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Abstract:
The role and share scientific and philosophical
texts of Islamic civilization are not hidden with
many researchers of the history of science and
philosophy, at the West wake and scientific,
rational and industrial awareness. During the
eleventh to the thirteenth centuries AD, many of
the scientific and philosophical works and
writings of Muslims from Arabic language
returned to Latina, and in this process even
Greek’s philosophical and scientific texts and
resources and -in particular the philosophy of
Aristotle - through the Muslim was introduced
to West Latina world; it as such who admit
some Western historians and scholars, if this
historical event - Arabic translation movement
to Latina - were also not happen, The Western
world may have no knowledge with great
capital Greek's knowledge.
On the other hand in the course of this
movement, in addition to the Arabic
translations of Greek works, many of Muslim
scholar’s description and interpretations find a
way to Western world and in this way also
many scientific difficulty and complexity are
unraveled. This great scientific-cultural event's
details and intricacy still is not completely
clear and in this article only referred to the
most important parts of it.
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نقش متون علمی و فلسفی تمدن اسالمی در بیداری و
 بر بسیاری از، عقلی و صنعتی غرب،پیشرفت علمی
 در فاصله. پوشیده نیست،محققان تاریخ علم و حکمت
 انبوهی از آثار و،قرون یازدهم تا سیزدهم میالدی
نوشتههای علمی و فلسفی مسلمانان از زبان عربی به زبان
التینی برگردانده شد و در این فرایند حتی متون و منابع
علمی و فلسفی یونانیان ـ بهویژه فلسفه ارسطو ـ نیز از
طریق مسلمانان به دنیای غرب التینی شناسانده شد؛
بهگونهای که به اعتراف شماری از مورخان و اندیشمندان
 اگر این رویداد تاریخی ـ یعنی نهضت ترجمه،غربی
 چهبسا دنیای غرب،عربی به التینی ـ اتفاق نمیافتاد
 از.هیچگاه با سرمایه عظیم دانش یونانی هم آشنا نمیشد
 عالوه بر ترجمه آثار،سوی دیگر در جریان نهضت مذکور
 بسیاری از شروح و تفاسیر،یونانی از عربی به التینی
دانشمندان مسلمان نیز به دنیای غرب راه پیدا کرد و از
این طریق نیز دشواریها و پیچیدگیهای علمی آن آثار با
 جزئیات و دقایق.کوشش متفکران مسلمان مرتفع گردید
این رویداد بزرگ علمی ـ فرهنگی هنوز هم کامالً روشن
نیست و در این مقاله تنها به مهمترین فقرات آن اشاره
.خواهد شد
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کالستر117 :9141 ،؛ سواژه.)717 :9711 ،

مقدمه
طی سدههای فرمانروایی مسلمانان (از سدة دوم تا
پنجم) بر بسیاری از سرزمینهای غربی ،از جمله
اسپانیا (اندلس) و بخشهایی از ایتالیا ،دانشمندان
غربی با فرهنگ و تمدن و دانش مسلمانان آشنا شده
و توجهشان به آن جلب شد .از این رو ،از سدة پنجم
که مسیحیان مجدداً بر آن سرزمینها غلبه یافتند ،برای
پیشرفت و توسعة فرهنگ و تمدن خود ،از منابع و
آثار و مراکز علمی و فرهنگی مسلمانان ،بهویژه از
مکتوبات آنان ،بهرة فراوانی بردند .دانشمندان غربی،
عالوه بر سفر به سرزمینهای مذکور ،مهمترین و
اساسیترین راه بهره گرفتن از علوم و معارف اسالمی
را جز از طریق مدارس و مراکز اسالمی ،ترجمة آثار
علمی عربی میدانستند؛ زیرا در کتابخانههای اسالمی
گنجینههای ارزشمندی از آثار علمی یونانیان که به
عربی برگردانده شده بود ،وجود داشت و نیز
دانشمندان اسالمی در رشتههای گوناگون (مانند

در پی بوجود آمدن نهضت ترجمه و ظهور
ترجمهها ،چهرة فرهنگی و علمی اروپا کامالً تغییر
کرد .بسیاری از آثار یونانی که اصل آنها باقی نمانده
بود ،ولی ترجمة عربی آنها محفوظ بود ،با ترجمه به
التینی ،دوباره در اختیار دانشمندان و محققان غربی
قرار گرفت(حایک ،همان)91/1 :؛ هرچند که پیش از
این تاریخ ،برای ترجمة مستقیم برخی متون یونانی به
التینی ،بهویژه بخشی از آثار افالطون و ارسطو،
تالشهایی صورت گرفته بود و خصوصاً کسانی مثل
بوئتیوس( 740-117میالدی) و ژان اسکات اریژن

7

( )490 -433/911-117سهم فراوانی در آن داشتند،
ولی عمدة آشنایی غربیان با اندیشهها و آثار یونانیان،
خصوصاً سنّت ارسطویی ،از طریق ترجمة عربی آن
آثار بود(کاپلستون.)101 -199/1 :9131 ،
سیر نهضت ترجمه در غرب را ،بهویژه از عربی
به التینی ،میتوان چنین دستهبندی کرد:

فلسفه ،ریاضی ،نجوم و پزشکی) آثاری داشتند که

 .9پیش از دورة بزرگ ترجمه :این دوره شامل

بهرهبرداری از آنها سبب پیشرفت علم و تمدن غربی

فعالیتهای ترجمه تا اوایل قرن ششم/دوازدهم

شد(مجتهدی.)37 ،910-919 ،911 :9731 ،

میشود .بهگواهی برخی شواهد ،در پی کوششهای

بهطور کلی ،آشنایی غربیها با فرهنگ و تمدن و

پراکنده و گهگاه برای پیشرفت علم ،در قرن سوم/نهم

دانش مسلمانان ابتدا از طریق اسپانیا و سپس از طریق

نیز ترجمة عربی به التینی ،هرچند اندک ،صورت

ایتالیا بود .دو شهر تولدو( 9طٌلَیطٌله) و سیسیل

1

میگرفته است .وجود کتابخانة نسبتاً غنی در صومعة

(صِقِلیه) که از اواخر سدة اول /اوایل سدة هشتم ،به

کاتالونیایی 7در ریپول 1که شامل ترجمههایی از آثار

ترتیب تا  9041/734و  ،9019/717در تصرف

علمی عربی بوده و نیز گزارشهایی دربارة وجود

مسلمانان بود ،بعد از بازپسگیری مسیحیان ،به مراکز

نسخهای خطی از قرن چهارم/دهم در ریپول ،حاوی

اصلی ترجمة متون عربی به التینی و دیگر زبانهای

ترجمة دو رساله در اسطرالب از عربی به التینی،

اروپایی تبدیل شد و مترجمان بسیاری از نقاط

سوابق ترجمه را قبل از دورة بزرگ ترجمه در قرن

گوناگون به این دو شهر آمدند(حایک3 -4 :9143 ،؛

ششم/دوازدهم نشان میدهد(وات.)14 -14 :9131 ،

1. Toledo
2. Sicily

3. Johannes scouts Evigena
4. Catalonian
5. Ripoll

نهضت ترجمه متون علمی  -فلسفی تمدن اسالمی به زبان التینی در اروپا
از معروفترین دانشمندان و نخستین کسانی که به
اهمیت آثار علمی و فرهنگی بهجا مانده از مسلمانان
در سرزمینهای اروپایی توجه کرد ،ژربر اوورنی

9

( )174-9007 /713-717بود که در  111/741با
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فنالشفاء(وات ،همان.)11-19 :
 .1دورة بزرگ ترجمه که شامل دو مرحله است:
الف -مرحلة اول قرن ششم/دوازدهم .در این
دوره نهضت ترجمه در غرب با تأسیس مراکز و

عنوان سیلوستر دوم 1به مقام پاپی رسید(مجتهدی،

گردآمدن مترجمان یهودی و مسیحی و مسلمان و

همان970 ،944 :؛ وات ،همان .)14 :وی را اولین واسطة

حتی برخی ساکنان بومی قوّت و جدّیت بیشتری

آشنایی مدارس غربی با علوم و فنون اسالمی دانستهاند.

یافت؛ بهطوری که این قرن را مرحلة اول ترجمه

ژربر اوورنی عربی را در کوردوبا( 7قُرطُبه)

دانستهاند .مهمترین و فعالترین مرکز ترجمه را

آموخت .به دستور وی سه مدرسة آموزش زبان عربی

ریموند سوتا ،3اسقف کبیر شهر تولدو ،در 9970/117

در رم و رنس ،ریمس 7و شارتر 1تأسیس شد.

در این شهر تأسیس کرد و محققان را برای ترجمة

وی برخی کتابهای ریاضی و نجوم را از عربی
به التینی ترجمه کرد(عقیقی990/9 :9140 ،؛ اعسم،
 .)93 :9141مترجم دیگر قرن پنجم/یازدهم،
قسطنطین افریقایی متولد کارتاژ( 1قَرطاجَنه) است .او
پزشکی را در جهان اسالمی آموخت و برخی از آثار
پزشکی مسلمانان و نیز متون عربی ترجمه شده از
رسالههای پزشکی یونانیان را به التینی برگرداند .به
همین سبب ،وی را نخستین کسی میدانند که طب
اسالمی را از طریق ترجمههای خود وارد اروپا کرد.

متون علمی و فلسفی دعوت و تشویق کرد(حایک،
همان11 :؛ مجتهدی ،همان917 :؛ وات ،همان10 :؛
کالستر ،همان117 :؛ عقیقی ،همان10/9 :؛ کاپلستون،
همان .)101/1 :برخی فرمانروایان مسلمان در زمان
فرمانروایی خود بر سرزمینهای غربی ،بهسبب عالقة
وافر به گردآوری کتاب ،کتابخانههای بزرگی بنا
کردند؛ از جمله کتابخانة المستَنصِر که در آن بیش از
چهارصد هزار جلد کتاب عربی گردآوری
شد(حایک ،همان .)10 :پس از غلبة مجدد مسیحیان
بر این سرزمینها ،قسمت بزرگی از کتابهای این

برخی آثاری که وی از عربی ترجمه کرده،

کتابخانه به تولدو انتقال یافت .در آن زمان ،شهر

عبارتاند از :قسمتی از کتاب جامع پزشکی بهنام

تولدو بهسبب همین ویژگی و امتیاز ،در مقایسه با

کاملالصناعةالطبیة تألیف علی بن عباس مجوسی

دیگر شهرهای اسپانیا ،محل مناسبی برای تأسیس

اهوازی (متوفی  ،)747فصول ابقراط مع شروح

مرکز بزرگ ترجمه گردید .از آن جا که در این دوره

جالینوس ،کتاب العالجالعام از اسحاق اسرائیلی؛

بیشترین ترجمهها از عربی به التینی بود ،قرن

آثاری از جالینوس مانند الصناعة الصغیرة فی آراء

ششم/دوازدهم به «دورة ترجمة عربی به التینی»

ابقراط و افالطون ،شروح علی فصول جالینوس،

شهرت یافت(حایک ،همان 10-19 :و 4-1؛

1. Gerbert of Aurevgna / Aurillac
2. Silvester II
3. Cordoba/ Cordova
4. Reims/ Rheims
5. Chartres
6. Carthage

دائرةالمعارف فلسفه راتلج9114 ،م) .در همین قرن
همچنین برخی مترجمان یهودی آثار علمی عربی را
به عبری برگرداندند(وات ،همان.)17 :
7. Raymond de Sauvelat
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برخی از مترجمان مشهور این دوره و ترجمههای

(دومینیکو گوندیسالوی؛ متوفی  )9949/133جانشین
ریموند بهعنوان اسقف تولدو بوده است .یوحنا

آنان عبارتاند از:
 -9ادالرد ( .)9030-9971/717-111وی اهل
بث ،9از شهرهای انگلستان و از راهبان بِنِدیکتی بود
که در تور ،اسپانیا ،سیسیل ،یونان ،مصر ،لبنان و
انطاکیه ،علوم طبیعی و ریاضیات را فرا گرفت .او
اصول اقلیدس و زیج خوارزمی و آثار بسیاری در
فلکیات و ریاضیات را ترجمه کرد .همچنین با
همکاری یوحنا اشبیلی 1چهار کتاب از ابومعشر بلخی

اسپانیایی با همکاری گوندیسالینوس آثار عربی را
ترجمه میکرد؛ بدینصورت که وی آنها را به
اسپانیایی ترجمه میکرد و گوندیسالینوس ترجمة وی
را به التینی برمیگرداند .ترجمة کتاب النفس ابنسینا
و عیونالمسایل فارابی بههمین صورت بوده
است(همانجا؛ حایک ،همان17 ،31 ،141 :؛
دائرةالمعارف فلسفه راتلج ،همان).

(متوفی  )131را ترجمه کرد .بهگزارش برخی منابع،

یوحنا همچنین آثاری را به تنهایی از عربی به

وی بر عربی چندان مسلط نبوده و احتماالً با کمک

التینی ترجمه کرده است .ازجمله کتاب السیاسة از

میکرده

ارسطو؛ کتاب منحول ارسطویی ،االیضاح فی الخیر

است(عقیقی ،همان999-991/9 :؛ دائرةالمعارف فلسفه

المحض ،مشهور به العلل که در اصل از بُرُقلس

راتلج ،همان؛ حایک ،همان143-110 :؛ یوسف کرم،

(پروکلوس) است؛ کتاب الجبر خوارزمی؛ برخی آثار

استادش،

پطرس

ترجمه

آلفونسی،

.)11 :9171
7

ابنسینا از قبیل فیالنبات ،کلیات ،فن اول طبیعیات

7

 -1یوحنا (یحیی) اسپانیایی یا ابنداوود  ،از

]شفا] و منطق؛ السماء و العالم حنینبن

مترجمان نیمة قرن ششم/دوازدهم در دارالترجمة

اسحاق(کاپلستون ،همان101/1 :؛ عقیقی ،همان:

تولدو ،برخی او را همان یوحنا اشبیلی دانستهاند؛ اما

991/9؛ حایک ،همان.)17 ،11 ،13 ،30 :

بعضی ،یوحنا اشبیلی را عضو دیگری از مترجمان
تولدو معرفی کرده و وجه تمایز این دو را در این
نکته دانستهاند که یوحنا اسپانیایی به ترجمة آثار
فلسفی اشتغال داشته ،ولی یوحنا اشبیلی مترجم متون
علمی خصوصاً علم نجوم و احکام نجوم بوده
است(یوسف کرم ،همان17 :؛ عقیقی ،همان-997 :
991؛ حایک ،همان39 :؛ نیز مجتهدی ،همان.)917 :
عقیقی (همان )991/9 :این دو را از یهودیان مسیحی
شده ،معرفی کرده است .به گفتة وی (همان،)997/9 :
یوحنا اسپانیایی استاد دومینیکوس گوندیسالینوس

1

1. Adelard of Bath
2. Joha of Seville
3. Joannes(Joha) Spanish
)4. Avendauth(Juan Abendaud
5. Dominicus Gundissalinus

 -7یوحنا اشبیلی :دربارة وی اطالع چندانی در
دست نیست .یوحنا اشبیلی چهار کتاب ابومعشر

بلخی را با همکاری ادالرد ترجمه کرد و المدخل الی
علم هیئة االفالک و الموجز فیالفلک (هر دو از
فرغانی) و احصاء العلوم فارابی (متوفی  )771را با
کمک گراردوس (ژرار) کرمونایی 1ترجمه نمود .وی
همچنین رسالة فی االسطرالب از مَسلَمَة بن احمد
مَجریطی (متوفی  )714و کتاب فی آالت الساعات از
ثابت بن قُرّه (متوفی  )144را به تنهایی ترجمه
کرد(عقیقی ،همان.)991 -997/9 :
 -7دومینیکوس گوندیسالینوس ،پیشوای دینی
6. Gerardus Cremonensis
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نهضت ترجمه متون علمی  -فلسفی تمدن اسالمی به زبان التینی در اروپا
سگوویا( 9بریه .)949 :9733 ،وی از مشهورترین

آورد ،به مقابلة آنها پرداخت و اغلب اصطالحات فنی

مترجمان آثار فارابی و ابنسینا بهشمار میآید

را ،با تأمل در کاربرد عربی آنها ،هماهنگ و یکدست

(مجتهدی ،همانجا) و آثاری را با همکاری یوحنا

کرد .چنانچه متن اصلی به عربی بود ،ترجمة التینی

اسپانیایی ترجمه کرد .برخی از ترجمههای او بدین

اولیه را بازبینی میکرد و عباراتی را که تلخیص یا

ترتیب است :احصاءالعلوم ،بخشهایی از منطق و

حذف شده بود ،به جای خود میگذاشت و

االهیات شفا از ابنسینا ،رسالة العقل و المعقول

بدینترتیب ،ترجمهها را تصحیح میکرد.

ابویوسف یعقوب کندی ،مقاصد الفالسفه و تهافت

وی عالوه بر ترجمة متون ارسطویی از عربی به

الفالسفه از محمد غزالی (متوفی  ،)101ینبوع الحیاة

التینی ،تفسیرهایی را که به یونانی بودند مانند شرح

ابن جَبرول (متوفی 9014؛ عقیقی ،همان.)997 /9 :

ثامسطیوس (تمیستیوس) 1بر تحلیالت ثانی ارسطو یا

 -1گراردوس (ژرار) کرمونایی (/104-141
 ،)9997-9943از راهبان بندیکتی اهل ایتالیا و از
مهمترین و پرکارترین مترجمان آثار فلسفی از عربی

به عربی بودند ،مانند تفسیر فارابی بر طبیعیات،
ترجمه میکرد تا در کنار متن ترجمه شدة خود قرار
دهد و از این طریق به فهم مطلب کمک کند.

به التینی .وی برای دستیابی به منابع عربی بهآموختن

گراردوس کرمونایی در معرفی ارسطوی التینی

زبان عربی پرداخت و به تولدو رفت .پس از آن

نقشی اساسی داشت(کاپلستون ،همان.)101-101/1 :

تمامی همّ خود را به مصنفات عربی معطوف کرد .در

مهمترین ترجمههای او ترجمة آثار ارسطو بوده که از

آنجا به کتاب المَجِسطی و آثاری در سایر علوم دست

آن جمله است :تحلیالت ثانی همراه با شرح

یافت .در مدت قریب به چهل سال حدود هشتاد

ثامسطیوس ،السماع الطبیعی و شرح فارابی بر آن،

کتاب ترجمه کرد .گفتهاند که وی در ابتدا با کمک

دربارة کون و فساد ،کتاب اول تا سوم از کانیشناسی،

برخی از مُستعربین ترجمه میکرد ،اما پس از کسب

اآلثار العلویه و مابعدالطبیعه .برخی از دیگر

مهارت ،بهتنهایی به ترجمه از عربی به التینی در

ترجمههای او عبارتاند از :قانون ابنسینا در طب؛

تمامی شاخههای دانش از قبیل فلسفه ،منطق ،طب،

المجسطی بطلمیوس؛ برخی رسائل کندی مثل

ریاضیات ،نجوم و نورشناسی پرداخت (دائرةالمعارف

رسالةالعقلوالمعقول ،رسالة فی ماهیة النَوم و الرّؤیا،

فلسفه راتلج ،ذیل «»Gerard of Cremona

رسالة الماهیات الخمس؛ کتاب المناظر تألیف ابن هیثم

«»Islamic philosophy؛ حایک ،همان 19-11 :و

(متوفی )770؛ چهار رسالة کوتاه در علوم طبیعی از

4؛ عقیقی ،همان .)991/9 :ترجمههای او از حیث

اسکندر اَفرودیسی7؛ رسالة فی حساب الجبر و المقابلة

وفاداری به متن عربی قابل توجهاند.

از محمد خوارزمی (متوفی )171؛ الموجز فی الفلک

وی تا حد امکان ساختار دستور زبان و واژگان

از فرغانی و کتاب منحول ارسطویی العلل

عربی را حفظ میکرد .حتی پس از آن که نخستین

(دائرةالمعارف فلسفه راتلج ،ذیل « Islamic

ترجمههای التینی را از برخی متون یونانی به دست
شقوبیه ،واقع در مرکز اسپانیا1. Segovia.

"philosophy","Gerard of Cremona؛ کاپلستون،
2. Themistius
3. Alexander of Aphrodisias
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همان101/1 :؛ عقیقی ،همان991/9 :؛ حایک ،همان.)133-144 :

در آغاز ،کار ترجمة متون یونانی و عربی بهسبب

 -1ابراهیم بن عِزرا معروف به ابنعزرا (-747

مهارت نداشتن مترجمان در زبان عربی و دشواری

 )9010-9913/111وی از نخستین مترجمان آثار

موضوعها و وجود اصطالحات دشوار و پیچیده،

عربی به عبری بود و سبب گسترش اندیشه و دانش

کاری سخت بود و به کندی پیش میرفت.

مسلمانان و یهودیان مشرقزمین در میان یهودیان
اروپایی شد.

ترجمهها غالباً تحتاللفظی بود و هرگاه معنای
کلمهای ناشناخته بود ،عین همان کلمه را به حروف

ترجمة شرح بیرونی بر زیج خوارزمی از عربی به

التینی مینوشتند .از این رو در قرن هفتم/سیزدهم که

عبری یکی از مهمترین کارهای اوست .وی همچنین

مترجمان مهارت بیشتری در زبان عربی یافتند و نیز

دو رساله در احکام نجوم ترجمه کرد .به نوشتة برخی

امکان استفادة مستقیم از آثار به زبان یونانی فراهم

منابع ،ترجمهها و نوشتههای ابن عزرا در علم نجوم،

آمد ،در بعضی از ترجمههای قبلی تجدید نظر

موجب آشنایی دانشمندان اروپایی با دانستهها و

شد(مجتهدی ،همان917 :؛ کرومبی.)77-77/9 :9739 ،

دستاوردهای منجمان و ریاضیدانان مسلمان و
عربزبان گردید(عقیقی ،همان11 :؛ وات ،همان17 :؛
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ذیل «ابن عزرا»؛ نیز
حایک ،همان.)111 -117 :
برخی دیگر از مترجمان این دوره عبارتاند از:
رابرت چستری( 9روبرتوس کتنسیس/رابرت کتونی)
که به تشویق و اهتمام پطرس مکرّم ،1نخستین بار
قرآن را به التینی ترجمه کرد ،افالطون تیولی (پالتوی
تیولیایی/پالتوی تیبوری) ،7آلفرد ساراشل ،7ردولف
بروژی/بروجی ،1هوگو سانتاال 1و پدرو آلفونسو

3

مترجم قصههای شرقی به التینی(حایک ،همان،177 :
104 ،199 ،110؛ عقیقی ،همان.)999 ،997-997 ،919 /9 :

ب -مرحلة دوم از قرن هفتم/سیزدهم به بعد .در
این دوره فعالیتهای ترجمه زیرنظر آلفونس
(آلفونسوی) دهم ( ،)9119-9147/194-141از
حاکمان اسپانیا ،ملقب به حکیم ،ادامه یافت .وی
میخواست در اهتمام به کار ترجمه از مأمون عباسی
پیروی کند ،از این رو مترجمان بسیاری را از مسلمان
و یهودی و مسیحی به دربار خود خواند.
برخی گفتهاند که وی پنجاه مترجم برای ترجمة
کتاب بطلمیوس دعوت کرد و خود ریاست آنها را
برعهده گرفت .وجه تمایز این دوره با دورة قبل این
است که دورة اول به «ترجمه از عربی به التینی» ،اما
این دوره به «ترجمه از عربی به اسپانیایی و رومی»

از سدة پنجم تا هفتم /یازدهم ـ سیزدهم ،جریان

شهرت یافت .مترجمان دربار آلفونس دهم زبان

ترجمه به لحاظ کمّی و کیفی وسیعتر شد؛ بهطوری

التینی را به خوبی نمیدانستند ،از این رو ترجمه به

که بسیاری از کتابها و رسالههای علمی و فلسفی

رومی و اسپانیایی مورد توجه قرار گرفت و گاه

یونانیان و مسلمانان از عربی به التینی ترجمه شد.

متنهای ترجمه شده به اسپانیایی ،به التینی و

)1. Robert of Chester(Ketenensis
2. Peter the Venerable
3. Plato di Tivoli/ Plato Tiburtinus
4. Alfred de Sarashel
5. Rodolphum Brugensem
6. Hugo Santalla
7. Pedro Alfonso

فرانسوی هم ترجمه میشد .همچنین در دورة اول،
بیشتر ترجمة آثار فلسفی مورد توجه بود ،اما در دورة
دوم ،به شاخههای دیگر دانش ،از قبیل علم فلک و

نجوم و حساب و آثار ادبی و داستانی مانند کلیله و

نهضت ترجمه متون علمی  -فلسفی تمدن اسالمی به زبان التینی در اروپا
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دمنه و هزار و یک شب ،توجه شد .وجه تمایز دیگر

 -9مایکل (میخائیل) اسکات ( 141یا -131

آن است که در دورة اول ،سلطة دینی و نظارت

 9940/171یا  .)9910-9171از برجستهترین

روحانیان مسیحی بر جریان نهضت ترجمه حاکم بود،

مترجمان و دانشمندان دورة خود بود و در آکسفورد

اما در دورة دوم سلطة سیاسی پادشاهان جای آن را

و پاریس تحصیل کرد .اسکات حلقة اتصال ترجمه

گرفت(حایک ،همان ،991-910 ،917-911 :مقدمه .)4-1/

در دربار فردریک دوم و مرکز بزرگ ترجمه در

در مرحلة دوم از دورة بزرگ ترجمه ،تولدو

تولدو بهشمار میرفت.

همچنان مرکز اصلی ترجمه و مورد توجه دانشمندان

او به زبانهای یونانی ،عربی ،عبری و کلدانی به

و مترجمان بود .در سیسیل نیز ترجمة متون علمی به

خوبی آشنا بود .سالها در تولدو به ترجمة عربی به

عربی ،خصوصاً متون فلسفی و نجومی ،به دستور و

التینی و گاه عبری به التینی مشغول بود .در

حمایت و تشویق فردریک دوم (-9110/110-173

 9113/117به سیسیل ،دربار فردریک دوم رفت و

 ،)9917پادشاه ایتالیا ،انجام میگرفت(عزیز احمد،

منجم او شد.

.)970-979 :9711

ترجمههای او عبارت است از :کتاب الهیئة

از اواخر قرن هفتم/سیزدهم به بعد ،جریان ترجمه

بطروجی (متوفی )149؛ کتاب الحیوان ابنسینا که آن

از اسپانیا به دیگر مناطق اروپا ،مانند جنوب فرانسه،

را به فردریک دوم هدیه کرد؛ و برخی آثار ارسطو

منتقل شد .بهدلیل مهاجرت یهودیان آلطبون/طیبون

مانند کتاب الحیوان ،کتاب النفس ،فی السماء و العالم

از گرانادا (غرناطه) به جنوب فرانسه ،ترجمه از

و مابعدالطبیعه .در برخی منابع ،ترجمة تفسیرهای

عربی به عبری نیز رواج یافت(حایک ،همان.)97 :

مفصل ابنرشد را بر این آثار ارسطو به وی نسبت

به گزارش برخی منابع ،محققان یهودی از اوایل

دادهاند .بعضی محققان ترجمههای او را سرآغاز

قرن هفتم/نیمة اول قرن سیزدهم به ترجمه و شرح

مطالعة عمیق متون ارسطویی دانستهاند .وی همچنین

متون عربی پرداختند؛ چنانکه  74اثر از تفسیرهای

با همکاری تئودور انطاکی آثار عربی در جانورشناسی

ابنرشد (متوفی  )111به عبری ترجمه شد.

را برای فردریک دوم ترجمه کرد(کاپلستون ،همان:

نخستین آنها تفسیر متوسط ابنرشد بر کتاب

 -1 .)101/1راجر بیکن.)9197-9111/199-119( 9

العبارة است که یعقوب اهل آناطولی آن را در دربار

وی راهبی فرانسیسکنی ،معاصر آلفونس دهم و از

فردریک دوم در سیسیل ترجمه کرد .از آن پس در

فیلسوفان قرون وسطا بود.

سدة هفتم و هشتم/سیزدهم و چهاردهم ،چندین

بیکن شیفتة فرهنگ عربی بود و در مقایسه با

مترجم یهودی در جنوب فرانسه و کاتالونیا و ایتالیا

دورة رومی (حکومت رومیان) و فرهنگ رومی در

تفسیرهای ابنرشد و آثاری دیگر را به عبری ترجمه

غرب ،دورة عربی التینی و فرهنگ عربی حاکم بر

کردند .از اواخر سدة هفتم/سیزدهم به بعد ،بیشترین

این دوره را ستایش میکرد .وی مرآةالکیمیا و

ترجمههای متون عربی به التینی از روی ترجمههای

سرّاالسرار را ترجمه کرد(حایک ،همان991 :؛ عقیقی،

عبری آنها صورت گرفت.

همان.)919/9 :

برخی از مترجمان مشهور این دوره عبارتاند از:

1. Roger Bacon
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 -7هرمان آلمانی( 9هرمان دالماسیایی) .وی از

از دیگر مترجمان این دوره در اسپانیا که زیر نظر

مترجمان تولدو بود و در ترجمه ،از برخی فالسفة

آلفونس دهم کار میکردند ،یوحنّا طلیطلی ،فرناندو

مسلمان ،مثل ابنباجه (متوفی  ،)177کمک میگرفت.

طلیطلی ،رونالدو اربی ،ابراهیم بُرغُشی ،یهوذا بن

ترجمههای او عبارتاند از :خطابه ،شعر ،اخالق

موسی معروف به حکیم قُرطُبی ،ساموئیل طلیطلی

نیکوماخوسی و کتاب السیاسة ،همگی از ارسطو .از

بودند (برای اطالع بیشتر دربارة آنان و دیگر مترجمان

مقدمة هرمان بر ترجمة کتاب شعر ارسطو ،برمیآید

رک :حایک ،همان .)911-977 :تئودور انطاکی،

که او ارغنون ،کتاب منطق ارسطو را بهطور کامل

فیلسوف دربار فردریک دوم که تلخیص ابنرشد را

ترجمه کرده است .شرح فارابی بر کتاب خطابة

ترجمه کرد و ویلیام اهل لونا که احتماالً از مترجمان

ارسطو ،تفسیرهای متوسط ابنرشد بر خطابه و شعر

دربار فردریک دوم بود ،نیز از مترجمان این دوره در

و اخالق نیکوماخوسی ارسطو و گزیدههایی از خطابة

ایتالیا بودند .ویلیام تفسیرهای متوسط ابنرشد بر

ابنسینا و خطابة فارابی از دیگر ترجمههای

ایساغوجی فرفوریوس و بر مقوالت و عبارات ارسطو

اوست(کاپلستون ،همانجا؛ حایک ،همان-911 :

را ترجمه کرد(دائرةالمعارف فلسفه راتلج ،ذیل

.)913

.)Islamic philosophy

 -7ابراهیم طُلَیطُلی ،معروف به حکیم .وی را
ابراهیم یهودی اسپانیایی نیز نامیدهاند .برخی از

بهرغم ارتباط بیواسطه با عالم و فرهنگ و تمدن
یونانی و آغاز مجدد ترجمه از یونانی به التینی از

ترجمههای اوست :هیأة العالم ابنهیثم که آن را با

نیمة دوم سدة هفتم/سیزدهم ،کار ترجمه از عربی،

تصرف بسیار با عنوان السماء و العالم از عربی به

هرچند نه به میزان گذشته ،همچنان ادامه داشت

اسپانیایی ترجمه کرد و یعقوب بن ماهر آن را به

(حایک،

سدة

عبری و سپس ابراهیم بَلمِسی آن را از عبری به التینی

هشتم/چهاردهم ،آرنالدو ویالنووایی 1است که اسرار

همان:

.)97

از

مترجمان

برگرداند؛ االسراء و المعراج یا معراج محمد(ص) که

الکیمیا اثر محمدبن زکریا رازی ،پنج کتاب از کندی،

آن را به دستور آلفونس دهم از عربی به اسپانیایی

رسائلی از قُسطابن لوقا (متوفی حـ  )700و ابنسینا و

ترجمه کرد و به واسطة آن مورد تشویق و تمجید

کتاب الصیدله از ابوالصَلت دانی و سه کتاب از

وی قرار گرفت؛ صحیفة الزرقالی که ترجمة کتاب

جالینوس را از عربی ترجمه کرد(عقیقی ،همان:

االسطرالب زَرقالی است(حایک ،همان.)911-914 :

 .)919در سدة نهم/پانزدهم ،توجه مجدد به متون

 -1موسی بن طبون ،از مترجمان یهودی که

کهن ،محققان را به جستجوی دقیقترین تفسیرهای

برخی متون عربی را به عبری ترجمه کرد .ازجمله

این متون وادار ساخت؛ از این رو محققان یهودی نیز

ترجمههای او ،اصول اقلیدس ،قانونالصغیر ابنسینا،

برخی از آثار ابنسینا و بهویژه ابن رشد را مجدداً

تریاق رازی ،برخی از تألیفات ابنمیمون (متوفی

ترجمه کردند .از اوایل قرن دهم/شانزدهم ،متون

 )109و برخی شروح مختصر ابنرشد بر آثار

فلسفی عربی بار دیگر مستقیماً به التینی ترجمه شد.

ارسطوست(حایک ،همان110 :؛ عقیقی ،همان.)11/9 :

بهسبب توجه به این امر ،آموزش عربی در غرب

1. Hermann the German

2. A. Villeneuve

نهضت ترجمه متون علمی  -فلسفی تمدن اسالمی به زبان التینی در اروپا

قیقی ،نجیب9149-9140( .م) .المستشرقون.

پایهگذاری شد و با تأسیس کرسیهای زبان عربی در
دانشگاههای اروپایی  -و درنتیجه سهولت استفاده از
متون عربی -تفکر اسالمی دوباره مورد توجه قرار
گرفت که این جریان تا به امروز هم ادامه داشته
است .با ظهور صنعت چاپ ،انتشار ترجمههای
التینی از منابع عربی خصوصاً در سدة نهم و
دهم/پانزدهم و شانزدهم بیشتر شد.
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قاهره :بینا.

کرومبی ،آلیستر کامرون9739( .ش) .از اوگوستن
تا گالیله .ج  .9ترجمة احمد آرام .تهران :بینا.

لیدنبرگ ،دیوید9733( .ش) .سرآغازهای علم در
غرب .ترجمه فریدون بدرهای .تهران :بینا.

مجتهدی ،کریم9731( .ش) .فلسفه در قرون
وسطی .مجموعه مقاالت« .مدارس و دانشگاههای

منابع

اسالمی و غربی در قرون وسطی» .زیرنظر کریم

اعسم ،عبداالمیر .)9141( .االستشراق الفلسفی و
انتقال الفلسفیة العربیة الی الالتین فی العصر الوسیط.
االستشراق .ش . 7

بریه ،امیل 9733( .ش) .تاریخ فلسفه :قرون
وسطی و دورة تجدد .ترجمه و تلخیص یحیی
مهدوی .تهران :بینا.

حایک ،سیمون9143( .م) .تعرّبت ...و تغرّبت ،او
نقل الحضارة العربیة الی الغرب .لبنان :بینا.

رازپوش ،شهناز9713( .ش) .دائرة المعارف بزرگ

مجتهدی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.

یوسف ،کرم9171( .م) .تاریخ الفلسفة االوربیة فی
العصر الوسیط .قاهره  :بینا.
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سواژه ،ژان9711( .ش) .مدخل تاریخ شرق
اسالمی .ترجمة نوشآفرین انصاری (محقق) .تهران.

عزیز ،احمد9711( .ش) .تاریخ سیسیل در دورة
اسالمی .ترجمة نقی لطفی و محمدجعفر یاحقی .تهران :بینا.
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