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 » برتر رسانه و كتاب جشنواره هشتمين»

. 

جاري به كار خود پايان داد كه از نخستين  در حالي در آخرين روزهاي هفته كتاب سال" شنواره كتاب و رسانه برترج"هشتمين 
خبرگزاري كتاب  .برگزيده، در يك مجلد يا فايلي قابل دسترس براي عالقمندان، ارايه نشده است دوره تاكنون، مجموعه اين آثار

دوستداران اخبار كتاب و كتابخواني، آثار برگزيده اين دوره را  ه و همه خبرنگاران و، به پاس تالش افراد برگزيد(ايبنا)ايران
از جشنواره از نگاه داوران آن، آشنا  تا خبرنگاران پرتالش و گمنام حوزه كتاب، با برترين آثار رسيده به اين دوره منتشر مي كند

 /.شوند

 

 اول رتبه / هنر ماه كتاب / فر شايسته مهناز

 اسپانيا در ايران

 مسلمانان اسپانیاي در ایران

 گستره انتشارات سمسار، مهدي ي ترجمه شفا، الدین شجاع اروپا، و اسپانیا فرهنگ و تمدن در ایران نقش
 به آن اصل گیرد، می قرار بررسی و نقد مورد اینجا در که شفا الدین شجاع تألیف "مسلمان اسپانیای در ایران " کتاب

 زبان

 . است شده منتشر اسپانیا هوئلوای دانشگاه سوی از بار اولین و است اسپانیولی

 عهده از خوبي به نویسنده كه تالش نخستین .است تالش دو حاصل جهاتي از کتاب این ¬ با ارتباط در برآمده آن شرح ی

 در و ایرانیان خود براي كه است شده شناخته كم ها اسپانیایي براي میزان همان به كه است اسپانیا تاریخ ایراني فصل

 هشت حدود در ایراني نامدار نهنرمندا و اندیشمندان كه است اي ارزنده خدمات و آثار اغلب شرح و شمارش خصوص

 پدید آندلس مردم روزانه اجتماعي زندگي در حتي و اداري سیاسي، مذهبي، هنري، ادبي، علمي، هاي عرصه در قرن

 . اند آورده

 نزاع معماي حل جهت در است اي نگارانه تاریخ تالش حال این با است پنهان كتاب ظاهر پس در چند هر تالش دومین

 و حق بر جاي عربي و غربي نامدار اندیشمندان و تاریخ زبان به آنچه و شده داده نسبت عرب به ماعمو آنچه سر بر

 قیصر به است قیصر سهم آنچه" اصطالح به تا کوششی و كند؛ مي مشخص دیرینه كشمش این در را ایران ی شایسته

 ". شود بازگردانده

 دانش .اند شده عرضه عربي برچسب با منحصرا   خاص نیت و غرض بدون موارد اغلب در و عمدا   گاه كه حقایقي

 عرب،

 روح ی ویژه كه آن هاي ظرافت از گذشته كه دستآوردهائي و عرب فلسفه عرب، دستباف و نساجي عرب، معماري

 . دهد مي گواهي آن گسترش و گیري شكل در را ایراني اندیشه حضور نیز تاریخ برگ برگ است، ایراني

 Arabia این ی درباره اعراب تمدن تاریخ اكسفورد متخصص هوگارت » اجباري دنكر عربي « خود كتاب در

 شكار اسارت به شدند خود مغلوب ایرانیان   اسیر پیروزمند، های عرب كه صورتي به شكارچي یك گاه هیچ :نویسد مي

 . است نیامده در خویش

 : شود متذكر تا دارد مي آن بر را گود ال سایریل نكته این و

 روان، و غنی نوشتاری داشتن ضمن کتاب مطالب اعظم بخش .است غریب نفسه فی که است کتابی امر ینا حاصل

 و کند می عرضه اسپانیا تمدن های شگفتی در ایران مشارکت عقالنی تاریخ از را استاندارد کامال   بندی جمع نوعی

 محقق

 دست و نویسندگان میان باورنکردنی طاختال یک از معتدل و فکورانه غیرجانبدارانه، موضعی داشتن عین در

 شده گرفته وام تاریخ صفحات از که سنجیده نقد نوعی با و برداشته پرده اند، شده تحریر عربی زبان به که هائی نوشته

 . است نموده برقرار را توازنی

 نگاران وقایع زبان از دموجو منفی و مثبت های دیدگاه به استناد حقایق بازگویی در نویسنده سیاق و سبک کلی طور به

 و عربی و غربی نامدار دانشمندان از غنی منبع صدها از استفاده تاریخی محکمه این در کتاب اصلی نکته .است جهانی

 کاذب دوستی وطن یا جانبداری به حقایق روایت در نویسنده مبادا تا است ایرانی منابع از استفاده از پرهیز حال عین در

 . است برآمده آن شرح ی عهده از خوبی به نویسنده که ای نکته شود؛ متهم

 استفاده مورد منابع از بسیاری ذکر از لیکن نموده، رعایت را امانتداری جانب متن داخل ارجاعات در نویسنده چند هر

 مبنای بر که است منابع زیاد تعداد خصوص این در نیز نویسنده استدالل .است شده خودداری منابع فهرست در

 . کند توجیه را عالقمند خوانندگان و بوده موجهی دلیل تواند نمی خوب کتاب ارهایمعی



 این در که شهرهایی خصوص به اسپانیا جغرافیای از مشخصاتی اصطالحات، و اعالم فهرست کنار در مؤلف بود بهتر

 . کند ارائه مطالب بهتر تفهیم جهت را است رفته سخن آن از کتاب

 گونه این مختصرنویسی هرحال به کند نمی نیاز بی کتاب کل ی مطالعه از را خوانندگان ابکت ی خالصه ذکر هرچند

 . نماید دعوت آن مطالعه به نیز را دیگر خوانندگان و بوده مفید پرمشغله یا حوصله کم خوانندگان برای تواند می آثار

 مسلمان اسپانیاي تحوالت در ایران جایگاه

 رفتاري هاي یژگي و نظر از اما هم، از دور جغرافیایي نظر از كه قوم دو این ی ساله هاصد مناسبات تاریخ در یقین به

 و

 بعدا   كه تأثیري دلیل به توان نمي كه است پرشوري عصر دوران این اند، نزدیك بسیار یكدیگر به فرهنگي هاي ظرافت

 بر

 . گرفت نادیده را آن است گذاشته عرب اسپانیاي تمدن

 : گوید مي سالوستیوس اسپانیا، در پارس تمالياح حضور ی درباره

 .كردند اشغال و تصرف دریا دركنار را مناطقي و رفتند آفریقا به خود هاي باكشتي ،)اسپانیا از( بعدا   ها پارس و مادها

 حاره منطقه از دور چندان نه آفتابي مناطق در بیشتر ها گتول و شدند ساكن اقیانوس به تر نزدیك هاي بخش در ها پارس

. 

 و بارسلونا و رپیولي فولكلوري، هاي موزه در و اسپانیا اي توده هنرهاي در رایج هنري عناصر از بسیاري به كه وقتي

 اي رابطه فراوان امكان و ایراني هنرهاي با آثار این فراوان شباهت از غالبا نگریم، مي خائن و سانتیاگو فلزكاري آثار

 نام یگانگي آیا كه آورد مي پیش ما براي را پرسش این بارها همگوني این و شویم، مي متعجب تاریخي پیش » ایبرهاي

 اسپانیا « و » قفقاز ایبرهاي « . كند نمي حكایت نام دو این تصادفي تقارن از بیشتر خیلي واقعیتي از

 از را اسپانیا ایبرهاي كه رددا نیز آلماني دانشمند هومبولدت جمله از استواري مخالفان اسپانیا ایبرهاي شرقي منشأ البته

 . دانند مي افالطون ی شده غرق ی جزیره آتالنتین قاره ساكنان ی ناشناخته نژاد

 تا هیسپانیا در را میترایي هاي سنت بقاي شناختي باستان كشفیات ترین تازه ¬ به .كنند مي تأیید چهاردهم ی سده دوم ی

 نیمه

 : كومون فرانستن از نقل

 امپراتوري سرتاسر باروت فتیله یك چون و شد روم امپراتوري وارد قدرتمندانه اي تازه دین مسیح لدتو از پیش قرن یك

 . بود ایراني بزرگ كیش میترا، آیین تازه، مذهب این .نوردید در سو آن سوتا این از را

 درچه كه دانیم نمي دقت به » میتراییسم « مریدا در محراب اسپانیایي ی مهرابه ترین قدیمي .است شده اسپانیا وارد

 تاریخي

 . است میالدی دوم قرن به متعلق كه است رومي لوزیتاني پایتخت

 و بسیار سهمي خود ی دوره در سنت این لیكن است، گوتیك حماسي سنت ا مطمئن كاستیل حماسه خاستگاه ترین نزدیك

 اجزاء این لیكن حاضرند، آن در نیز عرب و فرانسه بروتون، عنصرهاي البته .دارد ایراني عنصر از قطعي احتماال

 . باشند داشته زیادي اهمیت یا روند شمار به بنیادین توانند نمي و متأخرند همگي

 یافته جریان قرن سي مداومت در اسالم ساساني، اشكاني، هخامنشی، ماد، :اش درپي پي هاي گونه در ایراني تمدن

 .است

 اي پیوستگي و شده حفظ تداوم این ایران در ولي است كرده قطع را یخيتار هاي مداومت این اسالم دیگر، جاي درهمه

 سرسختانه چنان آنكه خاطر به كشور یك ندرت به .است یافته دوباره » ماندن خودش « محفوظ ها قرن حلول در را

 امتیاز

 پایه بدین تا اي عالقه است توانسته شود، خودش از تر بزرگ تا رفته فراتر خود تاریخي چارچوب از حتي و داشته

 . برانگیزد مورخان نزد در شورانگیز

 تاریخ از برخي و -گذشت ایران بر عرب هجوم پي در كه اي سده دو :اند آورده ایران بر اعراب سیطره باب در اما و

 آن ننویسا » سكوت هاي قرن « از فعال دوراني بلكه نشد، سپري سكوت و خاموشي در و انتظار به هم چندان اند نامیده

 را

 از دیگر ایران سیاسي، جهت از دور .بود ها اندیشه و افكار انتقال و ها شكل تغییر تازه عصر و گذشته دوران آمیزش

 یك

 ملت كارآئي و ظرافت و استعداد بركت از را خود برتري سرعت به فرهنگي نظر از اما نبود، برخوردار ملي استقالل

 . رساند ثبوت به خود

 ها بهره ایراني هاي اندیشه و استعدادها از همواره ایران بر خود سیطره زمان در حتي ها عرب یخ،تار روایت به بنا

 : كند مي نقل فرهنگي و علمي شدید وابستگي این از جالبي روایت طقطقي ابن .اند برده

 بر مشتمل كه شده آورده خالفت دربار به ایران از عظیمي غنیمت كرد مالحظه عمر خلیفه هجري، دوازدهم سال در

 كند، تقسیم خالفت دستگاه مسلمانان میان را غنیمت این گرفت تصمیم پس .است مجلل هاي لباس و جواهرات نقره، طال،

 به بود، مدینه در زمان این در كه هرمزان اسم به ایراني سابق هاي مرزبان از یكي .دانست نمي را آن تقسیم ترتیب لیكن



 .شد مي ثبت امپراتوري هاي هزینه و درآمدها تمام آن در كه داشتند دیوان یك ایراني اهان پادش كه داد اطالع خلیفه

 كه زماني و خواست بیشتري توضیحات و شد متعجب عمر .داد نمي روي درآن اشتباهي و آشفتگي هیچ كه اي گونه به

 یك شد آگاه مطلب نای بر خوب » دیوان « . كرد تأسیس مسلمانان دارائي در ترتیب و نظم ایجاد براي عرب

 . شد اعراب خالفت نظام وارد معتضدي تقویم نام به ایراني تقویم نیز اساس برهمین

 گود ال سایریل همینطور ¬ عظمت و شكوه صفت به عموما آنچه در بغداد خلفاي حقیقي نقش ی » طالیي قرن « تمدن

 درباره

 : كند مي نظر اظهار است متصف مسلمانان

 بودند ایراني ها آن بزرگ اكثریت كه دانش مردان براي تا داشتند اختیار در فراوان منابع الرشید نهارو و مأمون خلیفه

 را اعراب جاي تا بودند منتهز و منتظر ایراني عالمان این كه روست آن از نه این، و سازد فراهم كار و زندگي وسائل

 كه فرهنگي هاي شاخه برخي در و بیایند تا كردند مي ادارو را آنان كه بودند ها عرب خود كه دلیل این به بلكه بگیرند،

 نحو، و صرف الهي، علوم قضاوت، امر تنها كه بودند گمان این بر ها عرب زیرا كاركنند، نبود، ها آن خود خوشایند

 ستاره حساب، ریاضیات، پزشكي، منطق، فلسفه، اعراب .اند توجه شایسته علوم میان در تاریخ و عروض شعر،

 ي،شناس

 ردیف در را شیمي و مكانیك موسیقي، » بیگانه هاي هنر « . بپردازند آن آموزش به ها عجم باید كه شمرند مي

 : شود می متذكر اش عالمانه هاي پژوهش در است عرب خود كه نیز حتي فیلیپ

 سهم .اش وميق اساسي هاي جنبه در نه است، عرب اش بنیادي ساختار و اصل در نه نامیم، مي "عرب تمدن" آنچه

 عرب

 . شود مي خالصه مذهبي هاي زمینه به حدودي تا و عرب زبان به تنها دستاوردها، این تمام در

 در خلدون ابن » المقدمه « در ندیم ابن و » فهرست « مراتب .شمارد مي عرب زبان مطلق شاهكار را مقفع ابن ادبي اثر

 ادبي اثر" در یلي گابري "المقفع ابن درباره" در نالینو :نیست این از كم نیز غرب دنیای نامدار شناسان عرب تحسین

 . ایرانی دانشمند این ی درباره دیگر اثر ها ده و" اعراب تاریخ" در حتي .پ ؛"المقفع ابن

 ...» اجرا عمر خلیفه كه صورتي به را آهنین مشت سیاست آنكه بدون كني حكومت ایرانیان این بر تواني نمي تو كه بدان

 سربلند نتوانند دیگر تا كني، تحقیرشان و ببري را آنها نفس كني، رفتار ایشان با سختگیري نهایت با باید .كني عمالا كرد

 تكرار تو به هم باز .نیفتند عصیان اندیشه در كه باشند گرسنه چنان تا ده كاهش را درآمدشان توان مي كه آنجا تا .كنند

 باشد قانوني و مشروع اگر حتي مكن، اجابت را تقاضاهایشان و كن انتحقیرش بكش، زیر به را آنها :كنم مي «.

 صدراعظم ابوسالمه قتل آنان جمله از كه شد شروع درپي پي سیاسي هاي قتل عباسي خلیفه اولین سفاح خالفت آغاز با

 حالج و )دان قمنط و پزشك فیلسوف، ریاضیدان،( ایراني سرخسي طیب احمدابن برمكیان، مقفع، ابن ابومسلم، ایراني،

 . بود ایراني عرفاني ی چهره ترین جذاب و ترین پاك

ز مناطق در ایرانیان استقرار از اینجا در چنین هم  آن از حاكي كه مشاهداتي ذكر تواتر به و است گفته سخن ریه و خر 

ز و یرازش شراب مشابه طعم از مورخان ازجمله .اند شده گرفته ري و شیراز از ترتیب به ها نام این است ر   برده نام خ 

 اند

 . باشد مطلب این مؤید تواند مي كه

 بر هم و مسلمان دنیاي بر هم آن، فرهنگي نفوذ و تأثیر ماست ی عالقه مورد آندلس خصوص در همه از قبل آنچه

 رانیانای و ایران ویژه نقش به باید كه جاست این در ا دقیق و است؛ جهاني تمدن در آن انعكاس و غرب دنیای سراسر

 . كرد توجه

 ی وسیله به نیز قبال   كه بود ساساني دولتي اداري نظام امارت، آغاز در عرب اسپانیای در ایران مشاركت ترین فوري

 نیز آندلس در آن پي در و شد گذاشته اجرا به و الگوبرداري عباسي خالفت دوران در خصوص به بعد و امیه بني خلفاي

 . شد اجرا عباسیان ایراني و عربي نظام طریق از

 كتاب در تواسه قلم به فرهنگي شكوفایي این » اسپانیا در اسالم « : است شده توصیف چنین این

 ...» تغذیه هرگونه از و دهد ادامه خود حیات به انزوا در توانست نمي اسپانیایي اسالم شرق، دنیاي با تماس بدون

 شد مي محروم ورزي اندیشه و روحاني «.

 : دارد وسطي قرون پزشكي هاي شاهكار بزرگترین از معنادار توصیفي مسلمان اسپانیای یختار كتاب در

A.G.Chejne 

 این پزشكي شاهكارهای بزرگترین كه بود میالدي 0011 تا 900 هاي سال اسالم جهان پزشكي دانش طالیي عصر

 دست در زمان آن تا كه دانش این ريرهب طول در كه بود آن دوران این اساسي مشخص وجه اما .آمدند وجود به دوران

 ایراني انحصاري اي گونه به و همگي ا تقریب دانشمندان این و افتاد مسلمان دانشمندان دست به بود صابئین و مسیحیان

 دهم قرن در تن سه هر كه ببریم نام مجوسي و سینا، ابن رازي، چون دانشمنداني از مورد این در تا است كافي .بودند

 آثار به تفصیل به نویسنده بخش این در .روند مي شمار به اسالم تاریخ پزشكان بزرگترین تن سه هر و زیستند مي

 بزرگ

 پرداختن مجال مختصر این در كه است پرداخته كنون تا گذشته از علمي جامعه به ایشان ارزنده خدمات و اندیشمندان این



 . نیست كافي بحث به

 را نجومي هاي جدول كرد؛ وارد را هنري به موسوم ارقام او :است كرده سهم يادا دانش پنج در واقع در خوارزمي

 )استاندارد( سنجش معیار قرن چندین مدت مسلمان اسپانیای در خود شده بازبیني شكل به ها جدول این كه كرد تكمیل

 دیگر عالم 96 همكاري با رد؛ك تنظیم را شده شناخته مثلثات هاي جدول ترین قدیمي .بودند كبیر تا اطلس اقیانوس نجومي

 كتاب در سرانجام و نوشت را جهان جغرافیائي المعارف دایره اولین مأمون خلیفه درباره » معادله و جمع حساب «،

 به آن ی ترجمه كه كتابي. كرد وضع معادله براي هندسي و تحلیلي هاي حل راه Cremona دوازدهم هاي قرن در

 وسیله

 . بود اروپایي هاي دانشگاه همه در ریاضیات آموزشي بكتا ترین مهم شانزدهم تا

 حتي دهد، مي تشكیل را ساختمان هر بناي ستون كه برد نام توان مي خوارزمي عددي سیستم یا نظام از طور همین

 ورود

 گفته بهبنا .است كرده غرب دنیاي به مسلمان دانش كه داند مي خدمتي بزرگترین منزله به انسان روزانه زندگي به را آن

 . شد پراكنده اروپا در اسپانیا طریق از صفر عدد وایكروزا

 شده شناخته جهاني كلمه اینكه دیگر جالب نكته ) X براي كه )ایكس » شناخته « مؤلفان نوشته به بنا رود، مي كار به

 عربي لمهك آن در كه آید مي خوارزمي كتاب همین از مختلف » شيء « ) . است رفته كار به )چیز معنای به

 و نما قطب با را خورشید ارتفاع و كردم بررسي دقت به را ملوانان و ناویان سیر خط گینه، به لیسبون دریاي مسیر در

 الفرغاني محاسبات با ها آن همه كه رسیدم نتیجه این به و سنجیدم را آن جغرافیاي عرض و طول محاسبه ابزار سایر
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 عبدالرحمن شاكر، برادران از توان مي جهان و اسپانیا تاریخ در ایراني مشهور شناسان ستاره و دانان ریاضي دیگر از

 ایراني دان ریاضي( كرماني ابوالحسن الطبري، الفرخان ابن فضل نیریزي، طوسي، نصرالدین ابومعشر، صوفي،

 )آندلس

 دوران طول در كه است برشمرده علمي جامعه به را ایشان ارزنده دماتخ و ها نوآوري فصل این در نویسنده كه برد نام

 . اند داشته ایران و اسپانیا غیرمستقیم مبادالت در بسزائي سهم وسطي قرون

 . بود تر بزرگ همه از بیروني تردید بي عرب دانش غول سه میان در

 هاي ریشه از شود می برده کار به پانیااس و عرب معماري در رایج صورت به كه ایراني هاي فرمول و اصطالحات

 هاي طرح ها، طاقچه و قرنیزها مذهبي، غیر و مذهبي هاي ساختمان زیباي هاي مقرنس .گوید مي سخن آن ساساني

 . اند ساساني دوران پارس تزییني هاي طرح یادآور همگي اي ازاره نقوش ممتد، بندي طاق

 براي كه كرد، مشاهده توان مي دار، رگه معروف گنبدهاي در را ااسپانی معماري در ایرانیان مشاركت بارزترین

 نخستین

 . شد گرفته كار به قرطبه مسجد در بار

 در آنچه این وجود با بود، جغرافیدان یك و منجم شاعر، یك بلكه العاده، خارق موسیقیدان یك تنها نه او دزي نظر از

 وجود

 در كس هیچ .بود او همتاي بي تشخیص قوه و شناسي زیبائي شم شاده،گ ذهن بود، اش گسترده دانش از آورتر شگفت او

 هیچ و نبود برابر او با كس هیچ پوشي خوش و سلیقگي خوش رسید، نمي او پایه به هنري كمال و شناسي زیبایي غریزه

 ... كند پا بر او كمال به ضیافتي توانست نمي كس

 : گوید مي و دارد تأكید زریاب دنبو ایراني بر ویژه به تاراگوا اي ولیبرا یولیان

 موسیقي تدریج به و آورد همراه به فراواني هنري غناي و آمده اسپانیا جزیره شبه به شرق از كه داني موسیقي ترین مهم

 نژاد از كردند ادعا اعراب آنچه خالف كه بود زریاب یافت، گسترش جهان سراسر و اسپانیا به آندلس و سویال از او

 . بود ایراني بلكه نبود، سامي

 را هایي دست انگشتان شراب، و گردند مي دست به دست بزرگ خسرو تصویر با گون یاقوت هاي جام ساقي خانه در

 كه

 . كند مي گلگون اند برگرفته جام

 الزمان بدیع "مقامات" و است اسالم دنیاي موسیقي و شعر المعارف دایره مشهورترین كه "آغاني" است طور همین و

 . داشت بزرگي انعكاس مسلمان اسپانیاي به آن ورود كه ایراني ادیب نيهمدا

 و مواد با را زیبایي و وقار كه باشد زینتي هاي بافته همین شاید مسلمان اسپانیاي بافي پارچه هاي دستاورد گرانبهاترین

 آمیخت مي هم در شده دوزي سوزن و شده بافته تزئینات با ابریشمي یا اي پنبه كتاني، هاي پارچه با متنوع بسیار مصالح

 و

 . گرفت مي الهام ساساني شرق هاي سنت ترین قدیمي از ها پارچه این تولید براي

 : ها پانوشت

 در او است معاصر مؤلفان و مترجمان مشهورترین از وي شد متولد خورشیدي ۱۲۹۸ سال در شفا الدین شجاع 1

 نویسنده این ارزشمند آثار از برخی .زد دست اي ارزنده بسیار رآثا ترجمه به و پرداخت تحصیل به پاریس و تهران



 : از عبارتند

 ،"شرقي دیوان" ،"ایراني هاي نغمه" ،"گمشده بهشت" ،"الهي كمدي" ،"جهان ادبیات در ایران" ،"شناسي ایران جهان"

 جامه" ،"شیراز شراب" ،"شاهكارها" ،"ایام سایه" ،"آمریكائي اشعار بهترین" ،"المارتین شاعرانه هاي نغمه"

 و ها ترجمه ها، تألیف جمله از دیگر بسیاري و "دیگر تولدی" ،"بهاري هاي بنفشه" ،"گذشته هاي نامه" ،"ارغواني
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