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مقدمۀ ناشر
در آثار مختلفي که غربيان دربارة تاریخ علم نوشته اند، نقش و سهم فرهنگ و تمدن اسالمي در علم، 

آثار، به ویژه  از این گونه  البته در پاره اي  فرهنگ و تمدن بشر امروز تا حدودي مغفول مانده است. 
دایرهًْ المعارف هایي که به موضوع تاریخ علم پرداخته اند، این مسئله بررسي و لحاظ گردیده اما حق 

مطلب آن گونه که باید، ادا نشده است.
کتاب »1001 اختراع، ميراث مسلمانان در جهان ما« اثر پروفسور سليم الحسنی از جمله آثاری است که مي کوشد تا حدود زیادی از تاریخ 
سده هاي ميانه و دوران تاریک تمدن غرب پرده بردارد و سهم عظيم فرهنگ و تمدن اسالمی را در ميراث علمی و فرهنگی جهان امروز 
آشکار سازد. سليم الحسنی در نگارش این کتاب، موضوعات گوناگون را در تاریخ سرزمين های اسالمی کاویده و با استفاده از منابع زیادی 

که در دست داشته تالش کرده است تا با تکيه بر مستندات، همگان را با ميراث حقيقی مسلمانان آشنا کند.
در برگردان این کتاب به فارسي، اصالحاتي صورت گرفته است که جهت اطالع خوانندگان محترم توضيح داده مي شود.

 • آوردن تاریخ هجري قمري به جاي تاریخ ميالدي؛ در مطالب مربوط به سرزمين هاي اسالمي، تمامی تاریخ های ميالدِی به کار رفته 
در کتاب به هجری قمری تبدیل شده اند و به تناسب، در قسمت های مربوط به سرزمين های غيراسالمی، تاریخ ميالدی یا تاریخ ميالدی 
و هجری قمری در کنار هم به کار رفته است. در انتهای کتاب و ذیل عنوان »گاه شمار«، تاریخ وقایع به ميالدی، هجری قمری و هجری 

شمسی بيان شده است. 
• قرار دادن عناوین اصلي کتاب هاي مورد اشاره در متن به جاي ترجمة عناوین به فارسي؛ در متن اصلي، عنوان کتاب های دانشمندان مسلمان 
ـ که در بيشتر موارد عربي بوده است ـ نيز به انگليسي ترجمه شده بود اما در برگردان کتاب به فارسي، اصل این عناوین ذکر شده است. 

• تصحيح اسامی خاص افراد و مکان ها. 
• ذکر نام قدیمي مکان ها که در دوران یاد شده در کتاب، معمول و مرسوم بوده است به جاي اسامي امروزي آن ها؛ برای مثال، اشبيليه 

به جاي سویل یا سبيا، و ُطَليُطَله به جاي تولدو. 
• اصالح احادیث و روایات و در مواردي، تصحيح نشاني سوره ها و شمارة آیات؛ الزم به توضيح است که در ترجمة آیات از قرآن مترَجم 

استاد فوالدوند استفاده شده است.
• افزودن توضيحاتي در پانویس؛ در سراسر متن هرجا به توضيح نيازي بوده، براي روشن تر شدن مطلب آمده است. براي  مثال، در کتاب 
در جایی ابن سينا ازبکستانی و در جای دیگر روسی معرفی شده اما بر همگان روشن است که او ایرانی و اهل بخارا بوده است. چنين 

نکته اي را در پانویس توضيح داده ایم.
• اصالح برخی تصویرهاي کتاب و افزودن تصاویر تازه به آن.

• در بخش مراجع، بعضي واژه ها به فهرست »واژه نامه« کتاب افزوده شده اند و آن ها واژگاني هستند که در فارسي نيز نيازمند توضيح بوده اند. 
همچنين در اصل کتاب، فهرستي از منابع و نسخ خطي مسلمانان آمده است که اغلب ترجمه نشده و دور از دسترس خوانندة پارسي زبان 
هستند. از این رو، به جاي فهرست یاد شده، فهرستي از کتاب هاي ترجمه شده به فارسي را که در کتاب فروشي ها و کتابخانه هاي ایران نيز 
یافت مي شوند، جایگزین کرده ایم. عنوان این فهرست »کتاب شناسي تاریخ و فلسفة دانش در فرهنگ و تمّدن اسالم و ایران« است. فهرستي 

نيز با عنوان »دانشوران ماندگار جهان اسالم« به تفکيک دوره هاي تاریخي در همين بخش گنجانده شده است.
اميدواریم که تالش ما در ترجمة این کتاب مورد قبول پيامبر عظيم الشأن اسالم، حضرت محمد که پایه گذار بناي فرهنگ و تمدن عظيم 
اسالمي بوده اند، قرار گيرد و این اقدام گامي هرچند کوچک در جهت آشنایي مردم و به ویژه نوجوانان و جوانان کشورمان با نقش و سهم 

فرهنگ و تمدن مسلمانان در تمدن عظيم بشري باشد. 
در پایان، بيان این نکته الزم است که هر اثری با وجود همة دقت ها و تالش هایی که برای پيرایش و ویرایش آن انجام می گيرد، خالی از 
اشکال نيست؛ بر این اساس، از خوانندگان محترم تقاضا می شود که با دقت نظر در محتواي این کتاب، ما را از کاستي ها و نواقص آن 

آگاه فرمایند.
اسفند ماه 1390
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مقدمه
هرچه در این کتاب پيش می رویم، با داستان های جالب بيشتری روبه رو می شویم. در سال ۱۹75ميالدي، لرد بي.وي. بودِن۱، 
رئيس وقت مؤسسة علوم و فناوری دانشگاه منچستر، شيفتة روش مدیریت مسلمانان در ادارة قلمرو وسيع فرمانروایي شان 
شد؛ قلمروي که از سرزمين چين تا اسپانيا گسترش یافته بود. از جمله موارد ویژه ای که تعجب بسيار او را برمی انگيخت، 
این بود که چگونه مسلمانان مفهوم »شاخص گذاري« یا »شاخص بندي« در تورم را، که در امپراتوری روم شایع بود، ارائه 
و مطرح کرده اند. او در جمع نمایندگان مجلس اعيان اعالم کرد که برای هدایت اقتصاد کشور پادشاهی انگليس، که تورم 
آن را سوراخ سوراخ کرده است، می بایست از تجربيات مسلمانان درس بگيریم و قوانين اقتصادی اي را که بعضی از آن ها 

۱۴۰۰ سال پيش در قرآن آمده است، مورد توجه قرار دهيم. 
لُرد بودِن برای مطالعة تاریخ علم، فناوری و تجارت در جهان اسالم یک مؤسسة آموزشی را بنيان نهاد و از من و تنی 
چند از دیگر استادان مؤسسة علوم و تکنولوژی دانشگاه منچستر و نيز دانشگاه ویکتوریای شهر منچستر برای کار در این 
مؤسسه دعوت کرد. ما در آنجا همواره با مقامات عالی در حال بحث و گفت وگو بودیم. اگرچه این حرکت ابتکاری در 
درازمدت رونق و رواجی نيافت، برای من این فرصت را فراهم آورد تا با مورخان و متفکرانی خارج از رشتة علمی خود، 
یعنی مهندسي، روبه رو شوم. مهم تر از این، ميزان ترس و وحشت این مقامات عالي را، که در نادیده گرفتن سنت ها، آداب 
و باورهای فرهنگ های دیگر تجلی می یافت، بر من آشکار کرد. سرانجام، لرد بودِن در سال ۱۹8۹م. درگذشت و با مرگ 

او کار آن مؤسسة آموزشي هم پایان گرفت.
به همين ترتيب گذشت تا اینکه در سال ۱۹۹۳م. پروفسور دونالد کاردول2، مسئول گروه آموزشی »تاریخ علم و فناوري« و 
پایه گذار »موزة علوم و فناوري« منچستر چالشی را پيش روی من قرار داد. او در حالی که بسيار به یاد لرد بودِن بود، به من 
گفت: »سليم، از هم اکنون باید بدانی که هزار سال از تاریخ مهندسی گم شده و این همان زمانی است که ما آن را »دوران 
سياه« می ناميم. بيشتِر دانش گم شده در نسخه های خطی عربی، که فهرست بسياری از کتابخانه های مشهور را پر کرده، 
گنجانده شده است. شما یک استاد متشخص رشتة مهندسی در یک دانشگاه معتبر هستيد و زبان عربی هم می دانيد. بنابراین، 

مناسب ترین کسی هستيد که می تواند این شکاف را پر کند.«
این هشدار مرا به سمت نوعی کندوکاو و جست وجو سوق داد که سرانجام، زندگی ام را عوض کرد و از همان جا، داستان 

این کتاب آغاز شد.
من پيش از آغاز چالشی که پيش رویم قرار گرفته بود، کتاب ها و مجله های بسياری را خواندم و با تعداد زیادی از دوستان 
مشورت کردم. کتاب پشت کتاب، مجله پشت مجله، همه و همه به آن شکاف زمانی باورنکردنی اشاره داشتند. برای مثال، 
این کتاب را که نمونه ای از یک کتاب معروف و محبوب در زمان خود بوده است، در نظر بگيرید؛ کتاب »کسانی که از 
روزگار نخستين تا امروز فناوری را ساخته اند« اثر آنتونی فلدمن۳ و پيتر فورد۴ که به سال ۱۹7۹م. توسط مؤسسة انتشاراتی 
کتاب های الداس در لندن منتشر شده است. مؤلفان کتاب چنين توضيح می دهند که این کتاب پيشرفت های فناورانه و علمی 

تاریخ بشر را به ترتيب زماني، از اختراع حروف چاپی تا کشف پنی سيلين به دست می دهد.
نام مخترعان بزرگ، که فصل های کوتاهی هم به آن ها اختصاص داده شده، بر اساس یک نظم زمانی به این ترتيب آمده 
است: امپيدوکلس )۴۹۰ تا ۴۳۰ پيش از ميالد(، دموکریت )۳7۰  تا ۴6۰ پ.م(، بقراط )۳77  تا  ۴6۰ پ.م(، ارسطو )۳22  تا 
 ۳8۳ پ.م(، ارشميدس )2۱2  تا  287 پ.م(، یوهان گوتنبرگ ۱۴۰۰ تا ۱۴68 ميالدی و پس از او داوینچی و دیگران قرار 
می گيرند. پرش تاریخی ۱6۰۰ ساله، از زمان ارشميدس تا یوهان گوتنبرگ بسيار حيرت انگيز و شگفت اما آزاردهنده بود. 
خواندن کتاب های دیگر این نکته را آشکار کرد که سراسر این دوره، از سال ۴5۰ تا ۱۴۹2م. که در حقيقت با عنوان »دوران 
سياه« از آن یاد می شود، هيچ گاه و در هيچ جا مورد بحث قرار نگرفته است. این دوره روی هم رفته نادیده گرفته شده و تا 
آنجا که به علم و تمدن مربوط می شود، با عناوین متنوعی چون »سده های ميانه« یا »دورة بينابين«، »قرون زشت« و آزاردهنده تر 
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از همه، »روزگار تيره و تار« ناميده شده است.
در بعضی کتاب ها کمی دربارة رومی ها سخن به ميان آمده است اما آن ها هم از روی یک دورة تاریخی هزارساله پریده اند. نگران 
کننده تر از این ها، شکاف ها و وقفه های قابل مشاهده در متون آموزشی مدارس و دیگر منابع یادگيری است. این منابع تصورات 
و زاویة نگرش دانش آموزان را دربارة فرهنگ های دیگر شکل می دهند اما از فرهنگ خودی و عناصر آن صرف نظر می کنند!

کمی بعد در 27 اکتبر سال ۱۹۹۳م. من در مراسم سخنرانی اميدوارکنندة شاهزاده چارلز با عنوان »اسالم و غرب« که در 
تاالر شلدونين آکسفورد برگزار می  شد، حاضر بودم. سخنرانی ایشان که در آن به انبوهی از متفکران برجسته در یکی از 
پایگاه های بی شمار علم در مشرق زمين اشاره شده بود، هيجان بسياری را در شنوندگان برانگيخت. قطعه ای عبرت آموز از 

این سخنرانی یافته های مرا تقویت مي کرد:

در غرب نه تنها سوء تعبيرها و درك های نادرست زیادی دربارة ماهيت اسالم وجود دارد، مواردی هم از بی اعتنایی 
و نادیده گرفتن دِینی که فرهنگ و تمدن جهان اسالم بر گردن فرهنگ و تمدن خود ما دارد، مشاهده می شود. 
این ضعفی است که به نظر من ریشه در محدودیت ها و قيد و بندهای تاریخ دارد و ما آن را از گذشتگانمان 
به ارث برده ایم. جهان اسالم در سده های ميانه، که از آسيای مرکزی تا کناره های اقيانوس اطلس گسترده بود، 
جهانی بود که در آن تنها متفکران، اندیشمندان و اهل علم به موفقيت و اوج رشد و شکوفایی دست می یافتند، 
اما از آنجا که ما به این سو گرایش داریم که اسالم را دشمن غرب بدانيم و آن را یک فرهنگ، جامعه و نظام 

تفکر بيگانه و مخالف تلقی کنيم، نادیده اش می انگاریم یا ارتباط این تمدن را با تاریخ خود پاك می کنيم.

همة دانش آموزان آموزش دیده اند تا تفکر نقادانه داشته باشند؛ همين افراد وقتی در درس ها و متون آموزشی خود به ده قرن 
تيره و تار و مبهم اروپا می رسند، به طور ناگهانی و شاید معجزه آسا مطالب و اطالعاتی دربارة دوران نوزایي )رنسانس( را 
در مقابل خود می بينند. این، زیرپا گذاشتن منطق است. چيزهایی چون کشفيات، اختراعات و نيز توسعه که مسير انسان را 

تغيير می دهند، همان طور که هر اهل علمی می داند، به طور اتفاقی و شانسی ظاهر نمی شوند.
پيوستگی و تداوم اصلی اساسی و مهم، به ویژه در پيدایش و بالندگي علوم است. این امر در همة شاخه های دیگر علم و 
تحقيق صدق می کند. پروفسور کاردِول سال ها بعد، و درست پيش از مرگش، برای من سخنرانی ای ترتيب داد که عنوان آن 
»نقش مسلمانان در علم و فناوري« بود. ميزان ناباوری و تعجب حاضران در این سخنرانی از آنچه من می بایست دربارة آن 
صحبت کنم، ادعای شاهزاده چارلز را تأیيد و تقویت می کرد. از آن پس، هرگاه من دربارة این موضوع سخنرانی داشته ام، 
خود را مانند مردی یک چشم در ميان کوران احساس کرده ام! وقتی دربارة اینکه تمدن کنونی ما از کجا آمده است سخن 

می گویم، بيشترین ميزان هيجان را به ویژه در جوانان حيرت زده و متعجب می بينم!
تمایل من به نوشتن کتابی با این موضوع مدت ها تحت تأثير این واقعيت کنار گذاشته می شد که من استاد رشتة مهندسی 
مکانيک در دانشگاه بودم و قوانين بازار به اضافة انواع فشارها به من هجوم آورده بودند که از جملة آن ها ضرورت شرکت در 
جلسات سخنراني، انجام دادن تحقيق، انتشار کتاب، جمع آوری کمک هاي انسان دوستانه و مدیریت دو شرکت مشاوره بود. راه 
حل عملی براي این مشکل، به کار گماردن مورخان و اجرای پروژه های دورة کارشناسی دربارة بازسازی واقعی دستگاه های 
عهد باستان بود. این امر همراه با پشتيبانی استادان و متخصصان هم فکر و همدل به پيدایش »بنياد علم، فناوری و تمدن« 
 ،www.MuslimHeritage.com انجاميد. به این ترتيب، کتابی که من نوشتن آن را در نظر داشتم، در قالب یک وب سایت، 

شکل گرفت و توانست نظر افراد زیادی را به خود جلب کند.
وب سایت به سرعت به نخستين مقصد و منبع اطالعاتی برای بسياری از مؤسسات آموزشي، مدارس، رسانه ها و جوانانی از 

سراسر کشورهای انگليسی زبان تبدیل شد و هم اکنون روزانه بيش از 5۰,۰۰۰ بازدیدکننده دارد.
موضوع نقش و سهم مسلمانان در علم و تمدن، پس از حادثة ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱م./2۰ شهریور ۱۳8۰ه .ش. که به ویرانی 
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مرکز تجارت جهانی و برج های دوقلوی آمریکا انجاميد، توانست توجه عمومی را به خود جلب کند. نکتة بسيار درخور 
توجه در این زمينه، سخنرانی شجاعانة معروف ترین زن بازرگان و مورخ زمان، خانم کارلتون فيورینا5، مدیرکل شرکت 
»هيولت پاکارد« بود که درست دو هفته بعد از حادثة ۱۱ سپتامبر انجام شده بود. در جلسه ای که در روز 26 سپتامبر 2۰۰۱ 

م./۴ مهر ۱۳8۰ه .ش. برگزار شد و همة مدیران شرکت از سراسر جهان در آن حضور داشتند، خانم فيورینا گفت:

»زمانی تنها یک تمدن، بزرگ ترین تمدن جهان دانسته می شد. این تمدن قادر بود یک ابرکشور قاره ای خلق 
کند که از اقيانوس تا اقيانوس و از کوهستان های شمالی تا نواحی استوایی و صحراها گسترده بود. در دل 

این قلمرو، صدها ميليون انسان با کيش ها و آیين های مختلف و ریشه های قومی متفاوت زندگی می کردند.
یکی از زبان های این تمدن، زبان رایج در بيشتر نقاط جهان و پلی بين مردم صدها سرزمين بود. ارتش این 
تمدن از مردمی با مليت های مختلف تشکيل شده بود و با ایجاد یک امنيت نظامی درخور توجه، صلح و رفاهي 
را که پيش از آن هيچ گاه وجود نداشت، حاکم کرده بود. قلمرو بازرگانی این تمدن از آمریکای التين تا چين 

و هر جا ميان این دو سرزمين، گسترده شده بود.
آنچه بيش از هر عامل دیگري این تمدن را به پيش می بُرد، اختراعات و نوآوری ها بود. معماران ساختمان هایی را 
طراحی می کردند که نيروی گرانش را زیر پا می گذاشتند. ریاضی دانان جبر و الگوریتم را خلق کردند که ساخت 
رایانه و رمزگذاری پيام ها را ممکن مي ساخت. پزشکان بدن انسان را مطالعه و بررسی کردند و درمان هایی تازه 
برای بيماری های او یافتند. ستاره شناسان به آسمان ها نگریستند، بر ستارگان نام هایی نهادند و مسير سفر به فضا 
و کشف های فضایی را هموار کردند. نویسندگان هزاران قصه خلق کردند؛ قصه هایی از شجاعت، احساسات 
عاشقانه و سحر و جادو. شاعران از عشق نوشتند؛ در حالي که مردم پيش از آن ها حتي از اندیشيدن دربارة 

چنين چيزهایی به شدت وحشت مي کردند.
زمانی که سایر ملت ها از اندیشه و اندیشيدن می ترسيدند، این تمدن با تکيه بر اندیشه و خرد باليد و رشد 
و نمو کرد و اندیشيدن را زنده نگه داشت. زمانی که سانسورچی ها تهدید می کردند که دانش را از صحنة 
تمدن های گذشته پاك می کنند، این تمدن دانش را زنده نگه داشت و آن را به تمدن های دیگر نيز منتقل کرد.

تمدن غرب امروز بسياری از این ویژگی ها را دارد اما تمدنی که من دربارة آن حرف می زنم تمدن جهان اسالم 
از سال 8۰۰ تا ۱6۰۰ م./۱8۴ تا ۱۰۰8 ه .ق( است که امپراتوری عثمانی و دربار بغداد، دمشق و قاهره، و 

حاکمان بصير و روشن بينی چون سليمان بزرگ را شامل می شده است.
اگرچه ما اغلب از دِینی که این تمدن بزرگ بر گردن ما دارد ناآگاهيم، هدایای آن به جامعة بشری بخشی از 
ميراث ماست. صنعت فناوری بدون همکاری و مشارکت ریاضی دانان مسلمان هيچ گاه شکل نمی گرفت و به 

وجود نمی آمد.«

چند سال پيش، من در شهر واتفورد سخنرانی داشتم. پس از این سخنراني، مهمان ویژه خانم مِيارِس6 شگفتی خود را از این 
نکته ابراز کرد که چرا مسلمانان به جای سخن گفتن از اختالفات مذهبی و سياسي، از ميراث مشترك ما در علوم و فناوری 

سخن نمی گویند و چرا ما این ميراث ارزشمند را در برنامه های درسی ملی خود پيدا نمی کنيم.
تعدادی از همکاران ما، که در زمينة موضوع مورد بحث سوابق و فعاليت هایی داشتند، برای روشن شدن این مسئله و تأکيد 
بر اهميت آن سخنرانی هایی را در بریتانيا، اروپا و سرزمين های دیگر ترتيب دادند. شمار زیادی از مردم، از همة طبقات 
جامعه، از کسب آگاهی در این زمينه بسيار خوشحال بودند و تحت تأثير توضيحات همکاران ما دربارة نقش مسلمانان در 

توسعة علم و فناوری، قرار گرفته بودند.
سخنرانی برای نسل های جوان تر، به ویژه سخنرانی خود من برای سازمان هاي مردم نهادNGO(7ها( جوان پارلمان اروپا در 
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بروکسل، تمایل و عالقة بسيار زیاد مخاطبان را به حوزة علوم و فناوري، به ویژه در زندگی مسلمانان پيش گام در عرصه های 
شيمي، فيزیک، پزشکي، زیست شناسي، جبر، مهندسي، معماري، هنر، کشاورزی و بسياری از صنایع توليدی برانگيخت؛ 

پيش گامانی که با فعاليت های علمی خود تأثير مثبتی بر تمدن امروز ما گذاشته اند.
در این ميان، مسلمانان جوان هویت تازة خود را در این اطالعات پيدا می کنند. این هویت تازه به آن ها امکان می دهد که 
اروپایی باشند؛ در حالی که هم زمان مسلمان هم هستند. آن ها به سرمشق های جالبی از زن و مرد، برای ابداع و نوآوري و 
اختراع دست یافتند و شروع به درك این مطلب کردند که پيشروان مسلمان در عرصه های علم و فناوري، برخالف بسياری 
از آن ها در روزگار ما، ایمان و تعهد مذهبی خود را با انجام دادن کارهای مفيد و خدمت به جامعه ـ چه مسلمان و چه 
غير مسلمان ـ نشان داده اند. آن ها همچنين دریافتند که بی عرضگی و ناتواني، خودشيفتگی و وابسته بودن به دولت ها برای 
توسعة جامعه، از سنت های این مسلمانان نبوده است. به تازگي بعضي مجموعه های خوب تلویزیونی در این مورد پا به 
عرصة ظهور گذاشته اند. یکی از جذاب ترین آن ها که توسط آدام هارت دیویس توليد شده برنامه اي با عنوان »مردم باستان 
برای ما چه کرده اند« است. در قسمتی که به »آنچه جهان اسالم برای ما انجام داده« اختصاص داشت، ابزارها، محصوالت 
و دستگاه های بازسازی شدة مسلمانان نشان داده شد و در ادامه، دربارة تأثير علمی مسلمانان اسپانيا بر بقية کشورهای اروپا 
صحبت هایي به ميان آمد. این، حرکت دلگرم کننده ای بود اما برداشت های منفی از تمدن و سنت اسالم احتماالً تا زمانی که 
هيچ متن آموزشی اي در این مورد در دسترس نيست و عموم مردم ضرورت پرکردن این خأل اطالعاتی را احساس نمی کنند، 

ادامه خواهد یافت.
زمانی که آگاهی فرهنگی بيشتر در درجة اول اهميت قرار گرفت، ضرورت این امر احساس شد که موفقيت های چشمگير 
وب سایت بعد تازه ای پيدا کند. به این ترتيب، یک نمایشگاه گردشگری تعاملي، آموزشي، غيرسياسی و غيرمذهبی با درون مایة 
»سهم مسلمانان در تمدن« شکل گرفت. عنوان نمایشگاه یادشده »۱۰۰۱ اختراع: ميراث مسلمانان در جهان ما را کشف کنيد!« بود. 
همراه آن، این کتاب، یک بسته برای معلمان، پوسترها و یک آرم تازه برای وب سایت بود. به این ترتيب، کتاب حاضر یکی از 
نتایج کار بسيار پرزحمت و دشواری است که برای پروژة »۱۰۰۱ اختراع« انجام گرفته است. همچنين، دستاورد یک فرد خاص 

نيست و به همة کسانی تعلق دارد که از آن ها در صفحات پشتيبان ها، سپاسگزاری و نویسندگان نام برده شده است.
این کتاب که به سبکی آسان یاب و لذت بخش نوشته شده است، جنبه های گوناگون زندگی امروزی ما را که در ارتباط 
مستقيم با اختراعات مسلمانان یا الهام گرفته از اسالم است، شناسایی می کند. کتاب به هفت فصل، که منعکس کنندة هفت 
بخش موجود در نمایشگاه »۱۰۰۱ اختراع« هستند، تقسيم شده است. این فصل ها عبارت اند: خانه، مدرسه، بيمارستان، 
بازار، شهر، دنيا، و جهان هستي. هر بخش از نمایشگاه و هر فصل کتاب نمایندة حوزه ای از زندگی ماست که از اختراعات 
مسلمانان بهره مند شده است. اميدواریم که این کتاب بتواند به اهدافی چند تحقق بخشد. بعضی از این اهداف عبارت اند از:

 باال بردن آگاهی مردم دربارة ميراث هزارسالة مسلمانان )از قرن 7 تا ۱7 ميالدي/ قرن اول تا ۱۱ هجري(
 ایجاد احساس همدلی با مسلمانان و قدردانی از آن ها به دليل مشارکت آن ها در توسعة علم و فناوری معاصر در سراسر جهان

 برانگيختن جوانان به الهام گرفتن از پيشينيان ـ مسلمان و غيرمسلمان ـ برای پيدا کردن سرمشق های مناسب حرفه ای در 
حوزه های علم و مهندسي

 تشویق و ترویج ابداع و نوآوری فناورانه و علمی به عنوان روشي سازنده و مثبت برای بيان باورهای فردي، به عنوان 
جایگزینی برای انزواطلبی مذهبی و افراطی گری

 پل زدن بين درون مایة تاریخ علم، صنعت و هنر با پيشرفت های معاصر.
ما بسيار اميدواریم که به یاری خوانندگان بتوانيم بعضی از این اهداف اصيل، اگرنه به همة آن ها، را تحقق بخشيم.

پروفسور سليم تي.اس الحسني
سرویراستار و رئيس بنياد علم، فناوری و تمدن

مقدمه

Lord B V Bowden1.
Donald Cardwell2.

3.Anthony Feldman
Peter Ford4.

Ms Carleton Fiorina5.
Lady Mayoress6.

NGO7.
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خانه محدودۀ خصوصی شماست؛ جایی که می توانید همان کسی باشید که می خواهید. جایی 

که جهان بزرگ بیرونی با آن همه عظمت در جلوی دِر آن می ایستد. خانۀ شما نشان می دهد 

که شما چه کسی هستید و زبان گویای شماست. در آشپزخانۀ شما، ممکن است شیشۀ قهوه 

در کنار کتری باشد، در زیر ساعت پهلوی عکسی كه از تعطیالت عید سال گذشته، گذاشته اید. 

بوی خوش صابون و عطر از دست شویی خانه به مشام می رسد؛ در حالی که صدای موسیقی در 

راه پله پیچیده است. راه پله ای که آن را با فرش های زیبا و راحت پوشانده اید.

به خواندن این کتاب ادامه بدهید! در ادامه، به هیجان می آیید وقتی می فهمید که آنچه را در 

بند باال نام بردیم، مسلمانان سخت کوش و مستعد در بیش از هزار سال پیش کشف کرده یا 

بهبود بخشیده اند. آنان به دنبال تأمین رفاه بیشتر برای نوع بشر در روزگار خویش بوده اند.

آیا می دانید که دوربین محبوب شما در قرن چهارم هجری در یک اتاق تاریک در کشور مصر 

متولد شده است؟ حاال به ساعت مچی تان نگاه کنید! تصور كنيد که در قرن هفتم هجری در 

ترکیه و براساس آخرین و پیشرفته ترین فناوری های مهندسی ساخته شده است. همچنین با 

مردی با نام مستعار پرندۀ سیاه۱ آشنا شوید که در قرن دوم هجری از بغداد به اسپانیای اسالمی 

رفته و رسم سه وعدۀ غذایی و لباس های مناسب فصل را با خود به آنجا برده است. در همین 

زمان كه شیمی دانان مسلمان صنعت عطرسازی را توسعه می داده اند، شطرنج از قالب یک بازی 

جنگی در آمده و به یک سرگرمی خانگی تبدیل شده است.

خانه
»كسی كه 

آرامش را در 
خانه اش می يابد، 
شادترين انسان 

است؛ چه شاه 
باشد چه رعيت.« 
يوهان ون گوگ

1

BlackBird۱.



بيش از ۱2 قرن پيش، کارگران شب کار بدون این مادة محرك 
باید برای بيدار ماندن بسيار تالش می کردند؛ تا اینکه چوپان 
کنجکاو و هوشيار یک گله بز، که مردی عرب به نام خالد 
بود، ماده ای ساده اما متحول کننده را کشف کرد. ماجرا این طور 
اتفاق افتاد که بزها در ارتفاعاتی در کشور اتيوپی می چریدند. 
خالد متوجه شد که آن ها پس از خوردن دانة خاصی پرتحرك 
و سرزنده می شوند. سپس کارگران شب کار و افراد پرتالش 
این دانه را شناختند اما آن را نه خام، بلکه به شکل جوشانده 

مصرف کردند و به این ترتيب، قهوه متولد شد.
در یمن صوفی ها به همان دليلی که ما امروز قهوه می نوشيم 
بيدار  این کار می توانستند  از  قهوه می نوشيدند. آن ها پس 
بمانند و نمازها و ذکرهای شبانة خود را با تمرکز به درگاه 
خدا به جا بياورند. به این ترتيب، مصرف قهوه به عنوان یک 
نوشيدنی رایج، از طریق مسافران، زائران و بازرگانان به سایر 
بخش های جهان اسالم گسترش یافت و در قرن نهم هجري 

رّدپاي قهوه
مردمدرسراسردنياروزانهيكميلياردو600ميليونفنجانقهوهمىنوشند.اينمقدارقهوهمىتواندنزديكبه
300استخردراندازۀاستخرهاىبازىهاىالمپيكراپركند!اگرشمادرآشپزخانهتانيكشيشهقهوهنداريد،
احتماالًدراقليتهستيد.قهوه،صنعتىجهانىبهحسابميآيدودومينمحصولازگروهمهمترينكاالهاى

اساسىاست.اولينمحصولنفتاستوتنهااينكاالمىتواندباقهوهرقابتكند.

 يك گله بز در اتيوپي، جايی 
كه قهوه نخستين بار توسط يك 

چوپان كشف شد. 

»قهوه ما را 
سرسخت، جدي و 

آرام می كند.« 
جاناتان سويفتـ  نويسنده

نخستین قهوه خانه در اروپا در سال 

1645ميالدی و در شهر ونیز تأسیس 

شد. كمی پیش از این، قهوه از طریق 

روابط بازرگانی با آفریقای شمالی و 

مصر وارد اروپا شده بود. قهوه خانۀ 

لوید در لندن )تصویر زیر( كه در اواخر 

قرن هفدهم ميالدی تأسیس شد، پاتوق 

بازرگانان و صاحبان كشتی ها بود. مردم 

در قهوه خانه ها دربارۀ مسائل سیاسی 

بحث و گفت وگو می كردند و این خود 

زمینه ساز حركت های آزادی خواهانه بود.

 قهوه خانۀ لويد
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Pasqua Rosee۱.
Marco d'Aviano2.

به مکه و ترکيه و در قرن دهم هجري به قاهره رسيد. 
قهوه را برای نخستين بار، یک بازرگان ترك به نام پاسکوا 
با  و  برد  انگلستان  به  ۱65۰م./۱۰6۱ه .ق  سال  در  روسه۱ 
آن در قهوه خانه ای در جرج یارد، خيابان لمبارد شهر لندن 
از مشتریان پذیرایی کرد. هشت سال بعد، کافة دیگری در 
کورن هيل باز شد. »لویدز لندن«، که امروز یک شرکت بيمة 
معروف است، در ابتدا یک قهوه فروشی به نام »قهوه خانة 
ادوارد لوید« بود. در سال ۱7۰۰م. حدود 5۰۰ قهوه خانه 
در شهر لندن و تقریباً ۳۰۰۰ قهوه خانه در سراسر انگلستان 
دایر بود. این قهوه خانه ها به »دانشگاه های یک پني« معروف 
بودند؛ زیرا در آنجا مردم می توانستند با پرداخت یک پني، 
که قيمت یک فنجان قهوه بود، با متفکران بزرگ روزگار 

ـــــ۱ پوند بود.
2۴۰ خود به گفت وگو بنشينند. پنی در آن زمان 

تهيه  مسلمانان  سنتی  روش  همان  به  را  قهوه  اروپایيان 
می کردند. این بدان معناست که آن ها هم مخلوط پودر قهوه، 
شکر و آب را می جوشاندند و در فنجان مي ریختند. پس از 
نوشيدن آن، رسوب قهوه در ته فنجان باقی می ماند؛ زیرا 
آن را صاف نمی کردند. در سال ۱68۳م./۱۰۹5ه .ق روش 

جدیدی برای آماده سازی و نوشيدن قهوه پيدا شد و مورد 
استقبال قهوه خانه ها قرار گرفت.

قهوة کاپوچينو الهام گرفته از مردی به نام »مارکو داویانو2« 
کشيشی از فرقة راهبان کاپوچين است که در جریان محاصرة 
وین در سال ۱68۳م. با ترك ها، که آن شهر را به محاصره 
درآورده بودند، می جنگيد. به دنبال عقب نشينی ترك ها، مردم 
وین با استفاده از کيسه های قهوة به جا مانده از ترك ها، قهوه 

درست کردند.
از آنجا که قهوه برای ذائقة وینی ها خيلی قوی بود، به آن 
خامه و عسل اضافه کردند. این باعث شد که رنگ قهوه ای 
قهوه برگردد و شبيه رنگ ردای کاپوچين ها شود. مردم وین 
بعدها این نوع قهوه را به افتخار فرقة مذهبی مارکو داویانو 
کاپوچينو نام نهادند و از آن پس، کاپوچينو را به سبب طعم 

مالیم و دلپذیرش فراوان نوشيدند.

»قهوه طالی مردم 
معمولی است و 

مثل طال برای هر 
كس احساس 

رفاه و اشرافيت 
می آورد.«

شيخ عبدالقادر، كه اولين 
دست نويس شناخته شده دربارة 
قهوه )به تاريخ سال 997ه .ق( 
متعلق به اوست.

 نسخۀ خطی متعلق به قرن دهم هجري يك قهوه خانه را 
با مردان در حال نوشيدن قهوه نشان می دهد.
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انسان از اختراع نخستين ساعت آفتابي، همواره در اندیشة 
نگه داشتن زمان بوده است. ما امروزه به ساعت های دیجيتال 
بی صدا و نيز ساعت های مدرن تيک ـ تاك دسترسی داریم. 
اجداد این گونه ساعت ها، ساعت های چّکه اي یا آبی بودند. 
قبل  که  بود  آبي  ساعت های  این گونه  از  یکی  کلپسيدرا۱، 
از سال ۱5۰۰پ.م. در مصر برای اندازه گيری زمان مورد 
این ساعت ساده در واقع گلدانی  قرار می گرفت.  استفاده 
قرار  آن  نزدیک  که  کوچکی  ظرف  به  آن  از  آب  که  بود 
داده می شد، جریان می یافت. گلدان به واحدهایی تقسيم و 

عالمت گذاری شده بود.
یک ساعت آبی کهن دیگر گاتيکا یانترا2 متعلق به کشور هند 
است. این ساعت در حقيقت یک کاسة کروی شکل از جنس 
مس یا نيمی از یک ميوة نارگيل بود که در بخش زیرین آن 
سوراخی وجود داشت. این کاسة کروی شکل در یک قابلمة 
بزرگ آب شناور می شد. به تدریج و با ورود آب از سوراخ 
زیر کاسه به درون آن، ظرف پر می شد و در آب فرو می رفت. 

وقتی سرانجام کاسه به ته ظرف بزرگ آب می رسيد، صدایی 
شبيه تاپ تاپ به وقت نگه دار )مسئول ثبت وقت( هشدار 
می داد که آن را دوباره روی آب قرار دهد و چرخة کنترل 
زمان را آغاز کند. این ساعت در معبدهای بودایی و هندو 
بسيار محبوبيت و رواج داشت و بعدها به طور گسترده در 

مساجد مسلمانان هندی مورد استفاده قرار گرفت.
داستان ما با ساعت های آبی قرن هفتم هجري و مردي خالق 
و مبتکر به نام َجَزری از اهالی دیاربکر در جنوب شرقی ترکيه 
آغاز می شود. او که مسلماني معتقد و با تقوا و مهندسی بسيار 
متبحر بود، ماشين های خودکار را ابداع کرد. جزری براي 
این کار، از تاریخچة ماشين ها و فناوری در ميان نياکان و 
پيشينيان خود، به ویژه یونانيان باستان، و نيز از اختراعات و 

نوآوری های علمی هندی ها بسيار الهام گرفت.
تا حدود سال 6۰2ه .ق جزری تعداد زیادی ساعت در شکل ها 
و اندازه های مختلف ساخته بود؛ در حالی که هم زمان در دربار 
پادشاهان دیار بکر خدمت می کرد. پادشاه وقت، نصيرالدین، 

ساعت ها
زمانبامايابدونما،بيتوجهبهاعمالما،خواستهها،روياهاوبيمواميدهايمانسپريخواهدشد.همةكارهاي
ما،چهآزمونيكهازشركتدرآنهراسداريم،چهيكمصاحبةكاريمهميايكجشنتولد،همهوهمهزماني

شروعميشوندوزمانيپايانميگيرند.

 روند تكاملی ثبت زمان از 
ساعت های آفتابي، كلپسيدراها، 

ساعت های آبی و ساعت های 
وزنه ای تا ساعت های ديجيتال 

امروزي

فرورفتن كنترل شدة 
كاسۀ حفره دار

يك گاتی هندی  همان طور كه كاسه از آب پر می شود، 
به كف ظرف بزرگ تر می رود؛ البته بعد از يك وقفۀ 
زمانی از پيش تعيين شده و بر اساس وزن و اندازة 

كاسه و نيز اندازة سوراخ كف كاسه.
وقتی كاسه به ته ظرف می رسد و با كف آن تماس 
پيدا می كند، صدای تاپ تاپ شنيده می شود. به 

اين ترتيب، زمان نگه دار آگاه می شود و آن را باال 
می كشد. آن گاه چرخه دوباره از نو آغاز می شود.
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