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پژوهش تاریخ علوم دورۀ اسالمی در دانشگاه 

 ١آمریکایی بیروت
  ٢جورج صلیبا
  ٣ترجمۀ افسانه منفرد

  مقدمه
های  آمریکایی بیروت در زمان های سه چهرۀ برجستۀ دانشگاه هدف این مقاله مستند کردن فعالیت

مختلف، از نخستین روزهای تأسیس دانشگاه آمریکایی بیروت/ کالج پروتستان سوری در اوایل دهۀ 
های داخلی لبنان در اواخــر ســدۀ  است که آخرین آنان زیر فشار جنگ ١٩٧٠تا اواخر دهۀ  ١٩٢٠

کرد. این سه تن، هر یک بــه شــیوۀ  بیستم میالدی، باید دانشگاه آمریکایی بیروت و لبنان را ترک می
گاهی، گام های مشخصی  خود، به اهمیت علوم دورۀ اسالمی آگاه بودند و برای به ثمر رساندن این آ

 -١٨٨١( ٥م)، منصور جــرداق١٨٩٥ -١٨١٨( ٤برداشتند. سه چهرۀ مورد نظر کورنلیوس وان دایک
چون وان دایک تمام کوشش  م) بودند. کسانی٢٠٠٩ -١٩١٢( ٦م) و ادوارد استوارت کندی١٩٦٤

خود را به کار بردند تا پژوهش در علوم دورۀ اسالمی نه تنها به عنوان یک رشتۀ علمــی زنــده، بلکــه 
همچنین در مقام ابزاری برای مبارزه با تحمیل استعماری برتری غرب بر دانشجویان بومی دانشگاه 

گرایانه در پــیش گرفــت؛ بــه عربــی  آمریکایی بیروت تلقی شود. وان دایک موضعی به اصطالح بوم
های کسانی چون  های درسی عربی برای اهداف خود نگاشت. کوشش تدریس کرد و نوشت و کتاب

زیســتند، دومــین  های میان دو جنگ جهــانی می کردند و در سال جرداق که از وان دایک پیروی می
ن افراد باید به انگلیسی تدریس مرحلۀ ایجاد حوزۀ علوم در جهان اسالم را پدید آورد. در این دوره ای

                                                    
1. “AUB’s Role in the Promotion of the Arabic/ Islamic Sciences and their History”, One Hundred and Fifty, ed. 

Nadia Maria El-Cheikh, Lina Choueiri and Bilal Orfali, American University of Beirut (AUB), 2016, pp. 213- 224. 
٢ .George Saliba  ،استاد و مدیر مرکز فاروق جبر برای علم و فلسفۀ اسالمی در دانشگاه آمریکایی بیروتgsaliba@aub.edu.lb 
  مؤلف، مترجم و پژوهشگر آزاد .٣

4. Cornelius Van Dyck 
5. Mansur Jurdaq 
6. Edward Stewart Kennedy 
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پرداختنــد.  داد به نگارش آثار علمــی بــه زبــان عربــی می کردند، اما در هر فرصتی که دست می می
های کسانی چون کندی ســنت فرهنگــی علــم در  سرانجام در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم، تالش

چارچوب دانشــگاهی تــاریخ جهان اسالم را به عنوان رشتۀ علمی مستقلی تثبیت کرد که اکنون در 
 شود. علم در نظر گرفته می

  
  دانشگاه آمریکایی بیروت

های این سه پژوهشگر نقطۀ مقابل تاریخ اندیشه در سدۀ نوزدهم میالدی  گذشته از این، کوشش
های آنــان و  شود، با علم به تحرک سیاسی و اجتماعی ناشی از فعالیت و در شرق مدیترانه تلقی می

نقش بزرگتر دانشگاه آمریکایی بیروت، به عنوان نهادی گذاشتند که به چنین مردانی در تأثیری که بر 
کادمیک آن دانشگاه موقعیتی داد تا به فعالیت بپردازند، علیرغم مشکالت زیادی که گاه  چارچوب آ

 شدند، چنانکه در مناقشه بر سر نظرات دارویــن در افراد درگیر در یک نهاد آموزشی با آن مواجه می
  به وضوح دیده شد. ١٨٩٠های نخست دهۀ  دانشگاه آمریکایی بیروت در سال

  اساس وان دای گاهدید
جهان عرب چه به عنوان موضوع تولیــد  دانشگاه آمریکایی بیروت مدتی طوالنی به علوم در اسالم/

ز ها پــیش ا پرداخت. در واقع، این امــر بــه مــدت فرهنگ و چه به عنوان موضوعی برای مطالعه می
گردد، یعنی هنگامی که برخی میسیونرهای پروتستان به فکر توسعه و تبدیل یکی از  تأسیس آن برمی

 ١مؤسسات آموزشی خود به دانشگاه بودند. برای نمونــه، در قضــیۀ تبــدیل مؤسســۀ آموزشــی عبیــه
در میــان مبلغــان مســیحی  .م۱۸۶۶بــه کــالج پروتســتان ســوری در  )۱۸۴۰ دهۀدر (تأسیس شده 

                                                    
1. Abeih Seminary 
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م) ۱۸۹۵ -۱۸۱۸( ١ای به نام کورنلیوس وان آلن وان دایک آمریکایی بیروت چهرۀ برجستهدانشگاه 
التحصــیل جــوانی از کــالج معتبــر پزشــکی  حضور داشت. او در بیست و دو سالگی نــه تنهــا فارغ

های تبشیری بود، بلکه در عین حال  جفرسون در فیالدلفیا بود که صاحب شوقی پرشور برای فعالیت
ها دربــارۀ وی،  انگیز و شوق به کارش بود. در بیشتر نوشــته مند از بینشی شگفت ی، بهرهانسان واالی

 به وان دایک در معرض بارانی از ستایش
ً
ها بــه  سزا قرار گرفته است. در یکی از این نوشته های کامال

زدهم پیروی از جرجی زیدان ادعا شده است که وان دایک بانی نوزایی علمی در بالد شام در سدۀ نو
چنــین دوســت وی در تمــام دوران  میالدی بوده است. زیدان نه تنها دانشجوی وان دایک، بلکه هم

ادامه  الهاللاش بود؛ رفاقتی که حتی پس از انتقال زیدان به مصر و بنیان نهادن مجلۀ معروف  زندگی
ای ترجمۀ آن در که ادوارد، پسر وان دایک، خاطرات پدرش را به زیدان سپرد و وی را بر یافت، چنان

یــا نــوزایی ادبــی اخیــر در  ۱۸۵۱تا ســال  ۱۸۳۹خاطرات دکتر وان دایک از سال «با عنوان  الهالل
  معتمد دانست.» بیروت و لبنان
آیــد کــه وان  آمیز خالی از اغراق نبود، زیرا از منابعی مستقل چنین بر می های ستایش این نوشته

م یادگیری زبــان عربــی را آغــاز کــرد، حتــی ۱۸۴۰ دایک اندکی پس از رسیدن به بیروت در آوریل
هنگامی که به مدت چهل روز در قرنطینه بود. او در آنجا نخست دویست لغــت از زبــان عربــی را 

المقدس به منظور دستیابی به  آموخت و بالفاصله پس از ترخیص از قرنطینه و اقامتی کوتاه در بیت
به بیروت بازگشــت تــا مطالعــات عربــی خــود را در هایشان،  نیازهای پزشکی میسیونرها و خانواده

ترین ادیبان عرب همچون شیخ یوسف االسیر ادامه دهد. او در تحصیل زبان عربی  محضر برجسته
نگاری کــاملی دربــارۀ هنــر بســیار  که پس از چند سال توانست تک بسیار پیگیر و جدی بود، چنان

  پیچیدۀ عروض عربی تدوین کند.
الب توجه است، گام بعدی وی است که همــراه بــا معلــم زبــان عربــی و در این هنگام آنچه ج

رس بستانی مؤسسۀ آموزشی عبیه را در دهۀ 
ُ

م بنیان نهاد. در آن هنگام ؟]۱۸۶۰[ ۱۸۴۰دوستش، ُبط
هایی آموزشی که پذیرفته بودند، بایــد انجــام  بود که دریافت کارهای بسیاری برای انجام مسئولیت

یانی داشت که تنها عربی، آن هم  الت را حل میشد. او باید این مشک می عربی  البدکرد: او دانشجو
کردند در حالی که  دانستند. به این افراد باید انواع علوم گوناگون را تدریس می را می ،عامیانۀ آن دوره

ین«های درسی به زبان عربی  کتاب یان می» نو توانســتند  وجود نداشــت. حتــی اگــر ایــن دانشــجو
که خود او بعدها این کــار را کــرد، خــود ایــن  می به عربی کالسیک را بخوانند، چنانهای عل کتاب
 همچون نســخه ها به سختی پیدا می کتاب

ً
های خطــی نایــاب  شدند. این کتب در آن زمان احتماال

                                                    
1. Cornelius Van Alan Van Dyck 
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شد. میخاییل مشقه، دوست و سپس  متعلق به اندک بازگانان شاخص و ثروتمند دست به دست می
م) و تشــکیل دوبــارۀ آن تحــت نــام ۱۸۵۲ -۱۸۴۷» (ن سوری علوم و هنرهــاانجم«همکار وی در 

) در ۱۸۸۲(تأسیس » فرهنگستان علوم شرقی«م) و نیز در ۱۸۶۹ -۱۸۵۸» (انجمن علمی سوری«
کرد تا  نویسد که وان دایک باید بر آنها غلبه می هایی می سنجی از دشواری شرح حالش بسیار با نکته

یــد کــه او از  پزشکی، ریاضیات و نجوم در هر زبانی بیابد. مشــقه میهای مقدماتی  بتواند کتاب گو
فرصت دیدار عمویش که برای تأمین نیازهای پزشکی دخترش از مصر به دیرالقمر آمده بود، استفاده 

ای کــه منتظــر  کرد و از او خواست با خود تعدادی کتاب بیاورد. عمویش هم پــذیرفت کــه در دوره
  او نجوم بیاموزد.بهبودی دخترش بود، به 

که ایــن  ،های اروپایی را های وان دایک محدود بود. کسی باید زبان در چنین شرایطی، انتخاب
یان شد،  متون علمی به آنها نوشته می یان باید بر دو مانع  میبه دانشجو آموخت. بدین ترتیب دانشجو

ها. گزینــۀ دوم آن بــود کــه  زبان) آموختن علوم به آن ۲) تسلط بر زبان خارجی، و ۱کردند:  غلبه می
یی به زبان ساده و به عربی نوشته شود و برای تدریس علوم از زبان خودشان  برای آنان متون علمی نو
استفاده شود. وان دایک به مسئولیت خود گزینۀ دوم را اختیار کرد و تا آنجا پیش رفت که همــراه بــا 

های جبر، جغرافیــا،  ای از کتاب مجموعه همکارانش، نخست بطرس بستانی و بعدها کسان دیگر،
شناسی، هندسه، مثلثات کروی ... و مانند اینها تألیف کرد. البته بخش عمــدۀ ایــن تألیفــات  ستاره

 با مشارکت بستانی نوشته، به گمان 
ً
جدید نوشتۀ خود وان دایک بود. کتابی در علم حساب که ظاهرا

  به نام خودش چاپ و منتشر کند. من تألیف خود اوست و بستانی را واداشت آن را
بنابراین بر اساس تصادف محض و لزوم انجام وظایف میسیونری خود که در آن زمان آمــوزش 

شد و ربط اندکی به نجات روحشان داشت، وان دایک درگیر  علوم به دانشجویان جوان را شامل می
صۀ علــوم جــدی تولیــداتی ها بود در عر های علمی به زبان عربی شد؛ زبانی که مدت نوشتن کتاب

نداشت. وان دایک در نظر داشت به جای اصطالحات جدید علمی، اصطالحات کهن عربی را احیا 
  کند، و این آشکارا بر خالف گرایش مترجمان معاصرش در مصر سدۀ نوزدهم بود.

شد نخست به متــون کالســیک عربــی  داد هر وقت و در هرجا که می وان دایک ترجیح می
تــر در ایــن زبــان کــاربرد داشــت  اصطالحات علمی و فنی تخصصی را کــه پیشرجوع کند و 

به متون کالسیک جانی تازه » با یک تیر دو نشان«خواست  استخراج کند. با این کار، می بزند: 
یانش بهره گیرد و از سوی دیگر در نتیجۀ  ببخشد و از اصطالحات آنها برای تدریس به دانشجو

یگر با میراث علمی خود پیوند برقرار کنند. او تنها وقتــی در زنــده این روند، دانشجویان بار د
بارۀ اصطالحات قدیم برای توضیح مفاهیم جدید شکســت می خــورد خــود را مجــاز  کردن دو

دانست اصطالحات جدیدی وضع کند. وان دایک از انتشارات بوالق در مصر برای در پیش  می
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نجام کار دشوار احیای زبان عربــی کالســیک گرفتن راه آسان وضع اصطالحات تازه به جای ا
  مند بود. گله

ای از روش او و تبعات مفهومی آن، دو کتابی را که دربارۀ نجوم نوشته است در  برای دادن نمونه
) کــه وان دایــک وقتــی پــذیرفت در کــالج ۱۸۷۴( اصول علــم الهیئــةآوریم: یکی با عنوان  نظر می

آمــوزان و  ه بود؛ و دومی که با هدف تدریس بــرای دانشپروتستان سوری، نجوم تدریس کند، نوشت
 با قصد تدریس در دبیرستان تألیف کرده بود. در هر دو کتــاب، وی اصــطالح 

ً
را » هیئــت«احتماال

برای ارجاع به نجوم به کار برد، برای زنده کردن دوبارۀ این اصطالح کــه در یونــانی و سانســکریت 
شناسی علمی و برای تمــایز بــا  م به طور خاص به مفهوم ستارهمعادلی ندارد، و در بغداد در سدۀ نه

رفت. وان دایک بــا اســتفاده از اصــطالح  های باستان با آن پیوسته بود به کار می تنجیم که در زمان
 هماهنگ با  کرد می چنین اندیشۀ علمی سدۀ نهم در بغداد را که احساس می هم» هیئت«

ً
تواند کامال

ا از مباحث تنجیم باشد، احیا کرد. او همین راه را هنگامی که به تصحیح مفاهیم نوین نجومی و ره
هـ) پرداخت دنبال کرد. نتیجۀ کــار زنــده کــردن ۹رازی (سدۀ  في الجدري والحصبةو شرح رسالۀ 

واژگان این رساله و عرضۀ آنها برای استفاده در نظام آموزشی سدۀ نوزدهم در کالج پروتستان سوری 
  ربارۀ دانش جدید از این دو بیماری نیز به متن افزود.بود. او پیوستی د

برای وان دایک فرهنگ علمی در جهان عربی/ اسالمی به هیچ وجه از بین نرفته بود. بر عکس، 
های نوین به کــار رود و در نتیجــه وســیلۀ انتقــال  به نظر او این سنت آشکارا مهیا بود تا برای هدف

  های درس در جهان عرب در سدۀ نوزدهم باشد. ای در کالس مفاهیم جدید و نوسازی
این امر سخنان پیشین مرا که مرحلۀ نخست مواجهۀ دانشگاه آمریکایی بیروت با علم در جهان 

کنــد.  عرب/ اسالمی بیشتر در راستای تولید علم بود تا مطالعه و اشاعۀ صرف تاریخ آن، تأییــد می
شد. با در نظر داشتن این ویژگــی متمــایز، وان فعالیت اخیر بعدتر و پس از جنگ جهانی دوم آغاز 

 ١م) و جــان ورتابــت۱۹۰۶چــون اســعد شــدودی، بســتانی ( م) و معاصــران او هم۱۸۹۵دایک (د 
) همگــی بیشــتر بــه تولیــد علمــی در جهــان عربــی/ ۱۹۶۴) و در پی آنان منصور جرداق (۱۹۰۸(

کتاب به زبان عربی دربارۀ همان اسالمی پرداختند تا مطالعۀ تاریخ آن. وان دایک به نوشتن چندین 
موضوعات علمی ادامه داد و حتی پیگیرانه کوشید تا علم به زبان عربی در دســترس تمــام ســطوح 

نامید (بر اساس » النقش في الحجر«ها که آنها را  ای از کتاب دانشجویان قرار گیرد. او در مجموعه
بــرای هــر یــک از موضــوعات ») رالعلم في الصغر، کالنقش في الحج«المثل مشهور عربی  ضرب

یســندۀ معاصــرش، شــدودی،  نگــاری شناخته شدۀ علمی در مدارس دورۀ خــود تک ای نوشــت. نو

                                                    
1. John Wortabet 
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م تألیف کرد که تمام علوم طبیعی زمان خود را شــامل بــود و آن را بــه درســتی ۱۸۷۳شاهکاری در 
  نامید. العروس البدیعة في العلم الطبیعة

های علمــی بــه عربــی و  وتستان سوری هم به نوشتن کتابوان دایک پس از پیوستن به کالج پر
 ١ُرز تدریس به زبان عربی ادامه داد که موجب به راه افتادن بحث داغی در آن زمان شد. به نوشتۀ پن

 ۱۸۸۲التحصــیلی  اش در جشــن فارغ برای سخنرانی ٢اگر اخراج مفتضحانۀ پروفسور ادوین لویس
تدریس در کالج پروتســتان ســوری و شــاید هــم در دانشــگاه  های داروین نبود، زبان دربارۀ اندیشه

 هم آمریکایی بیروت در سال
ً
رز بــین دو  مانــد. در اینجــا پــن چنان عربی باقی می های بعد، احتماال

کند که گویی ایــن دو رابطــۀ علــت و معلــولی دارنــد. او  کند و چنین القا می واقعه ارتباط برقرار می
که جرداق نیز بعدها بیان کرد آخرین  کند که چنان یس را مطرح مینخست مسئلۀ سخنرانی ادوین لو

ضربه را فرود آورده بود و منتهی به برکناری لویس از کالج پروتستان سوری شد. موضوع بعدی تغییر 
رز برکناری لویس منجــر بــه اســتعفای وان  زبان تدریس کالج از عربی به انگلیسی بود. به گفتۀ پن

رز  وی و اخراج دانشجویانی شد که به برکناری لویس اعتراض کرده بودند. پندایک در همبستگی با 
ای که بتوانند به عربی تدریس  یافتن استادان شایسته» استعفای گروهی«گوید در مواجهه با این  می

کنند و جایگزین آن استادان شوند، به آسانی ممکن نشد. در نتیجه زبان آموزش ناگزیر به انگلیسی 
چون این دو واقعه پی در پی رخ داده بود، یعنی اخراج لویس و تصمیم برای تغییر زبان، تغییر یا فت. 

  کرد. این روایت پوشش مناسبی برای یک تصمیم اداری فراهم می
های ظریف بیشتری داشت؛ روایتی که بنا به نیــت  رز تفاوت در واقع، داستان با روایت سادۀ پن

اداری بود. دربارۀ سخنرانی معــروف ادویــن لــویس در جشــن رز برای توجیه این تصمیم بخش  پن
اند. این سخنرانی در همان سال در مجلۀ  و پیامدهای آن بسیار نوشته ۱۸۸۲التحصیلی در سال  فارغ

ظاهر بسیار مالیم بود. در واقع  چاپ شد و لحنش به» معرفت، علم و حکمت«با عنوان  المقتطف
ین، با وجود زمینهلویس آن سخنرانی را با شک کردن در  های علمی آن به پایان برده بود،  نظریۀ دارو

توانست اعتبار علمی آن را به طور قطعی تأیید کند. به سخن خود وی (بــه  زیرا به گفتۀ خودش نمی
  ):المقتطفنقل از 

دربارۀ مناسب بودن این نظریه برای توضیح وقایع و کفایت آن برای نشان دادن علت 
تــوانیم داوری  خواهیم به یــاری ایــن نظریــه درک کنــیم، نمی می هایی که همۀ پدیده

اش  قطعی کنیم، زیرا بسیار چیزهاست که پیش از رسیدن به دیدگاهی قطعی دربــاره
  باید مورد تحقیق، آزمایش و مداقه قرار دهیم.

                                                    
1. Penrose 
2. Edwin Lewis 
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برای تغییر زبان آموزش، گزارش جرداق که نقل شد، شواهد غیــر قابــل انکــاری بــا اســتفاده از 
ها قبل گرفته شده بود. من  کند که تصمیم تغییر زبان سال گانی کالج پروتستان سوری عرضه میبای

 -۱۸۸۰توانم این واقعیت را تأیید کنم زیرا در بروشور کالج پروتستان سوری مربوط به سال  خود می
  چنین آمده است: ۱۸۸۱

جز برای  ، زبان تدریس، انگلیسی خواهد بود۱۸۸۱در بخش پزشکی، پس از پاییز 
کنندگان برای پذیرش از  اند و درخواست کسانی که بر اساس مقررات قدیم وارد شده

این پس باید معلومات کافی در زبان انگلیسی داشته باشند تا بتوانند تحصیالت خود 
  را در رشتۀ پزشکی ادامه دهند.

  گوید: ورد و میآ تری در گزارش خود می جرداق برای این تغییر در زبان تدریس، مراجع قدیم
تغییر در زمان تدریس به خودی خود دلیل واقعی اعتراض نبود. زیرا اگر چنــین بــود 

در  ۱۸۷۸داد، چــون در بروشــور کــالج در ســال  اعتراض چند سال زودتــر رخ مــی
های این قسمت (بخش  خوانیم که: اخطار! زبان تدریس در تمام بخش می ۵صفحۀ 

  نگلیسی خواهد بود.علمی) عالوه بر فرانسوی و عربی، ا
ای بــرای  نتوانسته است مدرسان شایسته ۱۸۸۲رز که بخش اداری پس از سال  بنابراین، نظر پن

دهــد، دروغ آشــکاری اســت. بــه  های کالج نشــان می که گزارش تدریس به زبان عربی بیابد، چنان
سیاست را در بیش احتمال زیاد، بخش اداری تمایلی به ادامۀ تدریس به عربی نداشت و این تغییر 

تنها روند مذکور را تسریع کرده بود،  ۱۸۸۲از یک جا نشان داده بود. برکناری لویس در اواخر سال 
تر در جلسات اداری کالج که  گوید که این تصمیم پیش اما علت وقوع آن نبود. جرداق در ادامه می

هــا هــیچ  یــن گزارشها حفظ شده است، گرفتــه شــده بــود و او در ا نویس صورت جلسات آن پیش
اعتراضی به این تصمیم از سوی هیچ مقامی در هیأت علمی، از جمله وان دایــک و چهــار حــامی 

شود که چنین تصمیماتی را مسئوالن اداری کالج بدون توجــه  دیگر او ندیده بود. جرداق یادآور می
که این تصمیمات را گرفتند. یعنی وان دایک و همکارانش در موقعیتی نبودند  به نظر هیأت علمی می

 پیامد رفتار ناپسندی بود کــه منجــر بــه اخــراج لــویس در 
ً
نقض کنند. اما استعفای وان دایک قطعا

  دسامبر آن سال شد.
و مرگ همکارش شــدودی در  ۱۸۹۵با جدایی وان دایک از کالج پروتستان سوری و مرگ او در 

ذاشــت و تنهــا در اثــر توجــه منصــور ، آن دورۀ طالیی تولید علم به زبان عربی رو به زوال گ۱۹۰۶
های وان دایک را گرفتــه بــود،  جرداق که در مقام استاد نجوم و مدیر رصدخانۀ ملی، یکی از سمت

  اندکی احیا شد.
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  نقش جرداق در مقام آموزگار و مؤلف در حوزۀ نجوم در جهان عرب
یــروت بــا درجــۀ ، شش سال پس از مرگ وان دایک، از دانشــگاه آمریکــایی ب۱۹۰۱جرداق در سال 

التحصیل  کارشناسی ارشد در همان ریاضیات فارغ ۱۹۰۷کارشناسی در ریاضیات و سپس در سال 
 او مطالعۀ نجوم را در پــاییز 

ً
فرهنگنامــۀ آغــاز کــرد و چنــان کــه خــود در مقدمــۀ  ۱۹۰۰شد. ظاهرا

 با آن  اش می نجومی
ً
 و عمال

ً
ید، با انتصابش به عنوان دستیار در رصدخانه، رسما مشــغول شــد. گو

تحصیالت و نیز تدریس او به انگلیسی، زبان تدریس در آن زمان، بود. او به نوبــۀ خــود، کــار وان 
اثر در فهرستی کــه بــر  ۹های درسی ریاضی مقدماتی به عربی را پی گرفت.  دایک در نوشتن کتاب

م و مقــاالت های او در نجوم و علــو صفحۀ پشتی فرهنگنامۀ او ذکر شده است، عالوه بر دیگر کتاب
و دیگر مجالت چاپ کرده همه به عربــی اســت و برخــی از آنهــا نظیــر دو  المقتطفچندی که در 

 ده عنوان) برای دانش
ً
های  آموزان دبیرستانی مطــابق برنامــه مجموعۀ متون در علم حساب (مجموعا

  درسی انگلیسی یا فرانسوی مدارس لبنان تدوین شده است.
در دانشگاه آمریکایی بیروت، هرگاه به اصطالحی نجومی یا جرداق ضمن تدریس به انگلیسی 

کرد. ســرانجام وی  برداری می خورد که ریشۀ عربی داشت، یادداشت ای به انگلیسی بر می نام ستاره
، تــألیف ســال القاموس الفلکــیها را در فرهنگنامۀ نجومی معروف عربی خود به نام  این یادداشت

این فرهنگنامه مرجعی مهم و اساسی برای همۀ منتشر شد، تدوی ۱۹۵۰که در  ۱۹۴۷ ن و چاپ کرد. 
کسانی است که بخواهند در اصطالحات عربی متون نجومی کنکــاش کننــد. از ایــن لحــاظ، اثــر 

ورتابت و کسان دیگری از نسل قبلی دانست  ،جرداق را باید ادامۀ کار وان دایک، شدودی، حورانی
علــم «ن اسالفش نجوم نوین را بــا اصــطالح عربــی کهــن، نوشتند. او مانند ای که همه به عربی می

  خواند. می» هیئت
کیــد  گاهانه بــر فرهنــگ عربــی خــود تأ جرداق که لبنانی بود، گامی فراتر از وان دایک رفت و آ
در مواقعی که جرداق باید از مقاماتی نظیر کامیــل شــمعون یــا شــارل مالــک در بازدیــد از  داشت. 

تــوان بــه آســانی از  داد کــه می میلی این کــار را انجــام مــی ارا با بیکرد، آشک رصدخانه پذیرایی می
]. امــا ۱دهد، دریافت [بنگرید به تصویر  تصویری که او را همراه مقامات در این بازدیدها نشان می

که او کار خود را بر روی فرهنگنامه فعالیتی در جهت احیای فرهنگ بومی و افتخار بــدان  تر آن مهم
  شود: ر بند قابل توجهی در مقدمۀ فرهنگنامه یادآور میدانست. او د می

دلیل مهم و اصلی برای پذیرش کار فرهنگنامه و مطالعۀ پیگیرانه و انتشار آن، نیاز به 
َبُتنا)، تقدیر از تمدنمان و اعتقاد به کشورمان و موقعیت آن  سربلندی عربیت ما (ُعرو

تواند به وضع کنــونی  ی نمیدر مسیر تمدن، فرهنگ، علم و معرفت است. هیچ ملت
ای بهتر داشته باشد، اگر با تاریخ خود  خود ببالد، اعتماد به نفس کامل و امید به آینده
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از طریق این پیوند و نه از هیچ راه دیگــری، هــر ملــت  پیوند محکمی نداشته باشد. 
ا تواند در جوانان خود این احساس را پدید آورد که آنان به ملتی قابــل احتــرام بــ می

توانــد احســاس شــکوه و کرامــت را در  تاریخی باشکوه تعلق دارند. تنها این امر می
  ملتی پدید آورد و دستیابی به مکانی شاخص در میان ملل متمدن را تضمین کند.

البته همکار لبنانی او، شدودی، دست کم به ظاهر، چنین دیدگاهی نداشت. اما اصرار در نوشتن 
ید به درخواست اولین رئیس دانشگاه آمریکایی بیــروت بــود می میبه زبان عربی که خود  توانــد  گو

های وان دایک دربارۀ لزوم استفاده  ای از پایبندی او و مسئوالن اداری اولیۀ دانشگاه، به اندیشه نشانه
  از عربی به عنوان زبان آموزش تلقی شود.

اه  ایی بیروتدورۀ پس از جرداق و ورود ادوارد استوارت کندی به دانش   آمری
مصادف شد با وقایع مهم دیگری کــه دانشــگاه آمریکــایی  ۱۹۵۰بازنشستگی جرداق در اوایل دهۀ 

، دولت اســرائیل ۱۹۴۸بیروت و منطقه را تکان داد. جنگ جهانی دوم تازه پایان یافته بود و در سال 
لمــی دانشــگاه تشکیل شده و فاجعۀ نکبت پدید آمده بود، و چند تن از اعضای برجســتۀ هیــأت ع

، وقــت و تــوان خــود را ١ترین آنها، کنستانتین ُزَریک تحت تأثیر این وقایع قرار گرفته بودند. برجسته
صــرف واکنشــی در قبــال وقــایع کــرد. لبنــان تــازه 
استقالل خود را به دست آورده بود و رؤیای ایجاد 

ــر می ــتقلی را در س ــی مس ــام آموزش ــد؛  نظ پروران
 از میــر

ً
اث قیمومــت فرانســه و هرچند هنوز کــامال

نفوذ مبلغان مذهبی آمریکایی خــارج نشــده بــود. 
المللی ســر  آمریکا به عنوان یک ابرقدرت مهم بین

برآورده و وارد دورۀ جنــگ ســرد شــده بــود. ســال 
تاب جمال عبدالناصر  و شاهد انقالب پرتب ۱۹۵۲

  در مصر بود که آرایش تمام منطقه را دگرگون کرد.
، دانشگاه ۱۹۵۱در میان این رخدادها، در سال 

آمریکایی بیروت ادوارد استوارت کندی را به سمت 
برای انجام این کار،  ٢دانشیار ریاضی منصوب کرد.

بخش اداری دانشگاه آمریکایی بیروت ناخودآگــاه 

                                                    
1. C. Zurayk 

 -۱۸۵)، ص ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹( ۹(بارسلون)، شمارۀ  سهیلشناسی کاملش در نشریۀ  آخرین یادنامه برای او، شامل زندگینامه و کتاب .٢
  چاپ شد. ۲۱۴

 )٢٠٠٩ -١٩١٢دی (ادوارد استوارت کن
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ینی از فعالیت در حوزۀ علوم در جهان اسالم و  کشورهای عربی آماده کرد. صحنه را برای مرحلۀ نو
یان  نامیدند و در میان حلقۀ بزرگ می ١»تد«اش او را  کندی (که خانواده و دوستان صمیمی تر دانشجو

دی [مطابق کنیۀ یعقوب بن اسحاق کندی، دانشــمند مســلمان ســدۀ و همکاران و دوستدارانش ِکنْ 
التحصیل  رشتۀ مهندسی برق فارغ شد) پیش از آمدن به دانشگاه آمریکایی بیروت در هـ] نامیده می۳

شده بود و چهار سال در دبیرستان البرز تهران به عنوان دبیر ریاضی تدریس کــرده بــود. او در آنجــا 
اش ادامه یافت، آغاز کرده بود.  فارسی آموخته و دلبستگی به فرهنگ اسالمی را که در سراسر زندگی

دانشگاه آمریکایی بیروت به آمریکا برگشت تا  در فاصلۀ زمانی بین تدریس در تهران و انتصابش در
اش به علوم دورۀ اسالمی بار دیگر زنده  دکترای ریاضی بگیرد. طی این اقامت در آمریکا دلباختگی

نگار پیشرو علــم در ایــاالت  ، که آن هنگام تاریخ٢رج سارتنها در هاروارد با ج ان سالشد و در هم
اش نه در هاروارد بلکه  د دریافت که حامی و سرمشق واقعیمتحده بود، دیدار کرد. کندی بسیار زو

یگــه ۹۰در دانشگاه براون واقع در  نگــار علــم  ، تاریخ٣ئروبا کیلومتری جنوب هاروارد است: اتــو نو
تر او بــود، و بــه وی یــاری کــرد تــا بــه مطالعــۀ  تری که نه تنها راهنمای مناســب تر و شایسته باهوش

چنین دوستی مغتنم نزدیکی را که تــا زمــان مــرگ  بازگردد، بلکه همریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی 
  ادامه یافت، آغاز کرد. ۲۰۰۹و مرگ کندی در  ۱۹۹۰خود در 

شــد کــه دوســتان  آشــنا» کــالج زنــان بیــروت«در بیروت، کندی با معلمی به نام مری هلن در 
های نمونۀ آسمانی کــه  اجنامیدند. آن دو سرانجام در یکی از آن ازدو می» عایشه«اش او را  صمیمی

پیمان و همراه شدند. در شرایطی که کندی آن چنان خود را وقف کــارش  تا پایان عمر دوام آورد هم
ای از ســوی خــدا  کرد، مری هلن همچون فرستاده کرد که روز تولد فرزندانش را نیز فراموش می می

یسندۀ همکا فضای کاری کندی و امور خانواده را سامان می ر شوهرش و بــه نظــر مــن، آینــۀ داد، نو
نگار برجستۀ علم در آینده شد. به باور من، کندی بــدون  نمای شخصیت کندی به عنوان تاریخ تمام

  هایش را به انجام رساند. توانست پژوهش اش، مری هلن، نمی همراه سراسر زندگی
از یــک ســو، رو شــد.  کندی در هیأت علمی دانشگاه آمریکایی بیروت با برخوردی دوگانه روبه

آمد و  کسانی بودند که این استاد دانشگاه آمریکایی بیروت را که با دوچرخه به محوطۀ دانشگاه می
پذیرفتنــد. ایــن تصــویر در  کرد، چندان با مهربانی نمی گاهی کودکانش را سوار همان دوچرخه می

تاد؛ کسانی که اف توان گفت پویایی ذهنی کافی نداشتند، جا نمی کم می ذهن سطحی آنان که دست
قیمــت  هــای گران دوز و بســتن کراوات وقت و پول خود را صرف پوشیدن کت و شــلوارهای دســت

کسفورد یا کمبریج خریده بودند، پز  های اسپرتی که از فروشگاه کردند. آنان با پوشیدن کت می های آ
                                                    

1. Ted 
2. George Sarton 
3. Otto Neugebauer 
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کایی بیروت تثبیت دادند تا به خیال خود موقعیتشان را در مقام اعضای هیأت علمی دانشگاه آمری می
 بسیاری از آنها با دیدن کندی به

ً
  افتادند. های فکری خود می تلخی یاد کاستی کنند. ظاهرا

خوشبختانه و از سوی دیگر، کسانی در میان استادان بودند که در عشق ساری او بــه علــوم دورۀ 
کنــدی بــه اسالمی شریک بودند؛ کسانی از گروه ریاضی نظیر وصفی حجاب که پنج سال پــس از 

درگذشت و دانشگاه آمریکایی بیــروت هنــوز بــه یــاد وی بــه  ۲۰۰۴بخش ریاضی پیوسته بود و در 
دهد. کندی همراه با  های ریاضی و فلسفه بورس پژوهشی وصفی حجاب می دانشجویان عرب رشته

 منابع و مطالعات«ای از سلسله انتشارات  حجاب کار خود را در مقام ویراستار همکار در مجموعه
دانشکدۀ علوم و فنون پــی گرفــت. » مطالعات شرقی«زیر مجموعۀ انتشارات » در تاریخ علوم دقیق

دانم، در این زیر مجموعه دو کتاب چاپ شد. یکی دربارۀ گذر ســیارات در احکــام  تا جایی که می
ام n] و دیگری دربارۀ استخراج ریشۀ تمهید المستقر لتحقیق معنی الممرنجوم از ابوریحان بیرونی [

]. کندی الحساب مفتاحق) [۸۳۲گانی در رسالۀ حساب جمشید کاشانی (د  در عددنویسی شصت
برقرار کــرد کــه دو ســال  ١چنین دوستی نزدیکی با کسانی چون مری حنانیه رگیه در گروه ریاضی هم

در  النهارهای مبــدأ ای دربــارۀ نصــف ها بعد کندی همراه او مقاله پس از او به گروه پیوسته بود. سال
نجوم دورۀ اسالمی منتشر کرد. جمیل علی حدود سه سال پس از کندی وارد گروه ریاضی مدرســۀ 
عالی مهندسی دانشگاه آمریکایی بیروت شد و در همکاری با کندی، ســرانجام ترجمــۀ انگلیســی 

این اثر در صدمین سالگرد تأسیس دانشگاه آمریکایی بیروت  تحدید نهایات األماکن را منتشر کرد. 
  ٢بعد کتاب دیگری حاوی شرح مبسوط این اثر نوشت.  اپ شد. کندی چند سالچ

بین کسان دیگری در هیأت علمی دانشگاه آمریکایی بیروت که کندی آنان را به مطالعــۀ تــاریخ 
العمر  توان گفت به دام انداخت، چرا که آنان دانشجویان مادام علوم دورۀ اسالمی تشویق کرد و می

نام بــرد کــه او را  ٣توان از فرانس بروین ای آن شدند، می نگاران حرفه ۀ خود تاریخاین رشته و به نوب
شناسی بود که  ، استاد زمین٤خواندیم؛ هلندی معروف قبلی تئودور راون می» هلندی معروف دیگر«

کرد و به  به دانشگاه آمریکایی بیروت آمد. او همیشه در رشتۀ خود مطالعه می ۱۹۵۰در اواخر دهۀ 
داد. من دانشجوی هر دوی این پژوهشگرها بودم، هرچند رشتۀ آنها  ی تن به وسوسۀ کسی نمیآسان

 به علوم دورۀ اسالمی مربوط نمی
ً
بــه گــروه فیزیــک دانشــگاه  ۱۹۵۸شد. فرانس بروین در  مستقیما

های کالج  آمریکایی بیروت پیوست و به زودی استاد درس نجوم شد که وان دایک در نخستین سال

                                                    
1. Mary Hanania Regier 

) در دانشگاه آمریکایی بیروت منتشر شد. ترجمۀ ۱۹۷۳) و شرح انگلیسی آن از کندی (۱۹۶۷ترجمۀ انگلیسی این اثر از جمیل علی ( .٢
  در تهران انتشار یافت. م ۱۳۵۲فارسی این اثر نیز توسط احمد آرام در سال 

3. Frans Bruin 
4. Theodor Raven 
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تر از آن وان دایک  ان سوری به راه انداخته بود. بروین به مدیریت رصدخانۀ لی هم که پیشپروتست
و فرانس بروین در اواخــر  ۱۹۵۰بود رسید. بین دورۀ جرداق در مقام مدیر رصدخانه در اوایل دهۀ 

چند سالی مدیریت رصدخانه را بر عهده داشت که به نظــر مــن بــرای  ١، اوون گینگریچ۱۹۵۰دهۀ 
ازی گنبد و نصب برخی تصاویر اجرام نجومی بر دیوارها باید از وی قدردانی کرد. کندی در آن بازس

یان را گرد آورده بود تا سمیناری جدی در باب نجوم دورۀ اسالمی تشکیل  هنگام گروهی از دانشجو
 ٣شگاه ییلآموختۀ دان ، که دانش٢ها نام برد: دیوید کینگ توان از این دهد. در میان اعضای سمینار می

تی کــه بعــدها از گــروه مطالعــات شــرقی  آی ، مهندس شیمی از دانشگاه ام٤بود؛ جان لیوینگستون
دانشگاه پرینستون دکترا گرفت و سپس در دانشگاه هاروارد دانشجوی دورۀ پسادکتری شد و در اوایل 

ت؛ و خودم که در دانشگاه آمریکایی بیروت پیوس» زنجیرۀ تمدن«برای تدریس به برنامۀ  ۱۹۷۰سال 
آموختۀ دانشگاه برکلی بودم. یک کار مهم دیگر گینگریچ آن بود که در مقام اســتاد مهمــان در  دانش
ام که آن زمان تمام  بی پیکر آی های غول ، به کندی و اعضای سمینار کمک کرد تا از رایانه۱۹۷۰سال 

اســتفاده کننــد. همــین یک ضلع سالن کالج را پر کرده بود، بــرای پــژوهش در حــوزۀ تــاریخ علــم 
های پژوهشی ما را  ترین دستاوردی بود که به خاطرش مدیون گینگریچ بودیم. این تجربه روش مهم

های عظیم بعدها چنان کوچــک شــدند کــه  ویژه از آن رو که این رایانه برای همیشه دگرگون کرد، به
  گرفتند. روی زانو یا حتی در کف دست جا می

 نمی ۱۹۷۰ هرچند بروین در اوایل دهۀ
ً
توانست  استادتمام فیزیک شده بود، مانند گینگریچ اصال

عربی حرف بزند. با وجود این، او از کار کندی الهام گرفت و همزمان دو طرح پژوهشی مهم را آغاز 
هایی  های میانه با ساختن نمونه کرد. اولی تالش برای بازسازی رصدهای نجومی دورۀ باستان و سده

، توانســتم ۲۰۱۳باستانی و نصب آنها در پشت بام ساختمان فیزیک بود. در بهــار همانند ابزارهای 
ای هم  شماری از این ابزارها را که هنوز، یعنی چهل سال بعد، آنجا بودند پیدا کنم. بروین رصدخانه

نامید. طرح دیگر او به کار گرفتن شماری » رصدخانۀ عربی«در خانۀ خودش در کفور ساخت و آن را 
های نجومی  ای از متن زبان بود که برای آنها کمک مالی برقرار کرد تا برایش گزیده شجویان عرباز دان

سپس آن متون ترجمه شده را پس از افزودن شرح خود بر آنها، تکثیر و  کهن را به عربی ترجمه کنند. 
و  ۱۹۶۰ های دهۀ نگاران علوم دورۀ اسالمی در سال بین اعضای جامعۀ کوچک و در حال رشد تاریخ

نامیدند (بازی با تشابه  می های بیرونی خبرنامهکرد. این اوراِق هرازگاه را  توزیع می ۱۹۷۰اوایل دهۀ 
  لفظی بروین و بیرونی) و ما همه مشتاقانه منتظر شمارۀ بعدی آن بودیم.

                                                    
1. Owen Giengerich 
2. David King 
3. Yale 
4. John Livingston 
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پژوهشگرانی که کندی مستقیم یا غیر مستقیم جذب کرد تا در تالشــی گســترده بــرای مطالعــۀ 
کردند. با کمک آنان و  یخ علوم دورۀ اسالمی دستیارش شوند، همه با رضایت همکاری میجدی تار

ناپذیر تد و مری هلن، مطالعۀ تاریخ علوم دورۀ اسالمی در دانشگاه آمریکایی  کار گروهی خستگی
بیروت رسمیت یافت، هرچند نه تا آن حد که منجر به تأسیس بخش و یا حتی درســی اختصاصــی 

 غیر رسمی و داوطلبانه و بر اساس  ۱۹۷۰که در سال  شود. سمیناری
ً
» تصــادف«برگزار شد، کامال

مند در آن سال  محض بود و وقتی ممکن شد که ترکیب درستی از هیأت علمی و دانشجویان عالقه
  خاص در دانشگاه آمریکایی بیروت گرد آمدند.

ای که  رسید. برخی به عرصه می ها نفر دانشجویان کندی تا حدی متفاوت بودند و تعدادشان به ده
یش نبودند و با او   دانشجو

ً
انتظار نداشتند برایشان جذاب باشد کشیده شده بودند. دستۀ دیگر رسما

بردند.  کرد، بهره می های خصوصی او که به هر فرد مشتاقی عرضه می درسی نداشتند؛ ولی از راهنمایی
انشجویش بودند. گروه نخست از طریق درس ها) د کسانی هم بودند که دورادور (از طریق همایش

معمول کندی دربارۀ تاریخ ریاضیات به حوزۀ تاریخ علوم دورۀ اسالمی وارد شده بودند. من این درس 
با او گذراندم. شیوۀ کارش  ۱۹۷۰ام در  نامه را در بازگشت به دانشگاه آمریکایی بیروت و کار روی پایان

های درســی برگزیننــد و اگــر اثــر منســجمی پدیــد  ای مقالهکمک به دانشجویان بود تا موضوعی بر
 در  آوردند، ترتیبی می می

ً
داد تــا آن مقــاالت مشــترکا

مجالت تخصصی تاریخ علوم دورۀ اســالمی چــاپ 
شود. آخرین باری که من ایــن مقــاالت بــا امضــای 

فرزندان  ١شد. مشترک را شمردم، بیشتر از بیست تا می
یــد ک ینــگ، جــان فکری کنــدی، کســانی چــون دیو

ینگستون و خود من، پژوهش در تاریخ علوم دورۀ  لیو
ای دنبال کردیم و ما نیز دانشجویان  اسالمی را حرفه

خود را به همین کار واداشتیم. بین دانشجویان کینگ و 
 تعداد این نوه

ً
های فکری کندی  دانشجویان من، طبعا

بیشتر شد و از جملۀ اینان سرپرست پیشین دانشگاه 
ل بود. آمریکایی

ّ
  بیروت دکتر احمد دال

برای تکمیل این بررسی کوتاه از نقــش دانشــگاه 

                                                    
  های مشترک کندی، همکاران و شاگردانش در کتاب زیر گرد آمده است: ای از مقاله مجموعه .١

Kennedy, E. S., Colleagues and Former Students, Studies in the Islamic Exact Science, American University of 
Beirut, 1983. 
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آمریکایی بیروت در اشاعۀ علوم دورۀ اسالمی به عنوان یک رشتۀ علمی و موضوعی امــروزی بــرای 
حلقــۀ «ای که آن را  مطالعه، باید به عرصۀ دیگری که تحت تأثیر کندی پدید آمد، اشاره کنم. حوزه

کرد، دلیل خوبی برای تد و  امم. نه تنها مایکل، پسر کندی، که در بارسلون زندگی مین می» بارسلون
مری هلن بود که به بارسلون سفر کنند، بلکه بخش زبان عربی دانشگاه بارسلون به ریاســت خــوان 

های گونــاگون از کنــدی و  پــس از بازنشســتگی کنــدی در فرصــت ٢و سپس خولیو سامســو ١ورنت
های زمانی مختلف به بارسلون بروند. در آنجا بار دیگر عشق مسری  در بازه کرد همسرش دعوت می

 از میان دانشجویان سامسو 
ً
 جدیدی، عمدتا

ً
کندی به علوم دورۀ اسالمی منجر به وسوسۀ گروه کامال

نامیدم و ثابت شــد کــه  می» ناوگان اسپانیایی«شد که من گاه به شوخی آنها را بر اساس تعدادشان 
تر از ناوگان اصلی اسپانیا توانستند نفوذ خود را گسترش دهنــد. همــۀ آنــان پــژوهش در  بسیار موفق

  ای دنبال کردند و این کار تا امروز ادامه دارد. تاریخ علوم دورۀ اسالمی را به طور حرفه
های داخلی، اقامت  ، یعنی بالفاصله پس از ترک لبنان در دورۀ جنگ۱۹۷۰کندی در اواخر دهۀ 

در دانشگاه حلب داشت. در آن مؤسسه او همراه با مری هلن  ٣ؤسسۀ تاریخ علوم عربیکوتاهی در م
شد. اما البته نه با  ، هرازگاه منتشر می۲۰۱۳که تا اوت  کمک کرد ٤تاریخ علوم عربیبه تأسیس مجلۀ 

اکنون که این سطور را می همان شور و حرارتی که تد و مری هلن آن را اداره می یسم، یع کردند.  نی نو
، این مجله همراه با تمام میراث فرهنگی سوریه در خطر از بــین رفــتن اســت و تنهــا ۲۰۱۳در اوت 

 ای ممکن است آن را به شکلی در آینده احیا کند و ایمانم را به من بازگرداند. معجزه

  
  )م۱۹۹۸/ ۱۳۷۷، اش (پرینستون اتاق کار کندی در خانه

                                                    
1. Juan Vernet 
2. Julio Samsó 
3. Institute for the History of Arabic Science 
4. Journal for the History of Arabic Science 
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 کندی از حلب به فرانکفورت سفر کــرد و در
نگار برجســتۀ تــاریخ علــوم  آنجا مهمان دو تاریخ

ید کینگ بود. در  دورۀ اسالمی، فواد سزگین و دیو
فرانکفورت تد و مری هلن ترتیبی دادند تــا ثمــرۀ 
ــژوهش  کــار دراز مــدت و عاشــقانۀ آنهــا، اوج پ

های بســیار، بــه  شورمندانۀ ایشان در طــول ســال
ای از  شکل کتاب منتشر شود. این اثــر مجموعــه

هایی است که در آثار نجــومی  م شهرها و محلنا
فارسی و عربی دورۀ اسالمی آمده اســت، همــراه 

ــن مکان ــایی ای ــرض جغرافی ــول و ع ــا ط ــا؛  ب ه
همتا در جغرافیای ریاضی. تکمیــل  شاهکاری بی

ها طــول کشــید و اکنــون بــه  ایــن پــژوهش ســال
صــورت کتــاب، ســاخته شــده از کاغــذ واقعــی 

توان آن را به جای اشکال مختلــف الکترونیکــی از  شده است که می(امیدوارم بدون اسید) عرضه 
پذیرند، به کــار  دی) که همگی آسیب های سخت و سرانجام لوح فشرده (سی فالپی گرفته تا دیسک

 از بــین  دانند تمام این رســانه کنند می برد. همۀ کسانی که در عصر الکترونیک زندگی می
ً
ها کــامال

های خطی آنها از هزاران سال پیش  های با کاغذ بدون اسید که نسخه برفتنی هستند، بر خالف کتا
هــا و ابزارهــای خوانــدن آنهــا،  اند و در آینده نیز باقی خواهند بــود، در حــالی کــه فالپی باقی مانده

 متغیر و مجازی را پر می های پسماند گورستان
ً
  کنند. های جهانی وسیعا

ران بازنشستگی را در پرینستون بگذرانند؛ نزدیک اولین ها به ایالت متحده بازگشتند تا دو کندی
یگه باوئر که استاد من هم بود و نه تنها همۀ امکانات را به کندی عرضه کرد، بلکه  استاد کندی، اتو نو

به هر دوی ما این فرصت را داد که با هم روی دو اثر کار کنیم: یکی ابزار جالبی در نجوم ریاضی که 
را برایش ساخت؛ و دومی ویراســت و ترجمــۀ مشــترکی از تــاریخ » وسیجفت ط«کندی اصطالح 

بتانی، منجم سدۀ چهارم هجری، که پس از مــرگ کنــدی در  في دالیل القرانات والکسوفاتکتاب 
  ).۱۴۸ -۱۳، ص ۲۰۱۰ -۲۰۰۹، ۹(بارسلون) چاپ شد (شمارۀ  سهیلمجلۀ 

  خاتمه
دانشــگاه آمریکــایی بیــروت، امیــدوارم  در مرور مراحل مختلف اشاعۀ علوم دورۀ اسالمی از سوی

 پدید آوردن همه چیز از هیچ بود به وســیلۀ ســه ذهــن بســیار 
ً
روشن کرده باشم که آن مراحل تقریبا

نهایت بخشنده: در مرحلۀ نخست کورنلیوس وان دایــک و در مرحلــۀ بعــدی  توانمند و سه روح بی
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اندازه  اق. نفوذ دو نفر نخست در واقع بیادوارد استوارد کندی و سرانجام در فاصلۀ میان آن دو جرد
ویژه وقتی تأثیر آنان را در زندگی بسیاری دیگر، همچون دوایر حاصل از برخورد سنگ بر  است و به

  یابد. کسانی که ایثارگری آنان را لمس کرده بودند. بینیم که چگونه گسترش می سطح آب، می
کید می های علمــی  ر سطور پیشین را بر اساس کتابکنم که نخستین مرحلۀ یاد شده د دوباره تأ

اند، باید مرحلۀ تولیــد  گوناگونی که نخستین پیشگامان در دانشگاه آمریکایی بیروت به عربی نوشته
آن افراد به طریقی توان، انگیزه و تداوم فکری خود را به دریای  فرهنگ علمی در جهان عربی نامید. 

م یافته بود، مدیونند. در نگاهی دوباره به گذشته به آسانی بیکران شور و توانی که در وان دایک تجس
زیادی برای احیای اصطالحات کهن علمی در زبان   العاده یابیم که در آن مرحله کوشش فوق در می

عربی به کار رفت تا این اصطالحات در علوم نوین عربی و به سود مدارس امروزی در تمام جهــان 
  گسترۀ این تأثیرات را دریافت؟ توان عرب رواج یابد. چگونه می

 متفاوت از نظر ماهیت فکری بود که آغاز آن را می مرحلۀ دوم، مرحله
ً
توان اواخر جنگ  ای کامال

ای که با حضور کنــدی، همکــاران، دانشــجویان او و شــاگردان  ویژه در دوره به ؛جهانی دوم دانست
یانش امواج و پژواک تــوان گســترۀ  افت. در اینجا نیز نمیهای این حرکت تداوم و گسترش ی دانشجو

  نفوذ را دریافت.
توان مرحلۀ تولید مواد و  مرحلۀ دوم تفاوت آشکاری با مرحلۀ اول دارد. مرحلۀ نخست را به راستی می

های کالسیک آن و آمیختن تدریجی آنها با مفاهیم علوم نوین  مراجع علوم دورۀ اسالمی و احیای گنجینه
های درسی دبیرستانی و دانشگاهی سدۀ بیستم میالدی و پــس از  الش به کتابغربی نامید. حاصل این ت

ویژه نجوم اسالمی بود، پس از آن کــه  آن راه یافت. مرحلۀ دوم شاهد احیای تاریخ علوم دورۀ اسالمی، به
 بعد از دورۀ کارلو آلفونسو نالینو

ً
  ٢) در نیمۀ اول سدۀ بیستم متوقف شده بود.۱۹۳۸ - ۱۸۷۲( ١ظاهرا
هایش را دربارۀ تاریخ نجوم دورۀ اسالم در دانشگاه فؤاد اول  لینو همچون وان دایک، سخنرانینا

 در  که بعدها دانشگاه قاهره خوانده شد، به عربی ایراد می
ً
افتتاح  ۱۹۰۸کرد. دانشگاه فؤاد اول رسما

. ایــن سلســله های نالینو در آن پیش از تبدیل آن به دانشگاه قاهره انجــام شــده بــود شد و سخنرانی
کــه اکنــون اثــری  الفلک، تاریخه عندالعرب في القرون الوسطی علمگفتارها در کتابی مرجع به نام 

در رم چاپ شد. تا آن زمان کتابی با این اهمیت و  ۱۹۱۱شود، گردآوری و در  کالسیک محسوب می
  ٣جامعیت نوشته نشده بود.

                                                    
1. Carlo Alfonso Nallino 

بتانی را فراهم کرده بود که در  زیج صابیی یعنی های دورۀ اسالم ترین متن نالینو پیش از آن، تصحیح، ترجمه و شرح التینی یکی از مهم .٢
  ای عالی از انتشار متون علمی است. در سه جلد در رم چاپ شد و نمونه ۱۸۹۹سال 

منتشر  ۱۳۴۹های اسالمی تهران، در  به همت احمد آرام در کانون نشر و پژوهش تاریخ نجوم اسالمیترجمۀ فارسی این کتاب با عنوان   .٣
  شد. م
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دومین مرحلۀ دورۀ جدید را کندی درست پس از جنگ جهانی دوم از جایی که نــالینو در نیمــۀ 
اول قرن بیستم رها کرده بود، آغاز کرد. کندی همانند نالینو پی برد کــه تــاریخ علــوم دورۀ اســالمی 
 و قاطعانه باور داشت که تــاریخ نبایــد بــر

ً
 بخشی اساسی از تاریخ فرهنگ اسالمی است. او عمیقا

بنا شــود، بلکــه بایــد مبتنــی بــر  -که بود و هنوز هست  چنان -اساس شایعات و روایات ساختگی 
های سراســر جهــان  پژوهش در منابع دست اول در علوم دورۀ اسالمی باشد که به وفور در کتابخانه

وجود دارد. کندی، به پیروی از نالینو کوشید تا تصحیح یا چاپ عکســی نســخ خطــی اصــلی (در 
دیــد کــه  که تصحیح عملی نبود) همراه بــا ترجمــه و شــرح آنهــا را فــراهم کنــد. وقتــی می مواردی

های فارسی و عربی چندان نیست تا تصحیحی انتقادی آماده کند، بــه همکــار یــا  تسلطش بر زبان
تحدیــد نهایــات کرد؛ همان کاری کــه بــا جمیــل علــی در مــورد کتــاب  دانشجوی خود اعتماد می

این سطح کار علمی مورد نظر کندی و نــوع مطالعــۀ جــدی در تــاریخ نجــوم  بیرونی کرد. األماکن
ای که کندی عضو هیأت علمــی آن بــود، بــه  دورۀ اسالمی بود که دانشگاه آمریکایی بیروت در دوره

  آن مشهور شد.
آنکه به تحول بنیادینی کــه کنــدی در حــوزۀ نجــوم دورۀ  توانم به پایان ببرم، بی این خاتمه را نمی

ی در سراسر جهان موجب شد و داستان شگفتی که این تأثیر را ممکن ساخت، اشــاره کــنم. اسالم
ای بنیادی در سر داشت.  به دانشگاه آمریکایی بیروت پیوست، نقشه ۱۹۵۰وقتی کندی در اوایل دهۀ 

چــون  خواست تاریخ علوم دورۀ اسالمی را مطالعه کنــد، نــه اینکــه هم که پیشتر آمد، می وی، چنان
آن را تولید کند، زیرا به اهمیت آن به عنوان یک رشتۀ علمی و به نقــش فرهنگــی ایــن رشــتۀ  گذشته

 از فرهنگنامۀ جرداق نقل شد باور داشت. نخســتین درس
ً
گفتــار نــالینو در  علمی به صورتی که قبال

  دانشگاه فؤاد اول نیز به درستی به همین مسئله، یعنی چرایی مطالعۀ تاریخ علم، اختصاص داشت.
گونه تاریخی بنویسد که بتواند از آن برخی نتایج دربارۀ علوم  خواست آن کندی همانند نالینو می

های علمی دیگر نظیر علم یونانی، هندی یا حتی غربی  دورۀ اسالمی و ویژگی آن را در مقایسه با سنت
اساس متونی  خواست که آن نتایج بر اساس حقایق عینی باشد؛ بر استخراج کند. اما در عین حال می

  گفتند. اش می از خود میراث علمی دورۀ اسالمی و نه آنچه مردم شاعرانه یا عوامانه درباره
کرد که اگر منجمانی که در جهان اسالم فعال بودند، توانستند به  کندی سپس چنین استدالل می

ی های نجــوم نتایج نجومی جدیدی دست یابند که موجب شد علم هیئت اسالمی از دیگــر ســنت
بود که آنها خود انجام داده بودند، و  متمایز باشد، پس آن نتایج باید بر اساس رصدهای جدیدی می

یسندگان   بدیع بودند، نو
ً
آن رصدها را باید بتوان در آثار برجامانده از آنان یافت. اگر این نتایج واقعا

گاهانه به گزارش کتاب دادنــد، یعنــی بایــد  ع میهایشان به عنوان چیزی تــازه ارجــا های نجوم باید آ
هــا  ای کــه ایــن خالقیت گذارند. همچنــین بــرای تثبیــت دوره ای نو قدم می دانستند که در زمینه می
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ــون نجــومی  صــورت می گرفــت الزم بــود از مت
ای کــه در زمــانی طــوالنی در جغرافیــای  عمــده

وسیع تمدن اسالمی پدید آمــده بــود، نمــوداری 
ترین مکان  شد. کندی معتقد بود منطقی رسم می

برای ثبت چنین رصدهای بدیعی، متون نجومی 
هاست. بهترین ترجمــۀ لغــت  »زیج«معروف به 

اســت و » کتابچــۀ نجــومی«زیج در ایــن مــورد 
ریشۀ  ١کرد. کندی هم خود آن را چنین ترجمه می

ای  مبهم است، اما به ظــاهر از واژه» زیج«لغت 
در فارسی باستان یا سانسکریت به معنی چیــزی 

ها شــبیه  ای از رشــته به ریسمان یا مجموعهشبیه 
تار و پود گرفته شده است. مجموعۀ تارهای فرش 
بســیار شــبیه جــدولی اســت کــه ســطرها و 

هایش با اعداد پر شده باشد. هــر صــفحۀ  ستون
   ٢زیج هم چنین شکلی دارد.

هایی  یجهای خطی ز های نسخه آوری میکروفیلم برای تهیۀ این نمودار کلی، کندی آغاز به جمع
ها را در کتابخانۀ یاِفت دانشگاه آمریکایی بیروت به  کرد که به آنها دسترسی داشت. او آن میکروفیلم

ید کینگ هم نسخه امانت گذاشت، و یادم می ای داد. کندی با مقایسۀ ساختار آن  آید که به من و دیو
بر اساس رصدهای خود، بلکه متون، به زودی پی برد که بیشتر نویسندگان در واقع نتایج خود را نه 

توان بر اساس وابستگی به  اند و در نتیجه این متون را می تر تدوین کرده بیشتر با اقتباس از منابع قبل
های نجومی فراهم آورد کــه در  بندی کرد. او پژوهشی دربارۀ محتوای تمام آن کتابچه منبعشان دسته

های گفته شده را کــه منبــع مشــترکی  هایی از گروه او در این اثر نمونه ٣آن را چاپ کرد. ۱۹۵۶سال 
برای نمونه نسب در حدود ده زیج به اثر ابوالوفا بوزجانی (د  او  ٤رسید. ق) می۳۸۷داشتند تهیه کرد. 

داد، و دیگری دربارۀ منــابع  دو نمودار دیگر تهیه کرد: یکی بسامد و خاستگاه متون زیج را نشان می
 ها بود.درونی آن ی و ارتباطمتون نجوم

                                                    
1. astronomical handbook 

  . م۴۴ -۲۸، ص ۱۳۹۶، ۲۲ ج، دانشنامۀ جهان اسالم، »زیج«برای درک بهتر مطلب و توصیف کندی از زیج، بنگرید به مدخل  .٢
  در تهران منتشر شده است. م ۱۳۷۴در سال  های دورۀ اسالمی پژوهشی در زیجترجمۀ فارسی این اثر با عنوان  .٣
 شد. هم خوانده می والوفامجسطی ابکه  زیج واضح .٤
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 های مبتنی بر زیج ابوالوفا بوزجانی زیج
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یست ساله بین ســال آخرین نمودار که دوره مــیالدی را در بــر  ۱۵۰۰تــا  ۳۰۰های  ای هزار و دو
انداز جامعی از  شد، چشم النهرین، ایران و هند را شامل می های نجومی یونان، بین گرفت و سنت می

  دهد. را نشان میتمام تاریخ نجوم در بستر فرهنگی آن 

 
  ها منابع متون نجومی و ارتباط درونی آن

 آماری، به او اجازه داد تا ویژگی
ً
های تمــام حــوزۀ آثــار نجــومی در  این پژوهش با ماهیت تقریبا

تواند دریابــد نتــایج نــوین منجمــی مثــل  تمدن اسالمی را تعیین کند و با این زمینه اندیشید که می
دیگران قرار گرفت، چه وقت حاصل شد و تا چه حد انتشار یافت. همۀ  ابوالوفا بوزجانی که سرمشق

  های پراکنده بود. ها بر اساس خود متون و نه روایت گیری این نتیجه
زیج، بسته به این  ۱۵۰ها، به خوبی دریافت که مجموعۀ او شامل حدود  کندی با داشتن این داده

. او همیشه در جستجوی اطالعات بیشتری بود و که چگونه آنها را بشمریم، به هیچ وجه کامل نبود
ها، کشفی تصادفی کرد که نجــوم دورۀ اســالمی را در  تر کردن داده با همین پافشاری و پیگیری دقیق

 تغییر داد.
ً
  سطح جهانی اساسا
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باوئر و  ، کندی در راه دانشگاه براون برای رفتن به نزد استادش، نویگه۱۹۵۷ -۱۹۵۶های  در سال
کسفورد توقف کرد تا به نسخۀ یک زیج دیگــر کــه پیشگذراندن د تــر  ورۀ مطالعاتی یک ساله، در آ

زیــج انگیز  شد، نگاهی بیندازد. آن زیج نام کنجکاوی ندیده بود و در کتابخانۀ بادلیان نگهداری می
ق) نوشته بود که موقــت ۷۷۷بر خود داشت. این زیج را منجمی دمشقی به نام ابن شاطر (د  جدید

نامیده شدن این زیج کنجکــاوی کنــدی را » جدید«نگهداری وقت) در مسجد اموی بود.  (مسئول
برای امکان دستیابی به گزارش رصدهای جدید و در نتیجه شاهدی بر خالقیت و نوآوری مسلمانان 

 متأخر در علوم 
ً
یعنی زمانی که همۀ مورخان  -حدود اواسط سدۀ هشتم هجری  -در آن دورۀ نسبتا

  ه بودند که علوم در تمدن اسالمی مرده و دفن شده بود، تحریک کرد.علمی پذیرفت
ابن شاطر بود، کتابدار به اشتباه اثر  زیج جدیدای از  وقتی در سالن مطالعۀ بادلیان منتظر نسخه

نام داشت. کندی اشــتباه  النهایة السؤل في تصحیح األصولدیگری از ابن شاطر را برایش آورد، که 
خواست ببیند، درخواست کرد. وقتی منتظر کتاب مورد  ت و مؤدبانه زیجی را که میکتابدار را دریاف

... پرداخت و پی برد که آن کتاب دربردارندۀ مطالبی است که او هرگــز  النهایةنظرش بود، به تورق 
تر ندیده بود. وقت زیادی برای مطالعۀ آن نداشت، پس میکروفیلمی از آن هم سفارش داد و آن  پیش
باوئر نشان داد، او بالفاصله  ابن شاطر را به نویگه النهایۀخود به دانشگاه براون برد. وقتی نسخۀ  را با

پی برد که در آن ارتباطی بین مدل ریاضی مورد استفادۀ ابن شاطر برای توضیح حرکت ماه و آنچــه 
باوئر روی اثر  هسال پس از ابن شاطر به کار برده بود، وجود دارد. در آن هنگام نویگ ۱۵۰کوپرنیک 

کرد که در آن متــون نجــومی از دورۀ بــابلی تــا زمــان  کار می ١تاریخ نجوم ریاضی کهنمشهورش، 
  کرد. کوپرنیک را تجزیه و تحلیل می

ای مقــدماتی دربــارۀ ایــن  باوئر با تشخیص اهمیت این یافته، به کندی پیشنهاد کرد نوشته نویگه
ویژه که نسبتی مستقیم بین محتوای آن و  گاه شوند، بهنسخۀ خطی چاپ کند تا دیگران از اهمیتش آ

های ریاضــی انجــام داده بــود، وجــود  آنچه کوپرنیک در سدۀ شانزدهم میالدی با استفاده از روش
تر در دنیای اسالم ابداع شده بود. در نتیجۀ این پیشــنهاد  هایی که حدود دو سده پیش داشت؛ روش

یان کندی، مرد جوانی به نــام  ٢یسیسانشریۀ  ۱۹۵۷ای در شمارۀ سال  مقاله به قلم یکی از دانشجو
پرنیکی پیش از کوپرنیک«ویکتور رابرتس، با عنوان   ٣»فرضیۀ خورشید و ماه ابن شاطر، یک مدل کو

  به چاپ رسید. 
  این مقالۀ پنج صفحه

ً
ای خیلی زود نظرها را به ابن شاطر که تا آن زمان برای مورخان علم کامال

 همه بیرونی را بــه ســبب کارهــای ادوارد زاخــائو در ســدۀ نــوزدهم  ناشناخته بود،
ً
جلب کرد. تقریبا

                                                    
1. History of Ancient Mathematical Astronomy (HAMA) 
2. Isis 
3. “The Solar and Lunar Theory of Ibn ash-Shāṭir: A Pre-Copernican Copernican Model” 



 

  

٢۴ 

بیرونــی و بتــانی را بــه ســبب اثــری از نــالینو از همــان دوره  آثــار الباقیــۀو  ماللهندمیالدی بر روی 
ت بود و می

ِّ
در  شناختند. اما کسی تا آن زمان چیزی دربارۀ ابن شاطر نشنیده بود. از آنجا که او ُمَوق

رفت که به موضوعات نجومی چنان مهمی بپردازد کــه  مسجد مسئولیتی مذهبی داشت، انتظار نمی
  اند از او تقلید کند. کسانی مانند کوپرنیک، که برخی او را پدر نجوم نوین دانسته

ها حول محور  ها و کتاب ، سیلی از مقاله۱۹۵۷در سال  ایسیساز زمان چاپ آن مقالۀ کوتاه در 
تأثیر علوم دورۀ اسالمی بر نوزایی در اروپا پدید آمده است. این تغییر بنیادی در درک ما از نقش جهانی 
علوم دورۀ اسالمی و کارایی و نفوذ آن در بیرون از مرزهای فرهنگ اسالمی، تاریخ علوم دورۀ اسالمی 

  توجه باشد. توانست به آن بی نگار علم واقعی نمی ای تبدیل کرد که هیچ تاریخ هرا به موضوع مطالع
باوئر برای این یافته داشتند  در تحلیل نهایی، بدون کشف تصادفی کندی و اشتیاقی که او و نویگه

 عضو برجستۀ آن بود، آثاری همچــون  نویگه» مکتب«و بدون پیگیری اعضای 
ً
باوئر که کندی قطعا

اثر احمد دالل  ٢اسالم، علم و چالش تاریخ و ١علوم دورۀ اسالمی و پیدایش اروپاا عنوان کتاب من ب
 آمد. و حکایت همچنان باقی است. هرگز پدید نمی

 
جرداق با فینه (کاله سنتی لبنانی)، در مقام مدیر رصدخانۀ لی دانشگاه آمریکایی بیروت در 

کوشد  س جمهور لبنان، کامیل شمعون که میهمراهی با گروهی از مقامات لبنان، از جمله رئی
بخت خود را با تلسکوپ بیازماید، و چارلز مالک که عالوه بر انتصاب نهایی به مقام استاد 
ممتاز دانشگاه آمریکایی بیروت، چند مقام وزارتی در دولت لبنان بر عهده داشت. در اینجا او 

  کوشند سرگرمش کنند. یعکس آنان م یا به کوشد این مقامات را سرگرم کند، یم

                                                    
1. Islamic Science and the Making of the European Renaissance (2007, repr. 2011) 
2. Islam, Science, and the Challenges of History (2010) 


