
  

 ترجمه متون مسلمین در اروپا
 )میالدى 13و  12ھاى  قرن(

 1محمد رضا ناظرى 
ِ میـان شـرق و غـرب نیــاز بـه  براى روشن شدن روابط و تعامالت فرھنگى و علمى

در اين میان فھم روابط شرق و غــرب در . باشد ترى در اين زمینه مى تحقیقات بیش
ِ جھان اسالم و مسـیحیت در ايـن  دوران میانه و در حقیقت روابط فرھنگى و تمدنى

چـرا كـه در ايــن دوره، تمـدن اسـالمى بــا تمـدن . باشـد دوران، بسیار بااھمیت مـى
ِ غرب در تعاملى نزديك و شديد بوده است ھدف ما در اين نوشتار، توجــه . مسیحى

به روابط و تعامالت تمدنى و علمى جھان اسالم و مسیحیتِ غرب در قـرون پايانــى 
ندى چنـد  دوران میانه مى نگ و تمـدن اســالمى طـى فراي باشـد؛ دورانــى كـه فرھ

اى كه به عصر زرين تمدن اسالمى مشــھور گشــته انـوار  ى دوره اى و تجربه مرحله
در ايـن . ى طالبان علــم و انديشـه بــود علمى و فرھنگى آن روشنى بخش انديشه

تـرين انــواع روابــط معنــوى دو تمــدن يعـنى انتقـال و  میان توجه ما بـه يكــى از مھـم
ھــاى دوازدھــم و ســیزدھم  ى متــون مســلمانان توســط اروپايیــان در قــرن  ترجمــه

 .میالدى معطوف است

 .اسالم، مسیحیت، غرب، نھضت ترجمه، اندلس، سیسیل: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

ھاى ديگر، افــت و خیزھـاى متعـددى  ساز، مانند بسیارى از تمدن اسالم به عنوان دينى تمدن
بنابراين اگر بخواھیم از فراينـدى كـه فرھنـگ و تمـدن اسـالمى از . را پشت سر گذارده است

مى تـوانیم سـه مقطـع مھـم را شناسـايى  قرن اول تا ھفتم قمرى طى نموده بحث نمــايیم، 
 :كنیم

ى گــذر، و فتوحــات گســترده، شــاھد اخــذ علــوم از ملــل مختلــف  در مقطــع اول، پــس از دوره
به  ى اصلى در ايـن راه، ترجمـه شیوه. ھستیم...) ھندى، ايرانى، مصرى و( لف  تب مخت ى ك

 :ى كرومبى بنا به گفته. باشد باشد و اوج اين مقطع، قرن سوم قمرى مى زبان عربى مى
ً ترجمـه مه در اين زمان تقريبا قرار  ى ھ باختر  ھان  ى متــون يونـانى كـه بعـدھا در دسـترس ج

 2.گرفت، به عربى موجود بود
ين تمدن اسالمى  -در مقطع دوم  ّ ى علوم و معارف قـديم،  ما شاھد تكامل و توسعه -عصر زر

در ايــن مرحلــه انديشــمندان مســلمان، نبــوغ و . توســط انديشــمندان اســالمى ھســتیم
ق خود را در جھت تصحیح و توسعه انديشه ّ ى علوم گذشته و ھم چنین ايجـاد علــوم  ھاى خال

مه مـى اوج  3.باشـیم جديد، به كار بردند و ما شاھد تولد علوم اسالمى بـه معنـاى خـاص كل
مرى مـى ھارم و پنجـم ق قرن چ سته. باشـد اين مقطع  ى  در واقـع آن چـه مسـلمانان را شاي

ى نوآورى و سعى در ابتكــار، خالقیـت، تركیـب و  كند، ورود آنان به مرحله تحسین و تكريم مى
له مه و اقتبـاس بـه   بازسازى و در نھايت تعمیق و گسترش علومى اسـت كـه در مرح ى ترج

 .دست آورده بودند
مدن اسـالمى  دوره -مقطع سوم  نگ و ت ِ فرھ قرن  -ى ركود علمـى و عقلـى ً از اواخـر  حـدودا

لف . گردد پنجم قمرى آغاز مى در اين دوره ھر چند علوم عقلى در جھان اسالم به داليل مخت
قرون پیشـین ھـم  اما تمدن اسالمى بـه واسـطه 4گذارد، رو به انحطاط مى ى دسـتاوردھاى 

قوت و غنـاى بیـش چنان نسبت به تمدن ین دلیــل مـورد توجـه  ھاى ديگر،  تـرى دارد و بـه ھم
قال فرھنـگ و علـوم اسـالمى از راه اروپايیان قرار مى ھـاى گونـاگون اقــدام  گیرد و آنـان بـه انت

قرن پنجـم و ششـم قمـرى . نمايند مى یالدى(اوج اين مقطـع را در  ) دوازدھـم و سـیزدھم م
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مه يكى از راه. شاھد ھستیم ھـاى  ى كتــب مسـلمانان بـه زبـان ھاى اصلى ايـن انتقـال، ترج
 .باشد اروپايى مى

قانون، تـا  در اين دوره اروپا با پشت سر گذاشتن نیمه ظم و  ى اول قرون وسطى و اسـتقرار ن
ستقرار ايـن . حدودى امنیت و آرامش الزم را جھت اشتغال و كار علمى پیدا نمود كلیسـا در ا

به واسـطه 5.نظم، نقش بزرگى داشت ستد بیـن  از سوى ديگـر نـیز  فزايش حجـم داد و  ى ا
ھت رشـد انديشـه و  گانى مسـتقل، زمینـه ج َع آن رشد شـھرھاى بازر َب شرق و غرب، و به ت

ِ غربى، كه از قرن پا . ھا پیش متروك مانده بود، فراھم شد عقل ماس ارو عوامل فوق در كنار ت
 .با جھان اسالم موجب بیدارى و ھوشیارى اروپايیان گرديد

تـالش جـدى اروپايیـان از ابتــداى قــرن دوازدھــم میـالدى بـه بعـد بـراى كسـب علـوم مختلـف 
پى آن، قــرن بعـدى  6»رنسانس قرن دوازدھـم«مسلمانان، موجب گرديد تا  قرن (ايجـاد و در 

 7.معروف گردد» ھا قرن دانشگاه«به ) سیزدھم
ى دانش را در جھان مسیحیتِ  در اين زمان براى انديشمندان اروپايى كه آرزو داشتند تا پیكره

ھتر از برقــرار كـردن ارتبـاط بـا  ھى ب یچ را التینى وسعت بخشند، روشن شد كـه برايشـان ھ
اين فرھنگ متعالى كه در درون آن . تر ھستند، نیست ھايى كه از لحاظ فكرى متعالى فرھنگ
ِ فلسفى، دينى و تفكر علمى پرورده شده بود و از خاورمیانـه تـا شـمال  ھاى چشم سنت گیر

 .آفريقا و تا اسپانیا اقتدار داشت، ھمان فرھنگ و تمدن اسالمى بود

  نگاه محققین غربى به فرھنگ و تمدن اسالمى

صالحه«ى متون مسلمانان در اروپـا  به دنبال نھضت ترجمه قال و م نان تحـول و  8»عصـر انت چ
سال  ستر در  كه اسـقف اك تغییراتى در حیات فكرى و نگرشى متفكران اروپـا بـه وجـود آمـد 

 9.نام نھاد) اعصار جديد(» مدرنى تمپورس«میالدى قرن خويش را  1287
ھاى نادرست در طى صدھا سال نقش فرھنگ و تمدن اسالمى  متأسفانه، به دلیل برداشت

به طورى . ان غربى ناديده گرفته شده استدر تحوالت فكرى و علمى اروپا از سوى نويسندگ
به  درنگ پس از تشريح تمدن كه اكثر مؤلفین تاريخ علوم، بى ھاى عتیق به ويژه علوم يونانى 

مل  عصر رنسانس و بیدارى اروپا مى سالم را در توسـعه و تكا ند و در ايـن میـان نقـش ا پرداز
 10.دھند علوم، مورد توجه قرار نمى

به عنـوان حلقـه اى از محققان نیز كه به نقش اسالم توجه نمـوده پاره صال و  انـد، بـه آن  ى ات
مده واسطه مدعى ھسـتند كـه كـار ع ى  ى اروپاى متمدن با دانش كھن يونانى، نگاه كرده و 

پا بـوده اسـت نان كـه فیزيـك. مسلمانان ترجمه و حفظ علوم يونانى و انتقال آن به ارو دان،  چ
 :نويسد فیلسوف و مورخ مشھور پیردوئم مى

یش محمـدى، ھمیشـه  مردان دانشمند و فرزانـه. علمى به اسم علم عربى وجود ندارد ى ك
اند، اما خودشان عارى از ھرگونـه اصـالت و خالقیـت  كم و بیش شاگردان باوفاى يونانیان بوده

 11.ھستند
 :نويسد ير روسو نیز در اين مورد مى پس از او پى

ين افتخـار بـراى آنھــا  بوده اسـت، ا پس اگر نقش دانشمندان عرب به طور كلى ايجـاد علـم ن
آورى كردنـد و بـه مـا  ماند كه بھترين اكتشـافات كشـورھاى دسـت نشـانده را جمـع باقى مى

 12.انتقال دادند
سلمانان، در  ِ م مى حتى نويسندگان متأخر نیز با وجود برشمردن برخـى از دسـتاوردھاى عل

بى ندارنـد آنھا در عرصه«نھايت با جمالتى چون  اعـراب در «و  13»ى انديشـه، سـھمى انقال
ضافه نكردنـد اى بر نوشته چیز تازه) نجوم(اين زمینه  ، سـعى در ناچیـز ...و 14»ھاى يونـانى ا

 .نمايند جلوه دادن دستاوردھاى علمى مسلمانان مى
مى اين در حالى است كه انديشه و فرھنگ اسالمى، افق وسیع پـروردن «گـیرد و  ترى را فرا 

مى تنھا يكى از مراحل تكامل و تطـور فكـر و انديشـه» میراث يونانى شد؛ ى اسـالمى  و  15با
كه در  نه تنھــا كمـتر از يونانیـان نیسـت بل شرى  مدن ب سھم مسلمانان در تكوين فرھنگ و ت

اند كه با تعمق در علوم  در اين میان نويسندگانى نیز بوده. باشد تر نیز مى بسیارى موارد بیش
ند اسالمى، بر نقش و تأثیرات مھم آن در تحوالت فكرى و علمى اروپا تأكید كرده نوان . ا بـه ع
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 :نويسد نمونه، ماكس میرھوف مى
قرون وسـطى را منــور  ترين شب مانند ماه تابانى تاريك) مسلمانان(علوم عرب  پايى  ھـاى ارو

لى ھمـان مــاه بـود كـه مــا را در  ساخت و چون علوم جديد ظاھر گشت ماه بـى رنـگ شـد، و
با  ھاى تار، ھدايت كرد و تا به اينجا رسانید و مى شب توانیم بگويیم كـه ھنـوز ھــم تـابش آن 

 16.ماست
ى متون مسلمانان در اروپا، كه  در ادامه اين مقاله با روشن ساختن گستردگى نھضت ترجمه

ى يازدھم میالدى آغاز، و در  اندلس در سده( Reconquest)گیرى  زمان با نبردھاى باز پس ھم
ى اين متون در بیــدارى و حركـتِ فرھنگـى و  طى يك قرن به اوج خود رسید و تأثیرات گسترده

یش مدن اسـالمى ب نگ و ت به  علمى اروپا، میزان وامدارى اروپـا بـه فرھ تـر آشـكار گشـته و 
مدت ششصـد سـال، اسـتاد اروپـا » گوستاولوبون«درستى سخن  كه مسـلمانان را در طـى 

 17.كند پى خواھیم برد معرفى مى

 ى كتب علمى مسلمانان در اروپا ترجمه

گیرد كه جامعه از حالت ابتدايى و ركود خود خارج شده و  اصوالً ترجمه در موقعیتى صورت مى
اى بود كه اروپا از اواخر قرن  اين مرحله. حركت خود را به سوى ترقى و تكامل آغاز كرده باشد

یت نسـبى، توسـعه: يازدھم میالدى بنا بـه علـل گونـاگونى چـون جارت، رشـد  ايجـاد امن ى ت
ــم ــه مھ ــد شــھرھا و از ھم ــان اســالم وارد آن گردي ــا جھ ــر آشــنايى ب ــن وضــعیتى، . ت در چنی

سل بـه تمـدن انديشمندان اروپايى براى غنى كردن فرھنگ و تمدن خود، چاره ھـاى  اى جز تو
لف را از  بـدين منظـور آنھـا ابتــدا عقايـد، انديشـه.  تر نديدند تر و غنى پیشرفته ھـا و علـوم مخت

ین  ترين آن ھاى گوناگون كه مھم زبان ين  -ھا زبان عربى بود به زبان الت زبـان علمـى اروپـا در ا
 .باز گرداندند -زمان 

ھايى كه از زبان عربى به التین صورت گرفته، مربوط به قرن دھم  ترين ترجمه چنان كه قديمى
مه. باشد میالدى مى سپانیا صـورت  ھـا در زمینـه اين ترج ى رياضـیات و اسـطرالب بـوده و در ا
بان عربـى  ھر چند قبل از قرن دوازدھم میالدى ترجمه 18.گرفته است ى كتب مسلمانان از ز

به زبان التین به صورت پراكنده و موردى، وجود داشته است؛ اما آن چـه تحـت عنــوان نھضــت 
قرون دوازدھـم و سـیزدھم  ى متون مسلمانان در اروپا شھرت يافته محدوده ترجمه مانى  ى ز

طور . گیرد میالدى را در بر مى به  سیع و  ين دوره كتــب مسـلمانان در سـطحى و چرا كه در ا
 .ريزى شده از زبان عربى به زبان التین برگردانده شد برنامه

قال  در ابتدا ھدف از ترجمه شتگان و انت تب مسـلمانان، عـالوه بـر آشـنايى بـا مــیراث گذ ى ك
ھــاى مســلمانان و آشــنايى بــا آن، بتواننــد  ى افكــار و انديشــه علــوم، ايــن بــود كــه بــا ترجمــه

ى قرآن به زبان التین در اواسط قرن  چنان كه ترجمه. ھاى مناسبى در رد آنھا ارائه كنند پاسخ
ِ انديشـمندان  دوازدھم میالدى به ھمین منظور صورت گرفت؛ اما به تدريج با آشنايى بیـش تـر

ــا پیشــرفت ــايى ب ــش از پیــش  اروپ ــاگون، و عطــش بی ــوم گون ھــاى شــگرف مســلمانان در عل
یش گیزه انديشمندان اروپايى براى كسب علوم مسلمانان، ب ً علمـى  تـر شـاھد ان صرفا ھـاى 

 .ھستیم
تــر علــوم طبیعــى و تجربــى  ھــاى فعالیــت مترجمــان بنــابر نیــاز جوامــع اروپــايى، بیــش زمنیــه

بود؛ لذا اولین آثارى كه ) حساب و ھندسه(و علوم نظرى ...) پزشكى، فیزيك، نجوم، كیمیا و(
ى آثار فلسفى با تأخیر زمانى زيادى آغـاز  ترجمه. ھا بود از عربى ترجمه شد، در ھمین زمینه

مى. شد و اولین ترجمه آثار فلسفى در قرن سیزدھم انجـام گرفـت تـوان  علـت ايـن تـأخیر را 
مدت روى ھـا در  گردانى انديشمندان اين عصر از مباحـث نظـرىِ فلسـفه و حكمـت الھــى كـه 

 19.كلیساھا بدان پرداخته شده بود، دانست

 ى متون مسلمانان در اروپا ھاى اصلى ترجمه حوزه

حوزه ھايى كه اين وظیفه كانون سیل و انـدلس بودنـد ى مھم را به عھده گرفتند دو  از . ى سی
مه حوزه در ترج قش ايـن دو  تب  اين رو در اين بخـش، بـه معرفـى مترجمـان معـروف و ن ى ك
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 .پردازيم مسلمانان به زبان التین مى
بى بـه زبـان التیـن صــورت  ھايى مى ھدف اصلى ما در اين مبحث، ترجمه باشد كه از زبان عر

بى بـه زبـان اما بايد توجه داشت كه در اين دوره ترجمه. گرفته است ھـاى  ھاى فراوانى از عر
ى بررسـى مـا قـرار  كاسـتیلى و عـبرى نـیز صـورت گرفتـه اسـت كـه در محـدوده: ديگر، مثـل

 .گیرند، و خود نیاز به تحقیقى جداگانه دارد نمى

  اندلس و ھشتصد سال حاكمیت مسلمانان

ھان مسـیحیت، در شـبه جزيـره سالمى بـه ج يبرى، عمیـق انتقال علوم ا تـر و شـديدتر و  ى ا
گر طوالنـى حضـور ) م1492 -م 711/ق897 -ق 92(ھشتصـد سـال . تـر بـود نسبت به نقاط دي

ى جغرافیايى كوچكى  حاكمان مسلمان در اندلس كه تمام اين منطقه و در اواخر، تنھا منطقه
غنى و درخشـان در ايـن  را تحت سـلطه نگ و تمـدنى  جب پیـدايش فرھ ى خـود داشـتند مو

كى  مسلمانان در طول تاريخ ھشتصد ساله. منطقه گرديد ى حاكمیتِ خود بر اين سرزمین، ي
ھرو  از بارزترين و غنى ترين مظاھر فرھنگ و تمدن اسالمى را به نمايش گذاشتند؛ چنان كه ن

 :نويسد در مورد آن مى
كه از ]  قرطبه[» كورودووا«انگیز  آن حكومت حیرت] ھاى اسپانیا عرب[مورھا  را به وجود آوردند 

جدال و زد و  شگفتى ھاى قرون وسطى بود، و در موقعى كه سراسر اروپا در جھل، بربريت و 
تو آن بـر  خورد غوطه مى شتند كـه پر خورد به تنھايى مشعل دانش و تمدن را روشن نگـاه دا
 20.تابید دنیاى غرب مى

جلـد كتــاب وجــود داشـت؛ در  600000) ق366تـا  350(ى حكــم دوم  تنھـا در قرطبـه كتابخانـه
نه 400صورتى كـه شــارل عاقـل،  عد كتابخا ى دولـتى پـاريس را تأسـیس كـرد و فقـط  سال ب

در اين زمـان  21.ھاى مذھبى بود آورى كند كه يك سوم آن كتاب جلد كتاب جمع 900توانست 
یه مـى تاب تھ شھر  در اندلس، سالیانه حدود ھفتاد تـا ھشـتاد ھــزار جلـد ك شـد، و تنھـا در 

 22.ى عمومى وجود داشت كتابخانه 70قرطبه 
در اندلس مدارس بسیارى وجود داشت، براى نمونه، حكم دوم كه از پادشاھان علم دوسـت 

جا بنـا كـرد كـه تعلیـم در  آن ديار محسوب مى سه در آن  شد، به تنھايى بیست و ھفت مدر
ند . ھا رايگان بود آن بسیارى از شھرھاى اندلس داراى مؤسسات عــالى، ماننـد دانشـگاه بود

برد، ايـن )ماالگـا(توان قرطبه، اشبیلیه، مالقـه  كه از آن جمله مى ، غرناطـه و طلیطلـه را نـام 
 ير روسو آورده است؛ شھرھا چنان كه پى

به آن ھـا ھجـوم  مراكز فرھنگى بزرگى شده بودند كه جوانان فرانسوى و آلمانى و انگلیسى 
بود، در  ھاى بى ھا ثروت بردند، و اين دانشگاه مى كرانى را كه براى اين جوانان تصور نـاكردنى 

جالینوس و . سـاخت ى آنان نمودار مى مقابل چشمان خیره آثـار بقـراط، ارسـطو، بطلمیـوس، 
ھا عرب و اسـپانیولى، مسـلمان  بر نیمكت اين دانشگاه. شد غیره در اين مدارس مطالعه مى

یدى را  و مسیحى در كنار يكديگر مى نشستند و ھنگام بازگشت به كشـور خـود، مطالـب مف
 23....كردند كه آموخته بودند منتشر مى

ساير اديـان، بـه ويـژه بـا دانشـمندان مسـیحى و  روحیه با پـیروان  ى تساھل حكام مسلمان 
ى تحصیل علم در اندلس، موجب روى آوردن طالبان علم از نقاط  يھودى و فراھم نمودن زمینه

سلمانان در  از جمله. گرديد مختلف اروپا به اين سرزمین مى ى مشھورترين افرادى كـه نـزد م
باشد كه بعدھا  مى) Gerbert(اندلس درس خوانده و به تحصیل رياضیات پرداخته است گربرت
فت و نخسـتین پـاپ فرانسـوى و بـزرگ قرن دھـم گرديــد نام سیلوستر دوم گر  24.تـرين پـاپ 

ندلس را نمـى  بنابراين در انتقال فرھنگ و تمدن اسـالمى بـه اروپـا، دروازه تـوان  ى درخشـان ا
 .ناديده گرفت

نشــین توســط  ھــاى مســلمان پــس از ضــعف قــدرتِ مســلمانان در انــدلس و تصــرف ســرزمین
نه ِ مسلمانان اين مناطق تسريع گرديد؛ نمو ى بـارز ايـن  مسیحیان، دستیابى به ذخاير علمى

 1130اين شھر از سـال . باشد مسأله پس از تصرف شھر طلیطله توسط آلفونس ششم مى
تب  مركـزى بـراى ترجمـه) Reymond(میالدى، تحت سرپرستى اسقف اعظم آن ريموند، ى ك

ِ مسیحى و يھــودى در دارالترجمـه ر ّ به  اسالمى گرديد و شمار زيادى از مترجمان متبح ى آن، 
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كه برخـى معتقدنـد . ى كتب مسلمانان، از عربى به التین مشغول بودند كار ترجمه به طورى 
 25.در اين دارالترجمه تنھا در علم طب، متجاوز از سیصد كتاب ترجمه شده است

  ى اندلس مترجمان حوزه

ند تـن از برجسـته ندلس، كـه در دوره تـرين مترجمـان حـوزه در اين بخش بـه معرفـى چ ى  ى ا
بى بـه التیــن پرداختــه ى متـون مسـلمانان در اروپـا، بـه ترجمـه نھضت ترجمـه انـد  ى متـون عر

 :پردازيم مى

 )Domenigo Gondysallvo(دومنیگو گونديسالوو 

كاران يوحنا اشبیلى  ى كتب اسالمى، از ھم دومنیگو فیلسوف و مترجم اسپانیايى، در ترجمه
ً يوحنا از عربى به كاستیلى ترجمه مى. بود كرد و دومنیگو از كاستیلى به التین ترجمـه  ظاھرا
ى كتـاب مراتـب العلـوم فــارابى اشـاره كـرد كـه  توان به ترجمـه  ھاى او مى از ترجمه. نمود مى

 Deortus)ى التیـــنى آن بــا عنــوان  ى عربــى آن، در دســت نیســـت؛ ولــى ترجمــه نســخه
Scientiarum )ھم چنین او كتاب ديگرى از فارابى به نام احصاء العلـوم را بـا . باشد موجود مى

مك يوحنـا صـورت گرفتــه اسـت،  از ترجمه. كمك يوحنا ترجمه كرده است با ك ھاى ديگر او كه 
 26.ى ينبوع الحكم، اثر ابن جبرول اشاره نمود توان به ترجمه مى

 )Joan de Sevilla(يوحنا اشبیلى 

بن داوود  سرآمد مترجمان يھودى اسپانیايى، يوحنا اشبیلى بود كـه در میـان مسـلمانان بـه ا
میـالدى، در شـھر  1153تـا  1135/قمـرى 548تـا  530ھاى  يوحنـا بیـن سـال. شھرت داشـت

 .كرد طلیطله و زير نظر اسقف اعظم ريموند كار مى
ِ ترجمه شده از زبان  در نیمه ى اول قرن دوازدھم میالدى، مغرب زمین در موجى از آثار نجومى

مده بـود و . عامل اصلى انتقال اين آثار، يوحنا بـود. عربى غرق شد ین مسـیحیت درآ او بـه آي
ماى . داد ھـايش را بـا كمـك دومنیگــو گونديسـالوو انجـام مـى ترجمـه يوحنـا بـه قــدرى آثـار عل

مه به نظـر ويـل دورانـت، ترج ى واقعـى را  ھـاى او يـك كتابخانـه اسالمى را ترجمـه كـرد، كـه 
 27.داد تشكیل مى

 )Plato of tiole(پالتو تیولى

مى 1145تا  1134ھاى  دان و منجم ايتالیايى، طى سال رياضى . زيسـت میالدى در بارسـلون 
ینى تسـلط كامــل  او از جمله ى معدود مترجمینى بـود كـه بـه سـه زبـان عربـى، عـبرى و الت

ھم تـر ترجمـه بیش. داشت ته اسـت، در نتیجـه  ھـاى وى بـا  یا انجـام گرف كـارى ابـراھیم برح
 28.اند كارھاى اين دو را به طور كامل از ھم تفكیك كنند محققین ھنوز نتوانسته

 )Robert of chester(رابرت چسترى 

میالدى در  1147تا  1141ھاى  ، بین سال)ولز(دان، منجم، كیمیاگر و مترجم انگلیسى  رياضى
اش بـود، وى آن را بـا  ى قرآنى تر به علت نخستین ترجمه شھرت وى بیش. اسپانیا ساكن بود

 29.م به اتمام رساند 1143آغاز و در سال  1141ھمكارى ھرمان دالماتیايى، در سال 

 )Jerard of Kerimona(ژرارد كريمونايى

ھــاى زيــادى از عمــرش را در طلیطلــه  وى ســال. از مــردم ايتالیــا بــود) م 1187تــا  1114(ژرارد 
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ــا اوائــل دھــه 1130ى  او در اواخــر دھــه. گذرانــد میــالدى بــه دنبــال كتــاب  1140ى  میــالدى ي
بان عربـى پرداخـت و . المجسطى بطلیموس عازم طلیطله شد وى در طلیطله بـه آمــوختن ز

ین . ى كتب گوناگون اسالمى روى آورد سپس به ترجمه تعداد زياد كتبى كه او از عربى به الت
ــى ــده اســت، ب ــزرگ شــك او را شايســته  برگردان ــرين مترجمــان ھمــه ى لقــب ب  30ى اعصــار ت

یش از  محققان بـر ايـن عقیــده. نمايد مى بر  70انـد كـه وى ب ً ترجمــه كـرده و  صا تاب را شخ ك
به راسـتى شـگفت ترجمه انگیـز  ى تعدادى ديگر نیز، نظارت كامل داشته است؛ حاصل كار او 
نت  31.اى او را در كتاب خود نام برده برده است اثر ترجمه 87جورج سارتون، . است ويـل دورا

مقايسه كـرده ) الحكمه مترجم معروف كتب يونانى به عربى در بیت(او را با حنین بن اسحاق 
 32.رديف او دانسته است و ھم

پزشك و مترجـم ) Marc of toledo(توان به مارك طلیطلى ى اندلس مى از ديگر مترجمان حوزه
ِ سـاكن در ) Alfred of sarshel(اسپانیايى، آلفـرد سارشـلى فیلسـوف و دانشـمند انگلیسـى

راھــب ) Peter Galo(پــدرو گــالگو) Stephen of Saragossa(اســپانیا، اصــطفن سرقســطى،
) Herman of dalmatia(ھرمان دالماتیـايى) Rudolf of bruges(اسپانیايى، رودولف بروگسى،

 33.اشاره نمود) Hugh of santalla(و ھوگو سانتااليى 

 )صقلیه(ى سیسیل  حوزه

اى در جنـوب ايتالیــا و در  سیسیل كه در منابع اسالمى از آن به نام صــقلیه يـاد شـده، جزيـره
ى سیاسى و نظامى، به جھت تحت فشار قرار دادن  اين جزيره از جنبه. درياى مديترانه است

نى  امپراطورى بیزانس و از جنبه سیر تجـارتى و بازرگا یل قـرار داشـتن در م ى اقتصادى به دل
ّت فوق اى داشت؛ به ھمین جھت از آغاز فتوحـات  العاده شرق به غرب، براى مسلمانان اھمی

میـالدى ايـن جزيـره  902/قمرى 290تا اين كه در سال . مسلمانان، مورد توجه آنھا قرار گرفت
یان . به طور كامل، به تصرف ابراھیم دوم اغلبى، فرمانرواى افريقیه در آمد پس از اغالبه فاطم

یان در ايـن  340بر سیسیل حكم راندند ھم چنین در سال  ستقل كلب مه م قمرى حكومت نی
ھا، حاكمیت  جزيره تشكیل گرديد و سرانجام با ضعف حكومت كلبیان و حمالت مكرر نورماندى

 .میالدى به پايان رسید 1091/قمرى 483ى سیسیل، در سال  مسلمانان بر جزيره
ً دويست ساله ى مسلمانان، تبـديل بـه يكـى از مراكـز مھـم  سیسیل در طول حاكمیت حدودا

ھا  ى نـور مانـدى تصرف اين جزيره بـه وسـیله. فرھنگى و تمدنى جھان اسالم گرديد ھـا نـه تن
شد، بلكـه بـه دلیـل حمايـت و  يره ن سالمى در ايـن جز باعث از میان رفتن فرھنـگ و تمـدن ا
ــه گســترش و  ــوم اســالمى، ب ــگ و عل ــد از مســلمانان و فرھن ــان نورمان پشــتیبانى فرمانرواي

 .شكوفايى فرھنگ و تمدن اسالمى در اين جزيره انجامید
ى سیسیل رواج داشت، اين جزيره نقـش  طى سالیان متمادى كه فرھنگ اسالمى در جزيره

یان فرمانروايـان . اى در انتقال علوم و فرھنـگ اسـالمى بـه اروپـا ايفـاء كـرد برجسته در ايـن م
ست نورماندى به واسطه مان و دو دارى علــم، نقـش بـارزى در  ى حمايت از دانشمندان و عال

توان به  ى اين فرمانروايان مى حفظ و انتقال فرھنگ و علوم اسالمى به اروپا داشتند؛ از جمله
ھة المشـتاق ) م 1154م تا  1130(راجر دوم  تاب نز فى دانِ مسـلمان، ك كه ادريسـى، جغرا

 34.اشاره نمود) م 1250م تا  1194(خود را براى او تھیه كرد و فردريك دوم 
ى متون اسالمى به التین، بايد توجه داشت كه، نخستین فعالیت منظـم و  در خصوص ترجمه

ى سیسـیل، در ايـن نوشـتار قلمــرو  البتـه حـوزه. گسـترده در ايــن حـوزه صـورت گرفتـه اسـت
سالمى بـه واسـطه جغرافیايى جنوب ايتالیا را نیز در بر مى مدن ا ى  گیرد؛ چرا كه فرھنـگ و ت

ى سیســیل  ى جزيــره ھــا در ايــن منطقــه، بــه انــدازه حضــور مســلمانان و حاكمیــت نورمانــدى
پالرمو، ناپـل و پـادوا را نـام  ى فعال مى در اين حوزه از مراكز ترجمه. تأثیرگذار بود توان سالرنو، 

 .برد

  ى سیسیل مترجمان حوزه

ى  ى نھضـتِ ترجمـه ى سیسیل كه در دوره در اين بخش، به معرفى چند تن از مترجمان حوزه
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 :پردازيم ى متونِ عربى به زبان التین پرداختند، مى متونِ مسلمان، در اروپا به ترجمه

 )Conctantin of africa(كنستانتین آفريقايى 

او پــس از . كنســتانتین در تــونس بــه دنیــا آمــد و تحصــیالتش را در شــمال آفريقــا آغــاز نمــود
ھاى طوالنى به ممالك شرقى، ھمچون عراق و سوريه، براى كسب علوم اسالمى  مسافرت

كنستانتین كه به خاطر اصالتِ شـمال . در آن مناطق، به ايتالیا رفت و در سالرنو سكنى گزيد
 .ى كتب مسلمانان پرداخت اش، به زبان عربى مسلط بود در اين زمان به ترجمه آفريقايى

با مدرسـه ى طب مى تر در زمینه ھاى كنستانتین بیش ترجمه ى  باشد و اين به دلیل ارتباط او 
نام او در ترجمه. طبِ سالرنو بود به  ھـاى  ى آثار عربى به التین، از كمك دو تن از شاگردانش 
میالدى  1087سرانجام او در سال . گرفت بھره مى) Oto(و اوتو) يوحناى عرب(يحیى بن افلح 

 35.درگذشت
ى كتب عربى بود، با حذف نـام نويسـندگان و قـرار  كنستانتین در بسیارى از آثارش كه ترجمه

نان كـه  كرد تا اين آثار را نوشته دادن نام خود به جاى آن سعى مى ند؛ چ ى خويش معرفى ك
ِ ابن جزار و برخى از كتــب  اين كار را در مورد كتاب شفاءالعیونِ حنین بن اسحاق و زادالمسافر

ِ كتـاب ِ عربـى ھـاى مـذكور، ايـن  كیمیايى محمد بن زكرياى رازى انجام داد، اما با پیدايش اصل
سارتون او را نخستین مترجم بزرگ كتب عربى بـه التیــن  36.اقدامِ نادرستِ وى آشكار گرديد

 37.داند مى

 )Adelard of Bath(آدالرد باثى 

قرن دوازدھـم . میالدى به دنبا آمد 1070آدالرد، انگلیسى بود، او در حدود سال  وى در اوايـل 
چون سوريه، فلسطین، سیسیل  میالدى، مدتى اقدام به سیر و سفر در ممالك اسالمى ھم

او در طى اين سفرھا با علوم اسالمى و آثار دانشـمندان مسـلمان آشـنايى . و انطاكیه نمود
خت از  آورى نمود و در بازگشت به اروپا، به ترجمـه يافت و برخى از اين آثار را جمع ھا پردا ى آن

مى، تصـحیح مسـلمة   ى نخستین ترجمه جمله ِ خوارز ِ آدالرد، اصولِ اقلیدس، زيـج ھاى التینى
 38.باشند بن احمد مجريطى و مقدمات حساب خوارزمى مى

 )Michel scot(مايكل اسكات 

مترجم اسـكاتلندى  او در آغـاز در . بـود) م 1236متوفـى (مايكل اسكات، دانشـمند، منجـم و 
میـالدى در سیسـیل بـه عنـوان مـترجم و  1227نمود، ولى از حدود سال  طلیطله فعالیت مى

ــت ــرار گرف ــه او ق ــورد توج ــد و م ــكِ دوم درآم ــه. منجــم، در خــدمت فردري ــار ترجم ــب آث اىِ   اغل
فن  معروف مه  قول ويـل دورانـت عـالم ھ ترين مترجم سیسیل در قرن سیزدھم میالدى و به 

بود نه فلسـفه  شايد بـه دلیـل ترجمــه 39.حريف آن عصر، در زمی كه،  و  ست كـه ھون ھـاى او
سیل،  از ديگر مترجمان حوزه  40.داند ى اسالم به اروپا مى ى فلسفه سیسیل را دروازه ى سی

 :توان به افراد ذيل اشاره نمود مى
ى نخست قرن سـیزدھم  سالیوى پادوايى؛ او ريیس كلیساى پادوا و مترجم بود وى در نیمه -

 .زيسته است میالدى مى
ى كتـاب  استفان انطاكى؛ وى در شھر پیزاى ايتالیا به دنیا آمد و مشھورترين اثـرش، ترجمــه -

ين  ى على بن عباس اھوازى مـى الطب الملكى يا كامل الصناعة، نوشته باشـد؛ او در پايـان ا
 )م1127. (التینى تدوين كرده است -عربى  -ى يونانى  كتاب يك واژه نامه

سیل بـود - سیزدھم، و از اھـالى سی او بـه . فرج بن سلیم، وى پزشك و مترجم يھودىِ قرن 
تاب الحـاوى نوشـته فرمان شارل اول پادشاه ناپل، بـه ترجمـه ياى رازى پرداخـت و  ى ك ى زكر

 .میالدى به پايان رساند 1279ى آن را در سال  سرانجام ترجمه
الطـبِ ابـن  میالدى كتاب كلیات فى 1255بوناكوزا، او مترجمِ يھودىِ ايتالیايى بود، و در سال  -

 .رشد را در پادوا ترجمه كرد
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مان  ھاى برجسته ناگفته نگذاريم كه در اين نوشتار، ما تنھا به معرفى برخى از چھره ى مترج
ِ اواخر قرن يازدھم تا اواخـر قـرن سـیزدھم  ى اندلس و سیسیل، در محدوده دو حوزه ى زمانى

تب مسـلمانان در اروپـا  ايم، حال آن كـه اوالً تعـدد افـرادى كـه بـه ترجمــه میالدى پرداخته ى ك
ً ترجمـه اند بسیار بیش پرداخته ھا ذكـر گرديـد؛ ثانیـا كه نـام آن ھـاى  ى كتـاب تر از افرادى است 

ً ترجمــه ى متــون  مســلمانان، كمــابیش تــا قــرن شــانزدھم میــالدى ادامــه يافتــه اســت؛ ثالثــا
به زبـان تون  كه ايـن م بود، بل ِ  اسالمى، تنھا محدود به ترجمه از عربى به التیــن ن ھـاى ديگـر

 .شدند اروپايى نیز ترجمه مى

 ھا كیفیت ترجمه

تـرين ايـن  مھـم. شـد ھاى گوناگونى انجام مى ى كتب اسالمى توسط اروپايیان به زبان ترجمه
 .التین، اسپانیايى، عبرى و ايتالیايى بود: ھا از نظر تعداد ترجمه به ترتیب زبان

ِ  ھايى كه به صورت انفرادى انجام مى عالوه بر ترجمه شد در اين دوره شاھد فعالیت گروھـى
كه پـى نمونه. مترجمان نیز ھستیم ھى مترجمـان را در گروھـى  بل ى جالب كار گرو (يـر ونرا

Venerable (41.بینیم ى نخستین ترجمه از قرآن به وجود آورد مى براى تھیه 
جام  از آن جا كه برخى از مترجمان تسلطى به زبان عربى نداشتند، ترجمه ھا در دو مرحله ان

ً به صـورت شـفاھى  مى گرفت؛ يعنى ابتدا مترجمین، آثار علمى دانشمندان اسالمى را اكثرا
كردنــد و ســپس مترجمیــن  ھــاى عــبرى يــا كاســتیلى ترجمــه مــى  از عربــى بــه يكــى از زبــان

ــن برمــى ــان التی ــه زب ــا را ب ــد مســیحى آنھ ــه. گرداندن ــوع ترجمــه را در  نمون ــن ن ى مشــھور اي
بینیم كه يوحنا از عربى بـه كاسـتیلى  ھاى دومنیگو گونديسالوو و يوحناى اشبیلى مى ترجمه

ين بـود كـه . نمود و دومنیگو از كاستیلى به التین ترجمه مى ين شـیوه، ا اما ايـراد اساسـى ا
عانى خـود را از دسـت داده و يـا تغییـر  مه، م ممكن بود مطالب و مفاھیم در طى مراحل ترج

 .يابند
ھـاى  رو بودند، عدم وجود معادل ى مترجمان با آن روبه يكى از مشكالتى كه در اين دوره ھمه

مناسـب در زبـان التیــن بــراى برخـى از اصــطالحات عربـى بـود؛ در نتیجــه نـواقص فراوانـى در 
شدند يا اصطالحى كـه كامـالً  چرا كه مترجمان ناگزير مى. شود ھاى اين دوره ديده مى ترجمه

معادل اصطالح عربى نیست را به كار ببرند و به اصطالح تحت اللفظى ترجمه نمايند و يا عین 
ى عربى را با حروف التینى يادداشت نمايند، كه در ھر دو مورد در فھم درسـت مطالـب  كلمه

ى گونديسالوو از كتاب مابعدالطبیعه  ى جالب در اين مورد ترجمه يك نمونه. شد خلل ايجاد مى
سینا مـى شد يا الھیاتِ ابن  مه. با ینى  در ايـن ترجمـه او از كل بـراى ) ھسـتى/ being(ى الت

ھا طیـف  ترجمه كرده اسـت كـه در میـان آن بیر متفـاوتِ عربـى، اسـتفاده  ھار تع ى سـى و چ
 42.وسیعى از معانى باريك و متفاوتِ ھستى وجود داشت

شديد و مثبـت در  توان گفت، ترجمه در كل مى ھاى عربى به التین در اين دوره، با وجود تأثیر 
یت مناسـبى برخـوردار  اروپا، به استثناى برخى موارد، به صورت معیوب انجـام شـده و از كیف

يك اثـر،  شايد به ھمین دلیل است كه ما در اين دوره شاھد ترجمه. نبوده است ھاى مكرر از 
 .باشیم توسط افراد مختلف مى

 ى كتب مسلمانان در اروپا تأثیرات ترجمه

ین  ھايى كه در سده ى كتاب با توجه به حجم گسترده ھاى پايانى قرون میانه، از عربى به الت
فت ايـن . ترجمه شده است نبايد تأثیرات اين كتب را در فرھنگ و تمدن مغرب زمین ناديده گر

 :نويسد مى) Beker(باشد كه كارل بكر تأثیرات به قدرى عمیق و شديد مى
چیز ديگرى نیست ... خوانیم از بسیارى جھات اگر نه از ھمه حیث آن چه را قرون وسطى مى
 43.جز شرقى مآب شدن غرب

نا بـه قـول ويـل دورانـت اثـرى انقالبـى تأثیرات ترجمه ِ مسـلمانان در اروپـا، ب  44 ى كتب علمى
قرار داد؛ امــا آن چـه در ايـن مبحـث  توان از ديدگاه داشت و مى ھاى گوناگون آن را مورد توجه 
 .ھا است باشد تأثیرات علمى اين ترجمه مورد نظر مى
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 :باشد، از جمله ى كتب مسلمانان در اروپا متعدد و گوناگون مى ھاى تأثیر ترجمه جلوه
 .ھاى مسلمانان از اين آثار ى ترجمه دستیابى به علوم و معارف يونان باستان به واسطه - 1
ھـاى  تمـدن: ھـاى كھـن مشـرق زمیـن، مثـل آشنايى و دستیابى به منابع و معارف تمدن - 2

 .از طريق آثار مسلمانان... ھندى، ايرانى، عبرى و
ھــاى  آشــنايى و دســتیابى بــه دســتاوردھاى علمــى و تحقیقــاتى مســلمانان در رشــته - 3

رياضــیات، نجـوم، مكانیــك، فیزيــك و نورشناسـى، كیمیـا، طــب و : گونــاگون علمــى ھــم چــون
 .فلسفه

 .ى اروپايیان و متوجه ساختن آنان به علم و فلسفه ايجاد تحرك در تفكر و انديشه - 4
 .انتقال اعداد ھندى به اروپا - 5

ِ مسـلمانان، بـه اروپـا انتقـال يافـت و بـه  ى ترجمه نظام اعداد ھندى به واسطه ى آثار رياضـى
فت پـذيرش ايـن نظـام در جھــان مسـیحیت، يكــى از . ھمین دلیل بـه ارقــام عربـى شـھرت يا

گزينى اين اعداد با اعداد رومـى،  جاى. شود ھاى بزرگ در علم اروپايى محسوب مى پیشرفت
يد ساز بسیارى از پیشرفت به جھت تسھیل نمودن عمل محاسبات، زمینه .ھاى اروپايیان گرد

45 
 .رشد مراكز دانشگاھى در اروپا - 6

نق : در كنار عواملى چون شد اقتصـادى، رو مى مسـلمانان، ر با مراكـز عل آشنايى اروپايیــان 
ِ موجـود در كلیسـاھا و ديرھـا، آن چنـان كـه ويـل دورانـت  شھرنشینى و زمینه مدارس سازى 

انگیـز  ھاى عربى به زبان التین نیز از عوامل مھم رشـد شـگفت ى كتاب كند، ترجمه اشاره مى
يى  در واقع نخستین دانشـگاه. ھاى اروپايى، در قرن سیزدھم میالدى بود دانشگاه ھـاى اروپا

ضت  زمانى شكل مى...) ھم چون پاريس، آكسفورد، مونت پلیه، ناپل و( ند كـه بـر اثـر نھ گیر
تأمین گرديـده بـود ى كتب مسلمانان، منابع الزم علمى براى ارائه در اين دانشگاه ترجمه .ھا 

46 
 .تجربه، آزمايش و مشاھده در مغرب زمین: ھاى علمى جديد ھم چون رواج روش - 7

بوده راجرز بیكن، داوينچى و گالیله ھیچ كدام پايه یش از آنھــا  گـذار روش تجربـى ن انـد، بلكـه پ
يه ِ تجربه و آزمايش، توسط دانشـمندان اسـالمى پا ته  روش علمى گـذارى شـده و بـه كـار رف

 :نويسد چنان كه گوستاولوبون مى. است
ند كـه پـى بـه  اعراب در كارھا از روى آزمايش و تجربه پیش مى رفتند، و نخسـتین ملـتى بود

ّت آن بردند  47.اھمی
ّـت مشـاھده، تجربـه و  سلمان، در خصــوص اھمی شايد آوردن سخنان بعضى از دانشمندان م

 :ھاى علمى جديد، به ما كمك نمايد آزمايش، جھت اثبات پیشتازى مسلمانان در روش
 :گويد چنین مى) م 1162 - 1231(عبداللطیف بغدادى 

تراند تا آن چه فقط بر  كنیم داليل ما ھستند و قانع كننده بنابراين آن چه ما مالحظه و درك مى
 48.داران است ى نام اساس نوشته

 :گويد ابن الخطیب وزير، پزشك و شاعر معروف غرناطه مى
كنیم، ھرگاه  اين بايد براى ما، اصل باشد اگر از گذشتگان نقل قولى به عنوان دلیل اقامه مى

آن دلیل با عینیات ما در تضاد باشد، بايد عینیات خود را اصل گرفته، نقل قول يا دلیـل را تغییــر 
 49.دھیم

در مورد خصوصیاتِ كتابى كه، در باب گیاھــان دارويـى ) م1248 - 1197(ھم چنین ابن البیطار 
 :نويسد تألیف كرده، مى

مايش و  مورد آز  ً ھر آن چه من در اين جا از نويسندگان قديم و جديد ارائه دادم، خودم شخصا
جاز دانسـتم و يـا ايـن كـه در آزمايـش  مشاھده قرار دادم كه يا صحت آن را تصديق كـرده و م

 50.مشاھدات، معلوم كردم كه غیر واقعى و مردود است
 .سازى، جھت نھضت علمى و رنسانس اروپا زمینه - 8

طور  به  با توجه به حجم بسیار زياد آثارى كه پیش از رنسانس از عربى به التین ترجمه شد، 
مى پا ن مى ارو ضت عل ھا را در ايجـاد نھ يده گرفـت طبیعى تأثیر آن ين كـوب . توان ناد كتر زر د

 ھا العمل اروپايى رنسانس قرن پانزدھم اروپا را، عكس
ى اسالمى در طى قرون دوازده و سیزده میــالدى، بـر فرھنـگ غربـى  ى فلسفه در برابر غلبه
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 51.داند؛ كه آنان را واداشت تا براى فرار از فرھنگ اسالمى، به يونانى مآبى روى آورند مى
سـاز  ى مسلمانان به اروپا را تنھا به عنوان يكى از عوامل زمینـه البته ما ورود آثار ترجمه شده

كان : دانیم و در كنار عواملى چون رنسانس مى ست تر اختراع چاپ، تصرف قسطنطنیه بـه د
عثمانى و مھاجرت دانشمندان بیزانس به ايتالیا، اكتشافات جغرافیايى، كشف آمريكا و ظھـور 

ــل وقــوع  فرقــه ى پروتســتان و در ھــم شكســتن حاكمیــت كلیســا كــه ھمــواره در شــمار عل
كه فرھنــگ و  رنسانس در اروپا ذكر مى عى  شود، با توجه به نفوذ و تـأثیرات گسـترده و متنو

ست،  علوم اسالمى بر جنبه شته ا ھاى گوناگون زندگى و فكر اروپايى تا پیش از رنسانس دا
از عامل ديگرى كه در پیدايش رنسـانس مؤثـر بـوده اسـت بايـد نـام بـرد، و آن عامـل، نھضــت 

 .باشد ى متون مسلمانان در اروپا مى ترجمه

 :ھا نوشت پى

 .كارشناس ارشد تاريخ. 1
 .42كرومبى، از آگوستین تا گالیله، ص . 2
بايست علومى را كه منابع آن كامالً اسالمى است، ھم چون فقه، حــديث و تفسـیر اسـتثنا نمـايیم چـرا كــه ايـن  در اين مورد مى. 3

 .علوم از ھمان قرن اول قمرى با يك رشد سريع و ناگھانى مواجه شد
 .151الى  134اللَّه صفا، تاريخ علوم عقلى در تمدن اسالمى، صفحات  ذبیح: ك. براى آگاھى از برخى داليل ن. 4
لم، ترجمــه عبدالحسـین آذرنـگ، ص : ك به. در اين مورد ن. 5 مدى،  148لويس ويلیام ھلزى ھال، تـاريخ و فلسـفه ع و ذكراللَّـه مح

 .71نقش فرھنگ و تمدن اسالمى در بیدارى مغرب زمین، ص 
 .13كرومبى، پیشین، ص . 6
  .83ژاك اوگوف، روشنفكران در قرون وسطى، ص . 7
به ايـن . 8 جورج سـارتون ايـن دوره را  با توجه به روابط و تعامالت گسترده در دوره زمانى سده دوازدھم تا اواسط سده سیزدھم، 

ھا توجـه دارنــد، از آن جــا كـه  خواند اين در حالى است كه معموالً در نگاه محققانى كه تنھا به روابط سیاسى و ستیز دولت نام مى
جورج سارتون، مقدمه . شود باشد، اين دوره عصر ستیز و كشمكش معرفى مى ھاى صلیبى مى اين مقطع زمانى ھمزمان با جنگ

 .2535بر تاريخ علم، ص 
 .1454، ص 4ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج . 9

صفحه تنھـا ده صـفحه : ك به. براى نمونه ن. 10 بـه ) 218الـى  209(برنال، علم در تاريخ، در يك كتاب چھار جلدى بـا بیـش از ھـزار 
ير روسو، تاريخ علوم، ترجمه حسن صفارى، كه در كتابى بـا بیــش  پى: ك به. ھمچنین ن. شرح علوم مسلمین اختصاص داده است

 .به معرفى علوم اسالمى و دانشمندان آن اختصاص يافته است) 122الى  117(صفحه، تنھا پنج صفحه  750از 
 .239ديويدسى لیندبرگ، سرآغازھاى علم در غرب، ص : به نقل از. 11
 .121ير روسو، پیشین، ص  پى. 12
 .140ويلیام ھلزى ھال، پیشین، ص . 13
 .52كرومبى، پیشین، ص . 14
 .9سید حسین نصر، علم و تمدن در اسالم، ص . 15
 .198سید مجتبى موسوى، سیماى تمدن غرب، ص : به نقل از. 16
 .722گوستاولوبون، تمدن اسالم و عرب، ص . 17
 .276لیندبرگ، پیشین، ص : ك به. ن. 18
 .1380زمستان  8چى، ترجمه متون علمى مسلمانان در اروپا، فصلنامه تاريخ اسالم، شماره  زاده شانه حسن حسین: ك به. ن. 19
 .378جواھر لعل نھرو، نگاھى به تاريخ جھان، ص . 20
 .67العابدين قربانى، تاريخ فرھنگ و تمدن اسالمى، ص  زين. 21
 .68ھمان، ص . 22
 .127ير روسو، پیشین، ص  پى. 23
صفحات :  ك. ن. 508لى، علوم اسالمى و نقش آن در تحوالت علمى جھان، ص  آلدو میه. 24 زيگريد ھونكه، فرھنگ اسالم در اروپا، 

 .119الى  111
 .24ھاى صلیبى، ص  محمد رشاد، جنگ. 25
 .194و  193اللَّه صفا، پیشین، صفحات  و ھمچنین ذبیح 1251الى  1249جورج سارتون، پیشین، صفحات : ك.ر. 26
الـى  1246جـورج سـارتون، پیشـین، صـفحات : ك.اى وى ر ھمچنین براى ديدن برخى آثار ترجمه. 123ويل دورانت، پیشین، ص . 27

1249. 
 .512آلدومیه لى، پیشین، ص : ك. براى آشنايى بیشتر ن. 28
ھان، بـراى آشـنايى  جـواد سلماســى: ك. ھاى گونـاگون ن در خصوص ترجمه قرآن كريم به زبان. 29 زاده، تــاريخ ترجمـه قـرآن در ج

 .1254و  1253جورج سارتون، پیشین، صفحات : ك.بیشتر با رابرت چسترى ن
 .996جورج سارتون، پیشین، ص . 30
 .1465الى  1459ھمان، صفحات . 31
 .1231ويل دورانت، پیشین، ص . 32
 .1732جورج سارتون، مقدمه بر تاريخ علم، ص : ك. اى آنان ن براى آشنايى با اين مترجمین و آثار ترجمه. 33
ابن العـبرى، مختصـر تاريـخ : ك. در مورد فردريك دوم و توجه او به دانشمندان ن 82عبدالحسین زرين كوب، كارنامه اسالم، ص . 34

 .376و  375الدول، صفحات 
 .302الى  297زيگريد ھونكه، پیشین، صفحات : ك. در مورد شرح زندگى كنستانتین ن. 35
 .882و  881و جورج سارتون، مقدمه بر تاريخ علم، صفحات  435لیندبرگ، پیشین، ص : ك. در خصوص آثار كنستانتین ن. 36
 .881، پیشین، ص 1جورج سارتون، مقدمه بر تاريخ علم، ج . 37
 .1025و  1011، 1003بخش اول، صفحات  2جورج سارتون، مقدمه بر تاريخ علم، ج . 38
 .966ويل دورانت، پیشین، ص . 39
 .486زيگريد ھونكه، پیشین، ص . 40
 .28و  27ژاك لوگوف، پیشین، صفحات : ك به. ن. 41
 .88ديويد السكم، پیشین، ص . 42
 .167كوب، پیشین، ص  زرين: به نقل از. 43
 .1233ويل دورانت، پیشین، ص . 44
: ك. در خصوص تاريخچه ارقام ھندى و نحوه ورود آن به جھان اســالم و سـپس انتشـار آن در اروپـا ن. 54كرومبى، پیشین، ص . 45
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 .121الى  97ھمان، ص 
 .1233ويل دورانت، پیشین، ص . 46
 .545گوستاولوبون، پیشین، ص . 47
 .272زيگريد ھونكه، پیشین، ص . 48
 .348ھمان، ص . 49
 .332ھمان، ص . 50
 .169كوب، پیشین، ص  زرين. 51

 :منابع

تھران، علمى و فرھنگى، (الدول، ترجمه عبدالمحمد آيتى، چ اول،  ابن العبرى، مختصر تاريخ -
1377.( 

 ).1354تھران، امیركبیر، (برنال، جان، علم در تاريخ، ترجمه پیرانفر وفانى، چاپ اول،  -
صلنامه چى، حسن، ترجمه زاده شانه حسین - پا، ف ى تاريـخ  ى متون علمى مسـلمانان در ارو

 .1380، زمستان 8اسالم، شماره 
ھران، انتشـارات آمـوزش  (4دورانت، ويل، تاريخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم پاينـده، چ دوم، ج  - ت

 ).1367انقالب اسالمى، 
 ).1373تھران، نشر انديشه، (ھاى صلیبى، چ سوم،  رشاد، محمد، جنگ -
 ).1346تھران، امیركبیر، (ير، تاريخ علوم، ترجمه حسن صفارى  روسو، پى -
 ).1380تھران، امیركبیر، (زرين كوب، عبدالحسین، كارنامه اسالم چ ھشتم،  -
لد اول  - سین صـدرى افشـار، ج ھران، (سارتون، جورج، مقدمه بر تاريخ علم، ترجمه غالمح ت

 ).1353دفتر ترويج علوم وزارت علوم، 
صدرى افشـار، جلـد دوم بخـش اول  - - ھران، (، مقدمه بر تاريخ علـم، ترجمـه غالمحسـین  ت

 ).شاھنشاھى 2535وزارت علوم، 
ھران، (، مقدمه بر تاريخ علم، ترجمـه غالمحسـین صـدرى افشـار، جلـد دوم بخـش دوم  - - ت

 ).شاھنشاھى 2537ھاى علمى كشور،  شوراى پژوھش
 ).1369تھران، امیركبیر، (زاده، جواد، تاريخ ترجمه قرآن در جھان، چ اول  سلماسى -
جم  صفا، ذبیح - شگاه (اللَّه، تاريخ علوم عقلى در تمدن اسالمى، مجلــد اول، چ پن ھران، دان ت

 ).1374تھران، 
نگ و تمـدن اسـالمى، چ دوم  - ھران، دفـتر نشـر فرھنـگ (قربانى، زين العابدين، تـاريخ فرھ ت

 ).1370اسالمى، 
 ).1371تھران، سمت، (سى، از آگوستین تا گالیله، ترجمه احمد آرام، چ اول . كرومبى، آ -
ھران، كتابفروشـى (لوبون، گوستاو، تمدن اسالم و عرب، سید ھاشم حسـینى، چ سـوم  - ت

 ).1358اسالمیه، 
تھران، نشـر مركـز، (لوگوف، ژاك، روشنفكران در قرون وسطى، ترجمه حسن افشار، چ اول  -

1376.( 
تھــران، (اى، چ اول  لینــدبرگ، ديويدســى، ســرآغازھاى علـم در غــرب، ترجمــه فريــدون بــدره -

 ).1377علمى و فرھنگى، 
قزوين، (محمدى، ذكراللَّه، نقش فرھنگ و تمــدن اسـالمى در بیـدارى مغـرب زمیـن، چ اول  -

 ).1373الملى امام خمینى،  دانشگاه بین
 ).1354ى صدر،  قم، كتابخانه(موسوى، سید مجتبى، سیماى تمدن غرب، چ چھارم  -
لى، آلدو، علوم اسالمى و نقش آن در تحوالت علمى جھان، ترجمـه محمدرضــا شـجاع  میه -

 ).1371مشھد، آستان قدس رضوى، (رضوى و اسداللَّه علوى 
 ).1350تھران، نشر انديشه، (نصر، سید حسین، علم و تمدن در اسالم، احمد آرام، چ اول  -
جم، ترجمـه محمـود تفضـلى  - ھران، (نھرو، جواھر لعل، نگاھى به تاريخ جھان، ج اول، چ پن ت

 ).1353امیركبیر، 
ھران، (ھلزى ھال، ويلیام لويس، تاريخ و فلسفه علم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، چ سوم  - ت

 ).1376سروش، 
شر (ھونكه، زيگريد، فرھنگ اسالم در اروپا، ترجمه مرتضى رھبانى، چ چھارم  - تھران، دفتر ن

 ).1373فرھنگ اسالم، 
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