
 

 

٧٣ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

جم
پن

رۀ 
 ش
،

ول
ا

(پ 
ی 
یاپ

۹(، 
ار
به

 و 
ان
ست
تاب

 
۱۳
۹۵

 

  تصحیح و تحقیق میراث اسالمی
  ١چرا؟ و چگونه؟

  ٢احمد سلیم سعیدان
  ٣ترجمۀ محمد باهر

میـــراث خطـــی اســـالمی 
گون اســت و گسترده و گونه

با توجه به انواع آن، و نیز بــا 
توجه بــه اهــداف گونــاگون 

های مختلفی  تحقیقی، شیوه
 ها آنبرای تصحیح و تحقیق 

وجود دارد، و در این نوشتار 
کوشش شــده اســت ارکــان 
اصلی تحقیق میراث علمی 
  ـ به طور خاص ـ بیان شود.

نیازی نیست که گفتــه 
شود مجمــوع میراثــی کــه 

گوییم،  دربارۀ آن سخن می
در  هــا آنچند میلیون نسخۀ خطی اســت کــه در شــرق و غــرب جهــان پراکنــده اســت؛ برخــی از 
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که شود  ای نگهداری می شده های شناخته کتابخانه
، و برخی دیگر در انتشار یافته است ها آنفهرست 
نمایند.  های خصوصی گاه و بیگاه رخ می کتابخانه

ها دربارۀ مســائل دینــی، لغــوی، این نسخه بیشتر
هزار نسخه نیز دربارۀ  ادبی و تاریخی است، و چند

علوم؛ یعنی پزشکی، داروشناسی، اخترشناســی، 
ــک،  ــیات، فیزی ــا، ریاض ــیمی، جغرافی ــهش ، ابنی

های  شناسی، و... است که نسخه کشاورزی، معدن
نجوم، شعبده، سحر و جادو نیــز بــه ایــن احکام 

ند، مهمها شود. همۀ این نسخهها افزوده مینسخه
 ،که همچون شعبده و سحر و جادو هایی آنحتی 

د؛ زیــرا گــاهی از نکنها را بیان میخرافات و یاوه
  دارند. جانبی پرده برمی حقایِق 

بسیاری از میراث فکری ما دســتخوش تعصــب 
که از این گزند در امان مانده  بخشی از آنچه راشده، 

نهضــت  هــم پیشــگامان را ای از آنموریانه خورده، و بخشی دیگر را  گذر زمان از میان برده اســت. پــاره
؛ حتــی بایــد است و مهم ارزشمند. این است که همۀ آنچه که باقی مانده از نظر ما اند بردهاروپا به تاراج 

های التینی، فارسی، های عربی نیستند که برای ما اهمیت دارند، بلکه در این میان نسخهگفت تنها نسخه
اســالمی نقــل یــا  - هایی که در اواخر دورۀ اسالمی، از اندیشــۀ عربــی ند؛ نسخهمهم نو ترکی هم برایما

آن، و گوش چشم زیر سرقت شده، یا از آن تأثیر و الهام گرفته است. این اندیشه در آغاز بیداری تاریخ، و 
گــاهی شــگر شود پژوهبه اوج خود رسید، اما با وجود این، بخشی از آن که باعث میرشد کرد و بالید و 

رفتار گر این کاخ بزرگ تواند چونان مرمتجا میاحساس کند با تکیه به دستاوردهای پراکنده در اینجا و آن
، از دست رفته است. همۀ میراث علمی برجای ماندۀ ما در عملیات بازسازی اندیشۀ علمی اسالمی کند

، اما از چندهزار نسخۀ بر جای مانده از این اندیشه، تنها اندکی از آن بــه صــورت علمــی مند استارزش
ـ  اقتضا دارد متنی قابل اعتمــاد و علمی هر نسخهاند، و تحقیق تصحیح و تحقیق شده ای ـ علمی یا ادبی

  ه شود.عرضغلط، همراه با شرح و توضیحات الزم در موضوع خود بی
در اینجا و پیش از آغاز سخن دربارۀ جزئیات تحقیق علمی، بایسته است به پرسشی که بیشــتر 

یم، و آن میشرمسارانه آغازگران این راه  پرسش این است: چرا در کتاب مهمی کــه پرسند پاسخ گو
  ها و خطاهایی راه یافته است؟ دانشمندی بزرگ آن را نگاشته، لغزش
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ای خطی است، یعنی کاتبی پاسخ داد که آن کتاب نسخه چنینسادگی توان بهاین پرسش را می
 یددانشــمن -کرده، و یــا شــاگردی ســخنانی را کــه اســتادش یای دیگر رونویسآن را از روی نسخه

به او گفته کتابت کرده است، و در این میان، کاتبان از جهت حفظ امانت در نقل مطالب، و  -بزرگ
گذاری، و نیز از نظر خوانایی یا ناخوانا بودن خط بــا یکــدیگر فــرق حروف و نقطه دقت در نگارِش 

افزون بر اینکه کاتب نیز گاهی اشتباه می اندازد یا آن را میکند، یا از روی خستگی عباراتی را دارند. 
همچنین ممکن است اشتباهی در متن ببیند و تالش کند با شرح و توضیح خــود  .نویسدآشفته می

های خطِی علمی و تخصصی رسد که بیشتر کاتبان نسخهبه تصحیح آن بپردازد، و چنین به نظر می
کننــد ه را کتابــت مــی: اگــر آنچــنگارنــد میخــود را یابند و تنها برداشت  درنمینویسند آنچه را می
هندسی به کار رفته باشد، این نمادها از نظر  های شکلکه در آن نمادهای حرفی یا  استموضوعی 

 ای متفاوت وهندسی نیز به گونه های شکلشوند، و با هم فرقی ندارند، پس در هم آمیخته میایشان 
شود، فراموشی سپرده می به دست ها آنترسیم گاهی هم شوند؛  می شکل اصلی ترسیم ناهمسان با

گاهانــه یــا  ها اینگیرند. گذشته از همۀ یا در جایی غیر از جای اصلی خود قرار می کاتــب گــاهی آ
گاهانه کتابی را به غیر نویسنده دهد، و گاهی هم از کتــابی بــا نــامی غیــر از آنچــه اش نسبت میناآ

  برد.نویسنده برای آن برگزیده نام می
شود، و این  ای را مرتکب میاهی خطاهای گفته شده و یا گفته نشدهخالصۀ سخن آنکه کاتب گ

یابد. رطوبت و موریانه  کند، افزایش میمی یخطاها هنگامی که کاتبی از روی کاتبی دیگر رونویس
بــرد، و دســت بــه دســت شــدن از آن را از میان مــی هایی بخشزند و نیز گاهی به نسخه آسیب می

آورد  فراهمشود، و در این میان پژوهشگر باید متنی آمیختگی می های خطی هم موجب درهم نسخه
ممکن قابل اعتماد باشد، و آن را با شرح و توضیح  حدکه از تمامی این لغزشها و خطاها پیراسته و تا 

برخاسته اســت. وی در مرحلــۀ نخســت بــه مقابلــۀ دقیق الزمی همراه کند که از بررسی و واکاوی 
پردازد، و نخستین اصل پیش روی او این است که هــر لغــزش و یک اثر میهای گوناگون  هدستنوشت

بیند، لغزش و اشتباه کاتب است و نویسنده از آن مبّراست، مگــر آنکــه خــالف آن اشتباهی که می
شوند، یکسانند، ولی در جزئیــات که تصحیح و تحقیق می هایی کتابثابت شود. تا بدین جا همۀ 

خورد: هدف اصلی در تصحیح اثری دینی یــا لغــوی یــا سی به چشم میاسا های تفاوت ها آنمیان 
مند شود و دانش او نسبت به دین و لغت و تــاریخ ۀ متنی است که خواننده از آن بهرهعرضتاریخی 

یسنده را پدیدآوری به دور از لغزش و اشتباه می داند، و اگر میان افزایش یابد. در این میان محقق، نو
ای تردید گزیند، و چنانچه دربارۀ واژهدر عبارات ببیند، آنچه را ترجیح دارد برمیدو نسخه اختالفی 

تر، تصحیف و تحریف کاتب را  تر و درستای دقیقبرد و با گزینش واژهکرد، به فرهنگ لغت پناه می
ویژه در مصر و عراق و سوریه فراوان است و به ها کتابکند. تصحیح و تحقیق این گونه می اصالح
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 های روشو  ها راهآیند و برای ما از آن بر می ای بدان اشتغال دارند و به نیکی از پِس شدهافراد شناخته
  اند.تحقیق خود بسیار نوشته

علمی؛ یعنی پزشــکی، ریاضــیات،  های کتاباما این مسئله به طور کامل در تصحیح و تحقیق 
دینی، لغــوی، تــاریخی و... همــواره  های بکتاقابل انطباق نیست؛ زیرا  ها آناخترشناسی، و مانند 

گاهی خود را نسبت به مســائل دینــی، را فرا می ها آنارزشی ذاتی دارند. بدین معنا که ما  گیریم تا آ
علمی دارای ارزشی تاریخی هســتند: بــا  های کتابلغوی، تاریخی و... افزایش دهیم، در حالی که 

افــزایش  .کی، ریاضــیات، اخترشناســی، و..آگاهی خــود را نســبت بــه دانــش پزشــ ها آنخواندن 
  اند.در دوراِن پیش از ما چگونه بوده ها دانشیابیم که این دهیم، بلکه با این کار درمی نمی

در گذشته پزشکی مبتنی بر  .گفتنی است علوم در روزگار ما چیزی غیر از علوم در گذشته است
لمس بود، اما امروزه این دانش از میکروسکوپ الکترونیکی، تشخیص به وسیلۀ پرتونگاری، و نیز 

پــذیر اســت، بهــره اعضای بدن امکــاندیگر پیوند قلب و  ها آنای که به کمک های پیشرفته فناوری
پذیر بود، اما امروزه آفتابی امکانگیری از اسطرالب و ساعت گیرد. در گذشته اخترشناسی با بهره می

در گذشته دیدگاه اخترشناسی در مورد هستی بر پایۀ نظام  .فضایی داریم های ایستگاهما رصدخانه و 
شد که خورشید، ســّیارات و مــاه بــه ِگــرد زمــین استوار بود که در آن چنین انگاشته می یبطلمیوس

مسی بر این پایه بنــا نهــاده شــده اســت کــه زمــین گردند، اما امروزه دیدگاه ما دربارۀ منظومۀ ش می
چرخد، و این نظامی است کــه کپرنیــک می خورشیدای است که همراه دیگر سّیارات به ِگرد  سّیاره

در گذشته  .شاطر دمشقی زمینۀ آن را فراهم کردالبته پس از آنکه ابن ،لهستانی آن را وضع کرده است
هــای حســاب انتگــرال ن اسالم پیشرفت کرد و بــه دروازهدانان و فیلسوفاریاضیات به دست ریاضی

  شود.دورۀ دبیرستان تدریس میاواخر رسید، و امروزه حساب انتگرال و کاربردهای آن در 
خــوانیم، بلکــه علوم در گذشته غیر از علوم در روزگار ما بود. ما علوم گذشــته را بــرای یــادگیری نمــی

انگاری در حفظ امانِت نقل نیست، بلکــه بــدان را ارزیابی کنیم، و این به معنای سهل ها آنخوانیم تا  می
مندیم هر حقی به صاحب حق برسد: نــه نویســنده را در جایگــاهی فراتــر از معنی است که بسیار عالقه

بــه نکوهیم. ما از ایــن نقطــه  نشانیم، و نه کاتب را بیش از آنچه سزاوار است می اش میعلمی شایستگی
وران و دانــیم کــه ایــن آثــار در اصــل بــرای پیشــهپردازیم. همچنین میتحقیق و تصحیح متون علمی می
نویسان و داروفروشان و طبیبان نوشــته شــده اســت، و از گران و تقویمصاحبان مشاغل، از قبیل محاسبه

ناچــار از  هبــاز بــ همین رو حتی اگر فرض کنیم که نویسنده از دانش لغوی بسیار خوبی هم بهــره داشــته،
لغت  های فرهنگکرده که در میان مردم رایج بوده است. برخی از این واژگان حتی در واژگانی استفاده می

ی بوده که در منطقه
ّ
ای دیگر نه؛ یا اینکــه در یــک  رفته و در منطقهای به کار مینیز نیامده، یا واژگانی محل

ق با واژهای دیگر معنامنطقه معنایی داشته و در منطقه
ّ

ای از این دست روبرو شد و یی دیگر. پس اگر محق
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ۀ دلیلــی آشــکار، احتمــال عرضتواند بدون لغت برای آن نیافت، نمی های فرهنگاز  یهیچ سند و مدرک
ای دور در ایــن بــاره چنــین گفتــه . بیرونی در گذشتهکندوجود تصحیف یا تحریف را در مورد آن مطرح 

علمی گاهی در  های کتابعلمی جایی ندارد؛ حتی واژگان لغوی در  های کتاباست که کالم فصیح در 
  لغت یادی نشده است. های فرهنگرود که از آن معانی در به کار می قراردادیمعانی 

ویژه در کنار عدد و علمی همواره از قواعد خشک لغوی، به های کتابافزون بر این گفتنی است 
تحقیقی، همچون دیگران، امانت در نقــل را رعایــت  های فعالیتد. من در آغاز نکنرقم پیروی نمی

شــد.  میایجاد که تغییری در معنا آنگذاشتم، مگر  کردم و خطای دستوری را به حال خود وا می می
ف و کالم را به صورت مّتصل رها می

ّ
کــردم، ولــی بــا ممارســت و همچنین همزه را به صورت مخف

های متعدد یک مــتن دریــافتم بیشــتر خطاهــای صــرفی و نسخهکسب تجربۀ بیشتر و در پی مقابلۀ 
یسندگان.  نحوی از سوی کاتبان بوده، و حفظ این خطاها در واقع حفظ خطاهای کاتبان است، نه نو

ت بیشتری یافتم. البته ناگفتــه نمانــد کــه ئها با کمترین تغییر در واژگان جراین بر تصحیح خطابنابر
شناسان همخوانی نــدارد. بــرای لغتنظر بینیم که با مطالبی می دانانریاضی های عبارتگاهی در 

ك ذلــ«یــا » هذا االثنــین«گویند: می ۲دانان به هنگام سخن گفتن از کسری با مخرج مثال ریاضی
یسنده »السبعة ؛ زیــرا در »اثنینــی«گوید: برد و میرا با یاء نسبت به کار می» اثنین«، و گاهی هم نو

یسنده  برد، ، و با این منطق آن را به کار می۱۰۰۰۰۰۰، و ۲۰، ۷ست همانند عدد عددی ا ۲ذهن نو
گیــرد. در چنــین حــالتی گمــان خاص نام مشخص و ثابتی در نظر می های اسمو برای آن همچون 

ق به تغییر لغوی دست زند. مگر نه این است که ما  نمی
ّ

گوییم: بحــرین مانعی می چیه یبکنم محق
نیست، بلکــه منظــور منطقــه و » دو دریا«. در اینجا منظور ما از بحرین  کشور عربی دوست و برادر

 وقتی می
ً
بکر«گوییم: سرزمینی واحد و مشخص است؛ یا مثال منظورمان یک نفــر اســت کــه » ابو

» بکر«ای داشته باشد به اینکه پسر او   ترین اشاره شود، نه اینکه این نام کوچک بدین نام شناخته می
  دیشه است، و هر گاه اندیشه فراخ گردد ظرف نیز ناگزیر باید فراخ شود.است. زبان ظرف ان

لغت، نه از نظر قواعد دستوری و نه از نظــر معنــا، همیشــه بــا  های فرهنگخالصۀ سخن اینکه 
تنگ  های قالبشود که واژگان در  های خطی علمی هماهنگ نیست و قواعد لغوی موجب می نسخه

 ها قالباندیشه در سیر تکامل خود به وسعت بخشیدن به این  و مشخص جای گیرند، در حالی که
  تمایل دارد.

های خطی علمی با تصحیح و تحقیق متون غیر علمی از جنبۀ دیگــری  تصحیح و تحقیق نسخه
نیز متفاوت است، و این از آن روست که علوم گذشته بــا علــوم امــروز فــرق دارد. خواننــدۀ کتــاب 
علمی کهن هرچند که به زبان عربی تسلط دارد، با زبان کتاب مــأنوس نیســت، و بــه همــین دلیــل 

ــق بایــد چک
ّ

ــه یــدهمحق بی بیــان کنــد، و جایگــاه آن را نســبت بــه  ای از آن را بــرای خواننــده ب خو
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پیشین و پسین آشکار سازد؛ اما اینکه این کار چگونه صورت پذیرد، مطلبی است کــه  های نگارش
  شود: از نکات زیر دانسته می

را  عربــی های کتابهمکاران تاریخ علوم اسالمی ما در روسیه، در گذشته و حال برخی از  .۱
و به خط  نسخه برگردانمتن را به صورت  ها آنکنند.  اند و می ای علمی تحقیق کرده به شیوه

آورنــد و در آن بــرای  کنند و پیش از آن شــرح کــاملی بــه زبــان روســی می کاتب چاپ می
داند گزیدۀ محتوا و جایگاه کتــاب را در ســیر تطــّور علمــی بیــان  ای که عربی نمی خواننده

بینیم که یک آمریکایی دو نسخۀ خطی در حساب را  یی دیگر برای مثال میکنند. از سو می
 نســخه برگــردانمنتشر کرده، و شرحی به زبان انگلیسی بر آن نوشته و افزون بر آن همراه با 

، یاللفظ تحتبندی به ترجمۀ  متن، آن را به انگلیسی ترجمه کرده، و در این میان گاه با پای
گ  موجب داهی از زباو گاه با ناآ

ً
 لزدگی خواننده شده است.ن عربی تقریبا

 هــای کتابو دیگر کشورهای غربی همکاران محترم عرب به تصحیح و تحقیــق  فرانسهدر  .۲
گاه متن را همراه با پژوهشی به زبان فرانســوی یــا انگلیســی منتشــر  پردازند، و آن علمی می

سازند،  ّور علمی آشکار میدهند و جایگاهش را در سیر تط کنند، محتوای آن را شرح می می
 نویسند. چنان که گویی اینان نیز این مطالب را برای خوانندۀ عرب می

ق در راستای توجیه گزینش نسخۀ خطی مورد نظر خود، به سمت پررنگ 
ّ

در این دو حالت محق
قــان همچــون پیشــگامان  کردن اهمیــت اثــر، بــیش از آنچــه ســزاوار اســت، می

ّ
گرایــد. ایــن محق

ند که با کوششی درخور تقدیر بــه تحقیــق و تصــحیح آثــار علمــی عربــی موجــود در ا خاورشناسی
اند که  را چنان بررسی کرده ها آناند، و به طور مستقل  پرداخته  های پاریس و لیدن و برلین  کتابخانه

  رود. اسالمی به شمار می -گویی این اثر اولین و آخرین دستاورد اندیشۀ عربی

تصحیح و تحقیقی سودمندتر است کــه حاصــل آن  -خوانندۀ عربی ویژه برای به -به نظرم .۳
یســنده در میــان  شده و پاکیزه از اغالط، همراه با مقّدمه متنی چاپ ای در تبیین جایگــاه نو

و  هــا ویژگیمشابه، و نیز پــرداختن بــه  های کتابهمتایانش، و جایگاه کتاب در میان سایر 
دشوار موجود در مــتن  های عبارتن اصطالحی و نکات تازۀ آن باشد. افزون بر این، واژگا

ای به زبان بیگانه بیاید کــه در آن محتــوای کتــاب و  هم شرح داده شود، و در پایان چکیده
ای کــه اگــر ایشــان بــه  منــد بــازگو شــود، بــه گونــه آن برای خاورشناسان عالقه های ویژگی
ز آن اقدام کنند. این مقّدمه ا هایی بخشبه ترجمۀ کتاب یا  ،بیشتری نیاز داشتند های آگاهی

 و شرح باید پژوهشی استوار و به دور از شتابزدگی باشد.
ای خطی در زمینۀ ریاضیات را تصحیح و چاپ کردم و آن را به یکی از همکــاران  یک بار نسخه

ام سپردم و از او خواستم به بازنگری و مأخذنگاری آن بپــردازد، امــا او پــس از  دان فرهیخته ریاضی
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خواست؛ زیرا به این نتیجه رسیده بود که برای فهــم مــتن کهــن  عۀ دقیق کتاب از این کار عذرمطال
، از معــانی دقیــق دنرســ در نگاه نخست آشنا بــه نظــر میقراردادی که باید با تمرکز بر روی واژگان 

از همین رو بر نگارش مقدمه و شرح بر کتــاب علمــی کــه تحقیــق و تصــحیح آگاهی یافت ها آن  .
گوییم: همچنان که تصحیح و تحقیق کتابی لغوی تنها به دســت  می نیبنابراشود، اصرار داریم.  می

شود، کتاب نجومی نیز شایسته است که تنهــا از ســوی یــک اخترشــناس  شناس کامل می یک لغت
زشکی هم تنها از سوی کسی تصحیح و تحقیق شود که با تــاریخ تصحیح و تحقیق شود، و کتاب پ

علمی نیــز  های کتابتوان دربارۀ سایر  کند، آشنا باشد. همین سخن را می و معنای آنچه تحقیق می
  تکرار کرد.

ویژه  علمی را ندارنــد؛ بــه های کتابرسد برخی افراد توانایی تحقیق و تصحیح  چنین به نظر می
  اند همان نی که گرد ما جمع آمدهآنکه بسیاری از کسا

ً
گونه که با خود علم آشــنایی ندارنــد، اساســا

کنند با آن آشنایی دارند.از همــین رو  شناسند، یا مّدعیانی هستند که تظاهر می علمی را نمی راثیم
آنچه را که از خاورشناسان ـ که علم و دانــش در رونــد تحــوِل پیــاپی خــود از آنــان پیشــی گرفتــه ـ 

کنند. این افراد گاهی بــه اظهــار فخــر و مباهــات تمایــل  وار نقل می شنوند طوطی ند یا میخوان می
اند، و گــاهی هــم در  پندارند که عربان مسلمان از پشت شتر به کرۀ ماه رسیده یابند، و چنان می می

گیرنــد کــه حتــی تــوان حمایــت از خــود را نیــز  مرحلۀ کنونِی سرخوردگی در جایگاه کسی قرار می
ری  ند،همۀ این اّدعاها را به سخره میندار

َ
های عرب)  (اهل یکی از قبیلهگیرند؛ چونان خشم زن ُمض

شود تصحیح و  و این موضوعی است که باعث می ١درد، که پردۀ خورشید را با شمشیری چوبین می
  به وجود آورد. هایی پرسشتحقیق میراث 

گردانی از حال به گذشته نیســت؟ آیــا  این است: آیا بحث از میراث روی ها پرسشاز جملۀ این 
ور مشــارکت در بهتر نیست به جای گذشته به حال و آینده بنگریم، و به واکاوی علوم امروز به منظــ

  علوم فردا بپردازیم؟
ییم: آری، حال و آینده بیش از گذشته سزاوار توجه در پاسخ می است و واکــاوی علــوم   گو

زویی است که نه تنها بررسی علوم گذشته نباید مانعی امروز و مشارکت در ساختن علوم فردا آر
بر سر راه آن باشد، بلکه واکاوی گذشته باید تنها برای حال و آینده باشد.ما گذشته را بررســی 

کند تا بیمــاری را تشــخیص  پزشکی بیمارش را بررسی می  که پزشک سابقۀ کنیم، همچنان می
یز کند.   دهد و دارویی مناسب تجو

                                                    
١.  

ّ
  ار بن ُبرد:اشاره است به این بیت بش

                                                   
ً
  إذا ما غضبنا غضبة مضریة     هتکنا حجاَب الشمس أو أمطرت دما
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یت است، اما این تنها حال و آینده نیست که مهــم اســت؛ پــژوهش  حال و آینده مهم و در اولو
دربارۀ میراث همچون کاوش آثار  باستانی اهمیت خود را داراســت و افــرادی بــدان مشــغولند کــه 

ییم: بــه هنــرت  استعدادهایشان در هر کسی دیده نمی شود. پس اگر سزاوار باشد که به هنرمند بگو
ییم: ته شود: احساست را فرو نشان، رور گفپشت کن، یا به شاع است که به دوستدار تاریخ نیز بگو

  یا به کاوشگر میراث بگوییم: از کاوش دست بکش. ،تاریخ را دوست نداشته باش
افزون بر این، پژوهش به طور خاص در زمینۀ میراث علمی عربی [اسالمی]، هم دارای اهمیت 

کمتــر دیــده  هــا پژوهشفرد دارد و این دو ویژگی در دیگر  ای منحصر به ای است و هم وظیفه یگانه
گون فرهنگــی آن  گونــه هــای میراثشود. اهمیت آن در این است که میراث علمی در میان انواع  می

اسالمی به تمام بشریت داده است؛ چرا که میراث دینــی،  -کند که اندیشۀ عربی چیزی را تبیین می
؛ برای ما و برای هاست انسانلغوی و ادبی تنها برای ماست، و این میراث علمی است که برای همۀ 

راث علمی است که ما را در ساختن ، و این میها نسلها و در میان تمامی  در همۀ دوران ها انسانهمۀ 
 بلند اندیشۀ ناب انسانی یاری می

ِ
دانست تــا چــه انــدازه مــدیون  ای که بشر نمی دهد. در زمانه کاخ

آید تا با  زد، سخن از میراث علمی به میان می اسالمی است، یا خود را به نادانی می -اندیشۀ عربی
  شود.پژوهشی ژرف و دالیلی قاطع میزان این دین آشکار 

اما وظیفۀ منحصر به فرِد پژوهش در زمینۀ میراث، این است که بنیان نهادن معرفت علمی را در 
نگاری بــر  سازد، و این با فراخواندن به تاریخ پذیر  آینده بر پایۀ دستاوردهایمان امکان های نسلمیان 

و رویدادهای کاخ پادشاهان نیست، بلکه  ها جنگاساس رویکرد ما همگام است. تاریخ، برشمردن 
بررسی دقیق سیر اندیشه و تمّدن است، و راه این بررسِی دقیق همانا تحقیق و تصحیح میراث فکری 

مختلــف و بــرای هرگونــه  هــای دورانو تمّدنی است، و این میراث همان چیزی است کــه در طــول 
منشأ الهــام بــاقی مانــده اســت. هــیچ چیــز  سلیقه، و با هر معیار و مالکی مایۀ مباهات و افتخار و

همچون آشکار ساختن سیر تحّول علم از طریق شناســاندن دســتاوردها، اختراعــات و اکتشــافات 
آینــدۀ مــا  های نســلتواند در روحیۀ  پیشینیان ـ که همواره به دستاوردهای غربی محدود بوده ـ نمی

یند. در این میان باید دانست که محدود بودن تأثیرگذار باشد و در اذهان ایشان ارزش و اعتبار بیافر
به بررسی دستاوردهای دور از محیط زندگی این افراد ممکن است موجب شود آنان احساس کمبود 
و ناتوانی کنند، و این احساس بدون تردید مانعی بر سر راه استقالل فکری و اصالت و نــوآوری بــه 

  رود. شمار می
یم فراخواندن به ا آنچه من می ّدعایی توخالی، و یا متهم کردن تاریخ به اتهامی دروغــین، یــا گو

اســت کــه بــه  هایی نســلگرایی نیست، بلکه فراخواندن به تالش برای پــرورش  گردانی از واقع روی
  خود را باور داشته باشند. های قابلیتها و خاستگاه خود افتخار کنند و توانایی و  ریشه
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کشاند که ناگزیر باید بدان اشاره کنم، و امیدوارم  تیاطی میگرایی ما را به سمت اح سخن از واقع
ای  گرایی در هر مسئله تربیتی ما در پرتو این احتیاط بازنگری شود. تردیدی نیست که واقع های روش

بندی به این اصل امری  شرط الزم و ضروری برای رسیدن به نتایج درست است، و از همین رو پای
گرایی در اسالم امانت است؛ امانتی که بر  شمارند. واقع را محترم می است که همۀ پژوهشگران آن

از پذیرفتنش خودداری کردند و از آن ترسیدند، و آدمی آن  ها آنعرضه شد و  ها کوهآسمان و زمین و 
  برای رسیدن به حق و حقیقت است. ضمانت شدهرا پذیرفت. این امانت همانا راه 

چیــزی دیگــر. پژوهشــگران  ها نســلچیزی اســت و تربیــت  ها البته پژوهش و کشف ناشناخته
ورزی این فرزنــدان بــه  نویسند پیش از هر چیز، به تقویت مباهات هنگامی که برای فرزندانشان می

یت گرایش آنان به محیط زندگیشان، و دوست داشتن  و الگوهای آن، و باور  ها ارزشامت خود و تقو
د. حتــی برخــی از مرّبیــان تــاریخ دنیــا را چنــان بــرای اندیشــن آن می های رســالتداشتن مسائل و 

 ها چینیپــذیرد. کشند که گویی دنیا با آنان آغاز شده و بدیشــان پایــان می فرزندانشان به تصویر می
نی از آِن ایشان است، و در مورد 

ّ
 بر این باورند که هر دستاورد علمی یا تمد

ً
کــار بــه  ها هنــدیتقریبا

 هــا آنبه دست بیگانگان بیفتد؛ چرا که بیم آن دارند کــه  شانیها کتابگذارند  جایی رسیده که نمی
و تعلیقاتی بدان بیفزایند که اعتماد جوان هندی را به مردان این سرزمین سست گرداند.  ها یادداشت

دانند.  نیز در این میان کم و بیش سخن گفتن به غیر از زبان ژاپنی را بر مردمان خود ناروا می ها ژاپنی
ییم که زبان انگلیسی  غیر انگلیسی زبانانای است که ما  به گونه ها غربیاوضاع در مورد اما  باید بگو

کرد، و  توصیف می  آموختیم که در آن انگلستان را فرشته را از کتابی دربارۀ بریتانیا و همسایگانش می
ن قّدیســانی یــاد بــه عنــوا ها انگلیسیدرسی برخی از کشورهای آفریقایی از  های کتابهنوز هم در 

  شود که  آفریقا را فتح کردند تا مردم این سرزمین را از بردگی نجات دهند. می
کید می پرورش روحیۀ افتخــار بــه گذشــته و گــرایش بــه  کهکنم  از آنچه گفته شد بر این نکته تأ

حــد نمــایی و رســاندن آن بــه  بــدون بزرگبایــد در میان هموطنان،  ها تواناییها و باور داشتن  ریشه
  سازگار باشد.گرایی پژوهش  با واقعو یا دروغیِن زیانبار،  ،اّدعاهای توخالی

شود این اســت  دربارۀ میراث مطرح می ها نشستو  ها همایشکه در همۀ  هایی پرسشاز جمله 
گوییم: عربی است. برخی در برابر این  که آیا این میراث، عربی است یا اسالمی؟ و ما در پاسخ می

گویند: پس سازندگان هندی، ایرانی، ترک، و بربِر این میراث در ایــن  کنند و می پاسخ ایستادگی می
برای ما  ها آنکنند که  دانند و افتخار می ا روسی میامام بخاری ر ها روسمیان چه نقشی دارند؟ حتی 

پرسیم: اینان برای خود چه  اند. پس چون از ایشان می اند، و دین ما را حفظ کرده این تمّدن را ساخته
میلــی  اند، و چرا برای خود تمّدنی نساختند که خودشان را تا سطح انسانی باال بیاورند، بــا بی کرده

  شوند. ساکت می
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و دیگر نژادهــایی کــه در  ها ایرانی، ها هندیگوییم تمّدن، عربی بودن زبان است، نه نژاد.  ما می
  اند. ساختن میراث عربی مشارکت داشتند، به عربی نوشته

یند: آیا  می ها آن شوند؟ آیا تمّدِن فناورانۀ کنونی را  بر پایۀ تفاوت زبان از هم جدا می ها تمّدنگو
گاه هویت اندیشــه و علــم نبــوده اســت.  نامیم؟ زبان هیچ یا روسی میتمّدن انگلیسی یا آمریکایی 

  ولی اندیشه و علم، جهانی است. ،ای زبان، منطقه
  گوییم: پس میراث ما اسالمی است. ما می

گویند: گناه غیر مسلمانانی که به اندیشۀ اسالمی یاری رســاندند، چیســت؟ اینــان در  می ها آن
اندیشۀ اسالمی، و در پایان با انتقال آن به غرب به اندیشۀ اســالمی  آغاز با انتقال اندیشۀ جهانی به

  اند. خدمت کرده
شود، و در میان ما همکارانی  است که طرح شده و همچنان نیز طرح می هایی پرسشهمه  ها این

یا مشکلی هیاهو برای هیچ،  ها اینکنند.به نظر من همۀ  که از تجزیۀ میراث بیمناکند،آن را تکرار می
  اختگی است.س

، بلکه از آِن تنها برای ما نیست ها اینکنیم، و  ما دربارۀ میراث، اندیشه و تمّدن خود پژوهش می
همۀ بشریت است، و هیچ اشکالی ندارد که دیگران نیز دربارۀ آن به پژوهش بپردازند، البته مشروط 

کنار گذاشته شود هر کــس  گرایانه و غیر مغرضانه باشد. پس اگر واقعیت به اینکه این پژوهش واقع
سنگ میراث را به سینه خواهد زد و در چنین حالتی میان همگان رقابــت و مبالغــه و اغــراق شــکل 

 -و حتی همۀ مردم روی کرۀ زمین، مردان اندیشۀ عربــی ها هندیو ایرانیان و  ها ترکگیرد. اینکه  می
بختی اســت. فــارابی در ترکســتان زاده  شمارند نه تنها زیانی ندارد، بلکه مایۀ نیک اسالمی را بزرگ 

زبــان  نوشــت و مســلمانی عربی اسالمی است. او به عربی می -شده، ولی رشد و بالندگی او عربی
شود. خوارزمی در سرزمینی زاده  شود به ما هم مربوط می مربوط می ها ترکبود، و همان قدر که به 

اش اســالمی و دارای  د و بالنــدگیشد که امروزه بخشی از اتحاد جماهیر شوروی اســت، امــا رشــ
نوشــت، و  فرهنگی عربی بوده است. او پیش از آنکه زبان عربی زبان علم باشد، بــه ایــن زبــان می

. زمینی غیر از ســرزمین اســالم نداشــتمسلمانی عربی زیست و از دنیا رفت، و هیچ نسبتی با سر
گون شده است، امــا در دوران  نهآن گو های گرایشو  ها نسبتسرزمین اسالم گرچه امروزه تجزیه و 

ای  جغرافیایی، دارای فرهنگ و گرایشی یکسان بود، و عقیده های تفاوتشکوفایی اسالمی با تمامی 
  اسالمی، و زبانی عربی داشت.

دانیم که برخی از مردانش  اسالمی می -کنیم، و آن را میراثی عربی ما به همۀ میراثمان افتخار می
تواند به این میراث یا به این مردان مباهات ورزد،  ان. پس هر که بخواهد مینه عرب بودند و نه مسلم

باشد. برای نمونه، ما مسلمانان عرب به تمامی افرادی که تمّدن  میانعربیت یا اسالم در پای آنکه  بی
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ر این کنیم، و د اند افتخار می های آشکاری را برایمان باقی گذارده اسالمی را به وجود آورده، یا نشانه
  کند که زبان یا اعتقاد آنان چه بوده است. میان فرقی نمی

گــاه از  کردنــد، آن شد یا زمینی بود که آن را غــارت می اگر میراث تکه گوشتی بود که خورده می
نابود شدن یا از میان رفتــنش نگــران و بیمنــاک بــودیم.این میــراِث ماســت و میــراِث مــا نیــز بــاقی 

تماند، و اگر  خواهد 
ّ
گوناگون هم آن را اّدعا کنند، بحث و بررســی و پــژوهش غیــر عربــان  ایه مل

رسد، خواه  دربارۀ آن زیانی برای ما ندارد. اگر هم غیر مسلمانان بدان افتخار کنند، به ما آسیبی نمی
کنند، مانعی  آن را اسالمی توصیف کنند، خواه عربی. از همین روست که برای اینان و اّدعایی که می

نخواهد بود. در این میان سزاوارتر است که ما و آنان تمام تــالش خــود را بــرای تصــحیح و نبوده و 
کرد که عربان مسلمان  عبری اّدعا می  تحقیق این میراث و ارزیابی آن صرف کنیم. در گذشته نیز ابن

ایــن  نگاران انگلیســی کتابخانۀ اسکندریه را به آتش کشیدند، اما در آغاز سدۀ کنونی یکی از تاریخ
پاتیا، وپندار را رد کرد؛ زیرا نشان داد که این کتابخانه در پی شورشی به آتش کشیده شد که در آن ه

یی ریاضی   دان و فرزانه بود، به دست شورشیان به طرز فجیعی کشته شد. سرپرست کتابخانه که بانو
مــت را از عربــان پرسند: چرا تــو ایــن ته نگار انگلیسی می در این میان کسانی نیز از این تاریخ

  مسلمان زدودی؟ آنان اگر بخواهند یا بتوانند باید خود این کار را بکنند.
  




