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  ترجمه متون علمى مسلمانان در اروپا

(*)حسن حسین زاده شانه چى

   فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ...................................................................................................................  

به حد زيادى , رنسانس اروپا كه ثمره فعالیت انديشمندان اروپايى در چند سده پايانى قرون وسطى بود

رويكرد اروپايیان به ترجمه متون علمى مسلمانان براى . مرھون بھره مندى از فرھنگ و تمدن اسالمى بود

بسیارى از آثار , از اين رو. اساس بسیارى از مطالعات علمى اروپا قرار گرفت, به معارف بشرىرھیابى 

متون درسى دانشگاه ھاى اروپا در عصر رنسانس و پس از آن در عصر انقالب , دانشمندان مسلمان

اندلس آغاز  ترجمه اين آثار تقريبا ھمزمان با نبردھاى باز پس گیرى در سده يازدھم میالدى در. صنعتى شد

  .و در طى يك قرن به اوج خود رسید

  

  .مترجمان, مراكز ترجمه, ترجمه و انتقال, علوم در اسالم: واژه ھاى كلیدى

  

مجموعه پیوسته اى ھستند كه , بررسى تاريخ علوم بشرى اين حقیقت را آشكار مى سازد كه اين علوم

بلكه نتیجه , يا تمدن خاصى اختصاص ندارند در طى قرن ھا زندگى و تجربه بشر پديد آمده اند و به قوم

به اين معنا كه ھر يك از جوامع متمدن در . تالش و تجربیات اقوام و ملل مختلف در طى قرون و اعصارند

در برھه اى از زمان نقشى در پیشبرد و توسعه اين علوم داشته اند و نتیجه كار ھر يك , شرق يا غرب عالم

  . ار گرفته استمورد استفاده جوامع بعدى قر

تالش برخى از مورخان اروپايى بر اين بوده است كه تاريخ علوم بشرى را به دو دوره عصر يونانى و نھضت 

اما ھمان گونه كه نمى توان يونانیان را پايه گذاران علوم بشرى دانست ; محدود سازند) رنسانس(اروپايى 

به ويژه تمدن , مرھون تمدن ھاى كھن تر از خويش,  ـ چرا كه آنان نیز در دست يابى به مبانى علوم و تمدن

ھاى بین النھرين و سواحل شرقى مديترانه بودند ـ نھضت علمى اروپا در دوره رنسانس را ھم نمى توان 

غربیان رويكرد اروپا به علم و , از اين رو. حركتى منفرد برخاسته از جامعه قرون وسطايى اروپا برشمرد

خود را وارثان , ناشى از بازگشت آنان به علوم يونانى دانسته اند و بدين ترتیب ,دانش را در عصر رنسانس

  . علم و دانش يونان تلقى كرده اند

نحوه دست يابى شان به مبادى علم و دانش , البته آنان معموال نكته مھمى را مسكوت مى گذارند و آن

دورانى كه تقريبا فعالیت ھاى ; ى استيونانى و پر كردن خال علمى و فكرى اروپايیان در طى قرون وسط

علمى در اروپا متوقف گرديد و ھرگونه نگارش و تإلیف در زمینه ھاى علوم غیردينى تعطیل شده بود و آثار 

  .باقى مانده از دانشمندان يونانى از بین رفته بود

روپاى متمدن به دانش زيرا حلقه اتصال ا; علت اين سكوت را به آسانى مى توان دريافت, با نگاھى به تاريخ

در طى صدھا , تاريخ نويسان غربى. بود) به عنوان نماينده تمدن شرق(تمدن بزرگ اسالمى , كھن يونانى

كارھاى عظیم مسلمانان را كوچك , سال به واسطه برداشت ھاى نادرستى كه در میان مسیحیان رايج بود

نويسنده كتاب )) دكتر رايگرد ھونكه. ((ردندجلوه مى دادند و جعل و تحريف ھاى بسیارى در آن وارد مى ك

كه حاكى از آن است كه برخى ) (فرھنگ اسالم در اروپا به نمونه اى از اين موارد اشاره كرده است

نويسندگان غربى خواسته اند نقش تمدن اسالمى را در تاريخ علوم بشرى ناچیز جلوه دھند و وامدارى 
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ر حالى كه نقش اساسى تمدن اسالمى در رنسانس و تحوالت د; غرب به تمدن اسالمى را انكار كنند

در اواخر , علمى اروپا قابل انكار نیست و اين را مى توان از پیدايش نھضت ترجمه علوم اسالمى در اروپا

  .نھضتى كه منجر به رنسانس علمى و فرھنگى در غرب گرديد; قرون وسطى دريافت 

يكى از بزرگ ترين تحوالت تاريخ بشرى است كه ھنوز با  رنسانس علمى و فرھنگى اروپا, به طور قطع

اما حقیقت اين است كه ھمان گونه كه . از آن به عظمت و بزرگى ياد مى شود, وجود گذشت قرن ھا

تحول فكرى اروپا نیز نتیجه فعالیت و , شكل گیرى و تكوين علوم بشرى امرى تدريجى و مستمر بوده

  . ه كه طلیعه آن به نیمه قرون وسطى باز مى گرددعملكرد اروپايیان در چند قرن بود

ابتداى قرون وسطى را غالبا با انقراض امپراتورى روم غربى و استیالى قبايل بدوى و بى تمدن شمالى بر 

آغاز دوران انحطاط , بر اروپاى غربى) ))(ژرمن ھا((سیطره . سرزمین ھاى اروپاى غربى ھمزمان مى دانند

ژرمن ھا با پذيرش آيین . نامیده شده است)) قرون وسطى((كه به اصطالح  علمى و فرھنگى آن بود

بود و تحت تإثیر آموزه ھاى ) ع(رھبانیت مسیحى كه صورت تغییر شكل يافته و تحريف شده تعالیم مسیح 

راه ھرگونه پیشرفت و توسعه علمى و فكرى را , حكماى يونان و رواقیون و كاھنان مصرى قرار داشت

, ))رھبانیت كلیساى ژرمنى((و )) بربريت ژرمن ھا: ((تحت تإثیر دو عامل, بدين ترتیب) .(ندمسدود ساخت

به مدت پنج قرن فعالیت علمى اى در حوزه علوم طبیعى و تجربى در , از پايان سده ششم میالدى به بعد

جھشان ھمواره كلیساھا بودند كه تو, اروپاى غربى صورت نگرفت و تنھا مراكز علمى و فرھنگى آن سامان

  .پیرامون فلسفه الھى معطوف بود) (به پاره اى بحث ھاى اسكوالستیك

بزرگ ترين تمدن آن , در ھمین دوران كه اروپا در تاريك ترين ادوار فرھنگى و تمدنى خويش به سر مى برد

با اين . را مى گذرانیدروزگار يعنى تمدن اسالمى در مرزھاى مجاور اروپا مراحل رشد و شكوفايى خويش 

اروپايیان بنا به علل گوناگون ـ كه علت عمده آن عدم آگاھى و شناخت از تمدن اسالمى بود ـ رويكرد , حال

حتى در بسیارى از موارد آبإ كلیسا كه مردان علم ; و توجھى به اين گنجینه ارزشمند علم و تمدن نداشتند

  !بدگويى از آن اقدام مى كردند تحقیر و, به تخطئه, و دين به شمار مى رفتند

در واقع غربیان خود را برتر . البته اين امر را تا حدى مى توان ناشى از تقابل فرھنگى غرب و شرق دانست

, از اين رو) .(از مردم شرق مى دانستند و شرق را فاقد اصالت و جزيى جدا افتاده از اروپا تصور مى كردند

مسإله ى ديگر مربوط به دين ! ھیچ گاه به ذھن آنان خطور نمى كردفكر بھره مندى از يك تمدن شرقى 

و فرقه اى ھمانند ساير ) ع(برخى از اربابان كلیسا اسالم را شاخه اى انحرافى از دين مسیح; اسالم بود

اصالح گرى مرتد و مسلمانان كافرانى بى دين و ) ص(در نظر آن ھا پیامبر اكرم, فرق عیسوى مى دانستند

بر اين . مى علومى مادى و دنیوى بودند كه مانع رسیدن انسان ھا به رستگارى مى شدندعلوم اسال

, مستحق دوزخ و عذاب الھى مى دانستند) ص(دانشمندان مسلمان را ھمانند پیامبر اكرم, آنان, اساس

ـ  اين تصور و برداشت اروپايیان از اسالم و مسلمانان را مى توان در منظومه كمدى الھى دانته

 او جـايگاه پیامبر اسالم را در جھان آخرت در طبقه نھم جھنم مى داند و . به وضوح ديد) میالدى

ھمین ) . (را در كنار كافران دوزخى قرار مى دھد)) ابن رشد((و )) ابن سینا((دانشمندان مسلمانى چون 

, تدريجى آنان با فرھنگ و تمدن اسالمى نگرش قرن ھا بر اذھان اروپايیان مستولى بود تا اين كه آشنايى

  .تغییرى در نوع تصور و برداشت آنان پديد آورد كه گام نخست ايشان در رويكرد به علوم و تمدن اسالمى بود

, زيارتى, روابط تجارى(مرھون گسترش روابط چند جانبه آن ھا , شناخت جديد غربى ھا از تمدن اسالمى

از قرن دھم میالدى با . بود) در حدود قرن ھاى دھم و يازدھم میالدى(با جھان اسالم ) سیاحتى و نظامى

. تجارت دريايى در اروپا با جھان اسالم توسعه يافت, در آب ھاى مديترانه) ) ھا))نورمان((حضور 
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فعالیت ھاى تجارى اروپايیان به سواحل , به جھت استیالى كامل مسلمانان بر درياى مديترانه, پیشترھا

و ) ) پالرمو, ) )آمالفى, ) )جنوا, ) )پیزا, ) )بنادر ونیز) .(پا محدود مى شدارو

مانند (مراكز مھم تجارى اروپا بودند كه با بنادر اسالمى در شمال آفريقا و شرق مديترانه ) ) مسینى

در طى جنگ ھاى صلیبى ) .(داد و ستد داشتند) صور و صیدا, اسكندريه, قیروان, طرابلس غرب, مھديه

)  ـ با دوك نشین ھاى سواحل شرقى مديترانه بسیار ) به خصوص ونیز(روابط تجارى اروپا ) م

حیفا و طرابلس مراكز عمده تجارت در سرزمین ھاى اورشلیم , صیدا, رونق يافت و شھرھاى اسالمى صور

شھرھا سفر مى كردند و به جھت شرايط خاص دريانوردى ناچار بودند بازرگانان اروپايى كه به اين . شدند

به سرزمین ھاى شرق اسالمى سفر مى كردند تا موونه تجارى , چند ماه در اين شھرھا توقف كنند

سھم به سزايى در آشنايى اروپا با تمدن , بى شك اين روابط گسترده) . (خويش را فراھم سازند

  .اسالمى داشت

اروپايیان در قالب سفرھاى زيارتى و سیاحتى ھم به سرزمین ھاى اسالمى آمد و , بط تجارىگذشته از روا

و آرامگاه مريم ) ع(مھم ترين مكان ھاى مقدس مسیحیان يعنى زادگاه و موطن عیسى. شد داشتند

در شھرھاى فلسطین واقع بودند كه از اوايل فتوحات مسلمانان به سرزمین )) كلیساى قیامت((مقدس و 

در اسپانیا نیز كه )  ))(سانتیاگو دو كومپستال((شھر . اى اسالمى ملحق شده بودندھ

يكى از اين شھرھا بود كه زايران مسیحى بدان , به دست مسلمانان افتاده بود' ه / م  از سال 

به جز در چند , زايران مسیحى, با توجه به تسامح دينى مسلمانان نسبت به اھل كتاب. سفر مى كردند

آنان با مظاھر فرھنگ و تمدن مسلمانان از نزديك , از اين رو. براى زيارت اين اماكن آزاد بودند, دوره كوتاه

اين گزارش . به شرح و توصیف ديده ھا و شنیده ھاى خود مى پرداختند, آشنا مى شدند و پس از بازگشت

ھا به رشته تحرير در مىآمد كه قديمى ترين آن ھا مربوط ))راه نامه(( ھا و يا))سفرنامه((ھا گاه نیز در قالب 

سیاحان , در قرن ھاى دوازدھم و سیزدھم میالدى, عالوه بر زايران مسیحى) .(م است به سال 

در قرن سیزدھم ھم كه سفرھاى آسیايى . اروپايى بسیارى نیز به سرزمین ھاى اسالمى سفر مى كردند

حان اروپايى براى رسیدن به سرزمین ھاى شرق دور به ناچار از سرزمین ھاى اسالمى سیا, رونق يافت

  ).(عبور مىكردند

گسترش فعالیت ھاى نظامى اروپايیان در مرزھاى شرقى و غربى كه با تصرف برخى سرزمین ھاى 

كرر و جنگ ھاى م. سومین عامل اساسى آشنايى بیشتر غرب با تمدن اسالمى بود, اسالمى ھمراه بود

و ديگر دولت ھاى ثغور شام بیش از نیم قرن ادامه يافت كه ضمن )) حمدانیان((با دولت )) بیزانس((دايمى 

  ).(گاه تا نواحى مركزى شام ھم پیش مىآمدند, آن

 در سال )  تولدو(كه در اسپانیا آغاز شده بود و با تصرف شھر طلیطله ) (نبردھاى بازپس گیرى

تا ) (,م دنبال شد/ ' ه در ) ساراگوزا (و سپس اشغال شھر سرقسطه  /  'ه

نورمان ھا نیز در اوايل قرن يازدھم . ادامه يافت)) شبه جزيره ايبرى((استیالى مسیحیان بر بخش عمده 

بر جزيره , مام اين قرنمیالدى مسلمانان را از پايگاه ھايشان در جنوب ايتالیا بیرون راندند و پیش از ات

را از مسلمانان باز )  سردانیه(بیزانسى ھا نیز جزيره ساردنى , در ھمین ايام. سیسیل استیال يافتند

اما از ھمه مھم تر جنگ ھاى صلیبى بود كه به دو قرن حضور فعال مسیحیان در قلب ) .(پس گرفتند

نايى مسیحیان با فرھنگ و تمدن مسلمانان سرزمین ھاى اسالمى منتھى شد و نقش اساسى در آش

  .داشت
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اين شناخت جديد غرب از جھان اسالم و فرھنگ و تمدن آن ـ كه تحت علل و اسباب فوق الذكر , به ھر حال

صورت گرفت ـ با انتقال جنبه ھايى از فرھنگ و تمدن اسالمى به اروپا ھمراه بود كه بارزترين آن ترجمه 

  .ى دستیابى به معارف بشرى بودعلوم اسالمى در اروپا برا

  

  آغاز نھضت ترجمه

وجود مراكز علمى و پژوھشى بزرگ در شھرھاى اسالمى و كتابخانه ھايى كه انباشته از ھزاران جلد 

اما مشكل . كتاب بودند موجب شگفتى اروپايیان مى شد و روح خفته تحقیق را در آنان بیدار مى ساخت

زيرا قسمت اعظم , اين كتاب ھا و سپس تحصیل آن ھا در اروپا بوداساسى در وھله اول به دست آوردن 

به طورى كه تقريبا ھیچ يك از آثار يونانیان در اروپاى , اين كتاب ھا در طى قرون وسطى از بین رفته بود

زيرا ترجمه ھاى متون , آنان به سرزمین ھاى اسالمى روى آوردند, از اين رو) . (غربى يافت نمى شد

فراھم كردن كتاب ھاى عربى نیز چندان , با اين حال. ه زبان عربى در آن جا قابل دسترس تر بوديونانى ب

تصور مى رفت كه صلیبیان متون اصلى كتب يونانیان يا حداقل ترجمه ھاى عربى آن ھا را ھمراه . آسان نبود

دانشمندان اروپايى كه در تعامل لذا ; اما آن ھا فقط به قتل و غارت شھرھا اكتفا كردند, خود به اروپا بیاورند

خود به انتقال اين متون عربى به اروپا و ترجمه آن ھا به زبان , فرھنگى با سرزمین ھاى اسالمى بودند

از اين طريق آثار مولفان يونانى نخست از راه ترجمه ھاى عربى آن ھا , سرانجام. ھاى اروپايى دست زدند

  ).(به اروپا انتقال يافت, نى باقى ماندهو سپس به طور مستقیم از برخى متون يونا

; نھضت بزرگى در ترجمه كتاب ھاى عربى آغاز شد, در سده ھاى يازدھم و دوازدھم میالدى, بدين ترتیب

لیكن پس , در ابتدا كار مترجمان اروپايى فقط باز گرداندن متون يونانى از زبان عربى به زبان ھاى اروپايى بود

شايد علت . تفاسیر مسلمانان بر اين متون و تإلیفات اصیل اسالمى نیز آغاز شد از چندى ترجمه مشروح و

اصلى رويكرد اروپايیان به تإلیفات مسلمانان را بتوان در عدم توانايى و استطاعت آنان در درك مطالب موجود 

  .ستدر كتب يونانیان و در نتیجه نیازشان به شرح و تفسیر گسترده و قابل فھم مطالب مذكور دان

با . در نھايت به آن برگردانده مى شد, زبان التین بود كه كلیه آثار ترجمه شده, زبان اصلى ترجمه در اروپا

اين زبان ھا در واقع نوعى واسطه و زبان فرعى . ترجمه به زبان ھاى محلى نیز انجام مى شد, اين حال

پانیا كاربرد داشتند و توسط به ويژه در اس)) سلتى((و )) كاستیلى((زبان ھاى . محسوب مى شدند

ترجمه به زبان فرانسوى نیز در حد بسیار محدودى انجام مى . مترجمان نخستین اسپانیا به كار مى رفتند

  ).(بود كه يھوديان پرچمدارش بودند)) عبرى((زبان , اما مھم ترين زبان فرعى ترجمه. شد

بود و از میان آن ھا دانشمندان بزرگى ظھور شمار يھوديان در سرزمین ھاى اسالمى زياد , در آن دوران

كردند كه با علوم اسالمى آشنايى كامل داشتند و عالوه بر تإلیف آثار ارزشمند علمى ـ كه عمدتا به زبان 

, با اين حال. ـ به ترجمه متون عربى اسالمى به عبرى و گاه التینى ھم اقدام مى كردند) (عربى بود

براى مثال ترجمه عبرى كتاب ; ى ـ عربى ديرتر از ترجمه ھاى التینى آغاز شدترجمه ھاى عبرى آثار اسالم

كتاب الحاوى . میالدى صورت گرفت يعنى در , يك قرن پس از ترجمه آن به التینى, قانون ابن سینا

يان آشنايى كامل يھود, علت اين امر. نیز چنین بود) (محمد بن زكرياى رازى و التصريف ابوالقاسم زھراوى

لذا ضرورتى براى ترجمه اين آثار به , با زبان عربى و امكان استفاده آن ھا از كتاب ھاى عربى ـ اسالمى بود

چند تن از مترجمان بزرگ , در نیمه دوم قرن دوازدھم میالدى, با اين وجود) .(زبان عبرى پديد نمىآورد

  .خن خواھیم گفتيھودى در اسپانیا ظھور كردند كه در جاى خود درباره آن ھا س

  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

5 
 

  زمینه ھاى فعالیت مترجمان

به جھت پیدايش نوعى بدبینى در میان , در آغاز رنسانس فكرى اروپا و ظھور انديشه اومانیستى

انديشمندان غربى نسبت به علوم دينى ـ كه ناشى از عملكرد نادرست اربابان كلیسا بود ـ و نیز نیاز 

شیمى و , فیزيك, نجوم, پزشكى(شتر به علوم طبیعى و تجربى توجه دانشمندان اروپا بی, جوامع اروپايى

در , لذا اولین آثارى كه از عربى ترجمه شد. معطوف گرديد) چون حساب و ھندسه(و علوم نظرى ...) 

  . ھمین زمینه ھا بود

 علت آن نیز پیدايش حركت جديدى در زمینه پزشكى اخیر. تفوق و برترى با علوم پزشكى بود, در اين میان

كه بزرگترين مركز درمانى و پزشكى اروپاى )) (مدرسه طب سالرنو((در اروپاى غربى بود كه بى شك 

مدارس پزشكى ديگرى نیز در , پس از آن. غربى در آن زمان محسوب مى شد را بايد طلیعه دار آن بدانیم

اى طب اولین آثار عربى بودند كه در كتاب ھ, از اين رو. تإسیس شد) (و شارتر) ( مون پلیه

ـ ترجمه . 'ه ـ در گذشته ) كنستانتین افريقايى((مدرسه سالرنو به وسیله 

  .و تإثیر به سزايى در شكوفايى علوم پزشكى در اين مركز داشتند) (شدند

ن مسلمان را ترجمه كردند كه برخى از آن ھا آثار بسیارى از پزشكا, مترجمان ديگر, به دنبال كار كنستانتین

ـ متوفى ) (يوھان افالسیوس((از جمله اين مترجمان . كتاب ھاى درسى مدارس مذكور قرار گرفتند

 م ـ را مى توان نام برد كه ھم عصر كنستانتین بود).(  

گرچه پزشكان . ترى برخوردار بودكار مترجمان علوم پزشكى از اھمیت بیش, در سده دوازدھم میالدى

ولى ھنوز پزشكى اروپا روى پاى خود نايستاده بود و كامال وابسته , اروپايى فعالیت ھايى را آغاز كرده بودند

آثار ارزشمندى از پزشكان اسالمى در اين قرن ترجمه شد كه از . به تجربه ھاى پزشكى مسلمانان بود

كتاب الطب الملكى على بن عباس اھوازى بود كه بسیارى از مھم ترين آن ھا ترجمه ھاى متعددى از 

كتاب قانون ابن سینا مھم ترين كتاب , پس از آن) .(نسخه ھاى آن ھا ھم اكنون در دسترس است

پس از پیدايش . پزشكى بود كه به التینى و سپس به عبرى ترجمه شد و ترجمه آن بارھا تكرار گرديد

م در  اين كتاب نخست در فوريه ; كتاب ھايى بود كه به چاپ رسید قانون از اولین, صنعت چاپ نیز

حتى سومین چاپ آن نیز پیش از انتشار كتاب كوچك . ايتالیا منتشر گرديد و پس از دو سال تجديد چاپ شد

در , ترجمه التین اين كتاب پانزده بار به چاپ رسید, میالدى تا سال ) ((جالینوس صورت گرفت

  )).(كتاب جالینوس فقط دو بار چاپ شد حالى كه

ژرارد ((طب منصورى او به وسیله . از كارھاى ارزشمند مترجمان اروپايى بود, ترجمه آثار رازى ھم

كتاب الحاوى او كه دايره . به التین و يك قرن بعد از عربى به عبرى ترجمه شد) (() كريمونايى

ـ يھودى اسپانیايى ـ به عبرى و سپس به التینى )) فرج بن سالم((توسط , المعارفى بزرگ در طب بود

 ترجمه اين آثار شھرت بسیارى را براى رازى به ھمراه داشت و اروپايیان او را به نام. ترجمه گرديد

  ).(نخستین آثار اسالمى به چاپ رسیده بودند, پس از چاپ قانون ابن سینا, آثار رازى) .(شناختند

معروف بود ـ  بزرگ ترين رساله جراحى اسالمى يعنى كتاب التصريف ابوالقاسم زھراوى ـ كه در اروپا به

ھم چنین بسیارى از كتاب ھاى ترجمه شده به . در ھمین قرن به التین و سپس به عبرى ترجمه شد

د كتاب ھاى زادالمسافر ابن مانن; پس از او مجددا ترجمه شد, وسیله كنستانتین آفريقايى در قرن يازدھم

  ) .(جزار و رسايل حنین بن اسحاق

به زبان , ھمزمان با تإلیف آن ھا, بسیارى از آثار پزشكان مسلمان در سده ھاى دوازدھم و سیزدھم نیز
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از اين قبیل است كتاب كلیات طب ابن رشد و كتاب التیسیر ابن . ھاى التینى و عبرى ترجمه مى شدند

در )) ابن نفیس((عالوه بر اين ھا آثارى از ) .(ه عبرى و سپس به التین ترجمه شدندكه نخست ب, زھر

و كتاب ھاى بسیارى در , در طب عمومى)) ابن میمون((در چشم پزشكى و )) ابن ھیثم((علم تشريح و 

  .در طى اين دوران ترجمه شدند, داروشناسى و گیاه شناسى و دامپزشكى

اولین آثار ترجمه شده در اين . ى بیش از ھمه مورد توجه مترجمان بودندكتاب ھاى رياض, پس از پزشكى

كتاب ھاى بازمانده از يونانیان مانند چھار رساله و پانزده مقاله اصولى اقلیدس و نیز كتاب االربعه , زمینه

ب جبر و اما در میان تإلیفات مسلمانان از ھمه مھم تر ترجمه كتا. بطلمیوس بودند كه از عربى ترجمه شدند

 اين كتاب دو بار تحت نام ھاى. مقابله خوارزمى بود كه آغازگر علم جبر در اروپا محسوب مى شود

ھم ) .(ترجمه شد كه ھم اكنون بعضى نسخه ھاى آن ھا موجود است)يا كتاب الخوارزمى( و

, ))ثابت بن قره حرانى((و نیز آثارى از  ))ابومعشر بلخى((و )) سھل بن بشر((چنین ترجمه رساله ھايى از 

  .از كارھاى ارزشمند در زمینه رياضیات بود... و)) فرغانى((, ))محمد بن موسى بن شاكر((

در آثار قديمى التینى يا ترجمه . قسمت اعظم دانش رياضیات التینى از منابع عربى اخذ شد, بدين ترتیب

ولى بخش اصلى آن مستقیما از , ى را مى توان يافتتنھا قسمت كوچكى از معلومات رياض, ھاى عبرى

  ).(متون عربى ـ اسالمى گرفته شده است

فعالیت مترجمان اروپايى در زمینه نجوم و ستاره شناسى ـ كه بخش اعظم علم مثلثات و ھندسه را نیز در 

ن از منابع عربى قسمت اعظم دانسته ھاى اروپايیا, در اين زمینه نیز. بر مى گرفت ـ بسیار گسترده بود

آن ھا ابتدا با ترجمه آثار يونانى نظیر كتاب ھاى اقلیدس و بطلمیوس ـ كه به زبان عربى موجود . تإمین شد

بود ـ شروع كردند و پس از آن كتاب ھاى دانشمندان مسلمان را ـ آثار نجومى و آثارى كه در شرح و تھذيب 

تعداد بسیارى از اين كتاب ھا , در قرن دوازدھم. كردندتإلیفات يونانى نوشته شده بود ـ به التین ترجمه 

از عالقمندان به نجوم و ) (يوحناى اشبیلى: ((زيرا تصادفا فعال ترين مترجمان اين دوره, ترجمه شد

فقط به نام , به جھت آن كه ذكر ھمه آثار ترجمه شده در اين زمینه در اين جا میسر نیست. رياضیات بود

  : از آن ھا اشاره مى كنیمبرخى 

 كتاب زيج خوارزمى و شرح فرغانى بر آن.  

 كتاب تھذيب مسلمه مجريطى بر المجسطى بطلمیوس و نیز شرح او بر زيج خوارزمى.  

 كتاب نجوم بتانى و شرح بیرونى بر آن.  

 آثار بنى شاكر و رسايل آن ھا در باب اشتباھات نجومى بطلمیوس.  

 ر اروپا بهزيج زرقانى ـ كه د معروف بود ـ كه مبناى زيجھاى طلیطله و لندن قرار گرفت.  

 تصحیح البطروجى ـ معروف به جابر بن افلح اشبیلى((و آثار بسیار ديگرى از , ـ بر كتاب مجسطى(( ,

  ).(انو ساير منجمان و ستاره شناسان مسلم)) ماشإ هللا منجم((, ))الكندى((, ))ثابت بن قره((

. علم نجوم را كه به مدت چندين قرن به دست فراموشى سپرده شده بود در اروپا زنده كرد, ترجمه اين آثار

بر اساس اين آثار , فعالیت ھاى ستاره شناسان بزرگ اروپايى در عھد رنسانس و شكوفايى علمى اروپا

 ـ  كپلر) ((م ـ   ) ))كوپرنیك((كارھاى دانشمندانى چون . صورت گرفت

ھنگامى كه منجمان مسلمان به اصالح مجسطى , در واقع. برگرفته از دانش مسلمانان بود, ...و) م

دنیاى التینى تازه مطالعه آن را آغاز كرده بود و زمانى كه , بطلمیوس و رفع اشتباھات آن سرگرم بودند

  ).(روپا تازه آن را كشف كردندمردم ا, مسلمانان به تخريب آن پرداختند
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از مترجمان فعال در . در زمینه علوم شیمى و فیزيك نیز آثار پراكنده اى از دانشمندان مسلمان ترجمه شد

در قرن سیزدھم . در كیمیا را ترجمه كرد)) خالد بن يزيد اموى((بود كه كتاب   )(آرتفیوس((اين زمینه 

  ).(نده اى ناشناس و چند كتاب ديگر در كیمیا ترجمه شدنیز كتاب لوح زبرجد از نويس

انجام شد ـ تحول بزرگى )) (( ايوگنیوس((ترجمه كتاب البصاير بطلمیوس از عربى ـ كه توسط , در فیزيك

در مكانیك و )) ثابت بن قره((, در نورشناسى)) ابن ھیثم((ترجمه آثارى از , عالوه بر آن. در اروپا پديد آورد

  ).(را نیز بايد خاطر نشان كرد)) ابن وافد((و )) كندى((سايلى از ر

قريب دو قرن پس , اولین آثار فلسفى. با تإخیر زمانى زيادى آغاز شد, ترجمه آثار فلسفى عربى ـ اسالمى

علت . از آغاز نھضت ترجمه ـ يعنى در قرون سیزدھم و چھاردھم میالدى ـ به زبان ھاى التین ترجمه شدند

تإخیر را نیز مى توان در رويگردانى انديشمندان عصر رنسانس از مباحث نظرى فلسفه و حكمت الھى  اين

  .جستجو كرد, كه مدتھا در كلیساھا بدان پرداخته شده بود

  

  نخستین مراكز ترجمه در اروپا

زه سیسیل حو((, ))حوزه اسپانیا: ((انتقال فرھنگ و تمدن اسالمى به اروپا از سه مركز اصلى صورت گرفت

آن مراكزى كه نقش اصلى در نھضت ترجمه علوم , در اين میان)). حوزه شرق مديترانه((و )) و ايتالیا

حوزه شرق مديترانه گرچه طى جنگ ھاى صلیبى . حوزه اسپانیا و حوزه سیسیل بودند, اسالمى داشتند

از اين رو در بخشى از . شتولى در زمینه ترجمه متون اسالمى جايگاه بلندى ندا, اھمیت خاصى پیدا كرد

  .تنھا به دو حوزه اسپانیا و سیسیل مى پردازيم, مراكز ترجمه

  

 حوزه اسپانیا  

م به دست سرداران مسلمان  / ' ه سرزمین اسپانیا ـ و به طور دقیق تر شبه جزيره ايبريا ـ در سال 

در كمتر از , و مشكالت خارجىفتح شد و علیرغم ناھمگونى ساختار جمعیتى و اختالفات سیاسى داخلى 

م سرآغاز  / ' ه تشكیل دولت اموى در سال . نیم قرن دولت مقتدر اسالمى در آن پا گرفت

م و روى كار  / ' ه با انقراض آنان در . بود) (شكوفايى فرھنگ و تمدن اسالمى در اين سرزمین

تصرف شھر , ل ھموار گرديد كه نخستین گام آنراه براى پیشروى مسیحیان شما, آمدن دولت ھاى طوايف

ـ  (و سالطین موحدين ) 'ه ـ  (از اين پس امیران مرابطین ) .(بود' هطلیطله در سال 

 (ـ دولت ھاى اسالمى شمال آفريقا ـ بر اندلس فرمان مى راندند) 'ه . ( آخرين دولت اسالمى

ـ بخش كوچكى در جنوب ) (بود كه فقط بر سرزمین غرناطه) ـ ' ه (خاندان بنى نصر , اندلس

پادشاه كاتولیك )) فرديناند((م توسط  / ' ه و دولتشان در سال ) (اسپانیا ـ حاكمیت داشتند

  ).(اسپانیا برچیده شد

ھر فرھنگ و يكى از بارزترين و شكوفاترين مظا, مسلمانان در طى ھشت قرن حضور فعال خود در اندلس

دوره رشد و توسعه علوم اسالمى محسوب مى شود , دوره حكومت امويان. تمدن اسالمى را پديد آوردند

حكم ((كه به تإسیس كتابخانه ھا و مراكز آموزشى متعدد ممتاز بود و مھم ترين آن ھا كتابخانه بزرگ 

  ).(اب داشتبود كه به قولى چھارصد ھزار جلد كت) 'ه ـ  )) (المستنصر اموى

دوره ھاى بعدى نیز شاھد تحوالت و فعالیت ھاى علمى فراوان و ظھور دانشمندان بزرگى در رشته ھاى 

, ستاره شناس)) مسلمه بن احمد مجريطى((, طبیب و جراح)) ابوالقاسم زھراوى((مختلف علوم نظیر 
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آثار علمى آنان نیز از . فتندبود كه شھرت جھانى يا... و)) ابن رشد((, ))خاندان بنى زھر ابن طفیل((

معتبرترين كتب علمى اسالمى بود و بسیارى از آن ھا در نھضت ترجمه به زبان ھاى اروپايى ترجمه 

  ).(شد

ھم , گذشته از مسیحیان اسپانیا. در واقع گذرگاه اصلى انتقال فرھنگ مسلمانان به اروپا بود, اسپانیا

مین ھاى اسالمى اسپانیا در ارتباط بودند و افزون بر مراودات كیشان آن ھا در فرانسه و ايتالیا با سرز

حتى برخى از آنان براى تحصیل علوم به شھرھاى اسالمى اسپانیا سفر مى , تجارى و سفرھاى زيارتى

میالدى ـ نام برد كه مدت ھا در اين نواحى  ـ متوفاى   )(گربرت((كردند كه از آن جمله مى توان از 

) .(به مقام پاپى رسید)) سیلوستر دوم((ل رياضیات و حساب مشغول بود و بعدھا با عنوان به تحصی

توسعه مرزھاى سیاسى مسیحیان اسپانیا و تصرف سرزمین ھاى اسالمى موجبات دستیابى اروپايیان به 

اى انديشه اين امر به نوبه خود انگیزه اى براى تحول فكرى و احی. ذخاير علمى مسلمانان را فراھم ساخت

ترجمه متون , علمى آن ھا و آغازگر حركت علمى جديدى در قرن دوازدھم میالدى بود كه نخستین گام آن

  .علمى از زبان عربى بود

اولین , میالدى ـ  ـ اسقف اعظم شھر طلیطله ـ در بین سال ھاى ) (دون ريموند((

دانشمندان بسیارى را در آن گرد آورد و آن ھا را به ترجمه دارالترجمه رسمى را در اين شھر بنیان گذارد و 

بلكه در , البته ترجمه آثار اسالمى در اسپانیا به اين مركز منحصر نماند) .(علوم اسالمى مإمور ساخت

بى شك دستاوردھاى اين حوزه . گوشه و كنار اسپانیا مترجمان التینى دست به ترجمه اين آثار زدند

اين امر نیز ناشى از برترى علمى و فرھنگى . ا بیش از فعالیت خود حوزه سیسیل بودفرھنگى براى اروپ

حوزه اسپانیا نسبت به حوزه سیسیل در حیطه معارف اسالمى و آشنايى بیشتر اسپانیايى ھا با زبان 

  ).(عربى و متون و علوم اسالمى بود

  

  مترجمان حوزه اسپانیا

عده اى از دانشمندان اسپانیايى و غیر , شكیل دارالترجمه طلیطلهھمزمان با ت, در قرن دوازدھم میالدى

اسپانیايى در حوزه اسپانیا به ترجمه متون عربى ـ اسالمى پرداختند كه در اين جا به چند تن از ايشان 

  :اشاره مى كنیم

  

  ) (يوحنا اشبیلى

در  تا  ور علمى او بین سال ھاى ظھ. يوحنا از يھوديان اسپانیا بود كه به دين مسیحیت گرويد

ترجمه ھاى او با . مشغول شد)) دون ريموند((شھر طلیطله بود كه در آن جا به خدمت اسقف اعظم 

بدين شكل كه يوحنا متن عربى را , انجام مى شد)) دومنیگو گونديسالوو((ھمكارى شخص ديگرى به نام 

. ترجمه مى كرد و دومنیگو آن ھا را به التین برمى گردانید) از زبان ھاى محلى اسپانیا(به زبان كاستیلى 

طب و فلسفه بود , نجوم, كتاب و رساله در زمینه ھاى حساب شامل , متونى كه او از عربى ترجمه كرد

از میان . كه مبناى رياضیات اعشارى در اروپا قرار گرفت, كه از مھم ترين آن ھا كتاب حساب خوارزمى است

 ابومعشر بلخى و مسلمه مجريطى از اھمیت , ثابت بن قره, كتاب ھاى بتانى, در باب نجوم ترجمه او

ترجمه ھاى او در فلسفه شامل ھفت اثر از جمله رساله فى العقل كندى احصإ العلوم . بیشترى برخوردارند

  ).(فارابى و قسمتى از كتاب الشفإ ابن سینا و مقاصدالفالسفه غزالى است
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از آن . میالدى به چاپ رسیدند و  كتاب ھا با ظھور صنعت چاپ در طى سده ھاى  بسیارى از اين

م در  ھم چنین كتاب الموالید ابن خیاط در . م منتشر شد جمله كتاب نجوم فرغانى بود كه در 

  ).(م در آكسبورگ چاپ شدند نورنبرگ و رساله فى العقل كندى در سال 

  

  )(ودومنیگو گونديسالو

آثارش بیشتر در اين , او ھمكار يوحناى اشبیلى در ترجمه متون اسالمى بود و چون متمايل به فلسفه بود

قسمت اعظم . بیشتر در محدوده رساله ھا و تإلیفات مسلمانان حايز اھمیت است, فعالیت او. زمینه است

ھا و تھذيب ھاى او به قلمرو مسیحیت التینى وارد اقتباس , فلسفه اسالمى اسپانیا از طريق ترجمه ھا

  ).(بود)) ابن جبرول((و )) فارابى((او خود آثارى در فلسفه داشت كه سخت تحت تإثیر آثار . شد

  

  )(ھوگو سانتااليى

سر رشته  ھوگو در نجوم و كیمیا. در شمال غرب اسپانیا به دنیا آمده بود)) سانتاال((او احتماال در شھر 

او ظاھرا با . مى زيست)) در خدمت اسقف شھر طرسونه . متا  داشت و از سال 

اثر  ترجمه ھاى او بیشتر در نجوم و كیمیا است كه شامل . دارالترجمه طلیطله رابطه اى نداشته است

, صد كلمه بطلمیوس,  منجمكتاب الموالید ماشإ هللا, شرح بیرونى بر كتاب نجوم بتانى: از جمله; مى شود

  ).(و قديمى ترين ترجمه التینى درباب كیمیا از كتابى به نام لوح زبرجد

برخى از مترجمان غیر اسپانیايى نیز در اين حوزه فعالیت داشتند كه مھم , گذشته از مترجمان اسپانیايى

منجم و كیمیاگر انگلیسى كه در حدود , انرياضى د) رابرت چسترى: ((ترين آن ھا عبارتند از

  تا  م در اسپانیا به سر مى برد و از  تا ترجمه ھاى او از آثار . م در لندن بود

اين نخستین . اسالمى شامل ھفت كتاب است كه مھم ترين آن ھا كتاب جبر و مقابله خوارزمى است

ھم چنین ترجمه صناعه االحكام كندى و رساله اى در . شدم انجام  ترجمه كتاب مذكور بود كه در 

و   )(پیر معزز((به درخواست )) رابرت چسترى. ((باب اسطرالب منسوب به بطلمیوس از آثار اوست

به  م آغاز و در  م نخستین ترجمه التینى قرآن را در  در )) ھرمان دالماتیايى((با ھمكارى 

  ). (انیداتمام رس

  

  ) (ھرمان دالماتیايى

سھل بن ((از آثار مھم او ترجمه رساله اى از . م در اسپانیا بود تا  او در پاريس تحصیل كرد و از 

كتاب المدخل ابومعشر بلخى و شرح مسلمه مجريطى بر كتاب , ترجمه زيج خوارزمى, در نجوم)) بشر

دو رساله علیه , مان با ترجمه قرآن كه با ھمكارى رابرت چسترى انجام مى داداو ھمز. بطلمیوس بود

  ).(نوشت)) آيین محمدى((و )) امت اسالم((اسالم به نام ھاى 

  ) )افالطون تیولى

ترجمه . م در بارسلون اسپانیا مى زيست تا  رياضى دان و منجم ايتالیايى كه طى سال ھاى 

اعمال , او ھمچنین زيج بتانى. اولین اثر ترجمه شده از آثار بطلمیوس بود, كتاب االربعه بطلمیوساو از 

  ).(را ترجمه كرد)) ابن خصیب((و )) ابن خیاط((الھندسه ابراھیم بن برحیه و چند رساله ديگر در نجوم از 
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  ) (رو دولف بروگسى

دالماتیايى بود كه شرح مسلمه مجريطى بر كتاب بطلمیوس و كتاب  منجم فالماندى و از شاگردان ھرمان

  ).(اسطرالب او را ترجمه كرد

  

  )(ژرارد كريمونايى

ژرارد از بزرگ ترين مترجمان حوزه . ولى مدت زيادى از عمرش را در اسپانیا گذرانید, او نیز ايتالیايى بود

عالقه زياد او . ادامه داشت م آغاز و تا  عالیت او در اسپانیا از ف. اسپانیا و شايد ھمه اعصار بود

به كتاب المجسطى او را به شھر طلیطله اسپانیا كشانید و چون در آن جا فراوانى آثار علمى مختلف به 

 او تا پايان عمرش در . به آموختن زبان عربى و ترجمه آثار مذكور پرداخت, زبان عربى را مشاھده كرد

كلیه فعالیت ھاى او و شاگردانش در طلیطله ـ كه . م ھمه ھمت خويش را صرف ترجمه اين كتاب ھا كرد

  .بھترين مكان براى اين كار بود ـ صورت گرفت

وسعت كار او اين توھم را ايجاد كرده است كه او رھبرى نھضت . ژرارد در شاخه ھاى مختلف علوم كار كرد

اثر است كه  آثار ترجمه اى او از عربى به التین شامل . داشته است ترجمه در طلیطله را به دست

شامل برخى كتاب ھاى ارسطو و شاگردان او و دانشمندان مسلمان پیرو مكتب ارسطو و نیز برخى از 

  .نجومى و فیزيك دانشمندان مسلمان مى شود, ارزنده ترين آثار رياضى

سه مقاله از ثابت بن , زيج زرقانى, جابر بن افلح اشبیلىآثار او در نجوم شامل ترجمه اصالح المجسطى 

زيج جیھانى و كتاب ھا و رساله ھاى متعددى از دانشمندان مسلمان مى , جوامع علم النجوم فرغانى, قره

آثار پسران موسى بن شاكر و كتاب اعمال الھندسه از , در رياضیات نیز كتاب جبر و مقابله خوارزمى. شود

  ).(شروحى بر آثار اقلیدسى را ترجمه كردمولفى ناشناس و 

مايحضره الطبیب و , طب المنصورى, او مجموعه تإلیفات رازى الحاوى, گذشته از آثار يونانیان, در زمینه طب

, قانون ابن سینا و آثارى در داروشناسى از يعقوب كندى, اوجاع المفاصل و كتاب التصريف ابوالقاسم زھراوى

آثار او در فلسفه اسالمى شامل ) .(را به التین برگرداند)) ابن ماسويه((و )) یونابن سراب((, ابن وافد

او ھم . چھار اثر از كندى و كتاب حنین بن اسحاق مى باشد, شرح فارابى بر كتاب ارسطو و احصإ العلوم او

) در شیمى(رازى  و كتاب ھايى از جابر بن حیان و, )در فیزيك(چنین كتاب ھايى از ثابت بن قره و ابن ھیثم 

  ).(ترجمه كرد

حضور و فعالیت دانشمندان و مترجمان يھودى بود كه از مشھورترين , يكى از ويژگى ھاى مھم حوزه اسپانیا

در ) م ـ  (ابن عزرا . را مى توان نام برد)) ابراھیم بن برحیه((و )) ابراھیم بن عزرا((آن ھا 

دو رساله , از آثار ترجمه اى او به عبرى. آگاھى زيادى در دست نیست درباره تحصیالت او. طلیطله زاده شد

نجومى از ماشإ هللا منجم و شرح بیرونى بر زيج خوارزمى است كه كتاب اخیر تنھا از طريق ترجمه او در 

نیز رياضیدان و فیلسوف اسپانیايى بود كه با ) م متوفاى (ابراھیم بن برحیه ) .(اروپا معرفى شد

  .ر مترجمان اسپانیا ھمكارى داشتساي

بود كه ترجمه ھاى او ) م ـ  )) (موسى پسر سموئیل((از ديگر مترجمان يھودى اسپانیا 

, اثر مى شد و بخش مھم آن ھا شروح ابن رشد بر آثار يونانیان و چند اثر از جابر بن افلح مشتمل بر 

  ).(سافر ابن جزار بودقانون و االشارات ابن سینا و زادالم, البطروجى
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 حوزه سیسیل  

اما , ـ از امراى تابع عباسیان در افريقیه فتح شد)) اغلبیان((ھجرى به دست  جزيره سیسیل به سال 

سیسیل را تحت حكم خود درآوردند و )) فاطمیان((سپس ) .(آن ھا نتوانستند بر تمام جزيره استیال يابند

از اوايل قرن پنجم ھجرى . جانب آن ھا بر اين جزيره حكمرانى كردند از)) كلبیان((ھجرى  از سال 

م تمام جزيره را به تصرف  ' ه حمالت نورماندىھا از ايتالیا بر سیسیل آغاز شد و سرانجام در 

  ).(خويش درآوردند و بر حاكمیت مسلمانان بر آن خاتمه دادند

آن ھا سواحل جنوبى ايتالیا را كه , سیل محدود نمى شدحضور مسلمانان در اين حوزه فقط به جزيره سی

اين . پادگان ھايى در اين نواحى داشتند, نزديك ترين جا به سیسیل بود مورد ھجوم قرار مى دادند و اغلب

  ).(ولى تإيیدى بر حضور دايمى مسلمانان در اين ناحیه بود, پیروزىھا اگر چه دوام زيادى نداشت

يكى از مراكز تمدن و فرھنگ اسالمى بود كه پس از استیالى , لمانانسیسیل در طى حكومت مس

حاكمان نورماندى سیسیل كه ھم سیاست مسالمت . تا مدتى اين خصلت را حفظ كرد, نورماندىھا بر آن

نقش زيادى در انتقال فرھنگ و , جويانه اى نسبت به مسلمانان داشتند و ھم دوستدار و حامى علم بودند

شريف : ((م جغرافى دان بزرگ مسلمان ـ  )) راجر دوم. ((ه اروپا داشتندتمدن اسالمى ب

م ھمواره عده اى از  ـ فردريك دوم((را به دربار خود فرا خواند و )) ادريسى

  ).(انديشمندان مسلمان را در كنار خود گرد مىآورد

اين جزيره مركز انتقال فرھنگ , المى در سیسیل رواج داشتدر طى سال ھاى متمادى كه فرھنگ اس

جريان فعال ترجمه متون اسالمى نخست از اين ناحیه آغاز شد و اولین , در واقع. اسالمى به اروپا گرديد

حوزه سیسیل ـ در اين گفتار ـ شبه جزيره ايتالیا را نیز در بر مى گیرد كه . مترجمان از اين حوزه برخاستند

. وازده و سیزده میالدى از مراكز فعال فرھنگى اروپا بود و مدرسه طب سالرنو در آن قرار داشتدر قرن د

مھم ترين , ولى در سده ھاى دھم و يازدھم میالدى, تاريخ تإسیس اين مدرسه به درستى معلوم نیست

میالدى آثار پزشكى اين مدرسه در ابتداى قرن يازدھم . مركز پزشكى و درمانى اروپا محسوب مى شد

  .ظھور و بروز يافت

, با اين ھمه; توسعه علوم پزشكى در مدرسه سالرنو مرھون علوم اسالمى و كار مترجمان التینى بود

حتى فعالیت اين مدرسه در سده دوازدھم میالدى ـ كه عصر طاليى آن بود ـ با مراكز علوم اسالمى قابل 

در اين جا به . اكز فعال ترجمه در حوزه سیسیل بودمدرسه طب سالرنو از مر, به ھر حال) .(مقايسه نبود

  :نام چند تن از مترجمان فعال اين حوزه اشاره مى كنیم

  

  ) (كنستانتین افريقايى

مسلمان مسیحى شده اى بود كه در تونس به دنیا آمد و تحصیالتش را در شمال , كنستانتین مسیحى

پس از . طبیب مسلمان ديدار كرد)) ابن بطالن((با , ھايش به عراق و سوريهاو در طى سفر. افريقا آغاز كرد

و از آن جا به سالرنو سفر كرد و چون عقب ماندگى . مدتى به عنوان دارو فروش به سیسیل رفت, آن

او براى تحصیل به مصر رفت و پس از . به فكر آموختن طب به آن ھا افتاد, پزشكى ھم كیشان خود را ديد

ا انبوه تإلیفات مسلمانان به سالرنو بازگشت و در آن جا ھمه ھمت خود را بر ترجمه اين كتاب ھا ب, چندى

تحول بزرگى در , ترجمه ھاى فراوان او از عربى به عبرى) .(میالدى درگذشت گماشت تا در سال 
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) (() اوتو((شاگردانش ظاھرا او به زبان التین تسلط نداشت و در تصحیح فنون از . پزشكى اروپا پديد آورد

مھم ترين آثار ترجمه اى او بخش بزرگى از كتاب الطب الملكى نوشته على بن عباس . كمك مى گرفت

او ھم چنین كتاب . كتاب زادالمسافر ابن جزار و رساله چشم پزشكى از حنین بن اسحاق بود, اھوازى

. ـ شھرت يافت ترجمه كرد كامل الصناعه على بن عباس اھوازى را كه به التین به نام ـ

گشايشى در علوم , ترجمه كتاب الطب الملكى ھم كه نخستین كتاب طب عمومى ترجمه شده بود

  ).(پزشكى اروپا بود

ترجمه كتاب ھاى بسیارى از دانشمندان يونانى و مسلمان به كنستانتین نسبت داده شده است و شمار 

ور مى شد كه در بین آثار كنستانتین نسخه ھايى از تإلیفات خود او پیشتر تص. دقیق آن ھا معلوم نیست

اين تصور ناشى از آن بود كه او بیشتر ترجمه ھاى خود را بدون ذكر نام مولف كتاب و حذف . نیز وجود دارد

از متن كتاب ھا يا حتى با قرار ) و آن چه احتمال داشت ھويت كار او را مشخص سازد(تمام نام ھاى عربى 

او فقط برخى نوشته ھاى بقراط و جالینوس را كه ترجمه . دن نام خود به جاى نام مولف ارايه كرده بوددا

اين مسإله زمانى آشكار ) . (به نام خود معرفى نكرد, عربى آن ھا در آثار حنین بن اسحاق موجود بود

ديمیتريوس ((و ) (() استفان لمباردى. ((شد كه اصل عربى كتاب ھاى مذكور پیدا شد

نخستین كسانى بودند كه پى بردند او كتاب شفإ العیون حنین بن اسحاق را ) (() سیسیلى

پس از چندى . به خود نسبت داده است را با عنوان)) ابن جزار((و كتاب زادالمسافر  تحت نام

را نیز به خود نسبت داده و كتاب جراحى او ھمان ) )اسحاق اورانیوس((معلوم شد كه او كتاب ھايى از 

  )!(ترجمه كتاب على بن عباس اھوازى و كتاب شیمى او متعلق به محمد بن زكرياى رازى است

  

  ) (آدالرد باثى

 تا میالدى به دنیا آمد و مدتى در نورماندى و فرانسه به سر برد و بین سالھاى  او احتماال در 

 مدتى نیز در سیسیل اقامت داشت و در سفرى كه به شرق داشت. م به سالرنو عزيمت كرد ,

آثار عربى ترجمه شده در زمینه , مھم ترين و ممتازترين كارھاى او. مدتى در انطاكیه و طرسوس اقامت كرد

تانژانت ھا  مانند تصحیح مسلمه مجريطى و زيج خوارزمى كه شامل جداول سینوس ھا و; رياضیات است

ترجمه مقدمات , كتاب ديگر. از طريق ھمین كتاب بود كه دانش مثلثات اسالمى به اروپا راه يافت. است

  ). (حساب خوارزمى و نیز پانزده مقاله اصولى اقلیدسى از متن عربى آن بود

  

  )(استفان انطاكى

در حدود . لرنو به تحصیل پرداخت و پزشكى حاذق گرديداستفان در شھر پیزاى ايتالیا به دنیا آمد و در سا

  م به انطاكیه سفر كرد و در ھمین سال ترجمه كتاب الطب الملكى على بن عباس اھوازى را به

اھمیت كار استفان در افزودن . اتمام رسانید كه قسمت ھايى از آن قبال توسط كنستانتین ترجمه شده بود

جز اين ; او ھم چنین نسخه اى از كتاب المإمونى فى الطب را ترجمه كرد. اب بودواژه نامه اى در انتھاى كت

  ).(او كتاب ھاى بسیار ديگرى از عربى به التین ترجمه كرد, ھا

ناگفته نگذاريم كه در حوزه سیسیل مترجمان ديگرى نیز فعالیت داشته اند كه اھمیت كار آنان كمتر از افراد 

تنھا مربوط به دوران آغازين , اين جا درباب نھضت ترجمه متون اسالمى بیان شدآنچه در . مذكور بوده است

نھضت ترجمه كمابیش تا قرن . اين نھضت در سده يازدھم و اوج فعالیت آن در سده دوازدھم میالدى است
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ترجمه آثار فلسفى و حكمت , به خصوص در سده ھاى سیزدھم و چھاردھم. شانزدھم میالدى ادامه يافت

كتاب ھاى ترجمه شده , با ظھور صنعت چاپ از قرن پانزدھم به بعد نیز. ح وسیعى آغاز شددر سط

دانشمندان مسلمان بارھا چاپ و منتشر گرديد و به عنوان كتاب ھاى درسى در دانشگاه ھا و مراكز علمى 

  .اروپا به كار گرفته شد

  :پى نوشت ھا

  .تاريخ و تمدن ملل اسالمى ـ دانشگاه تھراندانشآموخته حوزه علمیه قم و دانشجوى دكترى *. 

 .دفتر نشر فرھنگ , تھران(, چاپ اول, ترجمه عبدالرحیم گواھى, فرھنگ اسالم در اروپا, زايگرد ھونكه

  .ص , ج ) ش, اسالمى

 .ھمزمان با . طوايفى از اقوام شمال اروپا بودند كه در نواحى اسكانديناوى و دانمارك سكونت داشتند

قسیم امپراتورى روم به نواحى جنوبى و مركز اروپا مھاجرت كردند و مجاور مرزھاى امپراتورى روم اقامت ت

كردند و به ھنگام ضعف امپراتورى روم غربى به تاخت و تاز در قلمرو آن پرداختند و سرانجام با غلبه بر ساير 

, تاريخ تمدن, ھانرى لوكاس: ك.ر. طوايف مھاجم شمالى جايگزين رومیان در اروپاى غربى و مركزى شدند

  .ـ  ص , ج ) ش , انتشارات كیھان, تھران(, چاپ چھارم, ترجمه عبدالحسین آذرنگ

 .بنگاه ترجمه و , تھران(, چاپ اول, ترجمه فرنگیس شادمان, انحطاط و سقوط امپراتورى روم, ادوارد گیبون

  .ص , فرھنگ اسالم در اروپا, ھونكهزايگرد : ك.ـ ر ص , ج ) ش, نشر كتاب

 . است و در )) متعلق به مدرسه قرون وسطى((و يا )) مدرسه اى((اسكوالستیك در لغت به معناى

اصطالح شاخه اى از فلسفه و حكمت الھى بود كه در قرون وسطى در مدارس و ديرھاى وابسته به كلیسا 

  .تدريس مى شد

 .دفتر نشر فرھنگ اسالمى, تھران(, چاپ اول, عبدالرحیم گواھى ترجمه, شرق شناسى, ادوارد سعید ,

ص , )ش.  

 .ص , ھمان.  

  

 .ص , ھمان, ھونكه  و.  

 .ص , ھمان.  

 .يعقوب مرسل در آن است و زايران مسیحى  شھرى در شمال غرب اسپانیا است كه آرامگاه قديس

  .مى خواندند)) شنت ياقب((مسلمانان اين شھر را . براى زيارت بدان جا مى رفتند

 .وزارت علوم و آموزش , تھران(, چاپ اول, ترجمه صدرى افشار, جرج سارتون مقدمه اى بر تاريخ علم

  .ص , ج ) ش, عالى

 .ص , ھمان.  

 .انتشارات جاويدان, تھران(, چاپ اول, ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ اسالم, براھیم حسنحسن ا ,

ج ) ش , ص.  

 .دار صادر, بیروت(, چاپ اول, الكامل فى التاريخ, عزالدين على ابن االثیر ,ج) ش ,ص  و
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.  

 .انتشارت علمى و فرھنگى ,تھران(, چاپ اول, ترجمه لطفى, تاريخ سیسیل, احمد عزيز ,ص ) ش

.  

 .انتشارات سمت, تھران(چاپ اول , ترجمه عبدالحسین آذرنگ, تاريخ علم, ويلیام دامپى ير ,ش( ,

  .ص

 .ھمان.  

 .ج , پیشین, سارتون , ص.  

 .ص , ھمان .در شرح حال ابراھیم بن برحیه و ابن میمون و ابراھیم بن عزرا.  

 . م (ابوالقاسم خلف بن عباس زھراوى او صاحب . طبیب اندلسى به شھر الزھرإ منسوب است) 'ه

  .تإلیفات چندى در طب است كه مھم ترين آن ھا التصريف لمن عجز عن التإلیف در باب جراحى است

 .ص , پیشین, سارتون.  

 .بنیاد , مشھد(چاپ اول , مه اسدهللا آزادترج, علوم اسالمى و نقش آن در تحول جھان, آلدو میه لى

  .ص ) ش, پژوھشھاى اسالمى

 .ھمان.  

 .ص , پیشین, سارتون.  

 .ج , پیشین, ھونكه , ص.  

 .ھمان.  

 .ص , پیشین, سارتون.  

 .ج , پیشین, ھونكه , ص.  

 .ص , پیشین, سارتون.  

 .ھمان.  

 .ص , نپیشی, سارتون.  

 .ص , ھمان.  

 .ھمان.  

 .ص , ھمان.  

 .ص , ھمان  و.  

 .ھمان ,.  

 .موسسه المعارف, بیروت(, چاپ اول, تاريخ افتتاح االندلس, محمد بن عمر ابن قوطیه , ص) 'ه  ـ

.  

 .ج , پیشین, ابن االثیر , ص.  

 .ص , ھمان.  

 .انتشارات , تھران(, چاپ اول, ترجمه آيتى, تاريخ دولت ھاى اسالمى در اندلس, مد عبدهللا عنانمح

  .ج , )ش, كیھان
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 .ھمان.  

 .انتشارات دانشگاه تھران, تھران(چاپ اول , اسالم در غرب, على امیر , ص ) ش.  

 .ص , ھمان.  

 .ص , پیشین, میه لى.  

 .ھمان.  

. وزاره الثقافیه, بغداد(, چاپ اول, اثر العرب و االسالم فى النھضه االروبیه, حسین كامل , ص ) 'ه

.  

 .ص , پیشین, سارتون.  

 .ص , پیشین, میه لى.  

 .ص , پیشین, سارتون ص , پیشین, ـ میه لى.  

 .ص , پیشین, سارتون.  

 .ھمان.  

 .ص , ینپیش, میه لى.  

 .ص , ھمان.  

 .ص , پیشین, سارتون.  

 .ص , ھمان.  

 .ص , ھمان.  

 .ص , ھمان.  

 .ص , ھمان.  

 .ص , پیشین, میه لى.  

 .ص , پیشین, ابراھیم حسن.  

 .ص , پیشین, عزيز احمد.  

 .ص , ھمان  ـ.  

 .ص , پیشین, میه لى.  

 .ص , پیشین, ھونكه.  

 .ص , پیشین, میه لى.  

 .ص , پیشین, كامل حسین.  

 .ص , پیشین, ھونكه.  

 .ھمان.  

 .ص , پیشین, سارتون.  

 .ص , پیشین, میه لى.  
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  ). 'ه , دار صادر, بیروت(, , الكامل فى التاريخ, عزالدين على, ـ ابن االثیر
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انتشارات , تھران(, ترجمه عبدالمحمد آيتى, تاريخ دولت ھاى اسالمى در اندلس, محمد عبدهللا, ـ عنان
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بنیاد پژوھش ھاى , مشھد(, ترجمه اسدهللا آزاد, علوم اسالمى و نقش آن در تحول جھان, آلدو, ـ میه لى

  ).ش , اسالمى

, دفتر نشر فرھنگ اسالمى, تھران(, ترجمه عبدالرحیم گواھى, فرھنگ اسالم در اروپا, زايگرد, ـ ھونكه

 ش.(  
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