التعامل الفكري للمسلمين مع الغرب و نظرات حول الترجمة
حميد رضا آيتاللهي
جامعه العالمة الطباطبايي

مورخو العلم ميزوا أدوارا للتقدم العلمي يف العامل هكذا:
 -1عصر يوناين اسكندراين
 -2عصر التمدن اإلسالمي
 -3التقدم العلمي يف القرن السابع عشر
 -4عصر املادي يف القرن التاسع عشر
 -5عصر التقدم العلمي و التكنولوجي يف القرن العشرين
 -6عصر مالحظات حول التقدم العلمي

رغم أن يكون أول عصور التقدم العلميي يف الريرو ولكين هيذا التقيدم ميا اسيت ا أن يبقيي و
جيييد مواييعا يف أوروبييا حييى بعييد عش يرين قرنييا .التوج ي إىل اآلخيير و الرهباني ي عنييد املسيييةي

–

علييي نظيير وايت ييد -هييو الييذي كييان يوجي اانكمييايف يف العلييم إىل عش يرين قرنييا حييى القييرن
السابع عشر .سد الرهباني املسيةي ال رق على كل نشاط علمي.

1

علييي عك ي هييذا التةييول ،التقييدم العلمييي بييا املسييلما كييان بعييد ييروق اإلسييالم .التقييدم
العلمي با املسلما كان ل قدرا عظيما و هم انشاوا عصيرا ههبييا مين التةقيقيات العلميي و
كان التقدم علي مركز بالد اإلسالمي.

2

ملس

هنيا أرييد أن أحتيد ميين بربتنيا يف إييران .يف السينوات املااييي العشيريني كيان ضعيرف الرييرو و
أسس ي الفكري ي هو أمهي ي هام ي يف إي يران .أن املفك يرين يف إي يران كييانوا ليياولون للةصييول إىل
الظييروف اخلاي ي للثقاع ي الرربي ي و مبادي ييا .كييان عالق ي اإلي يرانيا إىل ضعييرف أس ي الفكيير
الرريب و كيفي حتواض كثرا .و من أمه م هو أس أساس الفكر الرريب اعين علسفت و ل منزل
خاي با اإليرانيا .إن لنا حماول امل لتعرف علسف الرربي  .العالق ا لوقوف إىل كل ميا
جري للررو يف هذه املناسب كان ل أمهي جدا لإليرانيا .ا يكون هذه التوجي إىل مبيادي و
أس الفكر الرريب با املتاصصا عق بل هيو بيا سيامر الثقياعيا .هيذه املسيامل يكيون لي
أمهيي ي ب ييا ا ييالو اجلامع ييات يف أي عرقي ي ح ييى يف كليي ي اهلندسي ي و ال ي ي  .كث يير م يين ه ييذه
ال الو يشترلون بقرام الكت و املقاات يف هذه املناسب  .التفلس اروري لكل من يرييد
أن لضر يف عرق الثقاعي يف إيران .ان يكون جمالت و جرامد كثر يف إيران يشترلون بالتجي
و التةليل للمفكرات الفلسفي الرربي و اإلسالمي  .يكون يف ايران قري مين مخسيا جميالت
و جرام ييد علس ييفي  .ليسي ي م مي ي ه ييذه ارت ييالت التجي ي للفك ييره الرربيي ي عقي ي ب ييل التةلي ييل و
اانتقاد .احد من

3

