مدتی نیز در بیمارستانهای سیار ومجهز به کار مشهغول
شد سپس هر آنچه را که آموخته بود با خود به کشورش برد و آموزش آن هها را بهه پزشهکان جهوان
اروپایی آغاز نمود.

39

به گفته لوبون،مهم ترین بهره مسیحیان از جنگهای صلیبی ،آشنایی آنان بها میهراث علمهی و
فرهنگی تمدن اسالمی بود ،از این لحاظ آنان پیروز این میدان بودند40 .شاید همین امر سهبب گردیهده
که برخی محققان ،در کنار انگیزههای مذهبی وسیاسی هدف علمی را نیز به عنهوان یکهی از اههداف
آغاز جنگهای صلیبی به حساب آورند.

41

این جنگ ها را میتوان به عنوان نقطه آغازین تمدن اروپا به حساب آورد چرا که موجب گردید
صلیبیان بعد از ورود واستقرار در سرزمینهای عربی اسالمی و یهادگیری زبهان عربهی ،متهون ومنهابع
علمی مسلمانان را با خود به اروپا برده و با ترجمهه ایهن آثهار افقههای جدیهدی را گشهوده و حقهایق
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بسیاری را کشف نمایند و تحوالت عظیم دینی ،اجتماعی و اقتصادی را که از آن با نهام رنسهانس یهاد
میشود ،به وجود آورند وبنا نهند.

42

ب) سفرهای تجاری و علمی

رفت و آمد بازرگانان مسلمان به مناطق دیگر و رواب اقتصهادی آنهان بهه ویهژه رعایهت مهوازین
شرعی با دیگران و منصف بودن و امانت داری یکی از عوامل گسترش فرهنگ اسالمی وتاثیر پذیری
اروپا از تمدن اسالمی بوده است43 .مردمان مناطق شرق و غرب آفریقا و جنوب و جنهوب شهرقی آسهیا
عمدتاَ از راه تجارت و بازرگانی با اسالم آشنا شدند.

44

راه ها و شبکههای تجاری بازرگانان مسلمان ،در قرون نخستین اسالمی به طور وسهیع گسهترش
یافت به طوری که در آستانه شروع جنگهای صلیبی ،مسلمانان بر سراسهر دریهای مدیترانهه اسهتیال
یافته از یک سو به مصر وشام و از سوی دیگر به تونس ،سیسیل ،مهراکش و اسهپانیامی رسهیدند و از
یونان ،ایتالیا و هلند گذشته وتا رود ولگا ،فنالند ،اسکاندیناوی و آلمان امتداد مییافتنهد .شهاهد حضهور
فعالیتهای تجاری پر دامنه مسلمانان را میتوان از نمونههای فراوان مسهکوکات اسهالمی بهر جهای
مانده از آن دوران در مناطق مختلف جهان دریافهت45 .اهمیهت و تاثیرگهذاری فعالیتههای تجهاری و
بازرگانی مسلمانان بر تعامالت بین المللی تا آن جا بود که لوبون ،تجارت در سیسیل را تا قبل از ورود
اسالم در حد صفر میداند و اذعان میکند که بعد از ورود مسلمانان ،بازرگانی در ایهن منطقهه بهه اوج
پیشرفت خود رسید46 .این وضعیت در حالی بود که هرگونه دادوسهتد بها مسهلمانان را کشیشهان قبهیح
میشمردند ؛زیرا ،تبادل تجاری و بازرگانی مسلمین با تبادل آموزههای دینی و مهذهبی همهراه بهود ،از
این رو ،قدرت واستیالی اقتصادی تجار مسلمان ،مانع از تاثیر ثمربخش توصیههای اربابان کلیسا بهود
.به گفته دورانت ،درحقیقت ،هر کجا درخت فرهنگ ،با توسعه صنعت و بازرگانی آبیاری گهردد برومنهد
میشود ،بنابراین با گسترش وسعت تجارت و بازرگانی مسهلمین در آن زمهان ،تمهدن اسهالمی در آن
روزگار نیز غالب شده بود.

47

عالوه بر سفرهای تجاری و بازرگانی ،گروهی نیز به منظور تحصهیل علهم و کسهب دانهش بهه
سرزمینهای اسالمی عزیمت کردند .ازجمله ،یربر فرانسوی بود کهه بهه اسهپانیای اسهالمی آمهد وبهه
تحصیل علوم ریاضیات ونجوم نزد مسلمین پرداخت وپس از بازگشت به فرانسه به نشر آن علوم همت
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گماشت48 .نمونههای دیگر ،مایکل اسکوالت و آدالر باثی بودند که به منظور تحصهیل علهوم مختلفهی
که در نزد مسلمانان بود به مانند یربر ،به ممالک اسالمی سفرکرده وبه نشر آن علوم پرداختند.

49

ج) ترجمه میراث علمی مسلمانان در اروپا

نهضت ترجمه ابزاری کار آمد برای گذار یک جامعه از وضعیت گذشته و حرکت به سوی افقهای
نوین است .این حرکت همان چیزی بود که در اروپای قرن پانزدهم و دوازدهم صورت پذیرفت .پیش
از قرن دوازدهم م  ،.نهضت ترجمه کتب مسلمانان به التین به صورت پراکنده و مهوردی آغهاز شهده
بود ،اما طی قرون دوازدهم وسیزدهم م، .نهضت ترجمه در سطحی وسیع و برنامه ریزی شهده دنبهال
شد50 .در این نهضت ،عواملی چون ایجاد امنیت نسبی ،توسعه تجارت ،رشد شهرها ،و از همه مهم تهر
آشنایی با پیشرفتهای جهان اسالم ،زمینه را برای تحقق آن فهراهم کهرد .اروپاییهان در جریهانی نهه
چندان کوتاه عقاید و اندیشه ها و علوم مختلف را از زبانهای دیگر به ویژه عربی به زبان التهین کهه
زبان علمی آن روز اروپا بود ،برگرداندند51.نکته قابل تامهل در ترجمهه کتهب عربهی بهه التهین ،وجهود
کلمات و اصطالحاتی بود که در این متون موجود بود و مترجمان معادلی برای آن در التهین نداشهتند
،از این رو ناگزیر بودند آن لغات و وایگان را به همان صورت عربی در ترجمه خود وارد سازند وهمهین
امر باعث ورود بسیاری از لغات عربی به زبانهای اروپایی شد.

52

شناخت و آشنایی اروپاییان با میراث علمی مسلمانان و یونانیان،شعله شهور واشهتیاق و عالقهه بهه
تحقیق و تتبع را در ضمیر اروپاییان روشن نمود وتاثیر یرفی در اذهان آنان بر جای گذاشت .به دنبهال
این تحوالت بود که برنامه ها و متون آموزشی مدارس اروپها توسهعه یافهت و رشهد شهگفت انگیهزی
نمود53.به گفته دورانت ،همان عشق وعالقه به فراگیری علم و دانش که به شکوفایی تمهدن اسهالمی
در نزد مسلمین منجر گشته بود سبب تهییج اذهان اروپاییان به تحقیق و پژوهش گردید وآنهان را بهه
بازنگری در فلسفه اسکو الستیک وادار نمود و منجر به فروریزی دستگاه اندیشهه قهرون وسهطایی در
قرن چهاردهم م .شد و زمینههای فلسفه جدید را فهراهم آورد54 .از نظهر زریهن کهوب ،رنسهانس قهرن
پانزدهم م ،.عکس العملی است که اروپاییان در مقابل اسهتیالی فلسهفه اسهالمی بهر عرصهه اندیشهه
اروپایی به کار گرفتند و در این باره مینویسد:استیالی بال منازع فلسفه اسالمی طی قرنهای 12و13
م .آن ها را بر آن داشت تا برای گریز از آن ،به یونانی مآبی روی آورند.

55
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)3مهم ترین حوزههای نقش آفرینی تمدن اسالمی در اروپا
الف) تاثیر الهیات و فلسفه اسالمی بر حکمت و علوم عقلی در قرون وسطی

فلسفه اسالمی هرچند که متاثر از فلسفه یونانی بود ،اما در مهد فرهنگ و تمدن اسهالمی رشهد و
تکامل یافت .شریان وجریان این حقیقت از اولین فیلسوف اسالمی یعنی کندی تا فهارابی ،ابهن سهینا،
ابن رشد ،خواجه نصیر ومالصدرا بوده است56 .بدین معنی که مسلمانان با استفاده از فلسفه یونهان ،آنهرا
در جهتی پیش بردندکه آموزههای دینی در نظرشان روشن نموده بود .تالش بی وقفه آنان برای اثبات
الزم وملزوم بودن عقل و دین در همین راستا بوده است .همین تالش مسهتمر مسهلمانان در جههت
برقراری تعامل میان عقل و شرع به بالندگی در هر دوحوزه را موجب گردید .هرچند که طی طریق آن
از افت و خیزهای گوناگون به دور نبوده است .مثال ،ابن سینا بعهد از تالشههای فهراوان بها صهراحت
اعالم میدارد که معاد جسمانی جز از طریق شرع ،قابل اثبات نیست ،اما در عهین حهال ،آراء او یرف
ترین وماندنی ترین تاثیر را بر تفکر فلسفی پس از وی بر جای گذارد .این نظهام فلسهفی ،آمیهزهای از
مهم ترین عناصر بنیادین فلسفه مشاءارسطویی و برخی عناصر جهان بینی افالطونی و نهو افالطهونی
در پیوند با جهان بینی اسالمی است.

57

از آنجا که در این نوشتار ،مجال بررسی آراء تمامی فالسفه اسالمی نیست ،بهه ناچهار تنهها بهه
بررسی آراء کسانی که تاثیر عمیقتری بر نظرات دانش مندان اروپایی داشته انهد ،میپهردازیم و از آن
میان ،به آراء ابن سینا و ابن رشد دو فیلسوفی که یرف تهرین تهاثیر را را داشهته انهد ،توجهه بیشهتری
مبذول میداریم :
ب) جایگاه ابن سینا در تحوالت فلسفی اروپا

ویل دورانت ،ابن سینا را به عنوان یکی از بزرگترین دانش مندان اسالمی قرون وسطی در ردیهف
راجر بهیکن او را بعهد از ارسهطو بزرگتهرین
جابربن حیان ،رازی ،بیرونی وابن هیثم معرفی مینماید58 .
استاد فلسفه میداند و مینویسد که خداوند در طول تاریخ چهار بار ،معرفت را به آدمیان عرضه کرده
که یکی از آن دفعات به دست ابن سینا بوده است.

59

اروپاییان اندکی بعد از درگذشت ابن سینا ،با کمک دانش مندان یهودی و مسیحی در اواخر قهرن
یازدهم و اوایل دوازدهم م  ،.که ترجمه آثار ابن سینا به التهین در انهدلس آغهاز شهد ،بها اندیشهههای

61

تاثیر تمدن اسالمی در تحوالت فکری اروپا در سده های میانه

فکری او آشنا گشتند .نخست ،بخش هایی از منطق ،طبیعیات و تمام الهیات شفا به التهین برگردانهده
شد .ترجمه آثار وی حتی در دوره رنسانس نیز تداوم داشت .پس از آن که اروپا با آثار فلسفی ابن سینا
آشنا گردید به ترجمه آثار کندی ،فارابی روی آورد و در اوایل قرن سیزدهم م  ،.ترجمه آثار ابهن رشهد
نیز آغاز گردید60 .اروپای مسیحی با برگرداندن قسمت ههایی از آثهار ابهن سهینا بهه التهین خهود را در
جاذبهه فهراوان
مقابهل نظام منسجمی دید و به شهدت تحهت تهاثیر ایهن نظام فلسهفی قهرار گرفهت61 .
فلسفه ابن سینا از آن جهت بود که وی فلسفه ارسطو را با آراء مفسران یونانی و فلسفه نهو افالطهونی
آمیخته بود و آن ها را با استفاده از نبوغ خاص خود با الهیات دینی و اسالمی تلفیق کرده و در نهایهت
اساس فلسفه مشاء را که در اصل یونانیش نظیر نداشت ،بنیان نهاد 62.بهه گفتهه کاپلسهتون ،ابهن سهینا
نظام فلسفی خود را با دقت و به صورت مستقل بنا نهاده بهود و آن را بهه نظهام فلسهفی مخصوصهی
تبدیل نموده بود.

63

نفوذ افکار و اندیشههای ابن سینا ،در اروپا بسهیار گسهترده و دامنهه دار بهود ؛ بهه طهوری کهه در
مجموعه آثار فراری دگرادو1یش از سه هزار بار نام ابن سینا و یک هزار بار نام زکریای رازی و

گهالن2،

و فق صد بار ،نام هیپاکرتیس3ذکر شده است .این نفوذ گسترده تا بدان جا بود که یک جریان فلسهفی
را در اروپهها بههه وجههود آورده کههه عههدهای آن را ابههن سههینا گرایههی التینههی نامیدنههد .و آغههازگر آن را
گوندیسالینوس دانستند 64.این مکتب فکری به خصوص پس از برگرداندن بخش هایی از شهفا کهه آن
را در قرون وسطی کفایات میگفتند 65،نضج گرفت و به اوج خود رسید .

66

فلسفه ابن سینا عالوه بر تاثیر مستقیم بر فلسفه اروپا ،تاثیر غیر مستقیم نیز بر فلسفه اروپا داشهت
و آن به واسطه اثری بود که بر فلسفه حکمای یهود ،مانند ابن جبرول و موسی بهن میمهون گذاشهت.

67

در واقع تمام تالش ها چه در حوزه تمدن اسالمی ،چه یهودی و یا مسیحی برای ایجاد و اثبات ارتباط
میان عقل و دین بود ،و همین توفیق ابن سینا ،در سازگاری تعالیم فلسفی بها تعهالیم دینهی بهود کهه
موجب استقبال از فلسفه او شد و اهمیت فلسفه ابن سینا در این نکته است68.ابن سینا نه ماننهد غزالهی
بود که خواهان نابودی فلسفه به خاطر دین باشد و نه مانند لوکاتیوس که بخواههد دیهن را بهه خهاطر
فلسفه از میان بردارد.

69
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ج)پیروی از اندیشههای فلسفی ابن سینا در اروپا

به گفته کاپلستون ،بیشترین تاثیری که نظریات ابن سینا بر فلسفه مدرسی قرون وسهطی داشهت،
سه نظر بود که عبارتند از  :شناخت و اشراق ،رابطه ذات و وجود و مبدا فردیت ماده.

70

فلسفه ابن سینا با اینکه از فلسفه ارسطو مایه میگرفت ،اما تاثیر قابل توجهی بر افالطونیان و نهو
افالطونیان اروپا داشت .روش و محتوای افالطونیانی مانند آلبرت کبیر و شاگردش توماس آکوئینهاس،
به شدت از آثار و اندیشههای ابن سینا متاثر بود71 .آکوئیناس درباره ابن سینا با همان احترامی که برای
افالطون نیز قائل بود سخن میگفت و در هر جا که سخن ابن سینا موافق بها رای افالطهون میبهود،
مسرور میگشت.

72

ابن سینا به سوالی که مدت ها ذهن فالسفه اروپای قرون وسطی را به خهود مشهغول کهرده بهود
پاسخ قانع کنندهای داده بود .این سوال که « آیا کلیات یا انتزاعیات ،مستقل از جزییات حقیقی وجهود
دارد یا خیر ؟ » و پاسخ ابن سینا به آن از جمله نقاط عزیمت متکلمان اروپا به سوی فلسفه ابهن سهینا
بود .بعدها آکوئیناس و ابالر 1،نیز پاسخی شبیه ابن سینا را بهه ایهن پرسهش دادنهد73 .برخهی از فالسهفه
اروپا مانند هلیز ،الروشکی و آلبرت کبیر با نظریه انتزاع و ضرورت اشراق ابن سهینا موافهق بودنهد .در
حالی که منکر آموزه عقل فعال مفارق بودند74 .الروشکی جانشین هیلز در دانشهگاه پهاریس ،بها نظریهه
تجرد مفاهیم حسی ابن سینا موافق بود و تجرد را همانند او آخرین مرتبه ادراک کلی میدانست ،ههم
چنین ابن سینا را با عنوان مرجعی برای اثبات وجود عقل فعال ،در رسالهای در باب تقسیم قوای کثیهر
نفس ،معرفی میکند.

75

تاثیری که راجهر بهیکن از ابهن
اندیشه اکهات 76نیز متاثر از تعالیم ابن سینا در قرون وسطی است77 .
سینا گرفته بود به حدی است که ییلسون از او به عنوان نمونه کامل جریان آگوستینی – ابن سهینایی
در اروپای مسیحی یاد میکند.

78

اندیشههای ویتال دوفور ،متاثر از اندیشههای مارستون بود او خود نیز اندیشهه ههایش را از رسهاله
کبیر راجر بیکن اخذ کرده بود .دوفور از جمله کسانی است که میان اندیشههای اگوستین و ابهن سهینا
ارتباط برقرار کرد .بعدها همهین راه را هوگهولین ،ادامهه داد و بهه جریهان اگوسهتینی – ابهن سهینایی

Ablar
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تاثیر تمدن اسالمی در تحوالت فکری اروپا در سده های میانه

پیوست79.دامنه نفوذ ابن سینا در همین حد خالصه نمی شود .ابن میمون که بسهیاری از فالسهفه اروپها
متاثر از وی هستند ،در بسیاری از موارد به ویژه در بحث اثبات وجود خدا از فلسفه ابهن سهینا پیهروی
کرد80 .هیلز که در نظریه شناخت ،موافق رای ابن سینا در تجهرد مفهاهیم اساسهی بهود ؛ رسهاله جهامع
کالم را نیز با تاثر از ابن سینا نگاشت و بارها از ابن سینا در آن نام برد .بلوندوس 1،نیز که متاثر از ابهن
سینا و ارسطو بود ،رساله نفس را تحت تاثیر این دو نگاشت و ساختار آن را بر ساختار کتاب النفس ابن
سینا منطبق نمود.

81

ج ) جایگاه ابن رشد در تحوالت فلسفی اروپا

با وجودی که ابن سینا حضور عمیقتری در تفکر فلسفی قرون وسطی داشت ،اما تاثیری که ابن رشهد

در میان فالسفه غرب بر جای گذاشت آشکارتر بود .حتی اگر نخواهیم مانند برخی از نویسهندگان ،حکمای
اروپا در قرون وسطی را ریزه خواران ابن رشد بخوانیم ،نمیتوانیم منکر بهرهای فراوان آنان از تالیفهات
ابن رشد ،در آغاز رنسانس علمی شان شویم82 .نفوذ او در اسکوالستیک غربی به حدی قوت داشت کهه
تا مدت ها معیار میزان حقیقت در نزد بسیاری از اهل علم به شمار میرفت83.بهیکن قهدری بها کالمهی

مبالغه آمیز درباره ابن رشد میگوید  :در عصر ما فلسفه ابن رشد مورد قبول همه خردمندان است.

84

مکتب افالطونی و نو افالطونی پیش از ابن رشد بر عرصه حکمت ،حاکم بود .حتی درک فالسهفه
مشاء از آراء ارسطو به واسطه تفسیرهایی بود که نو افالطونیهان از اندیشهههای ارسهطو داشهتند و نهو
افالطونیان تالش فراوانی در کاهش اختالفات میان افالطون و ارسطو میکردند که این سبب تحریف
آراء آن دو در بعضی موارد گشته بود .یکی از خدمات ابن رشهد در چنهین فضهایی ،بازیهابی ارسهطوی
حقیقی و منتقل کردن افکار واقعی او به اروپا بود85 .البته برخی از آراء ابن رشد در اروپا گرفتار تحریهف
گردید ،به عنوان مثال ،نظریه او در رابطهه با عقل و وحی ،به اشتباه ،نظریه حقیقت دوگانه قلمداد شهد
و مقدمات بحث و مشاجره فراوانی را فراهم نمود86 .جدا از اینهکه آیا ابن رشهد واقعها قائهل بهه حقیقهت
دوگانه بود یا نه ،این اندیشه به فراهم آوری بستر تئوریک گذار اروپها از قهرون وسطی به دوران مدرن
کمک نمود.

87

ابن رشد را بیش از هر چیز به درستی به عنوان شارح تالیفات ارسطو در سدههای میانه و همچنین
دوره رنسانس میشناختند .شعاری که در قرون میانه به این مضمون معروف بود که طبیعت به وسهیله
Bloundues
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ارسطو و ارسطو به واسطه ابن رشد تفسیر شده است ،گویای شهرت و نفوذ تفاسیر و شرح ههایش بهر
تالیفات ارسطوست.

88

حقیقت این است که اروپاییان ارسطو را توس ابن رشد شناختند ،اما این نکته را هم بایهد در نظهر
داشت که به واسطه اروپاییان بود که جهان اسالم ابن رشد را شناخت .گویی بعهد جغرافیهایی و افهول
فلسفه در جهان اسالم در برههای از تاریخ ،دست به هم داده بودند کهه از انتقهال اندیشهههای وی از
اندلس و شمال آفریقا به دیگر مناطق اسالمی ،ممانعت به عمل آورند .در مهجور ماندن ابهن رشهد در
جهان اسالم ،خواه از روی عناد و کج فهمی مخالفانش ،که سبب شد وی را منکر دین مبتنی بر وحی
معرفی کنند ،بی تاثیر نبوده است .در هر روی ،توجههات انهدیش منهدان اسهالم ،تنهها پهس از اینکهه
مستشرقانی چون ،رنان و پالسیوس89،به معرفی فالسفه غرب اسالمی ،مانند ابن طفیل ،ابن ماجه ،ابن
سبعین ،ابن مسره و مهمتر از همه ابن رشد پرداختند ،نظرها به سوی آن ها جلب شد.

90

ابن رشد برخالف کسانی چون ابن طفیل ،به بر حق بودن دین و فلسفه معتقد بوده و بهه سهازش
این دو اعتقاد داشت و در صورت عدم سازش ظاهری این دو عقیده ،باید با تفسیرها و تاویل ههایی از
مضامین دینی ارائه داد که با نظریات مقبول فلسفی هماهنگ باشد .به نظر وی ،آنچه از دین آسهمانی
که به طریق فلسفی فهمیده شود ،برتر از دین خالص عقلی است 91اهتمام ابن رشهد در ایجهاد ارتبهاط
میان دین و عقل ،نمونه خوبی برای حکمای اسکوالستیک شد تا در حوزه یهودیت و مسیحیت نیز به
همین روش عمل نمایند 92.توماس آکوئیناس ،از مسیحیانی بود که با بهره گیری از آراء ابن رشد سهعی
بر ایجاد وحدت میان آموزههای مسیحی و اندیشههای فلسفی افالطون داشت ؛ و از میهان یهودیهان،
لوی بن قارشون بود که با الهام از نظرات ابن رشد و ابن میمهون ،کتهاب جنگههای خهدا را در سهال
 1329نوشت و سعی بر تلفیق ایمان یهودی با اندیشههای یونانی را داشت.

93

د)پیروی از اندیشههای فلسفی ابن رشد در اروپا

چنان که دیدیم ،نفوذ ابن رشد در قلمرو مسیحیت بیشتر از سرزمینهای اسالمی بود و همین نفوذ
و گسترش آراء او پیدایش نهضت علمی را سبب شد که به ابن رشد گرایهی التینهی1معهروف گشهت.

94

خاستگاه این نهضت فرانسه بود ،ولی در اکثر شهرهای اروپا به خصوص شهمال ایتالیها پیروانهی پیهدا
نمود ،و تا قرن  17م .به حیات خود ادامه داد 95عالوه بر بنیان گذار این جنبش ،یعنهی سهیژردو برابهانی،
Latin Averroist
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استاد فلسفه در دانشگاه هنر پاریس ،اندیش مندانی چون پائولوی ونیهزی ،آگوسهتینو نیفهو 1،الکسهاندر
آگوتین ،یرم کاردان  ...از این نهضت تاثیر پذیرفته بهه ارائهه دیهدگاههای خهود پرداختنهد96.نفهوذ ایهن
جریان تا آن جا بود که فرانسوای اول ،ویکومرکاتو را از ایتالیا به فرانسه دعوت میکند تا مکتهب ابهن
رشدی را تدریس نماید.

97

نظرات برخی از افالطونیان و نو افالطونیان اروپا مانند ،توماس آکوئیناس نیهز از ابهن رشهد تهاثیر
گرفته بود .به طور مثال ،آکوئیناس عقیده داشت که علم خداوند علت اشیاء است .این اعتقهاد در نظهر
آلفرد گیوم ،پیروی و نسخه برداری از آراء ابن رشد است 98.آکوئیناس با نظریهه مشهکک بهودن وجهود
ارسطو نیز موافق است به دلیل شرحی که ابن رشد بر این نظریه داده است 99.انتخاب ماده بهه عنهوان
افتراق اشیاء ،اذعان به امکان قدیم بودن عالم ،رد تصوف ،تصدیق مافوق عقل بودن برخهی قضهایای
دینی ... ،از جمله نظریاتی است که آکوئیناس آن ها را متاثر از ابن رشد و ارسطوییان کرده است .

100

شباهتهای زیادی میان فلسفه ابن رشد و آراء دکارت و الیب نیتس نیهز وجهود دارد 101.گذشهته از
آن ،چنین مینماید که اسپینوزا نیز به واسطه مطالعه کتابهای ابن میمون ،به طور غیر مستقیم متهاثر
از اندیشههای ابن رشد است 102.عالوه بر ابن میمون و اسپینوزا ،متفکران یهودی عبری زبهان ،کهه بهه
مطالعه آراء ابن رشد تمایل داشتند ،بسیاری از فالسفه یهودی نیهز بهه ترجمهه و مطالعهه اندیشهههای
فالسفه جهان روی آوردند .از همین رو است که مهم ترین طرق شناخت اندیشههای ابن رشد ،تها بهه
امروز ،به واسطه ترجمههای عبری آثار اوست .

103

تاثیر اندیشههای ابن رشد تنها در حوزه فلسفه خالصه نمی شد ،بلکه زمینهههای تحهول در علهم
نجوم و حتی نظریات سیاسی اروپا را به وجود آورد 104.افرادی چون یوههانس جانهدونوی و مارسهیلیوس
پادوایی ،در حوزه سیاست ،متاثر از نظریه ماهیت دوگانه که برداشت ابن رشدیان از آثار او بود ؛ بهرای
انسان دو غایت در نظر گرفتند  :غایت طبیعی و غایت فرا طبیعی .اولی غایتی است که دولت با کمک
تعالیم فلسفی آن را برآورده میکند و دومی غایتی است که کلیسا آن را با یاری تعهالیم وحهی فهراهم
میآورد .ییلسون ،یوهانس را از ابن رشد گرایان میداند و مارسیلیوس را نمونه اعالی ابن رشد گرایی
فلسفی معرفی میکند .

105

Sigerde Brabant
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)4تاثیر برخی دانشهای مرتبط با علوم عقلی

از جمله علوم دیگری که در روند تاثیر علمی دانش مندان اسالمی بر اروپاییان در سدههای میانهه
مورد توجه قرار میگیرد ،ریاضیات و نجوم است که خود زمینه ساز تغییر و تحهوالت چشهم گیهری در
سایر علوم شد ،که اینک به بررسی اجمالی آن ها میپردازیم :
الف ) ریاضیات

از آن جا که ارتباط نزدیکی بین علوم عقلی به ویزه فلسفه با ریاضیات وجهود دارد ،مسهلمانان بهه
تحقیق و بررسی در این دانش پرداختند .چنان که میدانیم ،اعداد که نقش مهمی در ریاضیات دارنهد،
طبق شواهد تاریخی برای اولین بار توس هندیان مورد استفاده علمی واقع شد .آنان اعداد اصهلی کهه
106
اما استفاده از آن تا قرن هفتم م  ،.فقه در هنهد
شامل اعداد یک تا نه بود را مورد استفاده قرار دادند .

بود و به بیرون راه نیافت .در سال  773م  ،.یک منجم به نام کنکاه ،وارد دربار منصور عباسهی شهد و
کتاب خود با نام سدهانتا را با خود به بغداد آورد .به دستور خلیفه این کتاب به عربی ترجمه شد .مههم
ترین فایده این کتاب که در زمینه نجوم بود ،در آشنا کردن مسلمانان با اعداد هندی تاثیرگذار بود.

107

محمد بن موسی خوارزمی براساس کتاب سد هانتا ،کتابی آموزشی به نام رشته مروارید را تهالیف
108
وی با تلفیق اندیشهههای ریاضهی هنهدی و یونهانی ،بهه دسهتاوردهای
نمود که برای محاسبات بود.

ارزشمندی رسید .او نخستین کسی است که صفر را به دامنه اعداد وارد کرد و آن را در عدد نویسی به
109
دو اثرخهوارزمی در
کار برد و به واسطه همین ،تحوالت چشهم گیهری در علهم ریاضهیات پدیهد آورد.

ریاضیات نام او را جاودانه ساخت؛ اول کتابی بانام الجبر و المقابله که در قرون وسطی به زبهان التهین
برگردانده شد ،یک حل المسائل علمی است که مترجم همان نام عربی کتاب را برای آن برگزیهد و
کلمه الجبر برای همیشه در ریاضیات باقی ماند.

110

دومین اثر خوارزمی کتاب آموزشی فن المحاسبه ،است که در آن طریقه استفاده از اعهداد هنهدی،
نوشتن اعداد ،جمع و تفریق ،نصف کردن ،دو برابر کردن ،ضرب و تقسیم ،محاسبات کسری بیان شده
111
اقتبهاس لفهظ الگهوریزم در
است .این کتاب به اسپانیا رفته و در قرن  12م .به التین برگردانده شهد.

علم ریاضیات از کلمه الخوارزم ،تاثیر خوارزمی را برای دانهش منهدان مغهرب زمهین نشهان میدههد .
اروپاییان حتی اعداد محاسباتی را اعداد اسالمی و عربی نامیدند.

112

113

ابن هیثم (د 430 .ق) نیز از دیگر ریاضیدانان مسلمان است که به گفته وات ،وی تمام آثار یونانی
و ریاضی دانان و فیزیک دانان گذشته عرب را مطالعه نموده و سپس به تفحص بیشهتری بهرای حهل
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مشکالت علم ریاضی پرداخت .از او بیش از  50کتاب و مقاله باقی مانده است .که با اهمیت ترین آن
ها ،المناظر است .وی در این اثر به مخالفت با تئوری اقلیدوس و بطلیموس برخاسته و راه حلی بهرای
یک معادله درجه چهار ارائه نمود.

114

هم چنین از برجسته ترین ریاضیدانان مسلمان میتوان به ثابت بن قره (د 288 .ه .ق) ،محمهدبن
جابر بتانی (د 317 .ه .ق) ،ابوالوفاء بوزجانی (د  388ه .ق) ،خیام (د 517 .ه .ق) ،خواجهه نصهیر الهدین
طوسی (د  672ه .ق) و غیاث الدین جمشید کاشانی (د  832ه .ق) را نام برد .مثلثات را محمد بن جابر
بتانی ابداع نمود ،بوزجانی توسعه اش بخشید و خواجه نصیر طوسی به کمهالش رسهاند115غیهاث الهدین
جمشید کاشانی صاحب مفتاح الحساب ،بزرگ ترین ریاضی دان در محاسهبه اعهداد و کاشهف حقیقهی
کسر اعشاری بود و توانست اندازه بسیار دقیقی از عدد پی بدست آورد.

116

اندلس که به منزله پلی میان شرق مسلمان و غرب مسیحی بود در رابطه با ریاضهیات نیهز ماننهد
سایر علوم همین نقش را داشت ؛ مسلمه بن احمد مجریطی (د .398 .ق) از ریاضی دانان اندلس است
که اروپاییان در اسپانیا ،ایتالیا و سیسیل توس وی با ریاضی دانان مسلمان و افکار آن ها آشنا شدند و
هم او بود که مکتب ریاضی و نجومی مهمی را تاسیس نمود .مجریطی ،احمد بهن سهمح و علهی بهن
سلیمان زهراوی سه تن از اعضای این مکتب بودنهد کهه دربهاره نحهوه حهل معهادالت ،کتهاب هها و
رسالههای متعدد نگاشتند.

117

نخستین دانش مندی که از مسلمانان اسپانیا ریاضیات را آموخت ،یربر فرانسوی بود که بعد ها بهه
مقام پاپ رسید .او پس از بازگشت به اروپا علهم ریاضهی و بهه خصهوص ارقهام اسهالمی را تهرویج و
گسترش داد .سپس با افزایش ترجمههای دیگر کتب دانش منهدان مسهلمان ،علهم ریاضهی در اروپها
گسترش بیشتری یافت و خصوصا با ترجمه آثار خوارزمی ،علم جبر و حتهی وایه جبهر و الگهوریتم بهه
معنای روش محاسبه ،و همچنین به کار گیری عدد صفر فراگیر شد و در نهایت سیستم عدد خوارزمی
جایگزین روشهای یربر گردید ؛ تا آن جا که آثارش مبنای مطالعات ریاضی ،تا زمان وایهت ،ریاضهی
118
عالوه بر یربر ،لئوناردو فیبوناچی ،نیز دانش منهدی بهود کهه پهس از
دان فرانسوی قرن شانزدهم بود .

اینکه به ایتالیا بازگشت ،دو کتاب که اطالعاتی در مورد علم حساب و جبر داشت را به رشته تحریر در
آورد که باعث معرفی هر چه بیشتر دانش مندان و ریاضیدانان مسلمان به اروپا گردید و تهاثیر عمیقهی
بر شکل گیری ریاضیات نوین در اروپا بر جای گذاشت.

119
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ب ) نجوم

توجه به هیات و نجوم ،از قرن دوم هجری در میان دانش مندان اسهالمی آغهاز گردیهد و صهدها
دانش مند صاحب نام در این عرصه ظهور کردند .به طوری که بنا به گفته هونکه ،رقم منجمان ثبهت
شده در تاریخ جهان اسالم که ،بالغ بر  534نفرند ،در میان تمدنهای جهان کم نظیر است.

120

منجمان اسالمی ،با تنظیم زیج ها و انتقادهای جدی بر نظریات بطلیموس و بحث ها و مطالعهات
متعدد در زمینه علم نجوم به بنا نهادن رصد خانههای بزرگی چون رصد خانهه بغهداد ،دمشهق ،مصهر،
اسپانیا ،سمرقند و مراغه همت گماشتند .121همچنین منجمان با ابداع آالت بسهیار بهه راهههای تهازهای
برای رصد ستارگان دست یافتند که یکی از آن ها ،اختراع اسهطرالب بهود کهه شهانزده نهوع داشهت.

122

هنگامی که این ابزار آالت به اروپا راه یافت ،تا مدت ها آن ها نمی توانستند وسهیلهای مشهابه بهرای
اندازه گیری بسازند و تا قرن  14م  ،.که این ابزارها در اروپا ساخته شد آن ها وسایل مورد نیاز خود را
در این زمینه از کشورهای اسالمی تهیه میکردند .

123

از دانش مندان شهیر ریاضی و هیات میتوان احمد بن قیصر فرغانی را نام برد که آثهار ارزشهمند
124
دانهش منهد دیگهر ایهن عرصهه،
وی در عرصه نجوم تا  700سال مرجع دانش مندان اروپهایی بهود.

محمد بن جابر بتانی هست که درعلم نجوم میان مسلمانان همان جایگاهی را داردکهه بطلیمهوس در
 125روش جدیدی برای تعیهین رویهت ههالل مهاه کشهف کهرد و ایهن روش،
میان یونانیان دارا است .او
همان روشی است که هنگام تغییر تدریجی حرکت ماه در قرن  18م  ،.دنثرن ،از آن بهره بهرد .بتهانی
راه حل هایی برای حل مسائل مثلثات کروی یافت که رجیهو مهانتوس ،از آن هها اسهتفاده کهرد .وی
همچنین ثابت نمود که یک سال خورشیدی  365روز و  5سهاعت و  46دقیقهه و  2400ثانیهه اسهت.
دقتهای او در این زمینه ها ،کارادوو را واداشت که در مورد او بگوید :متفکران التینی مغرب زمین در
قرون وسطی و دوره تجدد بیش از همه ،بتانی را مورد تحسین و تمجید قرار دادند.

126

همچنین مسلمانان توانستند با بهره گیهری از علهم مثلثهات و نیهز تهیهه جهدولی بهرای محاسهبه
محلهای خورشید ،ساعتهای خورشیدی کوچکتری بسازند .از آن زمان به بعد بهود کهه نمونهههای
بسیاری از این نوع ساعت که در کشورهای اسالمی ساخته میشد ،در اروپا دیده شد .بعد ها ،با ابتکهار
127
قطب نما نیز از ابزارههای چنهد منظهورهای
و اختراع مسلمانان ،ساعتهای تاندول دار نیز ساخته شد.

128بهه
است که به دست مسلمانان و دانش مندان اسالمی در دریانوردی مهورد اسهتفاده قهرار گرفهت و
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گفته ی لوکاس ،پیشینه این ابزار را باید نزد مسهلمانان سهراغ گرفهت ":اروپاییهانی کهه از قطهب نمها
استفاده میکردند ،دریانوردانی بودند که با مصر و سوریه مناسبات بازرگانی داشتند".

129

بدین ترتیب بعد از تاسیس رصدخانههای عالی و تنظیم زیجهای دقیهق توسه مسهلمانان ،نهام و
آوازه آن ها در گوش جهانیان پیچید و خیل مراجعان و دوست داران علم را بهه سهوی آن هها گسهیل
کرد .تا آن حد که نمایندگانی از سوی فرمانروایان و شاهان اروپایی برای حل مسائل و مشکالت خود
به سرزمینهای اسالمی و ممالک شرقی فرستاده میشدند ،چنان که ابن ابی اصهبیعه دربهاره یکهی از
این سفرها مینویسد  « :آبرو 130،پادشاه فرنگهی ،فرسهتادهای نهزد بدرالهدین لولهو ،فرمهانروای موصهل
فرستاد تا مشکالتی را از علم نجوم برای پادشاه حل کند و بدرالدین ،فرسهتاده او را بهه کمهال الهدین
یونس ،ستاره شناس مشهور وقت معرفی کرد» .

131

برآیند

با گسترش فتوح اسالمی و پذیرش اسالم در سرزمینهای مختلف ،به تدریج تعداد مسلمین رو به
فزونی نهاد .و آنان با مساعی مشترک و هم نوایی ملل گوناگون در توسعه و استحکام پایههای تمهدن
اسالمی نقش به سزایی ایفا نمودند .بی شک توجه به علل و عواملی که در بر ههای از تاریخ ،تمهدن
اسالمی را به عنوان تمدن تاثیر گذار ،بر بام اندیشه آن روزگار نشهاند ،امهری ضهروری اسهت .در پهی
شناخت این ضرورت و پرداختن به تعامالت تمدن اسالمی و اروپا ،بتاثیرات تمدن اسالمی و متفکهران
آن در ترقی و تعالی تمدن اسالمی و اروپا و واکاوی شد .در این بررسهی عوامهل گونها گهونی ایهن
موفقیت را رقم زد که میتوان به آموزههای حیات بخش قرآن ،تسامح و تساهل اسالمی و اهتمام بهه
تعلیم و تعلم در اسالم اشاره کرد .مسلمین با توجه به اهتمام پیامبر (ص) به امر علم و دانش اندوزی،
به کسب علوم و فنون روی آوردند و تمام تالش خود را در بهره گیری از علوم و تجارب ملل مختلف بهه
کار گرفتند تا بر غنای فرهنگ خویش بیفزایند .این شور و شوق و آمادگی مسلمین بهرای کسهب علهم و
دانش و نشر و گسترش آن ،یک نهضت علمی در سرزمینهای اسهالمی بهه وجهود آورد بهه گونههای کهه
جهان اسالم وارث علوم سایر ملل و در قرون میانه سکان دار علوم و فنون در جهان شد.

همزمان با تحوالت علمی و تجدید حیهات فرهنگهی در جوامهع اسهالمی ،وضهعیت اجتمهاعی و
فرهنگی اروپا نا به سامان بود .روشن است که در این اوضاع ،نمی تهوان انتظهار ترقهی ،رونهق علهم و
پیشرفت و دانش داشت و این در حالی بود که جوامع اسالمی به جهت مدارای حاکمان ،ثبات سیاسهی
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و امنیت اجتماعی .بهتری داشتند و از آزادی مذهبی مناسبی بر خوردار بودند .چنان که اعطهای آزادی
مذهبی و بستن معاهده هاو مصالحه ها با اهل کتاب ،نقش مهمی در تهاثیر پهذیری اروپها در تمهدن
اسالمی داشت .مردم اروپا وقتی با مظاهر تمدن اسالمی آشنا و تسامح و تساهل دینی – تز همزیستی
مسالمت آمیز – راتجربه کردند ،جذب آن گردیدند.
رفتار صلح آمیز و توام با رافت و مدارای مسلمین نسبت به اهل کتهاب ،گوشههای از علهل بسه
نگرش تسامح خیز و تساهل بر انگیز نسبت به سایر پیروان ادیان بود.
در این میان شناخت و آشنایی اروپا با میراث علمی مسلمین از طریق جنگهای صلیبی سهفرهای
علمی و تجاری و ترجمه میراث تمدن اسالمی ،شعله شور واشتیاق و عالقهه بهه تحقیهق و تتبهع را در
ضمیر اروپاییان روشن نمود و تاثیر شگرف در اذهان آنان بر جای گذاشت .در پی این تعامل ،بهر نامهه
ها و متون آموزشی اروپا تحول یافت و آنان را به باز نگری در فلسهفه اسکوالسهتیک بهر انگیخهت و
موجب فرو ریزی دستگاه اندیشه قرون وسطایی و زمینه فلسفه جدید را فراهم آورد.
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 75ایلخانی ،همان ،تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس ،ص .326
 77کاپلستون ،همان ،تاریخ فلسفه (فلسفه قرون وسطی) ،ج  ،3ص .228 -229
 78ایلخانی ،همان ،تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس ،ص .327
 79همو ،پیشین ،ص .328
 80برودی ،همان" ،ابن میمون" ،تهاریخ فلسهفه اسهالمی ،ج  ،3ص344؛ اوروی ،دمینیهک ،ابهن رشهد ،ترجمهه
فریدون فاطمی ،تهران ،نشر مرکز ،چاپ دوم ،.1387 ،ص . 149-148فنایی اشکوری « ،نگاهی گذرا به نقش
اسالم در تمدن غربی » ،ماهنامه معرفت ،سال  ،18ش  ،40مرداد  ،1388ص .26
 81ایلخانی ،همان ،تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس ،ص .325
 82زیدان ،همان ،تاریخ تمدن اسالم ،ص .602
 83زرین کوب ،همان ،کارنامه اسالم ،ص.120
 84نک  :دورانت ،همان ،تاریخ تمدن ،ج  ،4ص .428
 85وات ،همان ،اسپانیای اسالمی ،ص 166 -167؛ اوروی ،همان ،پیشین ،صص .154-152
 86وات ،همان ،ص .167
 87معلمی ،همان ،تاریخ فلسفه اسالمی ،ص .222
 88موذن جامی ،محمدهادی « ،ابن رشد اندلسی » ،دایره المعارف بزرگ اسالمی ،تههران ،بنیهاد دایهره المعهارف
اسالمی ،چاپ دوم1380 ،ش ،،ج  ،1ص560؛ حتی ،همان ،شرق نزدیک در تاریخ ،ص . 274
 90حتی ،همان ،تاریخ عرب ،ص 747-746؛ ابن رشد ،محمد ،تهافه التهافت ،ترجمه علی اصهغر حلبهی ،تههران،
جامی1384 ،ش ،.ص 9؛ EI Arnaldez,IBN RUVSHD , ،III.909b VOL.
 91وات ،همان ،اسپانیای اسالمی ،ص .168
 92زرین کوب ،همان ،کارنامه اسالم ،ص .120
 93دورانت ،همان ،تاریخ تمدن ،ج  ،6ص .882
 94کاپلستون ،همان ،تاریخ فلسفه (فلسفه قرون وسطی) ،ج  ،2ص  .553اههم نظریهات ابهن رشهد یهان التینهی
عبارت بود از این که در همه انسان ها فق یک نفس ناطقه وجود دارد و نه تنها عقل فعال بلکه عقل منفعهل
نیز در همه انسان ها یکسان است .نتیجه منطقی این عقیده انکار جاودانگی شخصی و کیفر مجهازات اخهروی
است .از دیگر نظریات آنان ،قدیم بودن عالم و نوعی جبر باوری علی بود (همو ،ج  ،2ص . )554
 95فنایی اشکوری ،همان « ،.نگاهی گذرا به نقش اسالم در تمدن غربی » ،ماهنامه معرفهت ،مهرداد  ،1388ش
 ،40ص .23
 96کاپلستون ،همان ،تاریخ فلسفه (فلسفه قرون وسطی) ،ج  ،3ص .171
 97برهیه ،امیل ،تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدد ،ترجمه یحیی مههدوی ،تههران ،خهوارزمی ،چهاپ دوم،
1380ش ،.ص 330
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 98زرین کوب ،همان ،کارنامه اسالم ،ص 124؛ گیوم ،میراث اسالم ،ص .259-258
 99برهیه ،همان ،تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدید ،ص .246
 100دورانت ،همان ،تاریخ تمدن ،ج  ،4ص .428
 101زرین کوب ،همان ،کارنامه اسالم ،ص  122؛ ویلسون ،همان" ،فلسفه جدیهدغرب" ،تهاریخ فلسهفه اسهالمی،
ج ،5ص .39 ،44 ،48 ،37-36
 102ییلسون ،اتین ،هستی در اندیشه فیلسوفان ،ترجمه حمید طالهب زاده ،تههران ،حکمهت1385 ،ش ،.هسهتی در
اندیشه فیلسوفان ،ص .134
 103زرین کوب ،همان ،کارنامه اسالم ،ص .122
 104هونکه ،همان ،فرهنگ اسالم در اروپا ،ص .188
 105کاپلستون ،همان ،تاریخ فلسفه ( فلسفه قرون وسطی ) ،ج  ،3ص .208 – 209
 106هونکه ،همان ،ص 101؛ لوکاس ،همان ،تاریخ تمدن ،ج  ،1ص .363
 107هونکه ،همان ،پیشین ،ص 102 -104؛ علم در اسالم ،به اهتمام احمد آرام ،ص.89
 108هونکه ،همان ،ص .104
 109حتی ،همان ،تاریخ عرب ،ص 477؛ زرین کهوب ،همهان ،کارنامهه اسهالم ،ص 67-66؛ علهم در اسهالم ،بهه
اهتمام احمد آرام ،ص 90؛ مک نیل ،همان ،بیداری غرب ،ص.559
 110الدفاع ،علی عبداله ،درآمدی بر تاریخ ریاضیات مسلمانان ،ترجمه مرتضی قدیمی ،تهران ،سمت1385 ،ش.
 111هونکه ،همان ،فرهنگ اسالم در اروپا ،ص .104 -105
 112زیدان ،همان ،تاریخ تمدن اسالم ،ص .619
 113هونکه ،همان ،پیشین ،ص 119؛ علم در اسالم ،بهه اهتمهام احمهد آرام ،ص91-90حتهی ،همهان ،ص-483
 ،484کارادوو ،همان ،ص.303-302
 114وات ،همان ،تاثیر اسالم بر اروپای قرون وسطی ،ص .68 – 69
 115فنایی اشکوری ،همان « ،نگاهی گذرا به نقش اسالم در تمدن غربی » ،ماهنامهه معرفهت ،مهرداد  ،1388ش
 ،40ص  68 – 69؛ اولیری ،همان ،انتقال علهوم یونهانی بهه عهالم اسهالمی ،ص270-269؛ علهم در اسهالم،
ص.93-92
 116نصر ،همان ،علم و تمدن در اسالم ،ص 10؛ زرین کوب ،همان ،پیشین ،ص.70-69
 117جیوسی ،همان ،میراث اسپانیای مسلمان ،ج  ،2ص .563 – 564
 118محمدی ،همان ،نقش فرهنگ و تمدن اسالمی در بیداری غهرب ،ص  271 – 278؛ ونیزنهک ،زریهن کهوب،
همان ،ص.66
 119الدفاع ،همان ،درآمدی بر تاریخ ریاضیات مسهلمانان ،ص 305 ،327 ،329؛ کهارادوو ،پیشهین ،ص،299-298
.301
 120هونکه ،همان ،فرهنگ اسالم در اروپا ،ص .152
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 121زیدان ،همان ،تاریخ تمهدن اسهالم ،ص  613؛ علهم در اسهالم ،بهه اهتمهام احمهدآرام ،ص،113 ،111-110
123-124؛ حتی ،همان ،تاریخ عرب ،ص .479
 122ابن ندیم ،محمد ،الفهرست ،ترجمه رضا تجهدد ،تههران ،مکتبهه االسهدی و الجعفهری1350 ،ش  ،.ص 395؛
زیدان ،همان ،پیشین ،ص 613 – 615؛ نصر ،همان ،علم و تمدن در اسالم ،ص .172
 123هونکه ،همان ،ص  ،169علم در اسالم ،ص .144-142 ،131 ،135
124دورانت ،همان ،تاریخ تمدن ،ج  ،11ص .151
 125لوبون ،همان ،تمدن اسالم و عرب ،ص 588؛ نلینو ،همان ،تهاریخ نجهوم اسهالمی ،ص،99 ،153 ،267 ،279
.53
 126کارادوو" ،اخترشناسی و ریاضیات" ،میراث اسالم ،ص .305
 127هونکه ،همان ،ص .169
 128کریمرز ج.ه" ،جغرافیا و بازرگانی" ،میراث اسالم ،زیر نظر سرتماس آرنولهد و آلفهرد گیهوم ،ترجمهه مصهطفی
علم ،تهران ،انتشارات کتابفروشی مهر ،.1325 ،ص .197
 129لوکاس ،همان ،تاریخ تمدن ،ج  ،1ص 591؛ ونیزنک ،کریمرز ،همان ،ص199و صفحات بعد
 131ابن ابی اصیبعه ،عیون االنباء ،ص 156

