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ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد

٣

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻪ ﭼﻬﺮۀ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در زﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت /ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری در اواﯾﻞ دﻫﮥ
 ١٩٢٠ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﮥ  ١٩٧٠اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻧﺎن زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن در اواﺧــﺮ ﺳــﺪۀ
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت و ﻟﺒﻨﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮۀ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ،ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﭼﻬﺮۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس وان داﯾﮏ١٨٩٥ -١٨١٨) ٤م( ،ﻣﻨﺼﻮر ﺟــﺮداق-١٨٨١) ٥
١٩٦٤م( و ادوارد اﺳﺘﻮارت ﮐﻨﺪی٢٠٠٩ -١٩١٢) ٦م( ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن وان داﯾﮏ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤــﯽ زﻧــﺪه ،ﺑﻠﮑــﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎم اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮﺗﺮی ﻏﺮب ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .وان داﯾﮏ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻮمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﭘــﯿﺶ ﮔﺮﻓــﺖ؛ ﺑــﻪ ﻋﺮﺑــﯽ
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎﺷﺖ .ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن
ﺟﺮداق ﮐﻪ از وان داﯾﮏ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﻣﯽزﯾﺴــﺘﻨﺪ ،دوﻣــﯿﻦ
ﻣﺮﺣﻠﮥ اﯾﺠﺎد ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﭘﺪﯾﺪ آورد .در اﯾﻦ دوره اﯾ ﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
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.
 George Saliba .٢اﺳﺘﺎد و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎروق ﺟﺒﺮ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوتgsaliba@aub.edu.lb ،

 .٣ﻣﺆﻟﻒ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آزاد

4. Cornelius Van Dyck
5. Mansur Jurdaq
6. Edward Stewart Kennedy

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(15ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
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ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر ﻋﻠﻤــﯽ ﺑــﻪ زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در دورۀ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺗﻼشﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﺪی ﺳــﻨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﻋﻠــﻢ در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﭼﺎرﭼﻮب داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۴

داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی
و در ﺷﺮق ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧــﺎن و
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮداﻧﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮب آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ آن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﮐﻪ ﮔﺎه
اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﯾﮏ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻈﺮات داروﯾــﻦ در
داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ دﻫﮥ  ١٨٩٠ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﺷﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺎﺳ وان داﯾ

داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم در اﺳﻼم /ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ اﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻣــﺪتﻫﺎ ﭘــﯿﺶ از
ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮑﯽ از
١
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧــﻪ ،در ﻗﻀــﯿﮥ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﺆﺳﺴــﮥ آﻣﻮزﺷــﯽ ﻋﺒﯿــﻪ
)ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه در دﻫﮥ  (۱۸۴۰ﺑــﻪ ﮐــﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴــﺘﺎن ﺳــﻮری در ۱۸۶۶م .در ﻣﯿــﺎن ﻣﺒﻠﻐــﺎن ﻣﺴــﯿﺤﯽ
1. Abeih Seminary

1. Cornelius Van Alan Van Dyck

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﭼﻬﺮۀ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس وان آﻟﻦ وان داﯾﮏ ۱۸۹۵ -۱۸۱۸) ١م(
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .او در ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ ﺟــﻮاﻧﯽ از ﮐــﺎﻟﺞ ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﭘﺰﺷــﮑﯽ
ﺟﻔﺮﺳﻮن در ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﻗﯽ ﭘﺮﺷﻮر ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺒﺸﯿﺮی ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
اﻧﺴﺎن واﻻﯾﯽ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺷﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرش ﺑﻮد .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎ درﺑــﺎرۀ وی،
ً
وان داﯾﮏ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎراﻧﯽ از ﺳﺘﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑــﻪ
ﭘﯿﺮوی از ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وان داﯾﮏ ﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮزاﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﻼد ﺷﺎم در ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻣﯿﻼدی ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺪان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮی وان داﯾﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢﭼﻨــﯿﻦ دوﺳــﺖ وی در ﺗﻤــﺎم دوران
زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﻮد؛ رﻓﺎﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل زﯾﺪان ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﻣﺠﻠﮥ ﻣﻌﺮوف اﻟﻬﻼل اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ادوارد ،ﭘﺴﺮ وان داﯾﮏ ،ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺪرش را ﺑﻪ زﯾﺪان ﺳﭙﺮد و وی را ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮥ آن در
اﻟﻬﻼل ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ وان داﯾﮏ از ﺳﺎل  ۱۸۳۹ﺗﺎ ﺳــﺎل  ۱۸۵۱ﯾــﺎ ﻧــﻮزاﯾﯽ ادﺑــﯽ اﺧﯿــﺮ در
ﺑﯿﺮوت و ﻟﺒﻨﺎن« ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻣﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از اﻏﺮاق ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾــﺪ ﮐــﻪ وان
داﯾﮏ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت در آورﯾﻞ  ۱۸۴۰م ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ را آﻏــﺎز ﮐــﺮد ،ﺣﺘــﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻮد .او در آﻧﺠﺎ ﻧﺨﺴﺖ دوﯾﺴﺖ ﻟﻐــﺖ از زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ را
آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و اﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺗــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻋﺮﺑــﯽ ﺧــﻮد را در
ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ادﯾﺒﺎن ﻋﺮب ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ اﻻﺳﯿﺮ اداﻣﻪ دﻫﺪ .او در ﺗﺤﺼﯿﻞ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺟﺪی ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﮏ ﻧﮕﺎری ﮐــﺎﻣﻠﯽ درﺑــﺎرۀ ﻫﻨــﺮ ﺑﺴــﯿﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﻋﺮوض ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آﻧﭽﻪ ﺟ ﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺎم ﺑﻌﺪی وی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻣﻌﻠــﻢ زﺑــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ و
ُ
دوﺳﺘﺶُ ،ﺑﻄﺮس ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺒﯿﻪ را در دﻫﮥ ۱۸۶۰] ۱۸۴۰؟[م ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد .در آن ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾــﺪ اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽ ﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮد :او داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺮﺑﯽ ،آن ﻫﻢ ﻻﺑﺪ ﻋﺮﺑﯽ
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ آن دوره ،را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻮاع ﻋﻠﻮم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ »ﻧﻮﯾﻦ« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ .ﺣﺘــﯽ اﮔــﺮ اﯾــﻦ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮد او ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﮐــﺎر را ﮐــﺮد ،ﺧــﻮد اﯾــﻦ
ً
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺐ در آن زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄــﯽ ﻧﺎﯾــﺎب

۵

۶

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺪک ﺑﺎزﮔﺎﻧﺎن ﺷﺎﺧﺺ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ ﻣﺸﻘﻪ ،دوﺳﺖ و ﺳﭙﺲ
ﻫﻤﮑﺎر وی در »اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮری ﻋﻠﻮم و ﻫﻨﺮﻫــﺎ« )۱۸۵۲ -۱۸۴۷م( و ﺗﺸــﮑﯿﻞ دوﺑــﺎرۀ آن ﺗﺤــﺖ ﻧــﺎم
» اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮری« )۱۸۶۹ -۱۸۵۸م( و ﻧﯿﺰ در »ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻗﯽ« )ﺗﺄﺳﯿﺲ  (۱۸۸۲در
ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻧﮑﺘﻪﺳﻨﺠﯽ از دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ وان داﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم در ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣﺸــﻘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ ﮐــﻪ او از
ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪار ﻋﻤﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ دﺧﺘﺮش از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﯾﺮاﻟﻘﻤﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻌﺪادی ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎورد .ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻫﻢ ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐــﻪ در دوره ای ﮐــﻪ ﻣﻨﺘﻈــﺮ
ﺑﻬﺒﻮدی دﺧﺘﺮش ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﻧﺠﻮم ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی وان داﯾﮏ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ،ﮐﻪ اﯾــﻦ
ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ دو ﻣﺎﻧﻊ
ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ (۱ :ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،و  (۲آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ آن زﺑﺎنﻫﺎ .ﮔﺰﯾﻨــﮥ دوم آن ﺑــﻮد ﮐــﻪ
ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم از زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .وان داﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﮥ دوم را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑــﺎ
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻄﺮس ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺒﺮ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ،
ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻣﺜﻠﺜﺎت ﮐﺮوی  ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤــﺪۀ اﯾــﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔــﺎت
ً
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد وان داﯾﮏ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را واداﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎدف ﻣﺤﺾ و ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮی ﺧﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن آﻣــﻮزش
ﻋﻠﻮم ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و رﺑﻂ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت روﺣﺸﺎن داﺷﺖ ،وان داﯾﮏ درﮔﯿﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ؛ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻠــﻮم ﺟــﺪی ﺗﻮﻟﯿــﺪاﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .وان داﯾﮏ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻬﻦ ﻋﺮﺑﯽ را اﺣﯿﺎ
ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ آﺷﮑﺎرا ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮش در ﻣﺼﺮ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻮد.
وان داﯾﮏ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد ﻫﺮ وﻗﺖ و در ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺘــﻮن ﮐﻼﺳــﯿﮏ ﻋﺮﺑــﯽ
رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﮐــﻪ ﭘﯿﺶ ﺗــﺮ در اﯾــﻦ زﺑــﺎن ﮐــﺎرﺑﺮد داﺷــﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ »ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ دو ﻧﺸﺎن« ﺑﺰﻧﺪ :ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه
ﺑﺒﺨﺸﺪ و از اﺻﻄﻼﺣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻧﺘﯿﺠﮥ
اﯾﻦ روﻧﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘــﯽ در زﻧــﺪه
ﮐﺮدن دوﺑﺎرۀ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺴــﺖ ﻣﯽ ﺧــﻮرد ﺧــﻮد را ﻣﺠــﺎز
ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪی وﺿﻊ ﮐﻨﺪ .وان داﯾﮏ از اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻮﻻق در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای در ﭘﯿﺶ
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ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﮔﺮﻓﺘﻦ راه آﺳﺎن وﺿﻊ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﺷﻮار اﺣﯿﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑــﯽ ﮐﻼﺳــﯿﮏ
ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای دادن ﻧﻤﻮﻧﻪای از روش او و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن ،دو ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﻮم ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آورﯾﻢ :ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﻋﻠــﻢ اﻟﻬﯿﺌــﺔ ) (۱۸۷۴ﮐــﻪ وان داﯾــﮏ وﻗﺘــﯽ ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ در ﮐــﺎﻟﺞ
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری ،ﻧﺠﻮم ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ و دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪرﯾﺲ ﺑـﺮای داﻧﺶآﻣــﻮزان و
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺪرﯾﺲ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻫﺮ دو ﮐﺘــﺎب ،وی اﺻــﻄﻼح »ﻫﯿﺌــﺖ« را
ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ،ﺑﺮای زﻧﺪه ﮐﺮدن دوﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﮐــﻪ در ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻧﺴــﮑﺮﯾﺖ
ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﻧﺪارد ،و در ﺑﻐﺪاد در ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮای ﺗﻤــﺎﯾﺰ ﺑــﺎ
ﺗﻨﺠﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .وان داﯾﮏ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺻــﻄﻼح
ً
»ﻫﯿﺌﺖ« ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ در ﺑﻐﺪاد را ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﻫﺎ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﺠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .او ﻫﻤﯿﻦ راه را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ
و ﺷﺮح رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻲ اﻟﺠﺪري واﻟﺤﺼﺒﺔ رازی )ﺳﺪۀ ۹ﻫـ( ﭘﺮداﺧﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐــﺎر زﻧــﺪه ﮐــﺮدن
واژﮔﺎن اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و ﻋﺮﺿﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری
ﺑﻮد .او ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ درﺑﺎرۀ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ دو ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﻓﺰود.
ﺑﺮای وان داﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺑﯽ /اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ ﺳﻨﺖ آﺷﮑﺎرا ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐــﺎر رود و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ وﺳــﯿﻠﮥ اﻧﺘﻘــﺎل
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺳﺎزیای در ﮐﻼسﻫﺎی درس در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب در ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻬﮥ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺑﺎ ﻋﻠﻢ در ﺟﻬﺎن
ﻋﺮب /اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺷﺎﻋﮥ ﺻﺮف ﺗﺎرﯾﺦ آن ،ﺗﺄﯾﯿــﺪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪﺗﺮ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔــﯽ ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰ ،وان
١
داﯾﮏ )د ۱۸۹۵م( و ﻣﻌﺎﺻــﺮان او ﻫﻢ ﭼــﻮن اﺳــﻌﺪ ﺷــﺪودی ،ﺑﺴــﺘﺎﻧﯽ )۱۹۰۶م( و ﺟــﺎن ورﺗﺎﺑــﺖ
) (۱۹۰۸و در ﭘﯽ آﻧﺎن ﻣﻨﺼﻮر ﺟﺮداق ) (۱۹۶۴ﻫﻤﮕــﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻋﻠﻤــﯽ در ﺟﻬــﺎن ﻋﺮﺑــﯽ/
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ آن .وان داﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ اداﻣﻪ داد و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در دﺳــﺘﺮس ﺗﻤــﺎم ﺳــﻄﻮح
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .او در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را »اﻟﻨﻘﺶ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪ )ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺮﺑﯽ »اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻐﺮ ،ﮐﺎﻟﻨﻘﺶ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ«( ﺑـﺮای ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺪارس دورۀ ﺧــﻮد ﺗﮏﻧﮕــﺎری ای ﻧﻮﺷــﺖ .ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪۀ ﻣﻌﺎﺻــﺮش ،ﺷــﺪودی،

٧

٨

ﺷﺎﻫﮑﺎری در ۱۸۷۳م ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺷــﺎﻣﻞ ﺑــﻮد و آن را ﺑــﻪ درﺳــﺘﯽ
اﻟﻌﺮوس اﻟﺒﺪﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
وان داﯾﮏ ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ ﺑــﻪ ﻋﺮﺑــﯽ و
ُ ١
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﺑﺤﺚ داﻏﯽ در آن زﻣﺎن ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭘﻦرز
اﮔﺮ اﺧﺮاج ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﮥ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ادوﯾﻦ ﻟﻮﯾﺲ ٢ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش در ﺟﺸــﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼــﯿﻠﯽ ۱۸۸۲
درﺑﺎرۀ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی داروﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴــﺘﺎن ﺳــﻮری و ﺷــﺎﯾﺪ ﻫــﻢ در داﻧﺸــﮕﺎه
ً
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧــﺪ .در اﯾﻨﺠــﺎ ﭘــﻦرز ﺑــﯿﻦ دو
واﻗﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾــﻦ دو راﺑﻄــﮥ ﻋﻠــﺖ و ﻣﻌﻠــﻮﻟﯽ دارﻧــﺪ .او
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ادوﯾﻦ ﻟﻮ ﯾﺲ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺮداق ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد آﺧﺮﯾﻦ
ﺿﺮﺑﻪ را ﻓﺮود آورده ﺑﻮد و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻟﻮﯾﺲ از ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮ
زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎﻟﺞ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﭘﻦرز ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻟﻮﯾﺲ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺳــﺘﻌﻔﺎی وان
داﯾﮏ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ وی و اﺧﺮاج داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻟﻮﯾﺲ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻦرز
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ »اﺳﺘﻌﻔﺎی ﮔﺮوﻫﯽ« ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎدان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن اﺳﺘﺎدان ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﺑﺎن آﻣﻮزش ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ دو واﻗﻌﻪ ﭘﯽ در ﭘﯽ رخ داده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺮاج ﻟﻮﯾﺲ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن،
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ اداری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
در واﻗﻊ ،داﺳﺘﺎن ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺳﺎدۀ ﭘﻦرز ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ؛ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﯿــﺖ
ﭘﻦ رز ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺨﺶ اداری ﺑﻮد .درﺑﺎرۀ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌــﺮوف ادوﯾــﻦ ﻟــﻮﯾﺲ در ﺟﺸــﻦ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۸۲و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﻣﺠﻠﮥ
اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ« ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻟﺤﻨﺶ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮد .در واﻗﻊ
ﻟﻮﯾﺲ آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺷﮏ ﮐﺮدن در ﻧﻈﺮﯾﮥ داروﯾﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده ﺑﻮد،
زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد وی )ﺑــﻪ
ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ(:
درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ وﻗﺎﯾﻊ و ﮐﻔﺎﯾﺖ آن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻠﺖ
ﻫﻤﮥ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﯾــﺎری اﯾــﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪ درک ﮐﻨــﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗــﻮاﻧﯿﻢ داوری
ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ درﺑــﺎرهاش
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ،آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
1. Penrose
2. Edwin Lewis

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن آﻣﻮزش ،ﮔﺰارش ﺟﺮداق ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﻏﯿــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ اﻧﮑــﺎری ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا در ﺑﺮوﺷﻮر ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل -۱۸۸۰
 ۱۸۸۱ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
در ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۱۸۸۱زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺪﯾﻢ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش از
اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد
را در رﺷﺘﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺟﺮداق ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮی در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ اﻋﺘﺮاض ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻨــﯿﻦ ﺑــﻮد
اﻋﺘﺮاض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زودﺗــﺮ رخ ﻣــﯽداد ،ﭼــﻮن در ﺑﺮوﺷــﻮر ﮐــﺎﻟﺞ در ﺳــﺎل  ۱۸۷۸در
ﺻﻔﺤﮥ  ۵ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ :اﺧﻄﺎر! زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ )ﺑﺨﺶ
ﻋﻠﻤﯽ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻈﺮ ﭘﻦرز ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اداری ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۱۸۸۲ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪرﺳﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺑــﺮای
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ،دروغ آﺷــﮑﺎری اﺳــﺖ .ﺑــﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﺑﺨﺶ اداری ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اداﻣﮥ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻟﻮﯾﺲ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۸۸۲ﺗﻨﻬﺎ روﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع آن ﻧﺒﻮد .ﺟﺮداق در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺟﻠﺴﺎت اداری ﮐﺎﻟﺞ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت آنﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه ﺑــﻮد و او در اﯾــﻦ ﮔﺰارشﻫــﺎ ﻫــﯿﭻ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﺳﻮی ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ وان داﯾــﮏ و ﭼﻬــﺎر ﺣــﺎﻣﯽ
دﯾﮕﺮ او ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺟﺮداق ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را ﻣﺴﺌﻮﻻن اداری ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺪون ﺗﻮﺟــﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ وان داﯾﮏ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را
ً
ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی وان داﯾﮏ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﺑﻮد ﮐــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺧـﺮاج ﻟــﻮﯾﺲ در
دﺳﺎﻣﺒﺮ آن ﺳﺎل ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ وان داﯾﮏ از ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺳﻮری و ﻣﺮگ او در  ۱۸۹۵و ﻣﺮگ ﻫﻤﮑﺎرش ﺷــﺪودی در
 ،۱۹۰۶آن دورۀ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ رو ﺑﻪ زوال ﮔ ﺬاﺷــﺖ و ﺗﻨﻬــﺎ در اﺛــﺮ ﺗﻮﺟــﻪ ﻣﻨﺼــﻮر
ﺟﺮداق ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد ﻧﺠﻮم و ﻣﺪﯾﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﻤﺖﻫﺎی وان داﯾﮏ را ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد،
اﻧﺪﮐﯽ اﺣﯿﺎ ﺷﺪ.
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ﺟﺮداق در ﺳﺎل  ، ۱۹۰۱ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ وان داﯾﮏ ،از داﻧﺸــﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ ﺑﯿــﺮوت ﺑــﺎ درﺟــﮥ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۹۰۷ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﻫﻤﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ً
ﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا او ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﺠﻮم را در ﭘــﺎﯾﯿﺰ  ۱۹۰۰آﻏــﺎز ﮐــﺮد و ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ ﺧــﻮد در ﻣﻘﺪﻣــﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣــﮥ
ً
ً
ﻧﺠﻮﻣﯽ اش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﯿﺎر در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ،رﺳﻤﺎ و ﻋﻤﻼ ﺑﺎ آن ﻣﺸــﻐﻮل ﺷــﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ او ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ در آن زﻣﺎن ،ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻧﻮﺑــﮥ ﺧــﻮد ،ﮐــﺎر وان
داﯾﮏ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ۹ .اﺛﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮ
ﺻﻔﺤﮥ ﭘﺸﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﮥ او ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او در ﻧﺠﻮم و ﻋﻠــﻮم و ﻣﻘــﺎﻻت
ﭼﻨﺪی ﮐﻪ در اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ و دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻼت ﭼﺎپ ﮐﺮده ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑــﯽ اﺳــﺖ و ﺑﺮﺧــﯽ از آﻧﻬــﺎ ﻧﻈﯿــﺮ دو
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺘﻮن در ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ده ﻋﻨﻮان( ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫﺎی
درﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺪارس ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺮداق ﺿﻤﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﯾﺎ
ﻧﺎم ﺳﺘﺎرهای ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﻋﺮﺑﯽ داﺷﺖ ،ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ﻣﯽﮐﺮد .ﺳــﺮاﻧﺠﺎم وی
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ را در ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﮥ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻔﻠﮑــﯽ ،ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺳــﺎل
 ۱۹۴۷ﮐﻪ در  ۱۹۵۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﭼﺎپ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﻨﮑــﺎش ﮐﻨﻨــﺪ .از اﯾــﻦ ﻟﺤــﺎظ ،اﺛــﺮ
ﺟﺮداق را ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﮥ ﮐﺎر وان داﯾﮏ ،ﺷﺪودی ،ﺣﻮراﻧﯽ ،ورﺗﺎﺑﺖ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾ ﻦ اﺳﻼﻓﺶ ﻧﺠﻮم ﻧﻮﯾﻦ را ﺑــﺎ اﺻــﻄﻼح ﻋﺮﺑــﯽ ﮐﻬــﻦ» ،ﻋﻠــﻢ
ﻫﯿﺌﺖ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺟﺮداق ﮐﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از وان داﯾﮏ رﻓﺖ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑــﺮ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻋﺮﺑــﯽ ﺧــﻮد ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ
داﺷﺖ .در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﺮداق ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻣﯿــﻞ ﺷــﻤﻌﻮن ﯾــﺎ ﺷــﺎرل ﻣﺎﻟــﮏ در ﺑﺎزدﯾــﺪ از
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﮐــﺎر را اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽداد ﮐــﻪ ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ آﺳــﺎﻧﯽ از
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ او را ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎﻣﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ]ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ  .[۱اﻣــﺎ
ﻣﻬﻢﺗﺮ آنﮐﻪ او ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ و اﻓﺘﺨﺎر ﺑــﺪان
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او در ﺑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد:
دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ و اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ُ
)ﻋ َ
ﺮوﺑ ُﺘﻨﺎ( ،ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺗﻤﺪﻧﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻋﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺪن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘ ﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﻨــﻮﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد

دورۀ ﭘﺲ از ﺟﺮداق و ورود ادوارد اﺳﺘﻮارت ﮐﻨﺪی ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺟﺮداق در اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۵۰ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐــﻪ داﻧﺸــﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺮوت و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﮑﺎن داد .ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎزه ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ،۱۹۴۸دوﻟﺖ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻧﮑﺒﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴــﺘﮥ ﻫﯿــﺄت ﻋﻠﻤــﯽ داﻧﺸــﮕﺎه
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ُز َر ﯾﮏ ،١وﻗــﺖ و ﺗــﻮان ﺧــﻮد را
ﺻــﺮف واﮐﻨﺸــﯽ در ﻗﺒــﺎل وﻗــﺎﯾﻊ ﮐــﺮد .ﻟﺒﻨــﺎن ﺗــﺎزه
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد و رؤﯾﺎی اﯾﺠﺎد
ﻧﻈــﺎم آﻣﻮزﺷــﯽ ﻣﺴــﺘﻘﻠﯽ را در ﺳــﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧــﺪ؛
ً
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﮐــﺎﻣﻼ از ﻣﯿــﺮاث ﻗﯿﻤﻮﻣــﺖ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ و
ﻧﻔﻮذ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧــﺎرج ﻧﺸــﺪه ﺑــﻮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳــﺮ
ﺑﺮآورده و وارد دورۀ ﺟﻨــﮓ ﺳــﺮد ﺷــﺪه ﺑــﻮد .ﺳــﺎل
 ۱۹۵۲ﺷﺎﻫﺪ اﻧﻘﻼب ﭘﺮﺗﺐو ﺗﺎب ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ
در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آراﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ،در ﺳﺎل  ،۱۹۵۱داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ادوارد اﺳﺘﻮارت ﮐﻨﺪی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ادوارد اﺳﺘﻮارت ﮐﻨﺪی )(٢٠٠٩ -١٩١٢
داﻧﺸﯿﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ٢.ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﺑﺨﺶ اداری داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﻧﺎﺧﻮدآﮔــﺎه
1. C. Zurayk

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

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻧﻪ از ﻫﯿﭻ راه دﯾﮕــﺮی ،ﻫــﺮ ﻣﻠــﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﻗﺎﺑــﻞ اﺣﺘــﺮام ﺑـﺎ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ اﺣﺴــﺎس ﺷــﮑﻮه و ﮐﺮاﻣــﺖ را در
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
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿــﺮوت ﺑــﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی او و ﻣﺴﺌﻮﻻن اداری اوﻟﯿﮥ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی وان داﯾﮏ درﺑﺎرۀ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده
از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن آﻣﻮزش ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.

١١

١٢

ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺎده ﮐﺮد.
ﮐﻨﺪی )ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ اش او را »ﺗﺪ«  ١ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﮥ ﺑﺰرگﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و ﻫﻤﮑﺎران و دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ ِﮐ ْﻨﺪی ]ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻨﯿﮥ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ،داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﺳــﺪۀ
۳ﻫـ[ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ( ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در رﺷﺘﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐــﺮده ﺑــﻮد .او در آﻧﺠــﺎ
ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽاش اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﻬﺮان و اﻧﺘﺼﺎﺑﺶ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ
دﮐﺘﺮای رﯾﺎﺿﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﻃﯽ اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽاش ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪه
ﺷﺪ و در ﻫﻤ ﺎن ﺳﺎلﻫﺎ در ﻫﺎروارد ﺑﺎ ﺟﺮج ﺳﺎرﺗﻦ ،٢ﮐﻪ آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﭘﯿﺸﺮو ﻋﻠــﻢ در اﯾــﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد ،دﯾﺪار ﮐﺮد .ﮐﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر زود درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ و ﺳﺮﻣﺸﻖ واﻗﻌﯽ اش ﻧﻪ در ﻫﺎروارد ﺑﻠﮑﻪ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون واﻗﻊ در  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻫﺎروارد اﺳﺖ :اﺗــﻮ ﻧﻮﯾﮕــﻪﺑﺎوﺋﺮ ،٣ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕــﺎر ﻋﻠــﻢ
ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳــﺐﺗﺮ او ﺑــﻮد ،و ﺑــﻪ وی ﯾــﺎری ﮐــﺮد ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ
رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﮐﻪ ﺗــﺎ زﻣــﺎن ﻣــﺮگ
ﺧﻮد در  ۱۹۹۰و ﻣﺮگ ﮐﻨﺪی در  ۲۰۰۹اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،آﻏﺎز ﮐﺮد.
در ﺑﯿﺮوت ،ﮐﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮی ﻫﻠﻦ در »ﮐــﺎﻟﺞ زﻧــﺎن ﺑﯿــﺮوت« آﺷــﻨﺎ ﺷــﺪ ﮐــﻪ دوﺳــﺘﺎن
ﺻﻤﯿﻤﯽاش او را »ﻋﺎﯾﺸﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .آن دو ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﯾﮑﯽ از آن ازدواج ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﮥ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐــﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ دوام آورد ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن و ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی آن ﭼﻨﺎن ﺧﻮد را وﻗﻒ ﮐــﺎرش
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ روز ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدهای از ﺳــﻮی ﺧــﺪا
ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﮐﻨﺪی و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽداد ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻮﻫﺮش و ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻦ ،آﯾﻨــﮥ
ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻋﻠﻢ در آﯾﻨﺪه ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﮐﻨﺪی ﺑــﺪون
ﻫﻤﺮاه ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽاش ،ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﻨﺪی در ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردی دوﮔﺎﻧﻪ روﺑﻪرو ﺷــﺪ .از ﯾــﮏ ﺳــﻮ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت را ﮐﻪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ آﻣﺪ و
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ را ﺳﻮار ﻫﻤﺎن دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﺗﺼــﻮﯾﺮ در
ذﻫﻦ ﺳﻄﺤﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﺎ ﻧﻤﯽاﻓ ﺘﺎد؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وﻗﺖ و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﺖ و ﺷــﻠﻮارﻫﺎی دﺳــﺖدوز و ﺑﺴــﺘﻦ ﮐﺮاواتﻫــﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤــﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﺖﻫﺎی اﺳﭙﺮﺗﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آ ﮐﺴﻔﻮرد ﯾﺎ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺰ
1. Ted
2. George Sarton
3. Otto Neugebauer

1. Mary Hanania Regier

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

3. Frans Bruin
4. Theodor Raven

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن را در ﻣﻘﺎم اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺗﺜﺒﯿﺖ
ً
ﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻨﺪی ﺑﻪﺗﻠﺨﯽ ﯾﺎد ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﺳﺎری او ﺑــﻪ ﻋﻠــﻮم دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﺻﻔﯽ ﺣﺠﺎب ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘــﺲ از ﮐﻨــﺪی ﺑــﻪ
ﺑﺨﺶ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد و در  ۲۰۰۴درﮔﺬﺷﺖ و داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿــﺮوت ﻫﻨــﻮز ﺑــﻪ ﯾــﺎد وی ﺑــﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺮب رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮرس ﭘﮋوﻫﺸﯽ وﺻﻔﯽ ﺣﺠﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻨﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺣﺠﺎب ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﮑﺎر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎرات »ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ« زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻧﺘﺸﺎرات »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ« داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﭘــﯽ ﮔﺮﻓــﺖ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ،در اﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ درﺑﺎرۀ ﮔﺬر ﺳــﯿﺎرات در اﺣﮑــﺎم
ﻧﺠﻮم از اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ]ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻤﻤﺮ[ و دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ اﺳﺘﺨﺮاج رﯾﺸﮥ nام
در ﻋﺪدﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺼﺖﮔﺎﻧﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )د ۸۳۲ق( ]ﻣﻔﺘﺎحاﻟﺤﺴﺎب[ .ﮐﻨﺪی
در ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺮی ﺣﻨﺎﻧﯿﻪ رﮔﯿﻪ ١ﺑﺮﻗﺮار ﮐــﺮد ﮐــﻪ دو ﺳــﺎل
ﭘﺲ از او ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺪی ﻫﻤﺮاه او ﻣﻘﺎﻟﻪ ای درﺑــﺎرۀ ﻧﺼــﻒاﻟﻨﻬﺎرﻫﺎی ﻣﺒــﺪأ در
ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ 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 ،ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺮﺟﻤــﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻷﻣﺎﮐﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت
٢
ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﻨﺪی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺣﺎوی ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮط اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﺖ.
ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی در ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﮐﻪ ﮐﻨﺪی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای آن ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮوﯾﻦ ٣ﻧﺎم ﺑــﺮد ﮐــﻪ او را
»ﻫﻠﻨﺪی ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ؛ ﻫﻠﻨﺪی ﻣﻌﺮوف ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺌﻮدور راون ،٤اﺳﺘﺎد زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در اواﺧﺮ دﻫﮥ  ۱۹۵۰ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت آﻣﺪ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ در رﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﮥ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداد .ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﻫﺎ ﺑﻮدم ،ﻫﺮﭼﻨﺪ رﺷﺘﮥ آﻧﻬﺎ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮوﯾﻦ در  ۱۹۵۸ﺑــﻪ ﮔــﺮوه ﻓﯿﺰﯾــﮏ داﻧﺸــﮕﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ زودی اﺳﺘﺎد درس ﻧﺠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ وان داﯾﮏ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ

١٣

١۴

ﭘﺮوﺗﺴﺘ ﺎن ﺳﻮری ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮوﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻟﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ از آن وان داﯾﮏ
ﺑﻮد رﺳﯿﺪ .ﺑﯿﻦ دورۀ ﺟﺮداق در ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ در اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۵۰و ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮوﯾﻦ در اواﺧــﺮ
دﻫﮥ  ،۱۹۵۰اوون ﮔﯿﻨﮕﺮﯾﭻ  ١ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻦ ﺑـﺮای
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﻨﺒﺪ و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺟﺮام ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از وی ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد .ﮐﻨﺪی در آن
ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﮔﺮد آورده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎری ﺟﺪی در ﺑﺎب ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
٣
دﻫﺪ .در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد :دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ،٢ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ
ﺑﻮد؛ ﺟﺎن ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن ،٤ﻣﻬﻨﺪس ﺷﯿﻤﯽ از داﻧﺸﮕﺎه امآیﺗﯽ ﮐــﻪ ﺑﻌــﺪﻫﺎ از ﮔــﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺷــﺮﻗﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد داﻧﺸﺠﻮی دورۀ ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮی ﺷﺪ و در اواﯾﻞ
ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »زﻧﺠﯿﺮۀ ﺗﻤﺪن« در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﭘﯿﻮﺳ ﺖ؛ و ﺧﻮدم ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺑﻮدم .ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﻨﮕﺮﯾﭻ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺳــﺘﺎد ﻣﻬﻤــﺎن در
ﺳﺎل  ،۱۹۷۰ﺑﻪ ﮐﻨﺪی و اﻋﻀﺎی ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ از راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ آیﺑﯽ ام ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺗﻤﺎم
ﯾﮏ ﺿﻠﻊ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺎﻟﺞ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑــﺮای ﭘــﮋوﻫﺶ در ﺣــﻮزۀ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻢ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨــﺪ .ﻫﻤــﯿﻦ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﻣﺪﯾﻮن ﮔﯿﻨﮕﺮﯾﭻ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ روشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺎ را
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد ،ﺑﻪوﯾﮋه از آن رو ﮐﻪ اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻮﭼــﮏ ﺷــﺪﻧﺪ ﮐــﻪ
روی زاﻧﻮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ً
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮوﯾﻦ در اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۷۰اﺳﺘﺎدﺗﻤﺎم ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﻨﮕﺮﯾﭻ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،او از ﮐﺎر ﮐﻨﺪی اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻢ را آﻏﺎز
ﮐﺮد .اوﻟﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی رﺻﺪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻮد .در ﺑﻬــﺎر  ،۲۰۱۳ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻢ
ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﺑﺮوﯾﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ای ﻫﻢ
در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدش در ﮐﻔﻮر ﺳﺎﺧﺖ و آن را »رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻋﺮﺑﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻃﺮح دﯾﮕﺮ او ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎری
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺮبزﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺰﯾﺪهای از ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﮐﻬﻦ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آن ﻣﺘﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه را ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﺷﺮح ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،ﺗﮑﺜﯿﺮ و
ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻮﭼﮏ و در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﮥ  ۱۹۶۰و
اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۷۰ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ اور ِاق ﻫﺮازﮔﺎه را ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ )ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ
ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺮوﯾﻦ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ( و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﻌﺪی آن ﺑﻮدﯾﻢ.
1. Owen Giengerich
2. David King
3. Yale
4. John Livingston

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

Kennedy, E. S., Colleagues and Former Students, Studies in the Islamic Exact Science, American University of
Beirut, 1983.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺬب ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻼﺷــﯽ ﮔﺴــﺘﺮده ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ
ﺟﺪی ﺗﺎر ﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﯿﺎرش ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن و
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺪ و ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺮوت رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺨﺶ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ درﺳــﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ
ً
ﺷﻮد .ﺳﻤﯿﻨﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺗﺼــﺎدف«
ﻣﺤﺾ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ درﺳﺘﯽ از ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ در آن ﺳﺎل
ﺧﺎص در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻨﺪی ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪای ﮐﻪ
ً
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ رﺳﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ او
درﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دورادور )از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ( داﻧﺸﺠﻮﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ درس
ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ درس
را در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت و ﮐﺎر روی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪام در  ۱۹۷۰ﺑﺎ او ﮔﺬراﻧﺪم .ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎرش
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی درﺳــﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨــﺪ و اﮔــﺮ اﺛــﺮ ﻣﻨﺴــﺠﻤﯽ ﭘﺪﯾــﺪ
ً
ﻣﯽ آوردﻧﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯽداد ﺗــﺎ آن ﻣﻘــﺎﻻت ﻣﺸــﺘﺮﮐﺎ در
ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﭼــﺎپ
ﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾــﻦ ﻣﻘــﺎﻻت ﺑــﺎ اﻣﻀــﺎی
ﻣﺸﺘﺮک را ﺷﻤﺮدم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﺪ ١.ﻓﺮزﻧﺪان
ﻓﮑﺮی ﮐﻨــﺪی ،ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﭼــﻮن دﯾﻮﯾــﺪ ﮐﯿﻨــﮓ ،ﺟــﺎن
ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن و ﺧﻮد ﻣﻦ ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﺮﻓﻪای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر واداﺷﺘﯿﻢ .ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﯿﻨﮓ و
ً
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻦ ،ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻧﻮهﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻨﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻨﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ّ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ دﻻل ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻧﻘــﺶ داﻧﺸــﮕﺎه

١۵

١۶

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در اﺷﺎﻋﮥ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻣــﺮوزی ﺑـﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻨﺪی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .ﺣﻮزه ای ﮐﻪ آن را »ﺣﻠﻘــﮥ
ﺑﺎرﺳﻠﻮن« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﯾﮑﻞ ،ﭘﺴﺮ ﮐﻨﺪی ،ﮐﻪ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺪ و
ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ رﯾﺎﺳــﺖ ﺧــﻮان
ورﻧﺖ  ١و ﺳﭙﺲ ﺧﻮﻟﯿﻮ ﺳﺎﻣﺴــﻮ ٢ﭘــﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﯽ ﮐﻨــﺪی در ﻓﺮﺻــﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن از ﮐﻨــﺪی و
ﻫﻤﺴﺮش دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﺮوﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺴﺮی
ً
ً
ﮐﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﮥ ﮔﺮوه ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی ،ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪادﺷﺎن »ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪم و ﺛﺎﺑﺖ ﺷــﺪ ﮐــﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ از ﻧﺎوﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨــﺪ .ﻫﻤــﮥ آﻧــﺎن ﭘــﮋوﻫﺶ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺮﻓﻪای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد.
ﮐﻨﺪی در اواﺧﺮ دﻫﮥ  ،۱۹۷۰ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻟﺒﻨﺎن در دورۀ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،اﻗﺎﻣﺖ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ٣در داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﺐ داﺷﺖ .در آن ﻣﺆﺳﺴﻪ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮی ﻫﻠﻦ
ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ ٤ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ اوت  ،۲۰۱۳ﻫﺮازﮔﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺷﻮر و ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺪ و ﻣﺮی ﻫﻠﻦ آن را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ
در اوت  ، ۲۰۱۳اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺧﻄﺮ از ﺑــﯿﻦ رﻓــﺘﻦ اﺳــﺖ و ﺗﻨﻬــﺎ
ﻣﻌﺠﺰه ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ در آﯾﻨﺪه اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ و اﯾﻤﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.

اﺗﺎق ﮐﺎر ﮐﻨﺪی در ﺧﺎﻧﻪاش )ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن۱۹۹۸ /۱۳۷۷ ،م(
1. Juan Vernet
2. Julio Samsó
3. Institute for the History of Arabic Science
4. Journal for the History of Arabic Science

ﺧﺎﺗﻤﻪ

در ﻣﺮور ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎﻋﮥ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی داﻧﺸــﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ ﺑﯿــﺮوت ،اﻣﯿــﺪوارم
ً
روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ آن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻫﯿﭻ ﺑﻮد ﺑﻪ وﺳــﯿﻠﮥ ﺳــﻪ ذﻫــﻦ ﺑﺴــﯿﺎر
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺳﻪ روح ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪه :در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس وان داﯾــﮏ و در ﻣﺮﺣﻠــﮥ ﺑﻌــﺪی

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

ﮐﻨﺪی از ﺣﻠﺐ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺳﻔﺮ ﮐــﺮد و در
آﻧﺠﺎ ﻣﻬﻤﺎن دو ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴــﺘﮥ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠــﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻮاد ﺳﺰﮔﯿﻦ و دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﺑﻮد .در
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺗﺪ و ﻣﺮی ﻫﻠﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دادﻧﺪ ﺗــﺎ ﺛﻤــﺮۀ
ﮐــﺎر دراز ﻣــﺪت و ﻋﺎﺷــﻘﺎﻧﮥ آﻧﻬــﺎ ،اوج ﭘــﮋوﻫﺶ
ﺷﻮرﻣﻨﺪاﻧﮥ اﯾﺸﺎن در ﻃــﻮل ﺳــﺎلﻫﺎی ﺑﺴــﯿﺎر ،ﺑــﻪ
ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺛــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ای از
ﻧﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻧﺠــﻮﻣﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳــﺖ ،ﻫﻤـﺮاه
ﺑــﺎ ﻃــﻮل و ﻋــﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ اﯾــﻦ ﻣﮑﺎنﻫــﺎ؛
ﺷﺎﻫﮑﺎری ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ .ﺗﮑﻤﯿــﻞ
اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺳــﺎلﻫﺎ ﻃــﻮل ﮐﺸــﯿﺪ و اﮐﻨــﻮن ﺑــﻪ
ﺻــﻮرت ﮐﺘــﺎب ،ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه از ﮐﺎﻏــﺬ واﻗﻌــﯽ
)اﻣﯿﺪوارم ﺑﺪون اﺳﯿﺪ( ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ از
ﻓﻼﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻟﻮح ﻓﺸﺮده )ﺳﯽدی( ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐــﺎر
ً
ﺑﺮد .ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐــﺎﻣﻼ از ﺑــﯿﻦ
رﻓﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺪون اﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ آﻧﻬﺎ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑــﻮد ،در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﻓﻼﭘﯽﻫــﺎ و اﺑﺰارﻫــﺎی ﺧﻮاﻧــﺪن آﻧﻬــﺎ،
ً
ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺳﯿﻌﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺠﺎزی را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ را در ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ؛ ﻧﺰدﯾﮏ اوﻟﯿﻦ
اﺳﺘﺎد ﮐﻨﺪی ،اﺗﻮ ﻧﻮﯾﮕﻪ ﺑﺎوﺋﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ دوی ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ روی دو اﺛﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ :ﯾﮑﯽ اﺑﺰار ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ
ﮐﻨﺪی اﺻﻄﻼح »ﺟﻔﺖ ﻃﻮﺳﯽ« را ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ؛ و دوﻣﯽ وﯾﺮاﺳــﺖ و ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻣﺸــﺘﺮﮐﯽ از ﺗــﺎرﯾﺦ
ﮐﺘﺎب ﻓﻲ دﻻﯾﻞ اﻟﻘﺮاﻧﺎت واﻟﮑﺴﻮﻓﺎت ﺑﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺠﻢ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣــﺮگ ﮐﻨــﺪی در
ﻣﺠﻠﮥ ﺳﻬﯿﻞ )ﺑﺎرﺳﻠﻮن( ﭼﺎپ ﺷﺪ )ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۰۱۰ -۲۰۰۹ ،۹ص .(۱۴۸ -۱۳
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ادوارد اﺳﺘﻮارد ﮐﻨﺪی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎن آن دو ﺟﺮداق .ﻧﻔﻮذ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ در واﻗﻊ ﺑﯽ اﻧﺪازه
اﺳﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﺎن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﭽﻮن دواﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻨﮓ ﺑﺮ
ﺳﻄﺢ آب ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮی آﻧﺎن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
دوﺑﺎره ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤــﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .آن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺗﻮان ،اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﺪاوم ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎی
ﺑﯿﮑﺮان ﺷﻮر و ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در وان داﯾﮏ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺪﯾﻮﻧﻨﺪ .در ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺣﯿﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻬﻦ ﻋﻠﻤﯽ در زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺪارس اﻣﺮوزی در ﺗﻤﺎم ﺟﻬــﺎن
ﻋﺮب رواج ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺴﺘﺮۀ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات را درﯾﺎﻓﺖ؟
ً
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ،ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز آن را ﻣﯽﺗﻮان اواﺧﺮ ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم داﻧﺴﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه در دوره ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻨــﺪی ،ﻫﻤﮑــﺎران ،داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن او و ﺷــﺎﮔﺮدان
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ اﻣﻮاج و ﭘﮋواکﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗــﻮان ﮔﺴــﺘﺮۀ
ﻧﻔﻮذ را درﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ اول دارد .ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و
ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و اﺣﯿﺎی ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ آن و آﻣﯿﺨﺘﻦ ﺗﺪرﯾﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ
ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی و ﭘــﺲ از
آن راه ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﺷﺎﻫﺪ اﺣﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از آن ﮐــﻪ
ً
٢
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻌﺪ از دورۀ ﮐﺎرﻟﻮ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ  (۱۹۳۸ -۱۸۷۲) ١در ﻧﯿﻤﮥ اول ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ﻫﻤﭽﻮن وان داﯾﮏ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ را درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼم در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺆاد اول
ً
ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﺮد .داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺆاد اول رﺳﻤﺎ در  ۱۹۰۸اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ در آن ﭘﯿﺶ از ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﻫﺮه اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺑــﻮد .اﯾــﻦ ﺳﻠﺴــﻠﻪ
ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢاﻟﻔﻠﮏ ،ﺗﺎرﯾﺨﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﯽ ﮐــﻪ اﮐﻨــﻮن اﺛــﺮی
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮدآوری و در  ۱۹۱۱در رم ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ و
٣
ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
1. Carlo Alfonso Nallino

 .٢ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻻﺗﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ ﺑﺘﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۸۹۹در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ در رم ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻋﺎﻟﯽ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
 .٣ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﺣﻤﺪ آرام در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان ،در  ۱۳۴۹ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .م

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

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 اﺳــﻼﻣﯽ
ً
ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .او ﻋﻤﯿﻘﺎ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﺑــﺮ
اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت و رواﯾﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ  -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ  -ﺑﻨﺎ ﺷــﻮد ،ﺑﻠﮑــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول در ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن
وﺟﻮد دارد .ﮐﻨﺪی ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﭼﺎپ ﻋﮑﺴــﯽ ﻧﺴــﺦ ﺧﻄــﯽ اﺻــﻠﯽ )در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد( ﻫﻤﺮاه ﺑــﺎ ﺗﺮﺟﻤــﻪ و ﺷــﺮح آﻧﻬــﺎ را ﻓــﺮاﻫﻢ ﮐﻨــﺪ .وﻗﺘــﯽ ﻣﯽدﯾــﺪ ﮐــﻪ
ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ اﻧﺘﻘﺎدی آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑــﻪ ﻫﻤﮑــﺎر ﯾــﺎ
داﻧﺸﺠﻮی ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد؛ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺟﻤﯿــﻞ ﻋﻠــﯽ در ﻣــﻮرد ﮐﺘــﺎب ﺗﺤﺪﯾــﺪ ﻧﻬﺎﯾــﺎت
اﻷﻣﺎﮐﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪی و ﻧــﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ ﺟــﺪی در ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﺠــﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در دوره ای ﮐﻪ ﮐﻨﺪی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤــﯽ آن ﺑــﻮد ،ﺑــﻪ
آن ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮم ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐــﻪ ﮐﻨــﺪی در ﺣــﻮزۀ ﻧﺠــﻮم دورۀ
اﺳﻼﻣ ﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ و داﺳﺘﺎن ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،اﺷــﺎره ﮐــﻨﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺪی در اواﯾﻞ دﻫﮥ  ۱۹۵۰ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﻪای ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﺮ داﺷﺖ.
وی ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨــﺪ ،ﻧــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ ﻫﻢﭼــﻮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ ﻧﻘــﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ اﯾــﻦ رﺷــﺘﮥ
ً
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﮥ ﺟﺮداق ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺑﺎور داﺷﺖ .ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ درسﮔﻔﺘــﺎر ﻧــﺎﻟﯿﻨﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺆاد اول ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.
ﮐﻨﺪی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و وﯾﮋﮔﯽ آن را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺪی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﻧﯽ
از ﺧﻮد ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﮐﻨﺪی ﺳﭙﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺌﺖ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﮕــﺮ ﺳــﻨﺖﻫﺎی ﻧﺠــﻮﻣﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺻﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ً
آن رﺻﺪﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از آﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﺎ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺠﻮم ﺑﺎﯾﺪ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﺗــﺎزه ارﺟــﺎع ﻣﯽدادﻧــﺪ ،ﯾﻌﻨــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪای ﻧﻮ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑـﺮای ﺗﺜﺒﯿــﺖ دورهای ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫــﺎ
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ﺻــﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓــﺖ ﻻزم ﺑــﻮد از ﻣﺘــﻮن ﻧﺠــﻮﻣﯽ
ﻋﻤــﺪه ای ﮐــﻪ در زﻣــﺎﻧﯽ ﻃــﻮﻻﻧﯽ در ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎی
وﺳﯿﻊ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣــﺪه ﺑــﻮد ،ﻧﻤــﻮداری
رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﻨﺪی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﭼﻨﯿﻦ رﺻﺪﻫﺎی ﺑﺪﯾﻌﯽ ،ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »زﯾﺞ«ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻟﻐــﺖ
زﯾﺞ در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد »ﮐﺘﺎﺑﭽــﮥ ﻧﺠــﻮﻣﯽ« اﺳــﺖ و
ﮐﻨﺪی ﻫﻢ ﺧﻮد آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد ١.رﯾﺸﮥ
ﻟﻐﺖ »زﯾﺞ« ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻇــﺎﻫﺮ از واژه ای
در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯿــﺰی
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﺷــﺘﻪﻫﺎ ﺷــﺒﯿﻪ
ﺗﺎر و ﭘﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺎرﻫﺎی ﻓﺮش
ﺑﺴــﯿﺎر ﺷــﺒﯿﻪ ﺟــﺪوﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﻄﺮﻫﺎ و
ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫــﺮ ﺻــﻔﺤﮥ
٢
زﯾﺞ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ دارد.
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﯽ ،ﮐﻨﺪی آﻏﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ زﯾﺞﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓ ﺖ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ .او آن ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ِ
اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ ﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪای داد .ﮐﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن
ﻣﺘﻮن ،ﺑﻪ زودی ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در واﻗﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺻﺪﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻮن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﻌﺸﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .او ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻤﺎم آن ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐــﻪ در
ﺳﺎل  ۱۹۵۶آن را ﭼﺎپ ﮐﺮد ٣.او در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﮐــﻪ ﻣﻨﺒــﻊ ﻣﺸــﺘﺮﮐﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺐ در ﺣﺪود ده زﯾﺞ ﺑﻪ اﺛﺮ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ )د ۳۸۷ق( ﻣﯽرﺳﯿﺪ ٤.او
دو ﻧﻤﻮدار دﯾﮕﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ ﺑﺴﺎﻣﺪ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮن زﯾﺞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،و دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ ﻣﻨــﺎﺑﻊ
ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
1. astronomical handbook

 .٢ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪی از زﯾﺞ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ »زﯾﺞ« ،داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج  ،۱۳۹۶ ،۲۲ص  .۴۴ - ۲۸م
 .٣ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﯾﺞﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۷۴در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .م
 .٤زﯾﺞ واﺿﺢ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻄﯽ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

زﯾﺞ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺞ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ

٢١

آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﮐﻪ دورهای ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۳۰۰ﺗــﺎ  ۱۵۰۰ﻣــﯿﻼدی را در ﺑــﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﺎﻣﻌﯽ از
ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

٢٢

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻮن ﻧﺠﻮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ آنﻫﺎ

ً
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﻣﺎری ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻤــﺎم ﺣــﻮزۀ آﺛــﺎر ﻧﺠــﻮﻣﯽ در
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﯾﺎﺑــﺪ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻧــﻮﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤــﯽ ﻣﺜــﻞ
اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺸﻖ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻪ وﻗﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﮥ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮد ﻣﺘﻮن و ﻧﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد.
ﮐﻨﺪی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ او ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  ۱۵۰زﯾﺞ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد .او ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﭘﯿﮕﯿﺮی دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ ،ﮐﺸﻔﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺠــﻮم دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ را در
ً
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

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

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾ ﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت

در ﺳﺎلﻫﺎی  ،۱۹۵۷ -۱۹۵۶ﮐﻨﺪی در راه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺳﺘﺎدش ،ﻧﻮﯾﮕﻪﺑﺎوﺋﺮ و
ﮔﺬراﻧﺪن د ورۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،در آ ﮐﺴﻔﻮرد ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﯾﮏ زﯾﺞ دﯾﮕــﺮ ﮐــﻪ ﭘﯿﺶﺗــﺮ
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازد .آن زﯾﺞ ﻧﺎم ﮐﻨﺠﮑﺎویاﻧﮕﯿﺰ زﯾــﺞ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ زﯾﺞ را ﻣﻨﺠﻤﯽ دﻣﺸﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ )د ۷۷۷ق( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗــﺖ
)ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاری وﻗﺖ( در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﻮی ﺑﻮد» .ﺟﺪﯾﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪن اﯾﻦ زﯾﺞ ﮐﻨﺠﮑــﺎوی ﮐﻨــﺪی را
ﺑﺮای اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺻﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ً
در آن دورۀ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮ در ﻋﻠﻮم  -ﺣﺪود اواﺳﻂ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی  -ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻮرﺧﺎن
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮده و دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺴﺨﻪای از زﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺛﺮ
دﯾﮕﺮی از اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ آورد ،ﮐﻪ اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ اﻟﺴﺆل ﻓﻲ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺻﻮل ﻧﺎم داﺷﺖ .ﮐﻨﺪی اﺷــﺘﺒﺎه
ﮐﺘﺎﺑﺪار را درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ زﯾﺠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮش ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻮرق اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ  ...ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎب درﺑﺮدارﻧﺪۀ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﺮﮔــﺰ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻤﯽ از آن ﻫﻢ ﺳﻔﺎرش داد و آن
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون ﺑﺮد .وﻗﺘﯽ ﻧﺴﺨﮥ اﻟﻨﻬﺎﯾﮥ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ را ﺑﻪ ﻧﻮﯾﮕﻪﺑﺎوﺋﺮ ﻧﺸﺎن داد ،او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در آن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه و آﻧﭽــﻪ
ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ  ۱۵۰ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد ،وﺟﻮد دارد .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﯾﮕﻪ ﺑﺎوﺋﺮ روی اﺛﺮ
ﻣﺸﻬﻮرش ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻬﻦ ١ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺘــﻮن ﻧﺠــﻮﻣﯽ از دورۀ ﺑــﺎﺑﻠﯽ ﺗــﺎ زﻣــﺎن
ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻧﻮﯾﮕﻪﺑﺎوﺋﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﻣﻘــﺪﻣﺎﺗﯽ درﺑــﺎرۀ اﯾــﻦ
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان از اﻫﻤﯿﺘﺶ آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای آن و
آﻧﭽﻪ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ در ﺳﺪۀ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی رﯾﺎﺿــﯽ اﻧﺠــﺎم داده ﺑــﻮد ،وﺟــﻮد
داﺷﺖ؛ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺪه ﭘﯿﺶﺗﺮ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد
ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺎل  ۱۹۵۷ﻧﺸﺮﯾﮥ اﯾﺴﯿﺲ ٢ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻨﺪی ،ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧــﺎم
٣
وﯾﮑﺘﻮر راﺑﺮﺗﺲ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﺶ از ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ«
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ً
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪای ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻮرﺧﺎن ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻼ
ً
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺑــﻪ ﺳــﺒﺐ ﮐﺎرﻫــﺎی ادوارد زاﺧــﺎﺋﻮ در ﺳــﺪۀ ﻧــﻮزدﻫﻢ

٢٣

ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ روی ﻣﺎﻟﻠﻬﻨﺪ و آﺛــﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿــﮥ ﺑﯿﺮوﻧــﯽ و ﺑﺘــﺎﻧﯽ را ﺑــﻪ ﺳــﺒﺐ اﺛــﺮی از ﻧــﺎﻟﯿﻨﻮ از ﻫﻤــﺎن دوره
ﱢ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﭼﯿﺰی درﺑﺎرۀ اﺑﻦ ﺷﺎﻃﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ُﻣ َﻮﻗﺖ ﺑﻮد و در
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﻬﻤﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐــﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ او را ﭘﺪر ﻧﺠﻮم ﻧﻮﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
از زﻣﺎن ﭼﺎپ آن ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﺴﯿﺲ در ﺳﺎل  ،۱۹۵۷ﺳﯿﻠﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻮزاﯾﯽ در اروﭘﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی در درک ﻣﺎ از ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ و ﻧﻔﻮذ آن در ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ واﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺪون ﮐﺸﻒ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻨﺪی و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ او و ﻧﻮﯾﮕﻪ ﺑﺎوﺋﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ
ً
و ﺑﺪون ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی »ﻣﮑﺘﺐ« ﻧﻮﯾﮕﻪﺑﺎوﺋﺮ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آن ﺑﻮد ،آﺛﺎری ﻫﻤﭽــﻮن
ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اروﭘﺎ  ١و اﺳﻼم ،ﻋﻠﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ٢اﺛﺮ اﺣﻤﺪ دﻻل
ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
٢۴

ﺟﺮداق ﺑﺎ ﻓﯿﻨﻪ )ﮐﻼه ﺳﻨﺘﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ( ،در ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت در
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻟﺒﻨﺎن ،ﮐﺎﻣﯿﻞ ﺷﻤﻌﻮن ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
ﺑﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ،و ﭼﺎرﻟﺰ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺼﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد
ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوت ،ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎم وزارﺗﯽ در دوﻟﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ او
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪﻋﮑﺲ آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮﻣﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
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