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مقدمة ناشر

در آثار مختلفي كه غربيان دربارة تاريخ علم نوشتهاند ،نقش و سهم فرهنگ و تمدن اسالمي در علم،

فرهنگ و تمدن بشر امروز تا حدودي مغفول مانده است .البته در پارهاي از اينگونه آثار ،بهويژه

دايرهًْالمعارفهايي كه به موضوع تاريخ علم پرداختهاند ،اين مسئله بررسي و لحاظ گرديده اما حق

مطلب آنگونه كه بايد ،ادا نشده است.

کتاب « 1001اختراع ،میراث مسلمانان در جهان ما» اثر پروفسور سلیم الحسنی از جمله آثاری است که ميكوشد تا حدود زیادی از تاريخ

سدههاي ميانه و دوران تاريك تمدن غرب پرده بردارد و سهم عظیم فرهنگ و تمدن اسالمی را در میراث علمی و فرهنگی جهان امروز

آشكار سازد .سلیم الحسنی در نگارش این کتاب ،موضوعات گوناگون را در تاریخ سرزمینهای اسالمی کاویده و با استفاده از منابع زیادی
که در دست داشته تالش کرده است تا با تكيه بر مستندات ،همگان را با میراث حقیقی مسلمانان آشنا کند.

در برگردان اين كتاب به فارسي ،اصالحاتي صورت گرفته است كه جهت اطالع خوانندگان محترم توضيح داده ميشود.

ِ
میالدی بهكار رفته
• آوردن تاريخ هجري قمري به جاي تاريخ ميالدي؛ در مطالب مربوط به سرزمينهاي اسالمي ،تمامی تاریخهای

در کتاب به هجری قمری تبدیل شدهاند و به تناسب ،در قسمتهای مربوط به سرزمینهای غیراسالمی ،تاریخ میالدی یا تاریخ میالدی

و هجری قمری در كنار هم بهکار رفته است .در انتهای کتاب و ذیل عنوان «گاهشمار» ،تاریخ وقایع به میالدی ،هجری قمری و هجری
شمسی بیان شده است.

• قرار دادن عناوين اصلي كتابهاي مورد اشاره در متن بهجاي ترجمة عناوين به فارسي؛ در متن اصلي ،عنوان کتابهای دانشمندان مسلمان

ـ كه در بيشتر موارد عربي بوده است ـ نيز به انگليسي ترجمه شده بود اما در برگردان كتاب به فارسي ،اصل اين عناوين ذكر شده است.
• تصحیح اسامی خاص افراد و مکانها.

• ذكر نام قديمي مكانها که در دوران یاد شده در کتاب ،معمول و مرسوم بوده است بهجاي اسامي امروزي آنها؛ برای مثال ،اشبيليه
بهجاي سویل یا سبیا ،و ُط َل ُ
يط َله بهجاي تولدو.

مترجم
• اصالح احادیث و روایات و در مواردي ،تصحيح نشاني سورهها و شمارة آيات؛ الزم به توضيح است كه در ترجمة آيات از قرآن َ

استاد فوالدوند استفاده شده است.

• افزودن توضیحاتي در پانویس؛ در سراسر متن هرجا به توضیح نيازي بوده ،براي روشنتر شدن مطلب آمده است .براي مثال ،در کتاب
در جایی ابنسینا ازبکستانی و در جای دیگر روسی معرفی شده اما بر همگان روشن است که او ایرانی و اهل بخارا بوده است .چنين

نكتهاي را در پانويس توضيح دادهايم.

• اصالح برخی تصويرهاي کتاب و افزودن تصاوير تازه به آن.

• در بخش مراجع ،بعضي واژهها به فهرست «واژهنامه» كتاب افزوده شدهاند و آنها واژگاني هستند كه در فارسي نيز نيازمند توضيح بودهاند.

همچنين در اصل كتاب ،فهرستي از منابع و نسخ خطي مسلمانان آمده است كه اغلب ترجمه نشده و دور از دسترس خوانندة پارسيزبان
هستند .از اينرو ،بهجاي فهرست ياد شده ،فهرستي از كتابهاي ترجمه شده به فارسي را كه در كتابفروشيها و كتابخانههاي ايران نيز

يافت ميشوند ،جايگزين كردهايم .عنوان اين فهرست «كتابشناسي تاريخ و فلسفة دانش در فرهنگ و تمدّ ن اسالم و ايران» است .فهرستي
نيز با عنوان «دانشوران ماندگار جهان اسالم» به تفكيك دورههاي تاريخي در همين بخش گنجانده شده است.

اميدواريم كه تالش ما در ترجمة اين كتاب مورد قبول پيامبر عظيمالشأن اسالم ،حضرت محمد

كه پايهگذار بناي فرهنگ و تمدن عظيم

اسالمي بودهاند ،قرار گيرد و اين اقدام گامي هرچند كوچك در جهت آشنايي مردم و بهويژه نوجوانان و جوانان كشورمان با نقش و سهم
فرهنگ و تمدن مسلمانان در تمدن عظيم بشري باشد.

در پایان ،بيان اين نكته الزم است كه هر اثری با وجود همة دقتها و تالشهایی که برای پیرایش و ویرایش آن انجام میگيرد ،خالی از

اشکال نیست؛ بر اين اساس ،از خوانندگان محترم تقاضا میشود كه با دقت نظر در محتواي این کتاب ،ما را از كاستيها و نواقص آن

آگاه فرمايند.

اسفند ماه 1390

5

مقدمه

هرچه در اين كتاب پيش مىرويم ،با داستانهاى جالب بيشترى روبهرو مىشويم .در سال 1975ميالدي ،لرد بي.وي .بودِن،1
رئيس وقت مؤسسة علوم و فناورى دانشگاه منچستر ،شيفتۀ روش مديريت مسلمانان در ادارۀ قلمرو وسيع فرمانرواييشان
شد؛ قلمروي كه از سرزمين چين تا اسپانيا گسترش يافته بود .از جمله موارد ويژهاى كه تعجب بسيار او را برمىانگيخت،
اين بود كه چگونه مسلمانان مفهوم «شاخصگذاري» يا «شاخصبندي» در تورم را ،كه در امپراتورى روم شايع بود ،ارائه
و مطرح كردهاند .او در جمع نمايندگان مجلس اعيان اعالم كرد كه براى هدايت اقتصاد كشور پادشاهى انگليس ،كه تورم
آن را سوراخ سوراخ كرده است ،مىبايست از تجربيات مسلمانان درس بگيريم و قوانين اقتصادىاي را كه بعضى از آنها
 1400سال پيش در قرآن آمده است ،مورد توجه قرار دهيم.
لُرد بودِن براى مطالعۀ تاريخ علم ،فناورى و تجارت در جهان اسالم يك مؤسسۀ آموزشى را بنيان نهاد و از من و تنى
چند از ديگر استادان مؤسسة علوم و تكنولوژى دانشگاه منچستر و نيز دانشگاه ويكتورياى شهر منچستر براى كار در اين
مؤسسه دعوت كرد .ما در آنجا همواره با مقامات عالى در حال بحث و گفتوگو بوديم .اگرچه اين حركت ابتكارى در
درازمدت رونق و رواجى نيافت ،براى من اين فرصت را فراهم آورد تا با مورخان و متفكرانى خارج از رشتۀ علمى خود،
يعنى مهندسي ،روبهرو شوم .مهمتر از اين ،ميزان ترس و وحشت اين مقامات عالي را ،كه در ناديده گرفتن سنتها ،آداب
و باورهاى فرهنگهاى ديگر تجلى مىيافت ،بر من آشكار كرد .سرانجام ،لرد بودِن در سال 1989م .درگذشت و با مرگ
او كار آن مؤسسة آموزشي هم پايان گرفت.
2
به همين ترتيب گذشت تا اينكه در سال 1993م .پروفسور دونالد كاردول  ،مسئول گروه آموزشى «تاريخ علم و فناوري» و
پايهگذار «موزۀ علوم و فناوري» منچستر چالشى را پيش روى من قرار داد .او در حالى كه بسيار به ياد لرد بودِن بود ،به من
گفت« :سليم ،از هماكنون بايد بدانى كه هزار سال از تاريخ مهندسى گم شده و اين همان زمانى است كه ما آن را «دوران
سياه» مىناميم .بيشت ِر دانش گم شده در نسخههاى خطى عربى ،كه فهرست بسيارى از كتابخانههاى مشهور را پر كرده،
گنجانده شده است .شما يك استاد متشخص رشتۀ مهندسى در يك دانشگاه معتبر هستيد و زبان عربى هم مىدانيد .بنابراين،
مناسبترين كسى هستيد كه مىتواند اين شكاف را پر كند».
اين هشدار مرا به سمت نوعى كندوكاو و جستوجو سوق داد كه سرانجام ،زندگىام را عوض كرد و از همان جا ،داستان
اين كتاب آغاز شد.
من پيش از آغاز چالشى كه پيش رويم قرار گرفته بود ،كتابها و مجلههاى بسيارى را خواندم و با تعداد زيادى از دوستان
مشورت كردم .كتاب پشت كتاب ،مجله پشت مجله ،همه و همه به آن شكاف زمانى باورنكردنى اشاره داشتند .براى مثال،
اين كتاب را كه نمونهاى از يك كتاب معروف و محبوب در زمان خود بوده است ،در نظر بگيريد؛ كتاب «كسانى كه از
روزگار نخستين تا امروز فناورى را ساختهاند» اثر آنتونى فلدمن 3و پيتر فورد 4كه به سال 1979م .توسط مؤسسۀ انتشاراتى
كتابهاى الداس در لندن منتشر شده است .مؤلفان كتاب چنين توضيح مىدهند كه اين كتاب پيشرفتهاى فناورانه و علمى
تاريخ بشر را به ترتيب زماني ،از اختراع حروف چاپى تا كشف پنىسيلين به دست مىدهد.
نام مخترعان بزرگ ،كه فصلهاى كوتاهى هم به آنها اختصاص داده شده ،بر اساس يك نظم زمانى به اين ترتيب آمده
است :امپيدوكلس ( 490تا  430پيش از ميالد) ،دموكريت ( 370تا  460پ.م) ،بقراط ( 377تا 460پ.م) ،ارسطو ( 322تا
 383پ.م) ،ارشميدس ( 212تا 287پ.م) ،يوهان گوتنبرگ  1400تا  1468ميالدى و پس از او داوينچى و ديگران قرار
مىگيرند .پرش تاريخى  1600ساله ،از زمان ارشميدس تا يوهان گوتنبرگ بسيار حيرتانگيز و شگفت اما آزاردهنده بود.
خواندن كتابهاى ديگر اين نكته را آشكار كرد كه سراسر اين دوره ،از سال  450تا 1492م .كه در حقيقت با عنوان «دوران
سياه» از آن ياد مىشود ،هيچگاه و در هيچ جا مورد بحث قرار نگرفته است .اين دوره روى هم رفته ناديده گرفته شده و تا
آنجا كه به علم و تمدن مربوط مىشود ،با عناوين متنوعى چون «سدههاى ميانه» يا «دورۀ بينابين»« ،قرون زشت» و آزاردهندهتر
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از همه« ،روزگار تيره و تار» ناميده شده است.
در بعضى كتابها كمى دربارۀ رومىها سخن به ميان آمده است اما آنها هم از روى يك دورۀ تاريخى هزارساله پريدهاند .نگران
کنندهتر از اينها ،شكافها و وقفههاى قابل مشاهده در متون آموزشى مدارس و ديگر منابع يادگيرى است .اين منابع تصورات
و زاويۀ نگرش دانشآموزان را دربارۀ فرهنگهاى ديگر شكل مىدهند اما از فرهنگ خودى و عناصر آن صرفنظر مىكنند!
كمى بعد در  27اكتبر سال 1993م .من در مراسم سخنرانى اميدواركنندۀ شاهزاده چارلز با عنوان «اسالم و غرب» كه در
تاالر شلدونين آكسفورد برگزار مىشد ،حاضر بودم .سخنرانى ايشان كه در آن به انبوهى از متفكران برجسته در يكى از
پايگاههاى بىشمار علم در مشرق زمين اشاره شده بود ،هيجان بسيارى را در شنوندگان برانگيخت .قطعهاى عبرتآموز از
اين سخنرانى يافتههاى مرا تقويت ميكرد:

مقدمه

در غرب نه تنها سوء تعبيرها و دركهاى نادرست زيادى دربارۀ ماهيت اسالم وجود دارد ،مواردى هم از بىاعتنايى
و ناديده گرفتن دِينى كه فرهنگ و تمدن جهان اسالم بر گردن فرهنگ و تمدن خود ما دارد ،مشاهده مىشود.
اين ضعفى است كه بهنظر من ريشه در محدوديتها و قيد و بندهاى تاريخ دارد و ما آن را از گذشتگانمان
به ارث بردهايم .جهان اسالم در سدههاى ميانه ،كه از آسياى مركزى تا كنارههاى اقيانوس اطلس گسترده بود،
جهانى بود كه در آن تنها متفكران ،انديشمندان و اهل علم به موفقيت و اوج رشد و شكوفايى دست مىيافتند،
اما از آنجا كه ما به اين سو گرايش داريم كه اسالم را دشمن غرب بدانيم و آن را يك فرهنگ ،جامعه و نظام
تفكر بيگانه و مخالف تلقى كنيم ،ناديدهاش مىانگاريم يا ارتباط اين تمدن را با تاريخ خود پاك مىكنيم.
همۀ دانشآموزان آموزش ديدهاند تا تفكر نقادانه داشته باشند؛ همين افراد وقتى در درسها و متون آموزشى خود به ده قرن
تيره و تار و مبهم اروپا مىرسند ،به طور ناگهانى و شايد معجزهآسا مطالب و اطالعاتى دربارۀ دوران نوزايي (رنسانس) را
در مقابل خود مىبينند .اين ،زيرپا گذاشتن منطق است .چيزهايى چون كشفيات ،اختراعات و نيز توسعه كه مسير انسان را
تغيير مىدهند ،همانطور كه هر اهل علمى مىداند ،به طور اتفاقى و شانسى ظاهر نمىشوند.
پيوستگى و تداوم اصلى اساسى و مهم ،بهويژه در پيدايش و بالندگي علوم است .اين امر در همۀ شاخههاى ديگر علم و
تحقيق صدق مىكند .پروفسور كارد ِول سالها بعد ،و درست پيش از مرگش ،براى من سخنرانىاى ترتيب داد كه عنوان آن
«نقش مسلمانان در علم و فناوري» بود .ميزان ناباورى و تعجب حاضران در اين سخنرانى از آنچه من مىبايست دربارۀ آن
صحبت كنم ،ادعاى شاهزاده چارلز را تأييد و تقويت مىكرد .از آن پس ،هرگاه من دربارۀ اين موضوع سخنرانى داشتهام،
خود را مانند مردى يكچشم در ميان كوران احساس كردهام! وقتى دربارۀ اينكه تمدن كنونى ما از كجا آمده است سخن
مىگويم ،بيشترين ميزان هيجان را بهويژه در جوانان حيرتزده و متعجب مىبينم!
تمايل من به نوشتن كتابى با اين موضوع مدتها تحت تأثير اين واقعيت كنار گذاشته مىشد كه من استاد رشتۀ مهندسى
مكانيك در دانشگاه بودم و قوانين بازار به اضافۀ انواع فشارها به من هجوم آورده بودند كه از جملۀ آنها ضرورت شركت در
جلسات سخنراني ،انجام دادن تحقيق ،انتشار كتاب ،جمعآورى كمكهاي انساندوستانه و مديريت دو شركت مشاوره بود .راه
حل عملى براي اين مشكل ،بهكار گماردن مورخان و اجراى پروژههاى دورۀ كارشناسى دربارۀ بازسازى واقعى دستگاههاى
عهد باستان بود .اين امر همراه با پشتيبانى استادان و متخصصان همفكر و همدل به پيدايش «بنياد علم ،فناورى و تمدن»
انجاميد .به اين ترتيب ،كتابى كه من نوشتن آن را در نظر داشتم ،در قالب يك وبسايت،www.MuslimHeritage.com ،
شكل گرفت و توانست نظر افراد زيادى را به خود جلب كند.
وبسايت بهسرعت به نخستين مقصد و منبع اطالعاتى براى بسيارى از مؤسسات آموزشي ،مدارس ،رسانهها و جوانانى از
سراسر كشورهاى انگليسى زبان تبديل شد و هماكنون روزانه بيش از  50,000بازديدكننده دارد.
موضوع نقش و سهم مسلمانان در علم و تمدن ،پس از حادثۀ  11سپتامبر 2001م 20/.شهريور 1380ه.ش .كه به ويرانى
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مركز تجارت جهانى و برجهاى دوقلوى آمريكا انجاميد ،توانست توجه عمومى را به خود جلب كند .نكتة بسيار درخور
توجه در اين زمينه ،سخنرانى شجاعانۀ معروفترين زن بازرگان و مورخ زمان ،خانم كارلتون فيورينا ،5مديركل شركت
«هيولت پاكارد» بود كه درست دو هفته بعد از حادثۀ  11سپتامبر انجام شده بود .در جلسهاى كه در روز  26سپتامبر 2001
م 4/.مهر 1380ه.ش .برگزار شد و همۀ مديران شركت از سراسر جهان در آن حضور داشتند ،خانم فيورينا گفت:

«زمانى تنها يك تمدن ،بزرگترين تمدن جهان دانسته مىشد .اين تمدن قادر بود يك ابركشور قارهاى خلق
كند كه از اقيانوس تا اقيانوس و از كوهستانهاى شمالى تا نواحى استوايى و صحراها گسترده بود .در دل
اين قلمرو ،صدها ميليون انسان با كيشها و آيينهاى مختلف و ريشههاى قومى متفاوت زندگى مىكردند.
يكى از زبانهاى اين تمدن ،زبان رايج در بيشتر نقاط جهان و پلى بين مردم صدها سرزمين بود .ارتش اين
تمدن از مردمى با مليتهاى مختلف تشكيل شده بود و با ايجاد يك امنيت نظامى درخور توجه ،صلح و رفاهي
را كه پيش از آن هيچگاه وجود نداشت ،حاكم كرده بود .قلمرو بازرگانى اين تمدن از آمريكاى التين تا چين
و هر جا ميان اين دو سرزمين ،گسترده شده بود.
آنچه بيش از هر عامل ديگري اين تمدن را به پيش مىبُرد ،اختراعات و نوآورىها بود .معماران ساختمانهايى را
طراحى مىكردند كه نيروى گرانش را زير پا مىگذاشتند .رياضىدانان جبر و الگوريتم را خلق كردند كه ساخت
رايانه و رمزگذارى پيامها را ممكن ميساخت .پزشكان بدن انسان را مطالعه و بررسى كردند و درمانهايى تازه
براى بيمارىهاى او يافتند .ستارهشناسان به آسمانها نگريستند ،بر ستارگان نامهايى نهادند و مسير سفر به فضا
و كشفهاى فضايى را هموار كردند .نويسندگان هزاران قصه خلق كردند؛ قصههايى از شجاعت ،احساسات
عاشقانه و سحر و جادو .شاعران از عشق نوشتند؛ در حالي كه مردم پيش از آنها حتي از انديشيدن دربارة
چنين چيزهايى به شدت وحشت ميكردند.
زمانى كه ساير ملتها از انديشه و انديشيدن مىترسيدند ،اين تمدن با تكيه بر انديشه و خرد باليد و رشد
و نمو كرد و انديشيدن را زنده نگه داشت .زمانى كه سانسورچىها تهديد مىكردند كه دانش را از صحنۀ
تمدنهاى گذشته پاك مىكنند ،اين تمدن دانش را زنده نگه داشت و آن را به تمدنهاى ديگر نيز منتقل كرد.
تمدن غرب امروز بسيارى از اين ويژگىها را دارد اما تمدنى كه من دربارۀ آن حرف مىزنم تمدن جهان اسالم
از سال  800تا  1600م 184/.تا  1008ه.ق) است كه امپراتورى عثمانى و دربار بغداد ،دمشق و قاهره ،و
حاكمان بصير و روشنبينى چون سليمان بزرگ را شامل مىشده است.
اگرچه ما اغلب از دِينى كه اين تمدن بزرگ بر گردن ما دارد ناآگاهيم ،هداياى آن به جامعۀ بشرى بخشى از
ميراث ماست .صنعت فناورى بدون همكارى و مشاركت رياضىدانان مسلمان هيچگاه شكل نمىگرفت و به
وجود نمىآمد».
چند سال پيش ،من در شهر واتفورد سخنرانى داشتم .پس از اين سخنراني ،مهمان ويژه خانم مِيارِس 6شگفتى خود را از اين
نكته ابراز كرد كه چرا مسلمانان بهجاى سخن گفتن از اختالفات مذهبى و سياسي ،از ميراث مشترك ما در علوم و فناورى
سخن نمىگويند و چرا ما اين ميراث ارزشمند را در برنامههاى درسى ملى خود پيدا نمىكنيم.
تعدادى از همكاران ما ،كه در زمينۀ موضوع مورد بحث سوابق و فعاليتهايى داشتند ،براى روشن شدن اين مسئله و تأكيد
بر اهميت آن سخنرانىهايى را در بريتانيا ،اروپا و سرزمينهاى ديگر ترتيب دادند .شمار زيادى از مردم ،از همۀ طبقات
جامعه ،از كسب آگاهى در اين زمينه بسيار خوشحال بودند و تحت تأثير توضيحات همكاران ما دربارۀ نقش مسلمانان در
توسعۀ علم و فناورى ،قرار گرفته بودند.
سخنرانى براى نسلهاى جوانتر ،بهويژه سخنرانى خود من براى سازمانهاي مردمنهاد NGO(7ها( جوان پارلمان اروپا در
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بروكسل ،تمايل و عالقۀ بسيار زياد مخاطبان را به حوزۀ علوم و فناوري ،بهويژه در زندگى مسلمانان پيشگام در عرصههاى
شيمي ،فيزيك ،پزشكي ،زيستشناسي ،جبر ،مهندسي ،معماري ،هنر ،كشاورزى و بسيارى از صنايع توليدى برانگيخت؛
پيشگامانى كه با فعاليتهاى علمى خود تأثير مثبتى بر تمدن امروز ما گذاشتهاند.
در اين ميان ،مسلمانان جوان هويت تازۀ خود را در اين اطالعات پيدا مىكنند .اين هويت تازه به آنها امكان مىدهد كه
اروپايى باشند؛ در حالى كه همزمان مسلمان هم هستند .آنها به سرمشقهاى جالبى از زن و مرد ،براى ابداع و نوآوري و
اختراع دست يافتند و شروع به درك اين مطلب كردند كه پيشروان مسلمان در عرصههاى علم و فناوري ،برخالف بسيارى
از آنها در روزگار ما ،ايمان و تعهد مذهبى خود را با انجام دادن كارهاى مفيد و خدمت به جامعه ـ چه مسلمان و چه
غير مسلمان ـ نشان دادهاند .آنها همچنين دريافتند كه بىعرضگى و ناتواني ،خودشيفتگى و وابسته بودن به دولتها براى
توسعۀ جامعه ،از سنتهاى اين مسلمانان نبوده است .به تازگي بعضي مجموعههای خوب تلویزیونی در اين مورد پا به
عرصة ظهور گذاشتهاند .یکی از جذابترین آنها كه توسط آدام هارت دیویس تولید شده برنامهاي با عنوان «مردم باستان
براى ما چه كردهاند» است .در قسمتى كه به «آنچه جهان اسالم براى ما انجام داده» اختصاص داشت ،ابزارها ،محصوالت
و دستگاههاى بازسازىشدۀ مسلمانان نشان داده شد و در ادامه ،دربارة تأثير علمى مسلمانان اسپانيا بر بقيۀ كشورهاى اروپا
صحبتهايي به ميان آمد .اين ،حركت دلگرمكنندهاى بود اما برداشتهاى منفى از تمدن و سنت اسالم احتماالً تا زمانى كه
هيچ متن آموزشىاي در اين مورد در دسترس نيست و عموم مردم ضرورت پركردن اين خأل اطالعاتى را احساس نمىكنند،
ادامه خواهد يافت.
زمانى كه آگاهى فرهنگى بيشتر در درجۀ اول اهميت قرار گرفت ،ضرورت اين امر احساس شد كه موفقيتهاى چشمگير
وبسايت بعد تازهاى پيدا كند .به اين ترتيب ،يك نمايشگاه گردشگرى تعاملي ،آموزشي ،غيرسياسى و غيرمذهبى با درونمايۀ
«سهم مسلمانان در تمدن» شكل گرفت .عنوان نمايشگاه يادشده « 1001اختراع :ميراث مسلمانان در جهان ما را كشف كنيد!» بود.
همراه آن ،اين كتاب ،يك بسته براى معلمان ،پوسترها و يك آرم تازه براى وبسايت بود .به اين ترتيب ،كتاب حاضر يكى از
نتايج كار بسيار پرزحمت و دشوارى است كه براى پروژۀ « 1001اختراع» انجام گرفته است .همچنين ،دستاورد يك فرد خاص
نيست و به همۀ كسانى تعلق دارد كه از آنها در صفحات پشتيبانها ،سپاسگزارى و نويسندگان نام برده شده است.
اين كتاب كه به سبكى آسانياب و لذتبخش نوشته شده است ،جنبههاى گوناگون زندگى امروزى ما را كه در ارتباط
مستقيم با اختراعات مسلمانان يا الهام گرفته از اسالم است ،شناسايى مىكند .كتاب به هفت فصل ،كه منعكسكنندۀ هفت
بخش موجود در نمايشگاه « 1001اختراع» هستند ،تقسيم شده است .اين فصلها عبارتاند :خانه ،مدرسه ،بيمارستان،
بازار ،شهر ،دنیا ،و جهان هستي .هر بخش از نمايشگاه و هر فصل كتاب نمايندۀ حوزهاى از زندگى ماست كه از اختراعات
مسلمانان بهرهمند شده است .اميدواريم كه اين كتاب بتواند به اهدافى چند تحقق بخشد .بعضى از اين اهداف عبارتاند از:
باال بردن آگاهى مردم دربارۀ ميراث هزارسالۀ مسلمانان (از قرن  7تا  17ميالدي /قرن اول تا  11هجري)
ايجاد احساس همدلى با مسلمانان و قدردانى از آنها به دليل مشاركت آنها در توسعۀ علم و فناورى معاصر در سراسر جهان
برانگيختن جوانان به الهام گرفتن از پيشينيان ـ مسلمان و غيرمسلمان ـ براى پيدا كردن سرمشقهاى مناسب حرفهاى در
حوزههاى علم و مهندسي
تشويق و ترويج ابداع و نوآورى فناورانه و علمى بهعنوان روشي سازنده و مثبت براى بيان باورهاى فردي ،بهعنوان
جايگزينى براى انزواطلبى مذهبى و افراطیگری
پل زدن بين درونمايۀ تاريخ علم ،صنعت و هنر با پيشرفتهاى معاصر.
ما بسيار اميدواريم كه به يارى خوانندگان بتوانيم بعضى از اين اهداف اصيل ،اگرنه به همۀ آنها ،را تحقق بخشيم.
پروفسور سليم تي.اس الحسني
سرويراستار و رئيس بنياد علم ،فناورى و تمدن
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 1خانه
«كسی كه
آرامش را در
خانهاش میيابد،
شادترين انسان
است؛ چه شاه
باشد چه رعيت».

يوهان ون گوگ

خانه محدودۀ خصوصی شماست؛ جایی که میتوانید همان کسی باشید که میخواهید .جایی
که جهان بزرگ بیرونی با آنهمه عظمت در جلوی د ِر آن میایستد .خانۀ شما نشان میدهد
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 ،گذاشتهاید.
بوی خوش صابون و عطر از دستشویی خانه به مشام میرسد؛ در حالیکه صدای موسیقی در
راهپله پیچیده است .راهپلهای که آن را با فرشهای زیبا و راحت پوشاندهاید.
به خواندن این کتاب ادامه بدهید! در ادامه ،به هیجان میآیید وقتی میفهمید که آنچه را در
بند باال نام بردیم ،مسلمانان سختکوش و مستعد در بیش از هزار سال پیش کشف کرده یا
بهبود بخشیدهاند .آنان به دنبال تأمین رفاه بیشتر برای نوع بشر در روزگار خویش بودهاند.
آیا میدانید که دوربین محبوب شما در قرن چهارم هجری در یک اتاق تاریک در کشور مصر
متولد شده است؟ حاال به ساعت مچیتان نگاه کنید! تصور كنيد که در قرن هفتم هجری در
ترکیه و براساس آخرین و پیشرفتهترین فناوریهای مهندسی ساخته شده است .همچنین با
مردی با نام مستعار پرندۀ سیاه 1آشنا شوید که در قرن دوم هجری از بغداد به اسپانیای اسالمی
رفته و رسم سه وعدۀ غذایی و لباسهای مناسب فصل را با خود به آنجا برده است .در همین
زمان كه شیمیدانان مسلمان صنعت عطرسازی را توسعه میدادهاند ،شطرنج از قالب یک بازی
جنگی در آمده و به یک سرگرمی خانگی تبدیل شده است.
BlackBird .1

ر ّدپاي قهوه

مردم در سراسر دنيا روزانه يك ميليارد و  600ميليون فنجان قهوه مىنوشند .اين مقدار قهوه مىتواند نزديك به

 300استخر در اندازۀ استخرهاى بازىهاى المپيك را پر كند! اگر شما در آشپزخانهتان يك شيشه قهوه نداريد،

احتماالً در اقليت هستيد .قهوه ،صنعتى جهانى به حساب ميآيد و دومين محصول از گروه مهمترين كاالهاى

اساسى است .اولين محصول نفت است و تنها اين كاال مىتواند با قهوه رقابت كند.

«قهوه ما را
سرسخت ،جدي و
آرام میكند».
جاناتان سويفت ـ نويسنده

يك گله بز در اتيوپي ،جايى
كه قهوه نخستين بار توسط يك
چوپان كشف شد.
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بيش از  12قرن پيش ،كارگران شبكار بدون اين مادۀ محرك
بايد براى بيدار ماندن بسيار تالش مىكردند؛ تا اينكه چوپان
كنجكاو و هوشيار يك گله بز ،كه مردى عرب به نام خالد
بود ،مادهاى ساده اما متحولكننده را كشف كرد .ماجرا اينطور
اتفاق افتاد كه بزها در ارتفاعاتى در كشور اتيوپى مىچريدند.
خالد متوجه شد كه آنها پس از خوردن دانۀ خاصى پرتحرك
و سرزنده مىشوند .سپس كارگران شبكار و افراد پرتالش
اين دانه را شناختند اما آن را نه خام ،بلكه به شكل جوشانده
مصرف كردند و به اين ترتيب ،قهوه متولد شد.
در يمن صوفىها به همان دليلى كه ما امروز قهوه مىنوشيم
قهوه مىنوشيدند .آنها پس از اين كار مىتوانستند بيدار
بمانند و نمازها و ذكرهاى شبانۀ خود را با تمركز به درگاه
خدا بهجا بياورند .به اين ترتيب ،مصرف قهوه بهعنوان يك
نوشيدنى رايج ،از طريق مسافران ،زائران و بازرگانان به ساير
بخشهاى جهان اسالم گسترش يافت و در قرن نهم هجري

نخستین قهوهخانه 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 .قهوهخانۀ
لوید در لندن (تصویر زیر) كه در اواخر
قرن هفدهم ميالدی تأسیس شد ،پاتوق
بازرگانان و صاحبان كشتیها بود .مردم
در قهوهخانهها دربارۀ مسائل سیاسی
بحث و گفتوگو میكردند و این خود
زمینهساز حركتهای آزادیخواهانه بود.

قهوهخانۀ لويد

به مكه و تركيه و در قرن دهم هجري به قاهره رسيد.
قهوه را براى نخستين بار ،يك بازرگان ترك به نام پاسکوا
روسه 1در سال 1650م1061/.ه.ق به انگلستان برد و با
آن در قهوهخانهاى در جرج يارد ،خيابان لمبارد شهر لندن
از مشتريان پذيرايى كرد .هشت سال بعد ،كافۀ ديگرى در
كورنهيل باز شد« .لويدز لندن» ،كه امروز يك شركت بيمۀ
معروف است ،در ابتدا يك قهوهفروشى به نام «قهوهخانۀ
ادوارد لويد» بود .در سال 1700م .حدود  500قهوهخانه
در شهر لندن و تقريب ًا  3000قهوهخانه در سراسر انگلستان
داير بود .اين قهوهخانهها به «دانشگاههاى يك پني» معروف
بودند؛ زيرا در آنجا مردم مىتوانستند با پرداخت يك پني،
كه قيمت يك فنجان قهوه بود ،با متفكران بزرگ روزگار
1
خود به گفتوگو بنشينند .پنى در آن زمان
ـــــ پوند بود.
240
اروپاييان قهوه را به همان روش سنتى مسلمانان تهيه
مىكردند .اين بدان معناست كه آنها هم مخلوط پودر قهوه،
شكر و آب را مىجوشاندند و در فنجان ميريختند .پس از
نوشيدن آن ،رسوب قهوه در ته فنجان باقى مىماند؛ زيرا
آن را صاف نمىكردند .در سال 1683م1095/.ه.ق روش

جديدى براى آمادهسازى و نوشيدن قهوه پيدا شد و مورد
استقبال قهوهخانهها قرار گرفت.
2
قهوۀ كاپوچينو الهام گرفته از مردى به نام «ماركو داويانو »
كشيشى از فرقۀ راهبان كاپوچين است كه در جريان محاصرۀ
وين در سال 1683م .با تركها ،كه آن شهر را به محاصره
درآورده بودند ،مىجنگيد .به دنبال عقبنشينى تركها ،مردم
وين با استفاده از كيسههاى قهوۀ بهجا مانده از تركها ،قهوه
درست كردند.
از آنجا كه قهوه براى ذائقۀ وينىها خيلى قوى بود ،به آن
خامه و عسل اضافه كردند .اين باعث شد كه رنگ قهوهاى
قهوه برگردد و شبيه رنگ رداى كاپوچينها شود .مردم وين
بعدها اين نوع قهوه را به افتخار فرقۀ مذهبى ماركو داويانو
كاپوچينو نام نهادند و از آن پس ،كاپوچينو را به سبب طعم
ماليم و دلپذيرش فراوان نوشيدند.

«قهوه طالى مردم
معمولى است و
مثل طال براى هر
كس احساس
رفاه و اشرافيت
مىآورد».
شيخ عبدالقادر ،كه اولين
دستنويس شناخته شده دربارۀ
قهوه (به تاريخ سال 997ه.ق)
متعلق به اوست.

Pasqua Rosee .1
Marco d'Aviano .2

نسخۀ خطى متعلق به قرن دهم هجري يك قهوهخانه را
با مردان در حال نوشيدن قهوه نشان مىدهد.
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ساعتها
زمان با ما يا بدون ما ،بيتوجه به اعمال ما ،خواستهها ،روياها و بيم و اميدهايمان سپري خواهد شد .همة كارهاي

ما ،چه آزموني كه از شركت در آن هراس داريم ،چه يك مصاحبة كاري مهم يا يك جشن تولد ،همه و همه زماني

شروع ميشوند و زماني پايان ميگيرند.

روند تكاملى ثبت زمان از
ساعتهاى آفتابي ،كلپسيدراها،
ساعتهاى آبى و ساعتهاى
وزنهاى تا ساعتهاى ديجيتال
امروزي

انسان از اختراع نخستين ساعت آفتابي ،همواره در انديشۀ
نگه داشتن زمان بوده است .ما امروزه به ساعتهاى ديجيتال
بىصدا و نيز ساعتهاى مدرن تيك ـ تاك دسترسى داريم.
اجداد اينگونه ساعتها ،ساعتهاى ّ
چكهاي يا آبى بودند.
كلپسيدرا ،1يكى از اينگونه ساعتهاى آبي بود كه قبل
از سال 1500پ.م .در مصر براى اندازهگيرى زمان مورد
استفاده قرار مىگرفت .اين ساعت ساده در واقع گلدانى
بود كه آب از آن به ظرف كوچكى كه نزديك آن قرار
داده مىشد ،جريان مىيافت .گلدان به واحدهايى تقسيم و
عالمتگذارى شده بود.
2
يك ساعت آبى كهن ديگر گاتيكا يانترا متعلق به كشور هند
است .اين ساعت در حقيقت يك كاسۀ كروى شكل از جنس
مس يا نيمى از يك ميوۀ نارگيل بود كه در بخش زيرين آن
سوراخى وجود داشت .اين كاسۀ كروى شكل در يك قابلمۀ
بزرگ آب شناور مىشد .بهتدريج و با ورود آب از سوراخ
زير كاسه به درون آن ،ظرف پر مىشد و در آب فرو مىرفت.

وقتى سرانجام كاسه به ته ظرف بزرگ آب مىرسيد ،صدايى
شبيه تاپتاپ به وقت نگهدار (مسئول ثبت وقت) هشدار
مىداد كه آن را دوباره روى آب قرار دهد و چرخۀ كنترل
زمان را آغاز كند .اين ساعت در معبدهاى بودايى و هندو
بسيار محبوبيت و رواج داشت و بعدها به طور گسترده در
مساجد مسلمانان هندى مورد استفاده قرار گرفت.
داستان ما با ساعتهاى آبى قرن هفتم هجري و مردي خالق
و مبتكر به نام َجزَرى از اهالى دياربكر در جنوب شرقى تركيه
آغاز مىشود .او كه مسلماني معتقد و با تقوا و مهندسى بسيار
متبحر بود ،ماشينهاى خودكار را ابداع کرد .جزرى براي
اين كار ،از تاريخچۀ ماشينها و فناورى در ميان نياكان و
پيشينيان خود ،بهويژه يونانيان باستان ،و نيز از اختراعات و
نوآورىهاى علمى هندىها بسيار الهام گرفت.
تا حدود سال 602ه.ق جزرى تعداد زيادى ساعت در شكلها
و اندازههاى مختلف ساخته بود؛ در حالىكه همزمان در دربار
پادشاهان ديار بكر خدمت مىكرد .پادشاه وقت ،نصيرالدين،

فرورفتن كنترلشدة
كاسة حفرهدار
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يك گاتى هندى همانطور كه كاسه از آب پر مىشود،
به كف ظرف بزرگتر مىرود؛ البته بعد از يك وقفۀ
زمانى از پيش تعيين شده و بر اساس وزن و اندازۀ
كاسه و نيز اندازۀ سوراخ كف كاسه.
وقتى كاسه به ته ظرف مىرسد و با كف آن تماس
پيدا مىكند ،صداى تاپتاپ شنيده مىشود .به
اين ترتيب ،زمان نگهدار آگاه مىشود و آن را باال
مىكشد .آنگاه چرخه دوباره از نو آغاز مىشود.

