
 ترجمھ متون علمى مسلمانان در اروپا
 (*)حسن حسین زاده شانه چى

 80 زمستانـ  8فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

يادى مرھـون بھــره , رنسانس اروپا كه ثمره فعالیت انديشمندان اروپايى در چند سده پايانى قرون وسطى بــود حد ز بـه 

شرى. مندى از فرھنگ و تمدن اسالمى بود , رويكرد اروپايیان به ترجمه متون علمى مسلمانان براى رھیابى به معارف ب

فت قرار گر پا  سیارى از مطالعـات علمـى ارو سلمان, از ايـن رو. اساس ب ثار دانشـمندان م متـون درسـى , بسـیارى از آ

ھاى . دانشگاه ھاى اروپا در عصر رنسانس و پس از آن در عصر انقالب صنعتى شد ترجمه اين آثار تقريبا ھمزمان بـا نبرد

 .باز پس گیرى در سده يازدھم میالدى در اندلس آغاز و در طى يك قرن به اوج خود رسید

 

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

 

قرن , بررسى تاريخ علوم بشرى اين حقیقت را آشكار مى سازد كه اين علوم كه در طـى  ستند  مجموعه پیوسته اى ھ

بلكه نتیجه تالش و تجربیات اقوام و ملـل , ھا زندگى و تجربه بشر پديد آمده اند و به قوم يا تمدن خاصى اختصاص ندارند

يك از جوامـع متمـدن در شـرق يــا غــرب عـالم. مختلف در طى قرون و اعصارند مان , به اين معنا كه ھـر  در برھـه اى از ز

 . نقشى در پیشبرد و توسعه اين علوم داشته اند و نتیجه كار ھر يك مورد استفاده جوامع بعدى قرار گرفته است

يى  صر يونــانى و نھضـت اروپا لوم بشـرى را بـه دو دوره ع تالش برخى از مورخان اروپايى بر اين بوده اســت كـه تـاريخ ع

نان نـیز در ; محدود سازند) رنسانس( اما ھمان گونه كه نمى توان يونانیان را پايه گذاران علوم بشرى دانست ـ چرا كـه آ

سواحل , مرھون تمدن ھاى كھن تر از خويش, دست يابى به مبانى علوم و تمدن  ھرين و  بـه ويـژه تمـدن ھـاى بیــن الن

فرد برخاسـته از جامعـه قـرون  توان حركـتى من شرقى مديترانه بودند ـ نھضت علمى اروپا در دوره رنسانس را ھم نمى 

سانس, از اين رو. وسطايى اروپا برشمرد به , غربیان رويكرد اروپا به علم و دانـش را در عصـر رن نان  ناشـى از بازگشـت آ

 . خود را وارثان علم و دانش يونان تلقى كرده اند, علوم يونانى دانسته اند و بدين ترتیب

نش يونـانى و پـر , البته آنان معموال نكته مھمى را مسكوت مى گذارند و آن لم و دا به مبــادى ع نحوه دست يابى شان 

یت ھـاى علمـى در اروپـا متوقـف ; كردن خال علمى و فكرى اروپايیان در طى قرون وسطى است با فعال دورانى كـه تقري

نانى از  گرديد و ھرگونه نگارش و تإلیف در زمینه ھاى علوم غیردينى تعطیل شده بود و آثار باقى مانده از دانشـمندان يو

 .بین رفته بود

مى تــوان دريافـت, با نگاھى به تاريخ نش كھـن ; علت اين سكوت را به آســانى  به دا مدن  پاى مت قه اتصـال ارو زيـرا حل

به واسـطه , تاريخ نويسان غربى. بود) به عنوان نماينده تمدن شرق(تمدن بزرگ اسالمى , يونانى سال  در طـى صــدھا 

لوه مـى دادنــد و جعـل و , برداشت ھاى نادرستى كه در میان مسیحیان رايج بود كارھاى عظیـم مسـلمانان را كوچـك ج

نويسنده كتاب فرھنگ اسالم در اروپـا بـه نمونـه اى از )) دكتر رايگرد ھونكه. ((تحريف ھاى بسیارى در آن وارد مى كردند

كه حاكى از آن است كه برخى نويسندگان غربى خواسته اند نقش تمدن اسالمى را در ) 1(اين موارد اشاره كرده است

مدن ; تاريخ علوم بشرى ناچیز جلوه دھند و وامدارى غرب به تمدن اسالمى را انكار كنند كه نقـش اساسـى ت در حالى 

اسالمى در رنسانس و تحوالت علمى اروپا قابل انكار نیست و اين را مى توان از پیدايش نھضت ترجمـه علـوم اسـالمى 

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

نوز بـا وجـود گذشـت , به طور قطع كه ھ ست  رنسانس علمى و فرھنگى اروپا يكى از بزرگ ترين تحوالت تاريخ بشرى ا

لوم . از آن به عظمت و بزرگى ياد مى شود, قرن ھا اما حقیقت اين اسـت كـه ھمـان گونـه كـه شـكل گـیرى و تكـوين ع

عه , بشرى امرى تدريجى و مستمر بوده بوده كـه طلی تحول فكرى اروپا نیز نتیجه فعالیت و عملكرد اروپايیان در چند قرن 

 . آن به نیمه قرون وسطى باز مى گردد
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شمالى بــر سـرزمین  مدن  يل بـدوى و بـى ت ستیالى قبا ابتداى قرون وسطى را غالبا با انقراض امپراتورى روم غربى و ا

مى و فرھنگـى آن , بر اروپاى غربى) 2))(ژرمن ھا((سیطره . ھاى اروپاى غربى ھمزمان مى دانند آغاز دوران انحطاط عل

ژرمن ھا با پذيرش آيین رھبانیت مسیحى كه صورت تغییر شكل . نامیده شده است)) قرون وسطى((بود كه به اصطالح 

, بود و تحت تإثیر آموزه ھاى حكماى يونان و رواقیون و كاھنان مصرى قـرار داشـت) ع(يافته و تحريف شده تعالیم مسیح 

تإثیر دو عامـل, بدين ترتیب) 3.(راه ھرگونه پیشرفت و توسعه علمى و فكرى را مسدود ساختند من : ((تحـت  بربريـت ژر

حوزه , از پايان سده ششم میالدى به بعد, ))رھبانیت كلیساى ژرمنى((و )) ھا مى اى در  یت عل به مدت پنج قـرن فعال

سامان مى و فرھنگـى آن  ھا مراكـز عل كه , علوم طبیعى و تجربى در اروپاى غربى صـورت نگرفـت و تن كلیسـاھا بودنـد 

 .پیرامون فلسفه الھى معطوف بود) SCHOOLASTIC) (4(توجھشان ھمواره به پاره اى بحث ھاى اسكوالستیك

نى ب, در ھمین دوران كه اروپا در تاريك ترين ادوار فرھنگى و تمدنى خويش به سر مى برد گار يع مدن آن روز ترين ت زرگ 

لل , با اين حال. تمدن اسالمى در مرزھاى مجاور اروپا مراحل رشد و شكوفايى خويش را مى گذرانید اروپايیـان بنـا بـه ع

گوناگون ـ كه علت عمده آن عدم آگاھى و شناخت از تمدن اسالمى بود ـ رويكرد و توجھى به اين گنجینه ارزشمند علم 

مى رفتنـد; و تمدن نداشتند شمار  به  ين  لم و د ئه, حتى در بسیارى از موارد آبإ كلیسا كه مـردان ع تحقـیر و , بـه تخط

 !بدگويى از آن اقدام مى كردند

ست شرق دان خود را برتـر از مـردم . البته اين امر را تا حدى مى توان ناشى از تقابل فرھنگـى غـرب و  قع غربیـان  در وا

فكر بھره مندى از يك , از اين رو) 5.(شرق مى دانستند و شرق را فاقد اصالت و جزيى جدا افتاده از اروپا تصور مى كردند

ين اســالم بـود! تمدن شرقى ھیچ گاه به ذھن آنان خطور نمى كرد برخـى از اربابـان كلیسـا ; مسإله ى ديگر مربوط به د

بر , و فرقه اى ھمانند ساير فرق عیسوى مى دانستند) ع(اسالم را شاخه اى انحرافى از دين مسیح ھا پیام در نظر آن 

سیدن ) ص(اكرم مانع ر اصالح گرى مرتد و مسلمانان كافرانى بى دين و علوم اسالمى علومى مادى و دنیوى بودند كه 

مسـتحق دوزخ و ) ص(دانشمندان مسلمان را ھمانند پیامبر اكرم, آنان, بر اين اساس. انسان ھا به رستگارى مى شدند

ته, عذاب الھى مى دانستند اين تصور و برداشت اروپايیان از اسالم و مسلمانان را مى توان در منظومه كمدى الھى دان

DANTE (1321  او جـايگاه پیامبر اسالم را در جھان آخرت در طبقه نھم جھنـم مـى دانـد و . به وضوح ديد) میالدى 1265ـ

گرش قـرن ) 6. (را در كنار كافران دوزخى قرار مى دھد)) ابن رشد((و )) ابن سینا((دانشمندان مسلمانى چون  ھمیـن ن

تغیـیرى در نـوع تصـور و , ھا بر اذھان اروپايیان مستولى بود تا اين كه آشنايى تدريجى آنان بـا فرھنـگ و تمـدن اسـالمى

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

بط تجـارى(مرھون گسترش روابط چند جانبه آن ھـا , شناخت جديد غربى ھا از تمدن اسالمى يارتى, روا سـیاحتى و , ز

یالدى(با جھان اسالم ) نظامى ضور . بـود) در حدود قرن ھاى دھم و يازدھم م قرن دھـم میـالدى بـا ح مان((از  ھـا))نور

NORMANS ( (فت, در آب ھاى مديترانه شترھا. تجارت دريايى در اروپا با جھان اسالم توســعه يا بـه جھـت اسـتیالى , پی

ياى مديترانـه سلمانان بـر در شد, كامل م پا محـدود مـى  به سـواحل ارو نادر ونیــز) 7.(فعالیـت ھـاى تجـارى اروپايیـان  ب

VENEZIA( ( ,پیزاPIZEA( ( ,جنـواGENOVA( ( ,آمـالفىAMALFEA( ( ,پـالرموPALERME ( (سینى مراكـز ) ) MESSINEو م

نه  شرق مديترا سالمى در شـمال آفريقـا و  نادر ا , قـیروان, طرابلس غـرب, ماننـد مھديـه(مھم تجارى اروپا بودند كه با ب

صلیبى ) 8.(داد و ستد داشــتند) صور و صیدا, اسكندريه ھاى  طى جنــگ  پا ) م 1083ـ  1263(در  بط تجـارى ارو بـه (روا

شھرھاى اسـالمى صـور) خصوص ونیز فا و , صیدا, با دوك نشین ھاى سواحل شرقى مديترانه بسیار رونق يافـت و  حی

ند و بـه . طرابلس مراكز عمده تجارت در سرزمین ھاى اورشلیم شدند مى كرد بازرگانان اروپايى كه به اين شھرھا سفر 

به سرزمین ھاى شرق اسالمى سفر مـى , جھت شرايط خاص دريانوردى ناچار بودند چند ماه در اين شھرھا توقف كنند

سـھم بـه سـزايى در آشـنايى اروپـا بـا , بى شك ايـن روابـط گسـترده) 9. (كردند تا موونه تجارى خويش را فراھم سازند

 .تمدن اسالمى داشت

شد , گذشته از روابط تجـارى سرزمین ھـاى اسـالمى آمـد و  به  سفرھاى زيـارتى و سـیاحتى ھـم  لب  اروپايیـان در قا

قدس و ) ع(مھم ترين مكان ھاى مقدس مسیحیان يعنى زادگاه و موطن عیسـى. داشتند كلیسـاى ((و آرامگـاه مـريم م
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ند)) قیامت شده بود . در شھرھاى فلسطین واقع بودند كه از اوايل فتوحات مسلمانان به سرزمین ھاى اسالمى ملحق 

كه از سـال ) 10) (SANTIAGO DE COMPOSTELA))(سانتیاگو دو كومپسـتال((شھر  بـه '  ه 92/ م  711در اسـپانیا نــیز 

نى . يكى از اين شھرھا بود كه زايران مسیحى بدان سفر مى كردند, دست مسلمانان افتاده بود با توجه بـه تسـامح دي

ماكن آزاد بودنـد, به جز در چند دوره كوتاه, زايران مسیحى, مسلمانان نسبت به اھل كتاب ين ا يارت ا ين رو. براى ز , از ا

شت شنا مـى شـدند و پـس از بازگ ھا و , آنان با مظاھر فرھنگ و تمدن مسلمانان از نزديـك آ صیف ديـده  شرح و تو بـه 

ير در ))راه نامـه((ھا و يـا ))سـفرنامه((اين گزارش ھا گاه نیز در قالب . شنیده ھاى خود مى پرداختند ھـا بـه رشـته تحر

سال  به  بوط  ست 1103مىآمد كه قديمى ترين آن ھا مر يران مسـیحى) 11.(م ا در قـرن ھـاى دوازدھـم و , عـالوه بـر زا

ند, سیزدھم میالدى كه . سیاحان اروپايى بسیارى نیز به سرزمین ھاى اسالمى سفر مـى كرد ھم  سیزدھم  قرن  در 

چار از سـرزمین ھـاى , سفرھاى آسیايى رونق يافت شرق دور بـه نا ھاى  سیدن بـه سـرزمین  سیاحان اروپايى بـراى ر

 )12.(اسالمى عبور مىكردند

ھاى اسـالمى ھمـراه  خى سـرزمین  گسترش فعالیت ھاى نظامى اروپايیان در مرزھاى شرقى و غربى كه با تصـرف بر

بـا دولـت )) بـیزانس((جنگ ھاى مكـرر و دايمـى . سومین عامل اساسى آشنايى بیشتر غرب با تمدن اسالمى بود, بود

یش , و ديگر دولت ھاى ثغور شام بیش از نیم قرن ادامه يافت كه ضمن آن)) حمدانیان(( گاه تا نواحى مركزى شام ھم پ

 )13.(مىآمدند

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

تا استیالى ) 14(,م دنبال شد1118/ ' ه 513در ) SARAGOZAساراگوزا (و سپس اشغال شھر سرقسطه  1085/ ' ه 478

سلمانان را از . ادامه يافت)) شبه جزيره ايبرى((مسیحیان بر بخش عمده  یالدى م نورمان ھا نیز در اوايل قـرن يـازدھم م

ند, پايگاه ھايشان در جنوب ايتالیا بیرون راندند و پیش از اتمام اين قـرن ستیال يافت يره سیسـیل ا يام. بر جز ین ا , در ھم

ند ) SARDENIAسردانیه(بیزانسى ھا نیز جزيره ساردنى  تر جنــگ ) 15.(را از مسلمانان باز پــس گرفت ھم  ما از ھمـه م ا

سى در  شد و نقـش اسا ھى  ھاى صلیبى بود كه به دو قرن حضور فعال مسیحیان در قلب سرزمین ھاى اسـالمى منت

 .آشنايى مسیحیان با فرھنگ و تمدن مسلمانان داشت

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

ـ با انتقال جنبه ھايى از فرھنگ و تمدن اسالمى به اروپا ھمراه بود كه بارزترين آن ترجمه علـوم اســالمى در اروپـا بــراى 

 .دستیابى به معارف بشرى بود

 

 آغاز نھضت ترجمه
ھزاران جلـد كتـاب بودنـد  سالمى و كتابخانـه ھـايى كـه انباشـته از  شھرھاى ا وجود مراكز علمى و پژوھشى بزرگ در 

به . موجب شگفتى اروپايیان مى شد و روح خفته تحقیق را در آنان بیدار مى ساخت له اول  اما مشكل اساسـى در وھ

سطى از , دست آوردن اين كتاب ھا و سپس تحصیل آن ھا در اروپا بود تاب ھـا در طـى قـرون و ين ك زيرا قسمت اعظم ا

آنان به سرزمین , از اين رو) 16. (به طورى كه تقريبا ھیچ يك از آثار يونانیان در اروپاى غربى يافت نمى شد, بین رفته بود

فراھـم , با اين حال. زيرا ترجمه ھاى متون يونانى به زبان عربى در آن جا قابل دسترس تر بود, ھاى اسالمى روى آوردند

ھاى . كردن كتاب ھاى عربى نیز چندان آسان نبود تصور مى رفت كه صلیبیان متون اصلى كتب يونانیان يا حداقل ترجمه 

لذا دانشمندان اروپـايى كـه ; اما آن ھا فقط به قتل و غارت شھرھا اكتفا كردند, عربى آن ھا را ھمراه خود به اروپا بیاورند

بان ھـاى , در تعامل فرھنگى با سرزمین ھاى اسالمى بودند خود به انتقال اين متون عربى به اروپا و ترجمه آن ھـا بــه ز

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

 )17.(به اروپا انتقال يافت, مستقیم از برخى متون يونانى باقى مانده

در ابتـدا كـار ; نھضت بزرگى در ترجمه كتاب ھاى عربـى آغـاز شـد, در سده ھاى يازدھم و دوازدھم میالدى, بدين ترتیب

پايى بـود به زبــان ھـاى ارو بان عربـى  لیكـن پـس از چنـدى ترجمـه , مترجمان اروپايى فقط باز گرداندن متون يونــانى از ز
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به . مشروح و تفاسیر مسلمانان بر اين متون و تإلیفات اصیل اسالمى نیز آغاز شد یان  صلى رويكـرد اروپاي شـايد علـت ا

جه نیازشـان  تإلیفات مسلمانان را بتوان در عدم توانايى و استطاعت آنان در درك مطالب موجود در كتب يونانیــان و در نتی

 .به شرح و تفسیر گسترده و قابل فھم مطالب مذكور دانست

مه شـده, زبان اصلى ترجمه در اروپا مى شـد, زبان التین بود كه كلیه آثار ترج نده  به آن برگردا حال. در نھايـت  ين  , با ا

شدند. ترجمه به زبان ھاى محلى نیز انجام مى شد بان فرعـى محسـوب مـى  عى واسـطه و ز . اين زبان ھا در واقع نو

مى )) سلتى((و )) كاستیلى((زبان ھاى  به كـار  سپانیا  به ويژه در اسپانیا كاربرد داشتند و توسط مترجمان نخسـتین ا

عى ترجمـه. ترجمه به زبان فرانسوى نـیز در حـد بسـیار محـدودى انجـام مـى شـد. رفتند بان فر ما مھـم تــرين ز زبـان , ا

 )18.(بود كه يھوديان پرچمدارش بودند)) عبرى((

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

ـ به ترجمه متون ) 19(اسالمى آشنايى كامل داشتند و عالوه بر تإلیف آثار ارزشمند علمى ـ كه عمدتا به زبان عربى بود

بى ديرتـر از , با اين حال. عربى اسالمى به عبرى و گاه التینى ھم اقدام مى كردند ترجمه ھاى عبرى آثار اسالمى ـ عر

يعنـى , يك قرن پس از ترجمه آن بـه التیـنى, براى مثال ترجمه عبرى كتاب قانون ابن سینا; ترجمه ھاى التینى آغاز شد

صريف ابوالقاسـم زھـراوى. میالدى صورت گرفت 1279در  ياى رازى و الت . نیز چنیـن بـود) 20(كتاب الحاوى محمد بن زكر

ـ اسـالمى بـود, علت اين امر بى  تاب ھـاى عر ھا از ك بى و امكـان اسـتفاده آن  لـذا , آشنايى كامل يھوديان بـا زبـان عر

تن از , در نیمه دوم قرن دوازدھم میالدى, با اين وجود) 21.(ضرورتى براى ترجمه اين آثار به زبان عبرى پديد نمىآورد ند  چ

 .مترجمان بزرگ يھودى در اسپانیا ظھور كردند كه در جاى خود درباره آن ھا سخن خواھیم گفت

 

 زمینه ھاى فعالیت مترجمان
یان انديشـمندان غربـى , در آغاز رنسانس فكرى اروپا و ظھور انديشه اومانیستى عى بــدبینى در م به جھت پیـدايش نو

توجه دانشمندان اروپا , نسبت به علوم دينى ـ كه ناشى از عملكرد نادرست اربابان كلیسا بود ـ و نیز نیاز جوامع اروپايى

ساب و ھندسـه(و علوم نظرى ...) شیمى و , فیزيك, نجوم, پزشكى(بیشتر به علوم طبیعى و تجربى  معطـوف ) چون ح

 . در ھمین زمینه ھا بود, لذا اولین آثارى كه از عربى ترجمه شد. گرديد

پاى . تفوق و برترى با علوم پزشكى بود, در اين میان خیر در ارو شكى ا يدى در زمینـه پز علت آن نیز پیدايش حركـت جد

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

یه, پس از آن. محسوب مى شد را بايد طلیعه دار آن بدانیم مون پل نیز در  گرى  و ) MONT POLIER( مدارس پزشـكى دي

كه در مدرسـه سـالرنو بـه وسـیله , از اين رو. تإسیس شد) CHARTRES(شارتر بى بودنـد  ثار عر ین آ كتاب ھاى طب اول

شدند. 'ه 1089ـ در گذشته ) OF AFRICA) (( CONSTANTINكنستانتین افريقايى(( و تـإثیر بـه سـزايى در ) 22(ـ ترجمه 

 .شكوفايى علوم پزشكى در اين مركز داشتند

ھاى , مترجمان ديگر, به دنبال كار كنستانتین آثار بسیارى از پزشكان مسلمان را ترجمه كردند كه برخى از آن ھـا كتـاب 

ـ را  1103ـ متوفى ) PLASSIUS JOHAN(يوھان افالسیوس((از جمله اين مترجمان . درسى مدارس مذكور قرار گرفتند م 

 )23.(مى توان نام برد كه ھم عصر كنستانتین بود

یت . كار مترجمان علوم پزشكى از اھمیت بیشترى برخوردار بـود, در سده دوازدھم میالدى گرچـه پزشـكان اروپــايى فعال

به ھـاى پزشـكى , ھايى را آغاز كرده بودند به تجر بود و كـامال وابسـته  ولى ھنوز پزشكى اروپا روى پاى خود نايستاده 

آثار ارزشمندى از پزشكان اسالمى در اين قرن ترجمه شد كه از مھم ترين آن ھا ترجمه ھاى متعددى از . مسلمانان بود

پس ) 24.(كتاب الطب الملكى على بن عباس اھوازى بود كه بسیارى از نسخه ھاى آن ھا ھم اكنون در دسترس است

مه آن بارھـا , از آن عبرى ترجمـه شـد و ترج كتاب قانون ابن سینا مھم ترين كتاب پزشكى بود كه به التینى و سپس به 

اين كتاب نخست در فوريــه ; قانون از اولین كتاب ھايى بود كه به چاپ رسید, پس از پیدايش صنعت چاپ نیز. تكرار گرديد

حتى سومین چاپ آن نیز پیش از انتشار كتـاب كوچـك . م در ايتالیا منتشر گرديد و پس از دو سال تجديد چاپ شد 1473
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چاپ رسـید, میالدى 1500تا سال ) (25(جالینوس صورت گرفت به  كه كتـاب , ترجمه التین اين كتاب پانزده بار  در حـالى 

 )26).(جالینوس فقط دو بار چاپ شد

 JERHARDژرارد كريمونــايى((طب منصورى او بـه وسـیله . از كارھاى ارزشمند مترجمان اروپايى بود, ترجمه آثار رازى ھم

OF KERIMONA ()) (بزرگ در . به التین و يك قرن بعد از عربى به عبرى ترجمه شد يره المعـارفى  كه دا كتاب الحاوى او 

ترجمه اين آثار شھرت . ـ يھودى اسپانیايى ـ به عبرى و سپس به التینى ترجمه گرديد)) فرج بن سالم((توسط , طب بود

, پس از چاپ قانون ابن سینا, آثار رازى) 27.(شناختند Rasisبسیارى را براى رازى به ھمراه داشت و اروپايیان او را به نام

 )28.(نخستین آثار اسالمى به چاپ رسیده بودند

ـ در  AVENZOERبزرگ ترين رساله جراحى اسالمى يعنى كتاب التصريف ابوالقاسم زھراوى ـ كه در اروپا به عروف بـود  م

ستانتین . ھمین قرن به التین و سپس به عبرى ترجمه شد ھم چنین بسیارى از كتاب ھاى ترجمه شـده بـه وسـیله كن

.(مانند كتاب ھاى زادالمسافر ابن جزار و رسايل حنین بن اسحاق; پس از او مجددا ترجمه شد, آفريقايى در قرن يازدھم

29 ( 

بان ھـاى التیـنى و , ھمزمان با تإلیف آن ھا, بسیارى از آثار پزشكان مسلمان در سده ھاى دوازدھم و سیزدھم نیز بـه ز

ست بـه عـبرى و , از اين قبیل است كتاب كلیات طب ابن رشد و كتاب التیسیر ابن زھـر. عبرى ترجمه مى شدند كـه نخ

ثارى از ) 30.(سپس به التین ترجمه شدند ھا آ بن نفیــس((عالوه بر اين  ثم((در علـم تشـريح و )) ا شم )) ابـن ھی در چ

در طـى , و كتاب ھاى بسیارى در داروشناسى و گیاه شناسى و دامپزشكى, در طب عمومى)) ابن میمون((پزشكى و 

 .اين دوران ترجمه شدند

نه. كتاب ھاى رياضى بیش از ھمه مورد توجه مترجمان بودند, پس از پزشكى ين زمی كتـاب , اولین آثار ترجمـه شـده در ا

ھاى بازمانده از يونانیان مانند چھار رساله و پانزده مقاله اصولى اقلیدس و نیز كتاب االربعه بطلمیوس بودند كه از عربـى 

لم جبــر . ترجمه شدند اما در میان تإلیفات مسلمانان از ھمه مھم تر ترجمه كتاب جبر و مقابله خوارزمى بود كه آغازگر ع

ترجمـه )يا كتـاب الخوارزمـى (LIBER ALGURISMYو ALGEBRAاين كتاب دو بار تحت نام ھاى. در اروپا محسوب مى شود

شر((ھم چنین ترجمه رسـاله ھـايى از ) 31.(شد كه ھم اكنون بعضى نسخه ھاى آن ھا موجود است و )) سھل بـن ب

شاكر((, ))ثابت بن قره حرانى((و نیز آثارى از )) ابومعشر بلخى(( بن  سى  بن مو غانى((, ))محمد  از كارھـاى ... و)) فر

 .ارزشمند در زمینه رياضیات بود

عبرى. قسمت اعظم دانش رياضیات التینى از منابع عربى اخذ شد, بدين ترتیب مه ھـاى  , در آثار قديمى التینى يـا ترج

بى ــ اسـالمى , تنھا قسمت كوچكى از معلومات رياضى را مى توان يافت تون عر لى بخـش اصـلى آن مسـتقیما از م و

 )32.(گرفته شده است

مى  بر  ثات و ھندسـه را نـیز در  لم مثل ظم ع خش اع كه ب فعالیت مترجمان اروپايى در زمینه نجوم و ستاره شناسى ـ 

تدا . قسمت اعظم دانسته ھاى اروپايیان از منابع عربى تإمین شد, در اين زمینه نیز. گرفت ـ بسیار گسترده بود آن ھا اب

با ترجمه آثار يونانى نظیر كتاب ھاى اقلیدس و بطلمیوس ـ كه به زبان عربى موجود بود ـ شروع كردند و پس از آن كتـاب 

ھاى دانشمندان مسلمان را ـ آثار نجومى و آثارى كه در شرح و تھذيب تإلیفات يونانى نوشته شده بود ـ به التین ترجمه 

ين دوره, تعداد بسیارى از اين كتاب ھا ترجمه شد, در قرن دوازدھم. كردند ناى : ((زيرا تصادفا فعال تـرين مترجمـان ا يوح

شده در ايـن . از عالقمندان به نجوم و رياضیات بود) JOAN DE SEVILLA(اشبیلى كر ھمـه آثـار ترجمـه  به جھت آن كه ذ

 : فقط به نام برخى از آن ھا اشاره مى كنیم, زمینه در اين جا میسر نیست

O كتاب زيج خوارزمى و شرح فرغانى بر آن. 

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

O كتاب نجوم بتانى و شرح بیرونى بر آن. 

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

O زيج زرقانى ـ كه در اروپا بهARZECHEL معروف بود ـ كه مبناى زيجھاى طلیطله و لندن قرار گرفت. 
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O تصحیح البطروجى ـ معروف بهALPETRAGIOS شبیلى((و آثار بسیار ديگرى از , ـ بر كتاب مجسطى لح ا , ))جابر بـن اف

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

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

پا ھاى . بـر اسـاس ايــن آثـار صـورت گرفـت, ستاره شناسان بزرگ اروپايى در عھد رنسـانس و شـكوفايى علمـى ارو كار

نش , ...و) م 1630ـ  KEPLER (( (1571كپلر) ((م 1543ـ  1473) )) COPERNICكوپرنیك((دانشمندانى چون  ته از دا برگرف

, ھنگامى كه منجمان مسلمان به اصالح مجسطى بطلمیوس و رفع اشتباھات آن سرگرم بودنــد, در واقع. مسلمانان بود

مردم اروپـا تــازه آن را كشـف , دنیاى التینى تازه مطالعه آن را آغاز كرده بود و زمانى كه مسلمانان به تخريب آن پرداختند

 )34.(كردند

عال در ايـن زمینــه . در زمینه علوم شیمى و فیزيك نیز آثار پراكنده اى از دانشمندان مسـلمان ترجمـه شـد مان ف از مترج

كرد)) خالد بن يزيد اموى((بود كه كتاب   )ARTEPHIUS(آرتفیوس(( مه  نیز كتـاب لـوح . در كیمیا را ترج سیزدھم  در قـرن 

 )35.(زبرجد از نويسنده اى ناشناس و چند كتاب ديگر در كیمیا ترجمه شد

حول بزرگـى در )) EUGNIUS(( ايوگنیـوس((ترجمه كتاب البصاير بطلمیوس از عربى ـ كه توسط , در فیزيك شد ــ ت انجـام 

بر آن. اروپا پديد آورد ثارى از , عـالوه  بن ھیثــم((ترجمـه آ سى)) ا قره((, در نورشنا بن  سايلى از )) ثابـت  یك و ر در مكان

 )36.(را نیز بايد خاطر نشان كرد)) ابن وافد((و )) كندى((

غاز شـد, ترجمه آثار فلسفى عربى ـ اسالمى يادى آ غاز , اولیـن آثـار فلسـفى. با تإخیر زمانى ز قرن پـس از آ يب دو  قر

علت اين تإخیر را نیز مى . نھضت ترجمه ـ يعنى در قرون سیزدھم و چھاردھم میالدى ـ به زبان ھاى التین ترجمه شدند

بدان  ساھا  ھى كـه مـدتھا در كلی مت ال ظرى فلسـفه و حك صر رنسـانس از مباحـث ن توان در رويگردانى انديشمندان ع

 .جستجو كرد, پرداخته شده بود

 

 نخستین مراكز ترجمه در اروپا
و )) حوزه سیسـیل و ايتالیـا((, ))حوزه اسپانیا: ((انتقال فرھنگ و تمدن اسالمى به اروپا از سه مركز اصلى صورت گرفت

حوزه اسپانیا , آن مراكزى كه نقش اصلى در نھضت ترجمه علوم اسالمى داشتند, در اين میان)). حوزه شرق مديترانه((

ولى در زمینه ترجمه , حوزه شرق مديترانه گرچه طى جنگ ھاى صلیبى اھمیت خاصى پیدا كرد. و حوزه سیسیل بودند

كز ترجمـه. متون اسالمى جايگاه بلندى نداشت مى , از ايـن رو در بخشـى از مرا سیل  حوزه اسـپانیا و سی به دو  ھا  تن

 .پردازيم

 

O حوزه اسپانیا 
م به دست سـرداران مسـلمان فتـح شـد و  711/ ' ه 92سرزمین اسپانیا ـ و به طور دقیق تر شبه جزيره ايبريا ـ در سال 

تدر , علیرغم ناھمگونى ساختار جمعیتى و اختالفات سیاسى داخلى و مشكالت خارجى لت مق یم قـرن دو در كمتر از ن

م سرآغاز شكوفايى فرھنگ و تمدن اسالمى در اين  736/ ' ه 138تشكیل دولت اموى در سال . اسالمى در آن پا گرفت

سیحیان , م و روى كار آمدن دولت ھاى طوايـف 1032/ ' ه 422با انقراض آنان در . بود) 37(سرزمین براى پیشـروى م راه 

مرابطین ) 38.(بود' ه478تصرف شھر طلیطله در سال , شمال ھموار گرديد كه نخستین گام آن ـ  540(از اين پس امیران 

ند) 'ه 540ـ  668(و سالطین موحدين ) 'ه 483 بر انـدلس فرمـان مـى راند قا ـــ  ) 39. (ـ دولت ھاى اسـالمى شــمال آفري

سرزمین غرناطـه) 149ـ ' ه 897(خاندان بنى نصر , آخرين دولت اسالمى اندلس ــ بخـش ) GERANADA(بود كه فقـط بـر 

نوب اسـپانیا ـــ حاكمیـت داشـتند پادشـاه )) فردينانـد((م توســط  1492/ ' ه 897و دولتشــان در سـال ) 40(كوچكـى در ج

 )41.(كاتولیك اسپانیا برچیده شد

يكى از بارزترين و شكوفاترين مظاھر فرھنگ و تمدن اسالمى , مسلمانان در طى ھشت قرن حضور فعال خود در اندلس

دوره رشد و توسعه علوم اسالمى محسوب مى شود كه به تإسیس كتابخانه ھـا و , دوره حكومت امويان. را پديد آوردند
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بـود كـه بـه ) 'ه 350ـ  366)) (حكم المستنصر امـوى((مراكز آموزشى متعدد ممتاز بود و مھم ترين آن ھا كتابخانه بزرگ 

 )42.(قولى چھارصد ھزار جلد كتاب داشت

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

ھراوى((نظیر  جراح)) ابوالقاسم ز طى((, طبیـب و  بن احمـد مجري ھر ابـن ((, ستاره شـناس)) مسـلمه  بنى ز خانـدان 

بود و . بود كه شھرت جھانى يافتند... و)) ابن رشد((, ))طفیل سالمى  مى ا ترين كتـب عل آثار علمـى آنـان نـیز از معتبر

 )43.(بسیارى از آن ھا در نھضت ترجمه به زبان ھاى اروپايى ترجمه شد

ھـم كیشـان آن ھـا در , گذشته از مسیحیان اسپانیا. در واقع گذرگاه اصلى انتقال فرھنگ مسلمانان به اروپا بود, اسپانیا

يارتى تى , فرانسه و ايتالیا با سرزمین ھاى اسالمى اسپانیا در ارتباط بودند و افزون بر مـراودات تجـارى و سـفرھاى ز ح

له مـى تـوان از  ند كـه از آن جم (گربـرت((برخى از آنان براى تحصیل علوم به شھرھاى اسالمى اسپانیا سـفر مـى كرد

GERBERT(   بود و  1003ـ متوفاى ين نواحـى بـه تحصـیل رياضـیات و حسـاب مشـغول  میالدى ـ نام برد كه مدت ھا در ا

نوان  پاپى رسـید)) سیلوسـتر دوم((بعدھا با ع سپانیا و تصـرف ) 44.(بـه مقـام  توسـعه مرزھـاى سیاسـى مسـیحیان ا

به خـود . سرزمین ھاى اسالمى موجبات دستیابى اروپايیان به ذخاير علمى مسلمانان را فراھم سـاخت به نو ايـن امـر 

انگیزه اى براى تحول فكرى و احیاى انديشه علمى آن ھا و آغازگر حركت علمى جديدى در قرن دوازدھم میالدى بود كه 

 .ترجمه متون علمى از زبان عربى بود, نخستین گام آن

ھاى ) REAMOND(دون ريموند(( مه , میـالدى 1151ــ  1136ـ اسقف اعظم شھر طلیطله ـ در بیـن ســال  اولیـن دارالترج

مإمور  مه علـوم اسـالمى  ھا را بـه ترج گرد آورد و آن  رسمى را در اين شھر بنیان گذارد و دانشمندان بسیارى را در آن 

ند) 45.(ساخت كز منحصــر نما ين مر مان , البته ترجمه آثار اسالمى در اسپانیا به ا سپانیا مترج نار ا بلكـه در گوشـه و ك

خود حـوزه . التینى دست به ترجمه اين آثار زدند گى بـراى اروپـا بیـش از فعالیـت  بى شك دستاوردھاى اين حـوزه فرھن

طه معـارف . سیسیل بود حوزه سیسـیل در حی به  سپانیا نسـبت  حوزه ا گى  اين امر نیز ناشى از برترى علمى و فرھن

 )46.(اسالمى و آشنايى بیشتر اسپانیايى ھا با زبان عربى و متون و علوم اسالمى بود

 

 مترجمان حوزه اسپانیا

غیر اسـپانیايى در , ھمزمان با تشكیل دارالترجمه طلیطله, در قرن دوازدھم میالدى سپانیايى و  عده اى از دانشمندان ا

 :حوزه اسپانیا به ترجمه متون عربى ـ اسالمى پرداختند كه در اين جا به چند تن از ايشان اشاره مى كنیم

 

 )JOAN DE SEVILLA(يوحنا اشبیلى
در شـھر طلیطلـه  1153تـا  1137ظھور علمى او بین سال ھاى . يوحنا از يھوديان اسپانیا بود كه به دين مسیحیت گرويد

به نــام . مشغول شد)) دون ريموند((بود كه در آن جا به خدمت اسقف اعظم  شخص ديگـرى  ترجمه ھاى او با ھمكارى 

ستیلى , انجام مى شد)) دومنیگو گونديسالوو(( به زبـان كا بى را  تن عر لى (بدين شـكل كـه يوحنــا م از زبـان ھـاى مح

كتـاب و  25شامل , متونى كه او از عربى ترجمه كرد. ترجمه مى كرد و دومنیگو آن ھا را به التین برمى گردانید) اسپانیا

مى اسـت, نجوم, رساله در زمینه ھاى حساب كـه مبنـاى , طب و فلسفه بود كه از مھم ترين آن ھا كتاب حساب خوارز

ابومعشـر بلخـى , ثابت بن قره, كتاب ھاى بتانى, ترجمه او در باب نجوم 13از میان . رياضیات اعشارى در اروپا قرار گرفت

ترجمه ھاى او در فلسفه شامل ھفت اثر از جمله رساله فى العقـل . و مسلمه مجريطى از اھمیت بیشترى برخوردارند

 )47.(كندى احصإ العلوم فارابى و قسمتى از كتاب الشفإ ابن سینا و مقاصدالفالسفه غزالى است

از آن جمله كتاب نجوم . میالدى به چاپ رسیدند 16و  15بسیارى از اين كتاب ھا با ظھور صنعت چاپ در طى سده ھاى 

فى العقـل  1546ھم چنین كتاب الموالیـد ابـن خیـاط در . م منتشر شد 1492فرغانى بود كه در  نبرگ و رسـاله  م در نور

 )48.(م در آكسبورگ چاپ شدند 1489كندى در سال 
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 )DOMENIGO GONDYSALLVO(دومنیگو گونديسالوو
. آثارش بیشتر در اين زمینـه اسـت, او ھمكار يوحناى اشبیلى در ترجمه متون اسالمى بود و چون متمايل به فلسفه بود

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

كه . اقتباس ھا و تھذيب ھاى او به قلمرو مسیحیت التینى وارد شد, از طريق ترجمه ھا او خود آثارى در فلسفه داشت 

 )49.(بود)) ابن جبرول((و )) فارابى((سخت تحت تإثیر آثار 

 

 )OGO DE SANTALLA(ھوگو سانتااليى
ھوگو در نجوم و كیمیا سر رشته داشت و از سال . در شمال غرب اسپانیا به دنیا آمده بود)) سانتاال((او احتماال در شھر 

له رابطـه اى . مى زيست)) TARASONAدر خدمت اسقف شھر طرسونه . م1151تا  1119 او ظاھرا بـا دارالترجمـه طلیط

تاب : از جمله; اثر مى شود 10ترجمه ھاى او بیشتر در نجوم و كیمیا است كه شامل . نداشته است شرح بیرونى بـر ك

به , صد كلمه بطلمیوس, كتاب الموالید ماشإ هللا منجم, نجوم بتانى تابى  یا از ك و قديمى ترين ترجمه التینى درباب كیم

 )50.(نام لوح زبرجد

ھا , گذشته از مترجمان اسپانیايى ھم تـرين آن  برخى از مترجمان غیر اسپانیايى نیز در اين حوزه فعالیت داشـتند كـه م

كه در حـدود , رياضى دان) OF CHESTER) (( ROBERTرابرت چسترى: ((عبارتند از تـا  1141منجم و كیمیـاگر انگلیسـى 

تاب . م در لندن بود 1150تا  1147م در اسپانیا به سر مى برد و از  1147 فت ك ترجمه ھاى او از آثار اسـالمى شـامل ھ

م انجـام  1147اين نخستین ترجمه كتاب مذكور بود كـه در . است كه مھم ترين آن ھا كتاب جبر و مقابله خوارزمى است

ست. شد رابـرت . ((ھم چنین ترجمه صناعه االحكام كندى و رساله اى در باب اسطرالب منسوب به بطلمیوس از آثــار او

با ھمكـارى   )VENERABL PETER(پیر معـزز((بـه درخواسـت )) چسـترى یايى((و  مان دالمات م نخسـتین  1141در )) ھر

 )51. (به اتمام رسانید 1143م آغاز و در  1141ترجمه التینى قرآن را در 

 

 ) HERMANOS OF DALMATA(ھرمان دالماتیايى
در )) سھل بـن بشـر((از آثـار مھـم او ترجمـه رسـاله اى از . م در اسپانیا بود 1142تا  1138او در پاريس تحصیل كرد و از 

بود, ترجمه زيج خوارزمى, نجوم او ھمزمـان . كتاب المدخل ابومعشر بلخى و شرح مسلمه مجريطى بر كتاب بطلمیـوس 

ین ((و )) امـت اســالم((دو رساله علیه اسالم به نام ھاى , با ترجمه قرآن كه با ھمكارى رابرت چسترى انجام مى داد آي

 )52.(نوشت)) محمدى

 ) )PLATO OF TIOLAافالطون تیولى

سلون اسـپانیا مـى زيسـت 1145تـا  1134رياضى دان و منجم ايتالیايى كه طى سال ھـاى  ترجمـه او از كتـاب . م در بار

بن برحیــه , او ھمچنین زيج بتانى. اولین اثر ترجمه شده از آثار بطلمیوس بود, االربعه بطلمیوس اعمال الھندسه ابراھیم 

 )53.(را ترجمه كرد)) ابن خصیب((و )) ابن خیاط((و چند رساله ديگر در نجوم از 

 

 ) RODOLE OF BROGES(رو دولف بروگسى
منجم فالماندى و از شاگردان ھرمان دالماتیايى بود كه شرح مسلمه مجريطى بر كتاب بطلمیوس و كتاب اسطرالب او را 

 )54.(ترجمه كرد

 

 )JERHARD OF KERIMONA(ژرارد كريمونايى
شايد . ولى مدت زيادى از عمرش را در اسپانیا گذرانید, او نیز ايتالیايى بود ترين مترجمـان حـوزه اسـپانیا و  ژرارد از بزرگ 

به . ادامه داشت 1187م آغاز و تا  1114فعالیت او در اسپانیا از . ھمه اعصار بود سطى او را  تاب المج عالقه زياد او به ك

به آموختن زبان ,  شھر طلیطله اسپانیا كشانید و چون در آن جا فراوانى آثار علمى مختلف به زبان عربى را مشاھده كرد
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ھا كـرد 1187او تا پايان عمرش در . عربى و ترجمه آثار مذكور پرداخت تاب  ين ك صرف ترجمـه ا . م ھمه ھمت خويش را 

 .كلیه فعالیت ھاى او و شاگردانش در طلیطله ـ كه بھترين مكان براى اين كار بود ـ صورت گرفت

كه او رھـبرى نھضـت ترجمـه در . ژرارد در شاخه ھاى مختلف علوم كار كرد ست  وسعت كار او اين توھم را ايجاد كـرده ا

اثر است كـه شـامل برخـى كتـاب ھـاى  87آثار ترجمه اى او از عربى به التین شامل . طلیطله را به دست داشته است

يك , ارسطو و شاگردان او و دانشمندان مسلمان پیرو مكتب ارسطو و نیز برخى از ارزنده ترين آثـار رياضـى نجومـى و فیز

 .دانشمندان مسلمان مى شود

بت بـن قـره, زيج زرقانى, آثار او در نجوم شامل ترجمه اصالح المجسطى جابر بن افلح اشبیلى مع , سـه مقالــه از ثا جوا

یز . زيج جیھانى و كتاب ھا و رساله ھاى متعددى از دانشمندان مسـلمان مـى شـود, علم النجوم فرغانى در رياضـیات ن

بر آثـار , كتاب جبر و مقابله خوارزمى آثار پسران موسى بن شاكر و كتاب اعمال الھندسه از مولفى ناشناس و شروحى 

 )55.(اقلیدسى را ترجمه كرد

طب ثار يونانیـان, در زمینه  عه تإلیفـات رازى الحـاوى, گذشـته از آ جاع , طب المنصـورى, او مجمو مايحضـره الطبیـب و او

ابـن ((, ابـن وافـد, قانون ابن سینا و آثارى در داروشناسى از يعقـوب كنـدى, المفاصل و كتاب التصريف ابوالقاسم زھراوى

آثار او در فلسفه اسالمى شامل شرح فارابى بـر كتــاب ارسـطو و ) 56.(را به التین برگرداند)) ابن ماسويه((و )) سرابیون

بت بــن قـره و ابـن . چھار اثر از كندى و كتاب حنین بن اسحاق مى باشد, احصإ العلوم او ھايى از ثا او ھـم چنیـن كتـاب 

 )57.(ترجمه كرد) در شیمى(و كتاب ھايى از جابر بن حیان و رازى , )در فیزيك(ھیثم 

كه از مشـھورترين آن ھـا ,  يكى از ويژگى ھاى مھم حوزه اسـپانیا یت دانشـمندان و مترجمـان يھـودى بــود  حضـور و فعال

شد) م 1089ــ  1167(ابن عزرا . را مى توان نام برد)) ابراھیم بن برحیه((و )) ابراھیم بن عزرا(( له زاده  باره . در طلیط در

شرح , از آثار ترجمه اى او به عبرى. تحصیالت او آگاھى زيادى در دست نیست ساله نجومـى از ماشـإ هللا منجـم و  دو ر

متوفـاى (ابراھیم بن برحیـه ) 58.(بیرونى بر زيج خوارزمى است كه كتاب اخیر تنھا از طريق ترجمه او در اروپا معرفى شد

 .نیز رياضیدان و فیلسوف اسپانیايى بود كه با ساير مترجمان اسپانیا ھمكارى داشت) م 1138

شتمل بــر ) م 1240ـ  1283)) (موسى پسر سموئیل((از ديگر مترجمان يھودى اسپانیا  كه ترجمـه ھـاى او م اثـر  30بود 

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

 )59.(سینا و زادالمسافر ابن جزار بود

 

O حوزه سیسیل 
ست  212جزيره سیسیل به سال  به د یان((ھجـرى  شد)) اغلب یه فتــح  تابع عباسـیان در افريق ھا , ـ از امـراى  ما آن  ا

یان((سپس ) 60.(نتوانستند بر تمام جزيـره اسـتیال يابنــد  340سیسـیل را تحـت حكـم خـود درآوردنـد و از ســال )) فاطم

ندىھا از ايتالیــا بـر . از جانب آن ھا بر اين جزيره حكمرانى كردند)) كلبیان((ھجرى  از اوايل قرن پنجم ھجرى حمـالت نورما

سلمانان بـر آن  1091' ه 483سیسیل آغاز شد و سرانجام در  م تمام جزيره را به تصرف خويش درآوردند و بر حاكمیــت م

 )61.(خاتمه دادند

آن ھا سواحل جنوبى ايتالیا را كه نزديك ترين جا , حضور مسلمانان در اين حوزه فقط به جزيره سیسیل محدود نمى شد

يادى . پادگان ھايى در اين نواحى داشتند, به سیسیل بود مورد ھجوم قرار مى دادند و اغلب اين پیروزىھا اگر چـه دوام ز

 )62.(ولى تإيیدى بر حضور دايمى مسلمانان در اين ناحیه بود, نداشت

تـا , يكى از مراكز تمدن و فرھنگ اسالمى بود كه پس از استیالى نورماندىھا بـر آن, سیسیل در طى حكومت مسلمانان

به مسـلمانان . مدتى اين خصلت را حفظ كرد حاكمان نورماندى سیسیل كه ھم سیاست مسالمت جويانـه اى نسـبت 

)) راجر دوم. ((نقش زيادى در انتقال فرھنگ و تمدن اسالمى به اروپا داشتند, داشتند و ھم دوستدار و حامى علم بودند

ROGER)) 1154   ند و )) شريف ادريسى: (( م جغرافى دان بزرگ مسلمان 1130ـ فرا خوا فردريـك دوم((را به دربـار خـود 

FREDRICK) (() 1250 م ھمواره عده اى از انديشمندان مسلمان را در كنار خود گرد مىآورد 1194ـ).63( 
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اين جزيره مركز انتقال فرھنگ اسالمى به اروپا , در طى سال ھاى متمادى كه فرھنگ اسالمى در سیسیل رواج داشت

ستند, در واقع. گرديد . جريان فعال ترجمه متون اسالمى نخست از اين ناحیه آغاز شد و اولین مترجمان از اين حوزه برخا

حوزه سیسیل ـ در اين گفتار ـ شبه جزيره ايتالیا را نیز در بر مى گیرد كه در قرن دوازده و ســیزده میــالدى از مراكـز فعـال 

لى در ,  تاريخ تإسیس اين مدرسه به درستى معلوم نیست. فرھنگى اروپا بود و مدرسه طب سالرنو در آن قرار داشت و

ين مدرسـه .  مھم ترين مركز پزشكى و درمانى اروپا محسوب مى شد, سده ھاى دھم و يازدھم میالدى آثار پزشــكى ا

 .در ابتداى قرن يازدھم میالدى ظھور و بروز يافت

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

, به ھـر حـال) 64.(مدرسه در سده دوازدھم میالدى ـ كه عصر طاليى آن بود ـ با مراكز علوم اسالمى قابل مقايسه نبود

عال ايـن حـوزه . مدرسه طب سالرنو از مراكز فعال ترجمه در حوزه سیسیل بود به نـام چنـد تـن از مترجمـان ف در اين جا 

 :اشاره مى كنیم

 

 ) CONSTANTIN OF AFRICA(كنستانتین افريقايى
. مسلمان مسیحى شده اى بود كه در تونس به دنیا آمد و تحصیالتش را در شمال افريقا آغاز كـرد, كنستانتین مسیحى

يدار كـرد)) ابن بطالن((با , او در طى سفرھايش به عراق و سوريه نوان دارو , پـس از آن. طبیب مسـلمان د مدتى بـه ع

يد. فروش به سیسیل رفت خود را د بـه فكـر , و از آن جا به سالرنو سفر كرد و چون عقب ماندگى پزشكى ھم كیشـان 

شت , او براى تحصیل به مصر رفت و پس از چندى. آموختن طب به آن ھا افتاد با انبوه تإلیفات مسلمانان به سـالرنو بازگ

سال  شت تــا در  تاب ھـا گما ھاى ) 65.(میـالدى درگذشـت 1087و در آن جا ھمه ھمت خود را بر ترجمه ايـن ك ترجمـه 

صحیح . تحول بزرگى در پزشكى اروپا پديد آورد, فراوان او از عربى به عبرى سلط نداشـت و در ت ین ت ظاھرا او به زبان الت

مھم ترين آثـار ترجمـه اى او بخـش بزرگـى از كتــاب الطـب الملكـى . كمك مى گرفت) (() OTOاوتو((فنون از شاگردانش 

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

تاب . ـ شھرت يافت ترجمه كرد Liber Regiusكتاب كامل الصناعه على بن عباس اھوازى را كه به التین به نام ـ ترجمـه ك

 )66.(گشايشى در علوم پزشكى اروپا بود, الطب الملكى ھم كه نخستین كتاب طب عمومى ترجمه شده بود

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

ايـن تصـور . پیشتر تصور مى شد كه در بین آثار كنستانتین نسخه ھايى از تإلیفات خــود او نـیز وجـود دارد. معلوم نیست

و آن چه احتمـال (ناشى از آن بود كه او بیشتر ترجمه ھاى خود را بدون ذكر نام مولف كتاب و حذف تمام نام ھاى عربى 

او . از متن كتاب ھا يا حتى با قرار دادن نام خود به جاى نام مولف ارايـه كـرده بــود) داشت ھويت كار او را مشخص سازد

جود بــود بن اسـحاق مو ین  نام خـود , فقط برخى نوشته ھاى بقراط و جالینوس را كه ترجمه عربى آن ھا در آثار حن بـه 

یدا شــد) 67. (معرفى نكرد كه اصـل عربـى كتـاب ھـاى مـذكور پ شد  اسـتفان لمبــاردى. ((ايـن مسـإله زمـانى آشـكار 

STEPHANO ()) ( و))ديمیتريوس سیسیلىDEMETRUS DE SICILIA ()) ( نخستین كسانى بودند كه پى بردند او كتـاب

به خود نسبت  VITICUMرا با عنوان)) ابن جزار((و كتاب زادالمسافر  OCLIS DEشفإ العیون حنین بن اسحاق را تحت نام

را نیز به خود نسبت داده و كتاب جراحى )) اسحاق اورانیوس((پس از چندى معلوم شد كه او كتاب ھايى از . داده است

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

 

 ) ADLARD OF BOCE(آدالرد باثى
برد و بیـن سـالھاى  1070او احتماال در  سه بـه سـر  به  1107تـا  1104میالدى به دنیا آمد و مدتى در نورماندى و فران م 

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

ست, مھم ترين و ممتازترين كارھاى او. اقامت كرد نه رياضـیات ا ماننـد تصـحیح مسـلمه ; آثار عربى ترجمه شـده در زمی

ثات . مجريطى و زيج خوارزمى كه شامل جداول سینوس ھا و تانژانت ھا است تاب بــود كـه دانــش مثل از طريق ھمین ك
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سى از متـن , كتاب ديگر. اسالمى به اروپا راه يافت نیز پـانزده مقالـه اصـولى اقلید قدمات حسـاب خوارزمـى و  ترجمه م

 )69. (عربى آن بود

 

 )STEPHANO DE PIZEA(استفان انطاكى
شكى حـاذق گرديـد خت و پز صیل پردا حدود . استفان در شھر پیزاى ايتالیا به دنیا آمد و در سالرنو به تح م بـه  1120در 

انطاكیه سفر كرد و در ھمین سال ترجمه كتاب الطب الملكى على بن عباس اھـوازى را بـه اتمـام رسـانید كـه قسـمت 

تاب بــود. ھايى از آن قبال توسط كنستانتین ترجمه شده بود او . اھمیت كار استفان در افزودن واژه نامـه اى در انتھــاى ك

او كتاب ھاى بسیار ديگرى از عربى به التین , جز اين ھا; ھم چنین نسخه اى از كتاب المإمونى فى الطب را ترجمه كرد

 )70.(ترجمه كرد

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

شد. است ضت در سـده , آنچه در اين جا درباب نھضت ترجمه متون اسالمى بیان  ين نھ ھا مربـوط بـه دوران آغـازين ا تن

به . نھضت ترجمه كمابیش تا قرن شانزدھم میالدى ادامه يافت. يازدھم و اوج فعالیت آن در سده دوازدھم میالدى است

صنعت . ترجمه آثار فلسفى و حكمت در سطح وسیعى آغاز شـد, خصوص در سده ھاى سیزدھم و چھاردھم بـا ظھـور 

كتاب ھاى ترجمه شده دانشمندان مسلمان بارھا چاپ و منتشر گرديد و به عنوان كتاب , چاپ از قرن پانزدھم به بعد نیز

 .ھاى درسى در دانشگاه ھا و مراكز علمى اروپا به كار گرفته شد

 :پى نوشت ھا
 .دانشآموخته حوزه علمیه قم و دانشجوى دكترى تاريخ و تمدن ملل اسالمى ـ دانشگاه تھران*. 
1361, دفتر نشر فرھنگ اسـالمى, تھران(, چاپ اول, ترجمه عبدالرحیم گواھى, فرھنگ اسالم در اروپا, زايگرد ھونكه. 1

 .36ص , 2ج ) ش
ھمزمــان بـا تقســیم . طوايفــى از اقـوام شــمال اروپـا بودنــد كــه در نواحــى اســكانديناوى و دانمــارك ســكونت داشـتند. 2

مپراتورى روم اقامـت كردنـد و بــه ھنگـام  امپراتورى روم به نواحى جنوبى و مركز اروپا مھاجرت كردنـد و مجـاور مرزھـاى ا
يف مھـاجم شـمالى  بر سـاير طوا ند و سـرانجام بـا غلبــه  ضعف امپراتورى روم غربى به تاخـت و تـاز در قلمـرو آن پرداخت

شدند مدن, ھـانرى لوكـاس: ك.ر. جايگزين رومیان در اروپاى غربى و مركزى  نگ, تاريخ ت چـاپ , ترجمـه عبدالحسـین آذر
 .317ـ  316ص , 1ج ) ش 1376, انتشارات كیھان, تھران(, چھارم

تاب, تھران(, چاپ اول, ترجمه فرنگیس شادمان, انحطاط و سقوط امپراتورى روم, ادوارد گیبون. 3 , بنگاه ترجمـه و نشـر ك
 .30ص , فرھنگ اسالم در اروپا, زايگرد ھونكه: ك.ـ ر 820ص , 2ج ) ش1351

است و در اصطالح شاخه اى )) متعلق به مدرسه قرون وسطى((و يا )) مدرسه اى((اسكوالستیك در لغت به معناى . 4
 .از فلسفه و حكمت الھى بود كه در قرون وسطى در مدارس و ديرھاى وابسته به كلیسا تدريس مى شد

ھران(, چاپ اول, ترجمه عبدالرحیم گواھى, شرق شناسى, ادوارد سعید. 5 سالمى, ت نگ ا شر فرھ فتر ن , )ش1371, د
 .103ص 

 .129ص , ھمان. 6

 7. SURDEL, BERNARD, ISLAMIC SURVEY IN MEIDLLE CENTURY, LONDON, 1940, P: 97. 

 .42و  49ص , ھمان, ھونكه. 8
 .51ص , ھمان. 9

شھرى در شمال غرب اسپانیا است كه آرامگاه قديس يعقوب مرسل در آن است و زايران مسیحى براى زيارت بدان . 10
 .مى خواندند)) شنت ياقب((مسلمانان اين شھر را . جا مى رفتند

) ش1357, وزارت علوم و آموزش عالى, تھران(, چاپ اول, ترجمه صدرى افشار, جرج سارتون مقدمه اى بر تاريخ علم. 11
 .1044ص , 2ج 
 .1046ص , ھمان. 12
, 2ج ) ش1362, انتشارات جاويدان, تھران(, چاپ اول, ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ اسالم, حسن ابراھیم حسن. 13

 .48ص 
 .234و  142ص, 10ج) ش1386, دار صادر, بیروت(, چاپ اول, الكامل فى التاريخ, عزالدين على ابن االثیر. 14
 .81ص ) ش1362, انتشارت علمى و فرھنگى, تھران(, چاپ اول, ترجمه لطفى, تاريخ سیسیل, احمد عزيز. 15
 .107ص, )ش1371, انتشارات سمت, تھران(چاپ اول , ترجمه عبدالحسین آذرنگ, تاريخ علم, ويلیام دامپى ير. 16
 .ھمان. 17
 .1168ص , 2ج , پیشین, سارتون. 18
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 .در شرح حال ابراھیم بن برحیه و ابن میمون و ابراھیم بن عزرا. 1167ص , ھمان. 19
او صاحب تإلیفات . طبیب اندلسى به شھر الزھرإ منسوب است) 'ه 427م (ابوالقاسم خلف بن عباس زھراوى . 20

 .چندى در طب است كه مھم ترين آن ھا التصريف لمن عجز عن التإلیف در باب جراحى است
 .1094ص , پیشین, سارتون. 21
بنیاد پژوھشھاى , مشھد(چاپ اول , ترجمه اسدهللا آزاد, علوم اسالمى و نقش آن در تحول جھان, آلدو میه لى. 22

 .484ص ) ش1371, اسالمى
 .ھمان. 23
 .1094ص , پیشین, سارتون. 24
 .187ص , 2ج , پیشین, ھونكه. 25
 .ھمان. 26
 .1094ص , پیشین, سارتون. 27
 .187ص , 2ج , پیشین, ھونكه. 28
 .1095ص , پیشین, سارتون. 29
 .ھمان. 30
 .1244ص , پیشین, سارتون. 31
 .1183ص , ھمان. 32
 .ھمان. 33
 .1191ص , ھمان. 34
 .1300و  1190ص , ھمان. 35
 .1459, ھمان. 36
 .90ـ  88ص) 'ه 1415, موسسه المعارف, بیروت(, چاپ اول, تاريخ افتتاح االندلس, محمد بن عمر ابن قوطیه. 37
 .296ص , 6ج , پیشین, ابن االثیر. 38
 .324ص , ھمان. 39
1368, انتشارات كیھان, تھران(, چاپ اول, ترجمه آيتى, تاريخ دولت ھاى اسالمى در اندلس, محمد عبدهللا عنان. 40
 .5ج , )ش
 .ھمان. 41
 .316ص ) ش 1371, انتشارات دانشگاه تھران, تھران(چاپ اول , اسالم در غرب, على امیر. 42
 .341ص , ھمان. 43
 .508ص , پیشین, میه لى. 44
 .ھمان. 45
 .265ص ) 'ه 1385, وزاره الثقافیه, بغداد(, چاپ اول, اثر العرب و االسالم فى النھضه االروبیه, حسین كامل. 46
 .1248ص , پیشین, سارتون. 47
 .513ص , پیشین, میه لى. 48
 .513ص , پیشین, ـ میه لى 1165ص , پیشین, سارتون. 49
 .1253ص , پیشین, سارتون. 50
 .ھمان. 51
 .514ص , پیشین, میه لى. 52
 .512ص , ھمان. 53
 .1254ص , پیشین, سارتون. 54
 .1463ص , ھمان. 55
 .1464ص , ھمان. 56
 .1465ص , ھمان. 57
 .1265ص , ھمان. 58
 .518ص , پیشین, میه لى. 59
 .192ص , پیشین, ابراھیم حسن. 60
 .88ص , پیشین, عزيز احمد. 61
 .30ـ  20ص , ھمان. 62
 .493ص , پیشین, میه لى. 63
 .480ص , پیشین, ھونكه. 64
 .485ص , پیشین, میه لى. 65
 .263ص , پیشین, كامل حسین. 66
 .160ص , پیشین, ھونكه. 67
 .ھمان. 68
 .1244ص , پیشین, سارتون. 69
 .491ص , پیشین, میه لى. 70
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 منابع
 ).ش1362, انتشارات جاويدان, تھران(, ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ اسالم, حسن, ـ ابراھیم حسن

 ). 'ه 1386, دار صادر, بیروت(, , الكامل فى التاريخ, عزالدين على, ـ ابن االثیر
 ) .'ه 1415, موسسه المعارف, بیروت(, تاريخ افتتاح االندلس, محمد بن عمر, ـ ابن قوطیه

 ) .ش 1371, انتشارات دانشگاه تھران, تھران(, اسالم در غرب, على, ـ امیر
 ).انتشارات اساطیر بى تا, تھران(, ترجمه يعقوب آژند, تاريخ تمدن, آرنولد, ـ توين بى
 ). ش 1371, انتشارات سمت, تھران(, ترجمه آذرنگى, تاريخ علم, ويلیام, ـ دامپى ير
 ).ش 1357, وزارت علوم و آموزش عالى, تھران(, ترجمه صدرى افشار, مقدمه اى بر تاريخ علم, جرج, ـ سارتون

 ).ش1371, دفتر نشر فرھنگ اسالمى, تھران(, ترجمه عبدالرحیم گواھى, شرق شناسى, ادوارد, ـ سعید
 ).ش 1362,انتشارات علمى و فرھنگى, تھران(, ترجمه لطفى, تاريخ سیسیل, احمد, ـ عزيز
 1368, انتشارات كیھان, تھران(, ترجمه عبدالمحمد آيتى, تاريخ دولت ھاى اسالمى در اندلس, محمد عبدهللا, ـ عنان

 ).ش
 ) .'ه1385, وزاره الثقافیه, بغداد(, اثر العرب و االسالم فى النھضه االروبیه, حسین, ـ كامل
 ).ش 1351, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(, ترجمه فرنگیس شادمان, انحطاط و سقوط امپراتورى روم, ادوارد, ـ گیبون

 ).ش1376, انتشارات كیھان, تھران(چاپ چھارم , ترجمه عبدالحسین آذرنگ, تاريخ تمدن, ھانرى, ـ لوكاس
, بنیاد پژوھش ھاى اسالمى, مشھد(, ترجمه اسدهللا آزاد, علوم اسالمى و نقش آن در تحول جھان, آلدو, ـ میه لى

 ).ش 1371
 ).ش 1361, دفتر نشر فرھنگ اسالمى, تھران(, ترجمه عبدالرحیم گواھى, فرھنگ اسالم در اروپا, زايگرد, ـ ھونكه

  

_ SURDEL, BERNARD, ISLAMIC SURVEY IN MEIDLLE CENTURY, LONDON, 1940. 
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