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ي التعليم أستاذ   مساعد العا
  ٕالانسانية والعلوم ٓالاداب كلية

   اململكة املغربية – زهر ابن جامعة

    

    
   

 ٔالاوربي الفكر تطور  ي ودوره العربي الكتاب ،أحمد الصديقي
ر؛ ونشر عالو الخامس  العدد - كان التاريخية. ريةدو  -.الحديث  سبتم
   . ٤٩ – ٣٧ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  األداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ن الخامس عشر والسادس عشر  دخلت أوربا خالل القرن

راث امليالدي عصر الحداثة،  ى مبدأ إحياء ال ي ذلك ع مستندة 
راث العربي ٕالاسالمي املكتوب كنافذة تطل من  القديم، ومستغلة ال
ي مختلف  ى ما أبدعته الحضارة العربية ٕالاسالمية  خاللها ع
ى مستوى  ى مستوى التأليف والكتابة أو ع املجاالت، سواء ع

ا أعم راث إنساني، بما ف ال قدماء ترجمة ٔالاعمال القديمة ك
ى ترجمة الكتاب  ن ع ء الذي حفز ٔالاوربي ٕالاغريق واليونان. ال
ى الكتابات القديمة فضاًل عن استكناه  العربي للعبور من خالله إ
ضة  ما أبدعه الفكر العربي ٕالاسالمي. وُيَعّد دخول أوربا عصر ال
ي أوربا والعصر الحديث،  رة القرون الوسطى  ن ف تاريًخا مفصلًيا ب

ي آليات هذا التحول الذي عرفته أوربا لهذا م ما يستلزم البحث 
ي تطور الفكر  ى استجالء دور الكتاب العربي  العهد، معتمدين ع
ي أعمال ترجمة  ن  ر إبراز أدوار مختلف املتدخل ٔالاوربي الحديث؛ ع
رجمة  الكتاب العربي ونقله نحو أوربا، ومدى مساهمة أعمال ال

ي بناء الحداثة رجمة،  هذه  ي أوربا، وإبراز نوعية الكتب امل
ي جمع  رجمة  رى لل ر من املراكز الك ى مساهمة الكث والتعريج ع
ي  ن  ن من العالم العربي وأوربا، مستغل رجم الكتب واستقطاب امل
ي الغالب مختلف  ذلك طبيعة الانفتاح والتسامح الذي م 

كمت الضفة الجنوبية الكيانات السياسية العربية ٕالاسالمية ال ح
ى  للعالم املتوسطي، وال وجهت كل اهتمامها للجانب العسكري ع
ي الجوانب ٔالاخرى، مما أخل بالتوازن الذي  ميش با حساب 
عرفته منطقة العالم املتوسطي لصالح القوى املسيحية مع بداية 

  العصر الحديث.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ)١( 
ى الن م ى:  )(حمد بدأت أول ٓالايات ال نزلت ع بقوله تعا

َك   َوَربُّ
ْ
ِذي َخَلَق *َخَلَق ٕالِاْنَساَن ِمْن َعَلٍق * اْقَرأ َك الَّ  ِباْسِم َرِبّ

ْ
﴿اْقَرأ

َم ِباْلَقَلِم﴾؛ ِذي َعلَّ ْكَرُم * الَّ
َ
لت هذه ٓالايات الكريمات  )٢(ٔالْا فقد اس

طلق عليه لفظ "الكتاب" -من القرآن الكريم الذي 
ُ
بالقراءة  -أ

ت  بالكتابة، مما منح الكلمة املكتوبة قيمة ومكانة ثقافية وان
رجمة ال اتسع  وفكرية، أتت ثمارها من خالل حركة التأليف وال

ي مبكرة بأهمية ٨هـ/٢نطاقها منذ القرن ( م)، مما يؤشر لحركة و
ي التواصل وحفظ ثمرات العقول وصيانة حركة ٕالابداع  الكتاب 

ي الثقافة ت مختلف منا رها من  ال م ي الحضارة ٕالاسالمية، كغ
وملا كان الكتاب بمختلف أشكاله  )٣(الحضارات السابقة والالحقة.

وعاء للثقافة وأساس لها، وأداة للتواصل وعاماًل رئيسًيا من عوامل 
ا؛ ن مختلف  )٤(حفظ الثقافة وإنما فإنه ظل وسيلة تواصل ب

ر  ًرا لنقل الثقافات ؤالافكار ع رجمة  الحضارات بل سف عملية ال
رها عن عملية التأليف والكتابة والتحقيق،  ال لم يقل تأث

عاماًل من عوامل حوار الثقافات ووسيلة للتعارف وأصبحت 
ا؛ إذ من خاللها يمكن نقل املعارف والدراسات العلمية  والتالقح بي
رجمة عملية إبداعية تخضع لعوامل  ى أخرى. وال من لغة ثقافة إ
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ى اجتماعية وث قافية، وتحمل أحياًنا بعض املحاذير الثقافية تدفع إ
عن ترجمة املالحم  املسلمون فقد أعرض العرب  )٥(الانتقائية؛

اليونانية الرتباطها بامليثولوجية، كما نجدهم قد خالفوا آراء حكماء 
م لكتب  اليونان. أما ٔالاوربيون فقد اختلفت نواياهم عند ترجم

ن وذلك باختالف طب م ومراكزهم الدينية والاجتماعية.املسلم   )٦(قا
لقد اهتم ٕالاسبان بالحضارة العربية ٕالاسالمية خالل احتكاكهم 

ن، وتمكن تجار املدن  من ربط عالقات تجارية  ٕالايطاليةباألندلسي
ر  وثقافية مع املدن الساحلية بشمال إفريقيا، وهو ما استغله كث

ود الذين كانوا يتقنو من الوسطاء من  رية ال ن اللغة العربية والع
ي ٔالاندلس وعرب ممن  ن  ن ومستعرب والالتينية، فضاًل عن مسيحي

وتم استخدام العتقاء من ٔالاسرى  )٧(يتقنون اللغة الالتينية،
رات التعايش والانفتاح ال سادت ربوع  زين ف والجواري، من

ن وضعية الاحتكاك الحضاالعالم العربي ٕالاسالمي  ري تارة، ومغتنم
ي املشرق تارة أخرى، رة الحروب الصليبية  ي خالل ف لنقل  )٨(والثقا

ن بذلك مراكز  ي اتجاه أوربا، مشكل ر من املصنفات العربية  كث
ي ترجمة هذه املصنفات العربية ونقلها  ا، اختصت  رى ذاع صي ك
رى  ي هذا املجال مدن ك ي اتجاه مختلف بلدان أوربا، وبرزت 

ليطلة وقرطبة وإشبيلية وغرناطة وسرقسطة أندلسية مثل: ط
ي أق شرق  ي صقلية وإيطاليا، وأخرى  رها، فضاًل عن مدن  وغ

نطة.  أوربا كب
ى ترجمة الكتب  ر من هؤالء هذه املراكز فعكفوا ع استوطن كث

ي أوربا، ى بعض اللغات املحلية  ى اللغة الالتينية أو إ  )٩(العربية إ
رجمات العرب ن ال ية ألغلب مصنفات فالسفة اليونان، مستغل

م لذلك السيما بعد الدعم والتشجيع الذي حفهم  ر م وتحمس كث
ى الرغم من التحفظ الشديد  به أمراء بعض املماليك ٔالاوربية، ع
ر من هذه  الذي أبدته الكنيسة الكاثوليكية حيال ترجمة كث

ا تعاليم الكنسية، ًرا  )١٠(املصنفات ملخالف من مما اضطر كث
ى اختالق العديد من أساليب الحيل تفاديا لرقابة رجال  ن إ رجم امل

ى  م من وضع اسمه ع رجم بدل اسم مؤلفه  الكتابالدين؛ فم امل
م من تعمد تحوير اسم  ى مؤلف مجهول؛ وم العربي، أو نسبته إ

ي الوقت نفسه وظفت  )١١(املؤلف العربي أو تغريب لفظه. و
ن ن مسيحي رجم لتحريف التعاليم ٕالاسالمية وتحريض  الكنيسة م

ن. ى معاداة ٕالاسالم واملسلم ن ع   )١٢(ٔالاوربي

رجمة بمناطق  ن  التماسوقد نشطت حركة ال ن الحضارت ب
ن وعرب  ود ومسيحي رجمون  ي اتجاه واحد، وعكف م واستغلت 
ى الكتب املدونة  ن ع ايد من قبل ٔالاوربي ى تلبية الطلب امل ع

ن (خاصة باللغة ال م)، ١٣ -١٢هـ/ ٧و ٦عربية، السيما خالل القرن
ي هذه  ر رجمة باستقطاب مزيد من هواة ومح مما أنعش سوق ال
الصناعة سواء من أوربا أو العالم العربي، ٔالامر الذي يجعلنا نقارب 
ي إطار الوحدة  ن الحضارات  املوضوع من زاوية التكامل ب

ى التساؤل  رين عن الظر ٕالانسانية، ويدفعنا إ وف ال دفعت الكث
ا، ومن خاللها نقدم نموذًجا ألهم مناطق العبور ال  ى الاشتغال  إ

ي بالد ٔالاندلس،  ن العربية والغربية و ن الحضارت ا الكتاب ب مّر م
ى أهم الكتابات العربية ال أثارت اهتمام الغرب،  ثم نعرج ع

ي تطور الفكر ٔالاوربي خالل العصر ا ضة.وأثرت بجالء    ل

EMíéÎ]†j‰÷]l^e^jÓÖ]àÚtƒ^ÛßÖíè‚ÏÞíËÎæD 
ر الكتاب العربي  ن لطبيعة تأث ن الغربي تباينت مواقف الدارس
ن ناكر  ضة أوربا خالل بداية العصر الحديث، ب ي  ٕالاسالمي 

ر؛ رينان" " يذكر محمد السيد الجليند نماذج مثل وجاحد لهذا التأث
ي تاريخه للفلسفة ي كتابه عن اللغات السامية ، و"ديبور" 

ن"، ي كتابه عن "مذهب الذرة عند املسلم  "  )١٣(ٕالاسالمية، و"بي
راث  ى ال ررين موقفهم باالعتماد املباشر لرواد الحركة ٕالانسية ع م
القديم خاصًة ٕالاغريقي والروماني الذي اعتمد عليه دون وساطة 

ن ُمقّر بالدور ا ي للمصنفات عربية قبل أن يتم تجاوزه. وب لطالئ
ر من املراكز ال أعدت لهذا  ي كث ى الالتينية  العربية ال ترجمت إ

ضة أوربا. ي قيام    الغرض 
ت أفكاره  ن قد تم وإذا كان الاتجاه ٔالاول من املستشرق
ا نزعة عنصرية  ر، نظًرا لطبيعة مواقفه ال تغذ بمحدودية التأث

ر  فإن الاتجاه  )١٤(اكم الحضاري،متطرفة، أو جهل أحمق، ُينكر ال
ى  ، مما ساعد ع الثاني اتسمت مواقفه باالعتدال والتوازن العلم
ذا  ي أغلب ٔالاوساط العربية والغربية، نذكر  انتشارها وقبولها 

ي  جون الصدد ٔالامريكي  ي مقالة له  استاتوف بادو الذي يؤكد 
ضة ٔالاوربية" ى "ٕالا كتاب "عبقرية الحضارة العربية منبع ال قرار ع

ذا  ضة ٔالاوربية"، ويذكر  ى ال ر العربي ع منذ زمن بعيد بالتأث
ر  ي ذلك التأث الشأن الدور الريادي الذي لعبته املصنفات العربية 

راًفا مطلًقا. راف به اع كما حاولت  )١٥(الجدير باالكتشاف والاع
املستشرقة ٔالاملانية زيغريد هونكة أن تشهر الجهود الحضارية 

ي نمو حضارة  -للحضارة العربية ٕالاسالمية - الخالدة  ودورها 
ورغم ما يبدو من حياد للمستشرق ٕالاسباني خوان  )١٦(الغرب،

رافه  ي اع ى ثقافة الغرب"،  ي مصنفه "فضل ٔالاندلس ع رنيت  ف
ضة، إال أنه  ى عصر ال ر من الكتب العربية ع باآلثار ٕالايجابية لكث

راث العربي كان أحياًنا يتحامل عل ي ال ا بمحاولة تجاوز ما كتب 
ى العصر  ا العرب إ ر من قضايا ٕالابداع ال برع ف وربط كث

ن هذه الدراسة.   القديم، كما سنالحظ من خالل ثنايا م

END^⁄qƒç´áçéŠÖ‚Þù]Eí¶Ö^eáç×Çj¹]D 
ي  ي والاقتصادي  ي النسيج الاجتما رهم  ج املسيحيون كغ ام

ي عمليات ٕالانتاجٔالاندلس ى املستوى  )١٧(، وأسهموا  خاصًة ع
م  ي، ولم يبدد ذلك حالة التذبذب ال سادت عالق الزرا

ويبدو ذلك من خالل ما تعكسه بعض  )١٨(بالسلطة السياسية،
ي املجال الاقتصادي،  إشارت كتب الحسبة حول حضورهم الوازن 

ر  ام ببعض التداب م الفقهاء الال رط عل م  حيث اش ي معامال
ي  ي سوقنا إال أن يتفقهوا  التجارية، إذ "ال تبيع ٔالاعاجم 

إال أن مثل هذه الدعوات لم تجد آذانا صاغية، السيما  )١٩(الدين"،
ا، ح مع  ى ممارس مع اتساع التعامل بأساليب ربوية دأبوا ع
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ن أيًضا، رهم من املسلم ر دعوات منعهم من  )٢٠(غ مما قلص من تأث
ن.البيع    )٢١(ي أسواق املسلم

ن عن  ي ث املسيحي ر الاستباقية لم تفلح  ويبدو أن هذه التداب
ا الاتجار بالكتب،  ي مختلف العمليات التجارية بما ف املشاركة 
رجمون كتب  ح مع املناطق املعادية شمال ٔالاندلس، فكانوا "ي

ن"، ذه الكتب، نهجوا أساليب مختل )٢٢(املسلم فة بل ولشغفهم 
ى  ا إ ن السلطة ولتسهيل مأمورية نقلها؛ "فكانوا ينسبو درًءا ألع

م" م وأساقيف ي اتجاه أوربا.  )٢٣(أهل ح يتس لهم نقلها بأمان 
ي  رر تشدده  ي املبكر للمحتسب بمثل هذه ٔالاساليب ما ي ولعل الو
ى منع بيع الكتب للنصارى بش أنواعها السيما كتب  الدعوة إ

   )٢٤(واملصاحف.العقيدة 
ضة  ن قبل وأثناء عصر ال ن بكتب املسلم ويبدو أن ولع ٔالاوربي
ا، سواء بطرق  رًرا لكل مسالك الحصول عل ي أوربا، قدم م
ر  ى "السف ر الحسن الوزان إ ي ذلك يش ر شرعية، و شرعية أو غ
ى إسبانيا فعاد حاماًل معه زهاء ثالثة آالف  ي الذي ُبعث به إ ٕالايطا

ي مخطو  ط عربي من شاطبة إحدى مدن مملكة بلنسية" 
وإلنجاح مثل ذلك اهتم بعضهم بتعلم الحرف  )٢٥(ٔالاندلس"،
ر مطران  )٢٦(العربي، ؛ إذ يش م بالحرف الالتي فضاًل عن معرف

ين بالذكاء كانوا  ن املم منذ القرن -قرطبة الغارو أن جميع املسيحي
م، ويطا -م٩هـ/٣ لعون كتب العرب بولع، يعرفون لغة العرب وآدا

رة من تلك الكتب بنفقات باهضة، ولم  )٢٧(ويجمعون مكتبات كب
ن الذين تعرضوا للرق والعبودية  يمنع هذا الطموح بعض املسيحي

  )٢٨(من تعلم الكتابة والقراءة.

م صاحبوا ذلك  رره، فإ وإذا كان ملوقف الفقهاء املتشدد ما ي
م الدينية؛  بالسماح لهم بحق املتاجرة بيعا وشراء ي كت ونسخا 

ى مدينة فاس كتابة نسخة  حيث استطاع أحد ٔالاساقفة املبعدين إ
ٔالامر الذي يعكس سماحة  )٢٩(من ٕالانجيل دون معارضة تذكر،

ن بنوع من  ي مقابل تعامل املسيحي رهم،  ن مع غ وانفتاح املسلم
ي املناطق ال خضعت لعمليات  ن  الانتقائية مع كتب املسلم

رداد؛ إذ لم يتورعوا عن تمزيق مصحف عثمان أثناء دخولهم الاس
م من  )٣٠(م،١١٤٥هـ/ ٥٤٠مدينة قرطبة سنة  رغم ما شاع ع

"تعظيم لكتب العلم فيما استولوا عليه من بالد ٕالاسالم كقرطبة 
رها".    )٣١(وغ

ن  ن املسيحي ى الرغم من التوتر الذي غلف العالقة ب وع
ن، إال أن ذلك لم ي رات السلم العام ال اتسمت واملسلم ضمر ف

ن، ر املسلم رهم  )٣٢(بانفتاح وتسامح مع غ استغلها املسيحيون وغ
راث العربي املكتوب نحو أوربا سواء باالنتحال أو الاقتباس  لنقل ال

رجمة. ى قراءة وترجمة  )٣٣(أو املتاجرة أو ال مما يعكس انفتاحهم ع
ي املراكز ونسخ وتجليد الكتب العربية سواء النقلي ا أو العقلية  ة م

ى الخصوص فضاًل  رجمة مثل طليطلة ع رت بال رى ال اش الك
وإذا كانت ثقافة الكتاب قد ) ٣٤(عن قرطبة وإشبيلية وغرناطة.

رهم، ن وغ ن املسلم مم بعض  )٣٥(عكست مظاهر التسامح ب فقد 

ود باللغة العربية، قرب تلبية ملطامع ال )٣٧(لدوافع مختلفة، )٣٦(ال
ن عن  ي املغرب، أو لخدمة ٔالامراء املسيحي من السلطة الحاكمة 

رجمة.   )٣٨(طريق ال
ي املبكر للسلطة السياسية بالدور الريادي الذي  ويبدو أن الو
ي  ي والثقافة  ى تشكيل الو ره ع أصبح للكتاب من حيث تأث

ي علماء  املجتمع، فإن ذلك قد رفع من مستوى التوجس من س
ى  ود إ ي أوربا، ال ى مناطق معادية  نقل الثقافة العربية املكتوبة إ

رجمة من اللغة العربية  ي مجال ال وهو ما يؤكد أدوارهم الطالئعية 
ى  ريةإ ي مجال كتب العلوم العقلية،  الع أو الالتينية السيما 
م   مما ى استدعا يفسر أيًضا حرص املماليك ٕالافرنجية ع

ن لهم، رجم إبداء مواقف متشددة من قبل  ي مقابل )٣٩(كم
ود، ن لل  )٤٠(الفقهاء منذ العهد املرابطي بمنع بيع كتب املسلم

ا، ر مؤلف ا لغ ا أو انتحالها وانتسا ري كما  )٤١(للحيلولة دون 
ود  ى محتس ٔالاسواق بمراقبة الكتب ال يبيعها ال أوعزوا إ

م؛ التعامل ببيع فلم يتم السماح ب )٤٢(والنصارى ما عدا كتب مل
م  م، فإ ود "إال ما كان من شريع الكتب مع النصارى وال
ي من  م، و م وأساقف ى أهل ا إ رجمون كتب العلوم، وينسبو ي

ن". ورغم هذا التشديد فلم يمنعهم ذلك من  )٤٣(تواليف املسلم
ا ال تختص بملة أو  ى دراسة كتب العلوم العقلية لكو الانكباب ع

ي معظمها للتجربة، كالطب والفلك (الهيئة) والحساب  دين وتخضع 
  )٤٤(واملنطق والفلسفة.

نموذًجا سلبًيا لكل من هّم  )٤٥(محنة ابن رشد شكلتلقد 
ى السواء، فضاًل عن  ود ع ن وال بدراسة كتب الفلسفة من املسلم
ي  ود املتشددين وقفوا سًدا منيًعا  كون بعض رجال الدين ال

لم يمنع من ظهور بعض الاهتمام بكتب  إال أن هذا )٤٦(وجهها،
خاصًة من ِقبل تالميذ مدرسة موس بن ميمون  )٤٧(الفلسفة،

وقد دفع هذا التشدد اتجاه كتب الفلسفة  )٤٨(ومدرسة ابن رشد،
ي شهده  ى منعطف تاري خاصة وبعض العلوم العقلية عامة إ
 الحوض الغربي للبحر ٔالابيض املتوسط، تزامن مع الانتكاسة العامة

م، وذلك بهجرة ١٤هـ/٨ال شهدها العالم ٕالاسالمي خالل القرن 
رها من  ن بمؤلفات ابن رشد وغ ود مصحوب العديد من علماء ال

رية والالتينية، ى اللغة الع ي اتجاه مناطق  )٤٩(الكتب ال ترجمت إ
ى إيطاليا وإسبانيا وفرنسـا، مما  )٥٠(خارج العالم ٕالاسالمي خاصًة إ

ن منذ هذه أسهم بشكل ك ن الضفت ي اختالل التوازن ب ر  ب
رة.   )٥١(الف

رها من البالد ٔالاوربية  ي إيطاليا وغ بدأت تنشأ املدن وتتسع 
منذ القرن الثاني عشر امليالدي، وبدأ معها إنشاء املدارس 
والجامعات كبديل عن املناهج القروسطية ال كانت تقدمها 

ي البداية مدارس ٔالاديرة والكنائس. وإذا كانت ا لعناية قد انصبت 
ا سرعان ما شغفت بقراءة  ن، فإ ى كتب رجال الدين املسيحي ع

ان العقل الذي  ي م  بدأالجديد ووضعت املعتقدات القديمة 
ا من اللغة العربية خاصًة  رسخ من خالل الكتب ال تمت ترجم ي
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ى الالتينية خ الل الشروح الفلسفية البن رشد ال ترجم معظمها إ
رة حياة مؤلفها أي القرن (    )٥٢(م).١٢هـ/ ٦ف

ن  ن الحضارت ي الرسم ب ويمكن التأريخ لبداية التفاعل الثقا
ى القرن الثاني للهجرة، حيث أقدم  ي ٔالاندلس إ العربية والغربية 
ى  ى قرطبة للتعرف ع ى إرسال بعثة إ فيليب البافاري الجرماني ع

ي والعلم با ر ٔالاموي هشام أوجه التطور الثقا ألندلس زمن ٔالام
ي اتجاه ٔالاندلس  )٥٣(هـ)،١٨٠-١٧٢ٔالاول ( وتوالت البعثات من أوربا 

ى املصنفات العربية كما هو شأن  لتعلم الحرف العربي والاطالع ع
ية أوائل القرن ( م) ال أرسلها امللك ١١هـ/ ٥البعثة الطالبية ٕالانجل

ن مما يؤكد دور ٔالاندل )٥٤(جورج الثاني. ي احتكاك الحضارت س 
ي ٔالاساليب  ى  ر ٔالاو العربية ٕالاسالمية واملسيحية الغربية، وتأث

ر وٕالاحساس. ي أنماط التفك عموًما؛ فإن  )٥٥(الغربية وح 
راث العربي نحو أوربا،  ي نقل ال الحضور ٔالاندلس كان واضًحا 
ي الدراسات ٕالاسبانية  ي  ويكفي إشارة املتخصص ٕالايطا

ي (ٔالاند رول ي قوله: "إن ٔالاندلس احتضنت  (E. Cerulli)لسية) أ. س
ي العالقات اليومية إبان  ًرا مما تلقته،  ى الغرب ٔالاوربي كث ونقلت إ
ي  ي حقل الثقافة والفن، من العالم املشر السلم والحرب، 

  )٥٦(نفسه".

EOÙ^ÏjÞ]Ñ†æHí¶×ÖíéŠéñ†Ö]ˆÒ]†¹]D
^e…æ_ç©êe†ÃÖ]h^jÓÖ] 

كلت مدينة طليطلة قبل سقوطها بيد النصارى مركًزا مهما ش
ى اللغة الالتينية، وبعد أن تمكن  راث العربي املكتوب إ رجمة ال ل

ر امللك ألفونسو ١٠٨٥هـ /٤٧٨النصارى من املدينة سنة ( م)، ان
ا،  السادس بعدد املصنفات العربية وحجم املكتبات ال ازدانت 

ي  واستغل ذلك إلنشاء مركز  ى أضخم مركز  ا، تحول إ رجمة  لل
ى الالتينية  رجمة املصنفات والكتب من اللغة العربية إ أوربا ل

رها،  رية وغ ن الذين و والع ن ٔالاوربي رجم ر من امل حج إليه كث
وديان  م ال ي ٔالاندلس، نذكر م ن  ى شيوخ العلم املسلم تتلمذوا ع

ومن رجال كنيسة  )٥٧(وه،م) وأخ١١٦٧هـ/ ٥٦٣أبراهام بن عزرا (ت.
راردو الكريموني (ت. ي ج الذي  )٥٨(م)١١٨٧هـ/ ٥٨٣طليطلة ٕالايطا

ى الالتينية، ن كتاًبا عربًيا إ يان  )٥٩(ترجم ما يربو عن تسع وٕالانكل
ن بطرس  ن ٔالاندلسي روبرت الكلتوني وأدالر الباثي، ومن املستعرب

ي (ت. الفونسو  مكن وت )٦٠(م)،١١٣٤هـ/ ٥٢٨ويوحنا ٕالاشبي
ودي  )٦١(دومونيقوس جوند يسا لفي ويوحنا بن داود ٔالاندلس ال

ما؛  راك بي ى اللغة الالتينية باالش من ترجمة عدة كتب عربية إ
كان من أبرزها عدد من مصنفات ابن سينا مثل كتاب 

ي مثل كتاب "مقاصد  )٦٢("الشفاء"، فضاًل عن كتب ألبي حامد الغزا
  )٦٣(الفالسفة".

ا أن يجد مثل هؤالء العناية والدعم من قبل ولم يكن غريبً 
ي أوربا السياسيةالطبقة  ، ال أحست بوطأة التباين الحاكمة 

ي بعض  ن أوربا املسيحية والعالم ٕالاسالمي ممثاًل  الحضاري ب
ا سوى مسافة قليلة ؛ املناطق مثل ٔالاندلس، حيث ال تفصلها ع

ي هذا ٕالاطار استنفر امللك ألفونسو السابع ي  و ن  رجم عدًدا  من امل
ى  ى ترجمة الكتب العربية، وجعل ع مدينة طليطلة، وحفزهم ع

م)، الذي اشتغل ١١٥٢هـ /٥٤٧رأسهم املطران دون رايموندو (ت.
ي ترجمة  أيًضا مستشاًرا مللك قشتالة وعهد إليه بنفس املهمة 
ر بكونه املؤسس ٔالاول مل ى الالتينية، وقد اش ا املصنفات العربية إ

رجم طليطلة". ي  )٦٤(سم بـ"مدرسة م كما أصدر امللك القشتا
ن من ١٣هـ/ ٧ألفونسو الثاني مع بداية القرن ( ى املثقف م) أمره إ

رة ال  رجمة كل ما رآه هاًما من الكتب العربية الكث ود خاصة ب ال
م، ي أيد رة نكوص وتراجع الدولة املوحدية ببالد  )٦٥(وقعت  إبان ف

ولم يتوقف ألفونسو العاشر بدوره عند هذا الحد بل  ٔالاندلس.
ن من مختلف  رجم رجمة ودعا له أغلب امل ى مركز لل حّول قصره إ
ى  أنحاء أوربا عامة ؤالاندلس خاصًة مَمْن تعلموا اللغة العربية ع

ي ٔالاندلس، ن  م ٔالاموال  )٦٦(أيدي املسلم وأغدق عل
ن الكتب مثل القرآن وتمكن من ترجمة العديد م )٦٧(ؤالاعطيات،

  )٦٨(الكريم وكتاب كليلة ودمنة.
رت  ا منطقة العبور الثانية للكتاب  جزيرةكما اش صقلية بكو

ي اتجاه أوربا، وذلك من خالل النشاط الهائل لعمليات  العربي 
ا من قبل ملوك الجزيرة؛ ومن  ً رجمة ال لقيت تشجيًعا وتحف ال

ى قصره 1101هـ/ ٤٩٤(ت. أجل ذلك استقدم امللك روجر ٔالاول  م) إ
ى الحكم  )٦٩(عددا من العلماء العرب، بعد أن تمكن من القضاء ع

ا سنة ( ي ١٠٩١هـ/ ٤٨٤العربي  رة العربية  م)، واستغل الخ
ى الشريف  )٧٠(مختلف املجاالت. وقدم ابنه روجر الثاني دعوة إ

م) لزيارة صقلية، وقدم له الدعم ١١٦٥هـ/ ٥٦٠ٕالادريس (ت. 
ي الجغرافيا،الك ي لتأليف كتاب  ي  )٧١(ا سماه "نزهة املشتاق 

ي الغرب باسم "كتاب روجيه". راق ٔالافاق"، وذاع صيته   )٧٢(اخ
ا، ولم يفت  ر من العلماء العرب إل ونتيجة لذلك حج عدد كب
ى  ى هذه الجزيرة إبان رحلته إ ر الذي عّرج ع الرحالة العربي ابن جب

ي ١١٨٤هـ/ ٥٨٠املشرق سنة ( ى غلبة العنصر العربي  م) ٕالاشارة إ
حاشية وليم بن امللك روجر الثاني، الذي كان مغرما بالحرف العربي 

ي قرن من  )٧٣(ويتحدث ويكتب به، ا لحوا اء الحكم العربي  رغم ان
ي عمليات التأليف  الزمن. وقد تم استغالل هذا الحضور العربي 

ى الالتين رجمة من اللغة العربية إ   ية.وال
ي السياق نفسه تحولت جزيرة صقلية بعد سقوطها بيد  و
ي  ى وسيط لنقل الثقافة العربية املكتوبة  ن إ النورماند املسيحي

ى عهد امللك فريدريك الثاني (ت.  هـ/ ٦٤٨اتجاه الشمال خاصًة ع
ى يد علماء عرب،١٢٥٠ وربطته صالت وثيقة  )٧٤(م) الذي تتلمذ ع

ن مث ن بمصر، وتبادل معهم مع بعض الحكام املسلم ل ٔالايوبي
الوفود والهدايا ال ال نستبعد أن يكون الكتاب العربي إحدى 

ا. إعجاب،  اوقد أعجب بالثقافة العربية ٕالاسالمية أيم )٧٥(محتويا
ى اللغة  ا إ رجم ى جلب املصنفات العربية وأمر ب فشجع ع

رجمة بالعاصمة بالرمو )٧٦(الالتينية. ، والستغالل وتم إنشاء مركز لل
ذه املدينة سنة  رها تم إنشاء جامعة  رجمة وغ هذه املصنفات امل
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ولعل شغف امللك  )٧٧(م) اضطلعت بتدريسها،١٢٢٤هـ/ ٦٢١(
ى محاورات  ى الاشتغال ع فريدريك الثاني بالعلوم العربية دفعه إ

م)، ومن ١٢٤٢هـ/ ٦٤٠فلسفية مع الخليفة املوحدي الرشيد (ت. 
ذا  م)١٢٧٠هـ/ ٦٦٩(ت. ن العلماء ابن سبع الذي ألف كتاًبا 

ال كان من  )٧٨(الشأن وسمه بـ"ٔالاجوبة عن ٔالاسئلة الصقلية"،
ن.  ا إغناء الرصيد الفلسفي لدى الغربي   شأ

ا من إبداع  ر بالكتب العربية ملا وجدوا ف ونظًرا للشغف الكب
ى املعرفة، فضاًل عن أدوارها التواصلية الحضا م ع رية فتح شهي

ر واملكانال تتجاوز محدودية الزمان  رة الكث ،  فقد تم استغالل خ
رجمة، كما هو الشأن بالنسبة لفرج بن  ي عملية ال ود  من ال

م) ملك صقلية ١٢٨٥هـ/ ٦٨٤موس الذي وظفه شارل دانجو (ت. 
ى الالتينية،  ي بالطه، وترجم له كتًبا عديدة من اللغة العربية إ

ي أوربا،وكان له دور عظ ي نشر كتب الطب العربية  ونتيجة  )٧٩(يم 
ي  رجمة تم إنشاء أول مدرسة للطب  ي مجال ال هذه املجهودات 
ي إيطاليا  إيطاليا خاصة وأوربا عامة، وعن طريقها انتشر الطب 

ي أنحاء أوربا. ى با ا إ   وم
م) الراهب ١١هـ/ ٥كما برز بشبه جزيرة إيطاليا منذ القرن (

ن ٕالا  ي قسطنط ي عموم أوربا بأدواره الريادية  فريقي، وذاع صيته 
ى  ا إ ي سالرنو تدين بنشأ رجمة، ح إن مدرسة الطب  مجال ال

ي هذا املجال نهجوا سبل  مطامعولتلبية  )٨٠(ترجماته، ن  ٕالايطالي
ي هذا الشأن؛ فلم يجدوا  ي استغالل العلماء العرب  عديدة 

ي اختطاف الحسن بن الوز  ان امللقب بليون ٕالافريقي غضاضة 
رجمة والتأليف ملدة ١٥٥٤هـ/ ٩٦١(ت. ي ال ي مجا م) واستعماله 

ن باعه العلم وثقافته الواسعة عن  سبعة عشر سنة، مستغل
ي الجغرافيا سماه "وصف  ر بتأليفه لكتاب  املجال ٕالافريقي، واش

  إفريقيا". 
ي أوربا ح ذ اع صيت ونتيجة لذلك لم تنته القرون الوسطى 

ذا  رجمة، فنذكر  ي مجال ال بعض الحواضر ٔالاوربية ٔالاخرى 
الصدد بعض املدن الفرنسية مثل تولوز ومرسيليا ومونبيليه ال 

رجمة كتب الطب والفلك ١٢هـ/ ٦اختصت منذ القرن ( م) ب
ر من املدن ٔالاندلسية  ا. وتحولت كث العربية، خاصة ٔالاندلسية م

ى ما يمكن تسميته بمرا ر من ٔالاعمال إ ي ترجمة كث كز تخصصت 
ر  الطبية والفلكية، ال هيأت املادة العلمية الكافية للتدريس بكث
ي ذلك لعلم من أعالم  من الجامعات ٔالاوربية، ويعود الفضل 

رجمة هو أرنو دي فيالنوفا (ت. ر ١٣١٣هـ/ ٧١٣ال م) الذي اش
ن بج امعة مونبيليه بمعرفته اللسان العربي، وتدريسه لهذين العلم

  )٨١(ي فرنسا.
ى الرغم من الطابع العسكري الذي غّلف الحروب  وع
ن الشرق  الصليبية باملشرق فقد حصل تالقح حضاري ب

ي تعلم قراءة  )٨٢(والغرب، ن  ر من املسيحي ي رغبة كث تجسد 
وكتابة الحرف العربي، نظرا لغلبة العنصر العربي ببالد الشام، 

ي الا  ن  ا ورغبة املسيحي ستفادة من التحوالت العميقة ال عرف

ن العلم والاقتصادي. ولتجسيد هذه  ي املجال املنطقة خاصة 
رجمة؛  ي عملية ال م  ر م الرغبة سلكوا طرق عديدة استغلها الكث
ى ترجمة كتاب "كامل الصناعة  ة ع فقد أقدم أحد علماء مدينة ب

ي بن العباس، وترجم فليب الطرا بلس كتاب "سر الطبية" لع
ى الالتينية.   )٨٣(ٔالاسرار" ألرسطو من العربية إ

ي الحروب الصليبية ذوو نزعة دينية  ن  وإذا كان أغلب املشارك
م العلمية قليلة إال ما نذر، مما  )٨٤(متطرفة فقد كانت اهتماما

ي املشرق  ن  يفسر ضعف الاهتمام الرسم من قبل ٔالامراء املسيحي
م بعض الذين أحسوا بوطء بالثقافة العربية امل كتوبة. وإلشباع 

ن الشرق والغرب، فقد سلكوا طرق مختلفة  التباين الحضاري ب
ى املصنفات املشرقية، بل وبرروا عمليات  ي الحصول ع رغبة 
ر من العلماء  ذا الصدد تعرض الكث ا أحياًنا. ونذكر  السطو عل

م العلمية مثل أ ى محنة سلب مدخرا ن إ سامة بن منقذ املسلم
ي مجال  سلبهالذي  ا  الصليبيون جل كتبه ال اختص أغل

ي هذا الصدد "لكن  ا طول حياته، يقول  الطب، وبقي متحسًرا عل
ا  خسارتي لكت آملت أملا شديدا، لقد كانت أربعة آالف مجلد، ولك

مما يعكس  )٨٥(كتب قيمة، وغدا فقدها باعث حزني طول حياتي"،
ن الكتاب وٕالانسان العربي من جهة، مستوى العال قة ال ُنسجت ب

ي الحصول  ي كيان الغرب رغبة  ومستوى التململ الذي بدأ يدب 
ى منابع املعرفة من جهة ثانية.   ع

ن الدول ٕالاسالمية والدول  التجارةكما شكلت  والسفارات ب
ي اتجاه الغرب  ًرا آخر مّر من خاللها الكتاب العربي  ٔالاوربية مع

ن فريدريك ا ى السفارات املتبادلة ب ي؛ فقد أشرنا سابًقا إ ملسي
ن بمصر، بل حضر الكتاب العربي  الثاني ملك صقلية ؤالايوبي
ي الهدايا املتبادلة؛ وال عكست عالقات الود  كتحفة ثمينة 
ى عهد هارون  ن وملوك الفرنجة، خاصًة ع ن العباسي والصداقة ب

ما بفعل املصالح فقد تو  )٨٦(الرشيد وشارملان، ثقت العالقة بي
ى  ن باألندلس، وهدف الثاني إ ي درء ٔالاول لخطر ٔالاموي ركة  املش
ن  ي مقابل توطد العالقة ب ي املشرق،  نطة  إضعاف نفوذ ب
ن من جهة ثانية، وال نستبعد أن يكون الكتاب  نطي ن والب ٔالاموي

ن السياسي ن هذين الكيان ًرا ب ن. كما نشطت العربي أيًضا سف
ي الشق الغربي من حوض البحر ٔالابيض املتوسط،  التجارة خاصًة 
ي اتجاه  ي نقل الكتاب العربي  واستغل التجار هذه الصالت 

كما ال نقلل من حجم الكتب العربية ال حملها طلبة  )٨٧(أوربا.
ن من العالم العربي  السيما من ٔالاندلس. وأًيا  ٕالاسالميالعلم ٔالاوربي

رجمة والتحقيق كان ا لحال؛ فإن هذه الكتب شكلت نواة ملراكز ال
ى  ى الاطالع ع ي أوربا ع والنقل، ساعدت هذه الكيانات السياسية 
ا إنشاء مناهج  ي مختلف املجاالت، مما فرض عل ٕالابداع العربي 

  جديدة للتدريس خالل هذه املرحلة.
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رة ال تمتد من سقوط  تمكن العرب املسلمون خالل الف
ي القرن ( نطية  ن الفارسية والب راطوريت م) وح أوائل ٧هـ/ ١ٕالام

ضة من القرن ( م) تمثل مجمل املعارف القديمة، ١٥هـ/ ٩عصر ال
ي ميادين  م الثقافية، وارتقوا بمستوى املعرفة  ي حيا ودمجها 

ن  ا مضام ي مجاالت الرياضيات والطب عدة، عكس م  مصنفا
رها. وإذا  ر واملوسيقى وغ والفلك والفلسفة والبصريات وعلم العقاق
ت بحفظ تراث ٕالانسانية،  كانت الحضارة العربية ٕالاسالمية قد تم
رجمة املصنفات  راف بإنشاء مراكز ل ا الاع ولم يقلل من شأ

ا أبدعت وزادت عليه ولم تبال  ى من تالها،القديمة، فإ  )٨٨(بنقله إ
ا، مما يدحض أطروحات  وهذا دأب كل الحضارات ال سبق

ن من دعاة املركزية ٔالاوربية. و  رغم التعامل بعض العنصري
ن مع الكتاب العربي، ونظًرا للرقابة الشديدة ال  الانتقائي لألوربي

حائاًل أمام الدينامية  ذلككانت تفرضها الكنيسة، فلم يقف 
رجمة والنقل ال هّمت جميع امليادين، وال ال  السريعة لحركة ال

ي هذه الدراسة، مما يفرض علينا تقديم نماذج  يمكن تناولها جملة 
ي دخول أوربا عصر  ا، ليتضح حجم آثار ترجمة الكتاب العربي  م

ن الخامس عشر والسادس عشر امليالدي. ضة خالل القرن   ال
ن بن  ُتَعّد موسوعة كتاب "القانون  ي الحس ي الطب" ألبي ع

ي بن سينا (ت. ي الغرب ١٠٣٦هـ/ ٤٢٨ع ر اسمه  م) الذي اش
ي )٨٩()Avicennaeباسم ( ى الالتينية  ، من أهم الكتب ال ترجمت إ

ولقي  )٩٠(م)،١٢هـ/ ٦ووصلت أوربا خالل القرن ( مجال الطب
م) ٩٢٦هـ/ ٣١٤الرازي (ت. بكر محمد بن زكرياء كتاب "الحاوي" ألبي

ي حدود سنة ( ى اللغة الالتينية  ًرا، فقد ترجم إ هـ/ ٦٧٨اهتماًما كب
رة جل مصنفات ١٢٧٩ م). وللغرض نفسه ترجمت خالل هذه الف

ي الحسن بن الحسن بن الهيثم (ت. ي ١٠٢٩هـ/ ٤٢٠أبي ع م) 
ميادين البصريات والطب والرياضيات والفلك، مثل "كتاب املناظر" 

وقام  )٩١(ي مجال علم الطبيعة والضوء.الذي تم الاعتماد عليه 
رجم بارافيسي ( ي املداواة Paraviciniامل ر  رجمة "كتاب التيس ) ب

ر" ألبي مروان بن زهر (ت. ي سنة ١١٦١هـ/ ٥٥٧والتدب م) حوا
ى الالتينية.١٢٨٠هـ/ ٦٧٩( ر ٔالاوربيون كتاب  )٩٢(م) إ كما اعت

لف بن العباس "التعريف ملن عجز عن التصريف" ألبي القاسم خ
ي  م دروًسا  ر العظام، وكان يقدَّ ي الجراحة وتجب مرجًعا أساسًيا 

رجمة  )٩٣(م).١٥هـ/ ٩أشهر جامعات أوربا خالل القرن ( والكتب امل
ي الحميات"  ا "رسالة  ، نذكر م ر من أن تح ي هذا الباب أك
رواني، وكتاب "تقويم الصحة" ألبي  إلسحاق بن سليمان الق

م)، و"التصريف" ألبي ١٠٦٨هـ/ ٤٦٠ختار بن بطالن (ت.الحسن امل
م)، وشرح تشريح ١٠١٣هـ/ ٤٠٤القاسم بن العباس الزهراوي (ت.
ي ١٢٨٨هـ/ ٦٨٧قانون ابن سينا البن النفيس (ت. م)، ومصنف "

ر حسب املستشرق  ، وُيَعّد هذا ٔالاخ الاستحمام" البن وافد القرط
ي هذ رنيت من أوائل املصنفات  ا املجال ال لقيت إقبااًل خوان ف

ًرا من قبل أطباء أوربا. ر من كتب  )٩٤(كب فضاًل عن ترجمة عدد كب
ي أوربا  ر ؤالادوية مثل كتاب ابن البيطار الذي عّد مرجعا  العقاق

ي إسبانيا م). ١٨هـ/ ١٢ح أواسط القرن ( كما تم الاعتماد 
رجمة القشتالية لكتاب ابن حزم القرط ى ال  وفرنسا ع

الذي هو عبارة عن دراسة  )٩٥(م) "طوق الحمامة"،١٠٦٣هـ/ ٤٥٥(ت.
ي  سيكولوجيةي  ضة  الحب، فقد استند عليه أطباء عصر ال

ر من القضايا ذات الارتباط  . كما أثار بالطب النفسمقاربة كث
ي  شهية بعض الكّتاب مثل آندريس كابيالنوس الذي قام بمحاكاته 

يق" الذي قام بنشره سنة تصنيف كتاب "فن الحب الرق
  )٩٦(م.١١٨٥

ى الالتينية  كتب الرياضياتأما  ا إ العربية ال تمت ترجم
ى ٔالارقام  فقد أضحت النافذة ال أطل من خاللها ٔالاوربيون ع

ذا الصدد كتاب الخوارزمي (ت. )٩٧(،العربية هـ/ ٢٣٣ونذكر 
ر واملقابلة" الذي انته من تصن )٩٨(م)٨٤٧ ي املوسوم بـ"الج يفه 

 Deم)، وترجم منذ وقت مبكر باسم "٨٢٥هـ/ ٢١٠متم سنة (
Numero Indorum راردو الكريموني أو ن ج رجم " من قبل أحد امل

ي. Adelard de Bathآديالردو دي باث  ورغم ما  )٩٩(أو يوحنا ٕالاشبي
رجمة من حياد فلم تسلم من مراقبة  كانت تحمله مثل هذه ال

ى ترجمة بعض الرهبان الذين وتم التعويل  )١٠٠(الكنيسة، ا ع ف
م)، ١٠٠٣هـ/ ٣٩٤درسوا العربية مثل الراهب جربرت دورياك (ت.

ى الالتينية، واضطلع  الذي تمكن من ترجمة كتب الحساب العربي إ
ا معه من بالد  بنشرها وتدريسها بمدن فرنسية، بعد أن جل

ا سنة (   )١٠١(م).٩٦٧هـ/ ٣٥٧ٔالاندلس ال تمكن من زيار
ي "  و ر بـ"فيبونات ي الشه السياق نفسه اهتم ليوناردو الب

ًرا بالثقافة ٕالاسالمية السيما بكتب الرياضيات  الذي تأثر كث
ي عموم أوربا، مستفيدا من رحلته  ى نشرها  ره إ ى كغ العربية، وس
ى ممارسة التجارة،  ى املغرب ٔالاوسط رفقة عائلته ال دأبت ع إ

ّن هذه الفرصة لتع لم الحرف العربي، ومصاحبة العديد من وتح
ة،  ى مسقط رأسه ب ي مجال الرياضيات إ كتب العلماء العرب 
ا  ا وتحقيقها والاستفادة من ماد ا ودراس ى ترجم فعكف ع
ي هذا املجال،  ى عملية التأليف  الغزيرة، ٔالادبية والعلمية، فتفرغ إ

ذيب وأصبح عالم الرياضيات لدى فريدريك الثاني، فت مكن من 
ي كامل أوربا.   )١٠٢(ٔالارقام العربية، ولقيت كتبه اهتماًما بالًغا 

ًرا من  نوال غرو فإن كث ن أبدوا مالحظات  املستشرق املعتدل
ى  ي لكتب الرياضيات العربية ال ترجمت إ ر الج قيمة حول التأث
ذا الصدد  ي قيام الحضارة ٔالاوربية الحديثة؛ ونذكر  الالتينية 

ى أن العالم ٕالاسالمي امل ر إ رنيت حيث يش ستشرق ٕالاسباني خوان ف
ى نحو حاسم بإسهامات  جّدد صياغة املعارف الرياضية "ورفدها ع
ي  ى العالم املسي ر وحساب املُثلثات، قد انتقلت إ جديدة: الج
ى الالتينية والرومنثية،  رجمات ال تمت من العربية إ بفضل ال

ضة" وكانت من َثمَّ مبعث  )١٠٣(الانطالقة العلمية الهائلة لعصر ال
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ويضيف "إن إحصاء بسيًطا للنصوص العلمية ال نشرت آنذاك، 
ر الذي يدين به الغرب لألندلس". ى الفضل الكب    )١٠٤(يقيم الدليل ع

ي  رنيت  ي الحثيث للمستشرق ٕالاسباني خوان ف ورغم الس
ى ثقافة الغرب" ربط أغلب  املؤلفات مؤلفه "فضل ٔالاندلس ع

ى أصول يونانية  ى الالتينية أو ٕالاسبانية إ العربية ال ترجمت إ
ي  ر الحاسم  ي ٕالاقرار بما أسماه بـ"التأث ردد  وإغريقية، فإنه لم ي
ا  ر من الكتب العربية من بي العالم الغربي" الذي خلفته الكث
راردو  "كتاب معرفة مساحة ٔالاشكال" لب موس الذي ترجمه ج

)، وقد Verba Filioruma Moysi Filii sekirريموني بعنوان (الك
رجمة بالجيدة جدا، رنيت هذه ال و"كتاب املاهيات  وصف ف

 Liber de quinqueالخمس" للكندي والذي ترجم بلفظ (
essentiis ي "استخدم رنيت أن الريا ليوناردو الب ). يذكر ف

، و  ي كتاب "التطبيق الهندس ن  رجمت استلهمهما كل من هذين ال
جوردانوس نيموراريوس وروجيه بيكون وتوماس برادواردين وجميع 

ضة". ن تقريبا ح عصر ال ن ٔالاوربي فضاًل عن  )١٠٥(الرياضي
ترجمة "كتاب انحناء املكاِفئات الدورانّية" لثابت بن قرة، مما يؤكد 
ا "الكتب رجمة ال أطلق عل  الاستغالل املفرط للكتب العربية امل

ى أوربا جملة من املعارف الرياضية ألول  الشرقية" ال أدخلت إ
  مرة.

راث  ى ال ضة العودة إ وإذا كانت أهم رهانات أورب عصر ال
ٕالاسالمية  الفلسفة بكتبٕالاغريقي واليوناني، فلم يضرهم الاهتمام 

رجمة وإضافة الشروح للعديد من املصنفات  ال اهتمت ب
ن ( القديمة، فوجدها رواد هـ/ ١٠-٩الحركة ٕالانسية خالل القرن

ى القديم. وقد شكلت كتب ابن رشد ١٦- ١٥ م) قنطرة للعبور إ
ي هذه ١١٩٨هـ/ ٥٩٥الحفيد (ت. ى  م) الفلسفية محور الر

رى الجامعات ٔالاوربية  ي ك ا وتدريسها  املصنفات وتم ٕالاقبال عل
ا ٕالانسيون، واستغلو ١٣هـ/ ٧منذ القرن ( ي م)، واستنار  ها 

ا تنتصر للعقل والحرية.  صراعهم ضد الكنيسة الكاثوليكية، لكو
ي لألندلس حيث سادت الفلسفة الرشدية،  ن القرب الجغرا مستغل
ي  ي الغرب حد اعتقاد العالم الغربي  ر هذه املصنفات  ح بلغ تأث

م) "أن نور املعرفة لم يكن يصدر من املشرق بل من ١٥هـ/ ٩القرن (
رجمة ونقل أعمال  )١٠٦(ٔالاندلس". ى الرغم من ولعهم أيضا ب ع

ي العقل". وقد تمكن  الفارابي كمصنفي "إحصاء العلوم" و"مقالة 
رهم  ن من أهل ٔالاندلس وغ ود والنصارى واملستعرب ر من ال الكث
رها من الكتب  ر من مصنفات ابن رشد وغ من ترجمة الكث

م) وابن ١٠٣٨ هـ/٤٢٩الفلسفية كمؤلفات أبي بكر بن باجه (ت.
رهما،١١٨٥هـ/ ٥٨١طفيل (ت. وال توجهت صوب أوربا  )١٠٧(م) وغ

ي  ًرا  ى اللغة الالتينية منذ وقت مبكر، حيث أسهمت إسهاًما كب إ
ن، ومن ثم مهدت دخول أوربا عصر  خلخلة الب الفكرية لألوربي

  الحداثة.
راردو الكريموني وبعده ميكيل  ذا الصدد قيام ج ونذكر 

رجمة  -الذي استوطن ٔالاندلس- م) ١٢٣٥هـ/ ٦٣٣(ت. إسكوتو  ب

رجمات  شروح ابن رشد لكتب أرسطو طاليس. وقد تمكنت هذه ال
ى الفكر ٔالارسطي، بعد أن  ن ع ر من الفالسفة الغربي من انفتاح كث
ن  ي فرنسا نموذجا وب ن دعاة الرشدية  ر من الجدل ب ر كث أث

ن املقلدين من رجال الدين، خلصت أحيانا  ى حلول توفيقية ب إ
ن بمبادئ ٔالافكار الرشدية،  )١٠٨(دعاة التقليد وٕالايمان واملتشبث

وكيفما كان الحال فإن ترجمة مصنفات وشروح ابن رشد وابن 
ن منتصف القرن ( ى الالتينية ب م) وبداية القرن ١٢هـ/ ٦سينا إ

ى املعرفة اليونانية ال ظلت مطموسة ١٣هـ/ ٧( م)، شكلت جسًرا إ
الغرب، ح عهد القديس طوماس ٔالاكوي الذي ما كان له أن  ي

ى  يكتشف أرسطو لوال ترجمة هذه الشروح من العربية إ
ٔالامر الذي يؤكد التحول الفلسفي الذي بدأت تعرفه  )١٠٩(الالتينية.

أوربا بفضل إفرازات انتشار املصنفات العربية ال تمجد العقل 
ن ردهات تعاليم الكني سة بأورًبا، فضاًل عن الاعتناء الذي ضاع ب

  بالبحث والتجربة والاتجاه نحو الطبيعة.
رجمة خالل  ذاعوقد  ي مجال ال راردو الكريموني  صيت ج

م)، فقد ترجم العديد من املصنفات الفلسفية من ١٢هـ/ ٦القرن (
ي العقل"  ن للكندي هما " ا كتاب ى الالتينية نذكر م اللغة العربية إ

ي "مقاصد و"كتاب املاه يات الخمس"، وترجم يوحنا ٕالاشبي
رف حرجا  رجم املح ي، ولم يجد هذا امل الفالسفة" ألبي حامد الغزا
رجمة الجزء  رجم آخر هو دومنكو كونزالث ل ي التعاون مع م
املخصص للنفس من املوسوعة الفلسفية "الشفاء"، و"ما بعد 

ى حدود أواخر  )١١٠(الطبيعة" ألبي بكر بن سينا، القرون الوسطى وإ
ي العالم  ن معروفة معرفة تامة  كانت أغلب مؤلفات هذين العامل

ي. رجم  )١١١(املسي وبفعل تب أسلوب املحاكاة والتقليد تمكن امل
ي De divisione philosophiaeالثاني من تأليف كتاب " ". مما يج

ي ٕالاعالن عن بداية تململ العقل  دور ترجمة املصنفات العربية 
ى عالم ٔالاور  ، عن طريق أفضلبي ورفضه للوضع القائم وتطلعه إ

  التأليف وٕالابداع الفلسفي. 
ن الاهتمام بكتب  العربية ال  الفلككما لم يفت ٔالاوربي

اهتمت بقياس ٔالارض والتقويمات الفلكية أو الوصف العام للكون، 
ى  ر من ٔالاعمال إ ي ترجمة كث راردو الكريموني أيضا  وبرز ج

ية، مثل كتاب "الظواهر الجوية" البن البطريق، كما ُترجم الالتين
هـ/ ٧٦٥كتاب "علم الهيأة، إصالح امِلِجسطي" لجابر بن حيان (ت.

رجمة كتاب ١٣٦٣ ي ب م) خالل حياة مؤلفه، وقام يوحنا ٕالاشبي
ى املعرفة  ر ع ر كب "أصول علم النجوم" للفرغاني الذي كان له تأث

وقد لعبت  )١١٢( عصر ريجيو مونتانو،الفلكية بالغرب ٔالاوربي ح
ى حساب الجداول  ي انفتاح الغرب ع ًرا  رجمات دوًرا كب هذه ال
ى علم جديد هو حساب املثلثات، الذي أقر  العربية الذي تحول إ

رنيت بأصله العربي.    )١١٣(املستشرق خوان ف
ي مجال املعرفة  ا  ونظًرا لإلحساس بقيمة هذه ٔالاعمال وجاذبي

ال أثارت أيًضا حفيظة الاهتمام الرسم بالقيمة العلمية  الفلكية،
ي هذا ٕالاطار أمر ألفونسو العاشر أبراهام بن  رجمات؛ و لهذه ال
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ي الفلك  ى ٕالاسبانية كتاب الحسن بن الهيثم  رجم له إ عزرا أن ي
ي هيئة العالم" الذي سبق وأن  رية،  ترجم"كتاب  ى الالتينية والع إ

ي القرن وكتاب "غاية الح هـ/ ٥كيم" ألبي مسلمة املجريطي (عاش 
ًرا ١١ ًرا كب ى اللغة الالتينية تأث ن إ م). وقد مارس نقل هذين الكتاب

ضة. ى مؤلفي عصر ال وانسجاما مع التطلعات الرسمية أمر  )١١٤(ع
ن وكييم أرمون داسبا سنة  ودا الكوه ن  رجم ألفونسو العاشر امل

رجمة "كتاب الكواكب الثابتة املصّور" لعبد  م)١٢٥٦هـ/ ٦٥٤( ب
ي (ت. رجمة ٩٨٦هـ/ ٣٧٦الرحمان الصو م)، وقد شكلت هذه ال

ي املسم "الكتب ٔالاربعة للكرة الثامنة".  )١١٥(قاعدة للعمل الجما
ي علم الفلك،  وكيفما كان الحال فقد اكتسبت املصنفات الالتينية 

وابن الهيثم، وعبد  )١١٦(نيال اشتقت من مصنفات الفرغاني والبّتا
روني ي، والب هـ/ ٧شهرة فائقة منذ القرن ( )١١٧(الرحمان الصو

  م).١٣
ي مجال  ن ترجمة بعض ٔالاعمال العربية  ولم يفت ٔالاوربي

ى ترجمة مصنفات أبي بكر الرازي الكيمياء ر إ ي هذا الصدد نش ، و
ي جامعا ت ي هذا الشأن مثل "الحاوي" الذي ظل املرجع املعتمد 

م)، وكتاب "سر ٔالاسرار" الذي خّلص ١٧هـ/ ١١أوربا ح القرن (
الكيمياء من الرمزية والغموض. ونذكر أيًضا "املصنفات الجبارية" 
ن الصنعة وعْون الصنعة"  ي، وكتاب "ع للحسن بن النكد املوص

   )١١٨(م).١٠٣٤هـ/ ٤٢٥للكميائي الكاطي البغدادي (كان حًيا سنة 
ي ظل النقاش الفكري  حول العقل وٕالايمان الذي أثارته و

رجمة بعض كتب  ، العقيدةشروح ابن رشد، اهتم ٔالاوربيون ب
ود  ى الجدل إلفحام ال للدفاع عن املسيحية واكتساب القدرة ع
ا كتاب "املرشدة" ملحمد بن  ن؛ نذكر م ي عقيدة املسلم والتشكيك 

ن كتاب "الف١١٢٩هـ/ ٥٢٤تومرت (ت. ر ٔالاوربي ي م)، كما أ صل 
ي  امللل ؤالاهواء والنحل" البن حزم القرط الذي يعد أول كتاب 
ي تاريخ ٔالاديان. يذكر املستشرق خوان  هذا الشأن قارب قضايا 
ي أوربا املسيحية ح القرن التاسع  رنيت أنه لم يظهر مثيل له  ف

   )١١٩(عشر امليالدي.
ي ميدان  ر من ٔالاعمال العربية   تنجيمالكما تمت ترجمة الكث

ن،  ى الالتينية خاصة تلك ال تنذر بأفول وزوال سلطان املسلم إ
ا، وسعت  ي مقابل التنبؤ بانتصار القوى النصرانية وعلو شأ
رجمات إلثارة  ى دعم ونشر مثل هذه ال ي الغرب إ القوى السياسية 
ن، كما هو شأن كتاب أبي معشر املوسوم بـ"كتاب  حمية املسيحي

ر  ي بعنوان "القرانات الك  De magnisى" والذي ترجمه يوحنا ٕالاشبي
conjunctionibus et annorum revolutionibus.")كما اهتم  )١٢٠
ودا موشيه (ت. ذا املجال وأمر  م) ١٢٥٤هـ/ ٦٥٢ألفونسو العاشر 

ى  رواني إ ي بن أبي الرجال الق رجمة مصنف "علم التنجيم" لع ب
 El libro conplido de los(القشتالية، وتم له ذلك تحت عنوان 

indizios de las estrellas،(  روس دي وأمر إخيديو دي تيبالديس وب
ي بن  رجمة شرح الكتاب الثالثي للطبيب املصري ع ريخيو ب

)، وقد عرف Tetrabibosرضوان، وتمت ترجمته تحت عنوان (
. ي عموم العالم الالتي   )١٢١(انتشاًرا واسًعا 

ى ال ويكفي ر إ ر الذي خلفته ترجمة كتاب أن نش جدل الكب
 بعلم ٔالارض"الشفاء" البن سينا، ضمن ما يمكن تسميته 

ى حدود القرن الثامن عشر امليالدي، حول تشكل الجيولوجيا( ) إ
ذا الصدد  ى أصول جوفية ونبتونّية؛ يقول  الجبال وال أرجعها إ

ن: طريقة ارتفاع ال ربة، "من املمكن أن تتشكل الجبال بطريقت
ى نحو ما تفعل الزالزل، والثانية طريقة التكّون نتيجة  وذلك ع
رك  ي الصخور اللينة وت النجراف املياه والريح ال تفتح أودية 
ا بال حماية لتقلبات الجو.. ومن املمكن أن تستغرق هذه  أصل

رة جًدا". رات سنوات كث   )١٢٢(التغ

ي كتب  م ال الجغرافيا والرحالتووجد ٔالاوربيون  عربية ضال
م خاصة خالل القرن ( م) ١٥هـ/ ٩ي اكتشاف طرق جديدة، ألهم

ى جزر الهند الشرقية،  ي معرفة طريق رأس الرجاء الصالح ومنه إ
ذا الصدد كتاب "مروج الذهب ومعدن الجوهر"  ونذكر 

م)، و"تحفة النظار" البن بطوطة ٩٥٧هـ/ ٣٤٦للمسعودي (ت.
ره، فضالً ١٣٧٧هـ/ ٧٧٩(ت. ي م) وغ  عن كتاب "معجم البلدان" 

ره.١٢٢٨هـ/ ٦٢٦الجغرافيا لياقوت الحموي (ت.   م) وغ
ن ترجمة ونقل بعض املصنفات العربية ذات  ولم يفت ٔالاوربي

ي عوامل تكوين وتطور  بعلم العمرانالاهتمام  الذي يبحث 
ا من عوامل الضعف والقوة  ر الجماعات البشرية وما يع

ا هو شأن "مقدمة" ابن خلدون و"مروج والانحالل والبقاء، كم
روني واملقريزي  رها من املصنفات للب الذهب" للمسعودي وغ

رهما.   وغ
ي  ر الكتاب العربي لم يرق إليه شك،  املجال ٔالادبيأما  فإن تأث

ي دان قد استمد معظم تمثالته  إذ من الثابت أن الشاعر ٕالايطا
ضة كله،  ي "الكوميديا ٕالالهية" ال عدت بمثابة عروس أدب ال

ا، من مصادر عربية إسالمية مثل قصة  وفخر أول وأبرز شعرا
مما يكشف عن ٓالاثار العظيمة لألعمال  )١٢٣(ٕالاسراء واملعراج،

ضة. ي بدايات عصر ال ي تألق أشهر شاعر أوربي  ي  العربية  و
ودي تمسح- ٕالاطار نفسه ألف بدرو ألفونسو  أوائل القرن  - وهو 

م) مجموعة قصصية عربية املصدر سميت بـ"محاضرات ١٢هـ/ ٦(
م  ي عظا ن  ي خدمة رجال الدين املسيحي الفقهاء" ليكون 

ا عدًدا من  والقصص العربية والخرافات  ٔالامثالللجمهور، جمع ف
املتعلقة بالحيوان والطيور، ح يكون الكتاب مروًحا للنفوس 

ن. ى القراء املسيحي   )١٢٤(خفيًفا ع

م) عنواًنا لألزمة ال أملت بالعالم ١٤هـ/ ٨ن القرن (وإذا كا
ى وضع الكتاب العربي رغم  العربي ٕالاسالمي، فإن ذلك انعكس ع
ن من أعالم هذه  سعة انتشاره، وذلك ما تعكسه مالحظة عامل

ر ابن خلدون  رة؛ إذ يش ى أنه " م)١٤٠٥هـ/ ٨٠٨(ت.الف "طما بحر إ
 م)١٤١٨هـ/ ٨٢١(ت.قشندي القلويصف  )١٢٥(التآليف والتدوين"،

ر من أن مستوى انتشار الكتاب العربي بقوله  "الكتب املصنفة أك
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ي امللة  ، وأجل من أن تحصر، السيما الكتب املصنفة  تح
ورغم هذا الكم الهائل فقد دخل العالم العربي  )١٢٦(ٕالاسالمية"،

راطورية  ٕالاسالمي انتكاسة وتراجعا بفعل الاهتمام املفرط لإلم
ميش للجوانب العث مانية بالجانب العسكري، وما تبعه من 

ي املشرق العربي وشمال إفريقيا  الثقافية السيما لثقافة العربية 
ن ( م). إال أن ذلك لم يخف قرونا من ١٦و ١٥هـ/ ١٠-٩خالل القرن

ي إنشاء  رهم  ر من العرب وغ الازدهار وٕالانتاج الفكري استغلها الكث
ر  )١٢٧(صة وعامة.مكتبات وخزانات كتب خا ريب الكث وال نستبعد 

من الكتب العربية أو ال ترجمت من العربية صحبة العلماء الذين 
ن  ى إيطاليا إثر سقوط مدينة القسطنطينية بيد العثماني لجأوا إ

م). خاصًة وأن املدن ٕالايطالية استقبلت هؤالء ١٤٥٣هـ/ ٨٥٧سنة (
م، ووفروا لهم الفارين بكل حفاوة، وتسابق أمراؤها إلرض م وتقري ا

رجمة الكتب العربية وتدريسها بمدارس  كل أشكال الدعم ل
رها. ي وغ وال شك أن  )١٢٨(وجامعات فلورنسا وجنوة والبندقية ونابو

ضة ٔالاوربية،  كل هذه الخطوات أهلت إيطاليا النطالق ال
ن جميع  ي كمجال للتواصل ب راتي مستفيدة من موقعها الاس

  البحر ٔالابيض املتوسط.حضارات حوض 
وال غرو فقد ُوجهت مناهج التعليم بالقدر الذي يخدم عملية 
ا، يذكر  ى تعليم اللغات وخاصًة العربية م رك ع رجمة، وتم ال ال
ن وهو يوجه أحد طلبته نحو املسالك التعليمية  ن ٔالاوربي أحد املرب

ا، العام بالقول: "أريدك يا ب أن تتعلم ال الاهتمامذات  لغات وتتق
ٔالامر الذي  )١٢٩(فتدرس اللغة اليونانية ثم الالتينية .. والعربية"،

ن القا باقتباس شروط قيام الحضارة عن  يعكس توجه ٔالاوربي
ر من طريق ترجم ن بوصلة اهتمامهم لكث ة الكتب السابقة، وموجه

العلوم الطبيعية وٕالانسانية، وذلك ما يظهر من خالل تتمة نصائح 
إال درسته.. كما عليك تدع فرًعا من فروع التاريخ   ه بقوله "الاملوج

ي علوم  بدراسة الرياضيات وعلم الفلك والحقوق والفلسفة. أما 
الطبيعة فال تنس ٕالاحاطة بكتابات كبار ٔالاطباء ٕالاغريق والرومان 

رك باًبا من العلوم واملعارف إال طرقته  )١٣٠("،والعرب.. عليك أال ت
راكم مما يعكس تعطش  ي خلق ال م  ى املعرفة، ورغب ن إ ٔالاوربي

ي جل املجاالت. ي  ي وامل   املعر
راث  ى ال عموًما فقد تمكنت الحركة ٕالانسية من العبور إ
ا العربية،  ى الالتينية بما ف القديم من خالل الكتب ال ترجمت إ
ي البحث عن املصنفات القديمة، ونشطت حركة  وأجهدت نفسها 

ا العربية، وتمكنت من ترجمة  ا بما ف الكتب وتحقيقها وطباع
رجمة والقديمة،  استيعاب وتجاوز محتويات هذه املصنفات امل
رغ  ى وضعها يوحنا كوتن مستفيدة من ظهور املطبعة ال اهتدى إ

)Jean Gutenberg م. وأفردت دراسات خاصة ١٤٥٥) سنة
اللغات ركًنا  بالجامعات واملراكز لهذه الكتب، وأصبحت معرفة

ى إدخال تدريس  ن، وعملوا ع ي تكوين ثقافة ٕالانسي أساسًيا 
ي الجامعات املوجودة أو املستحدثة، ففي  م ١٥٠٩اللغات والعلوم 

رس ( ) ال Alcala) جامعة القلعة (Cisnerosأقام الكاردينال سيس

أضحت مركز إشعاع الحركة ٕالانسية بإسبانيا، وأسس إيرازم سنة 
ي ٔالارا املنخفضة لتدريس Louvainمعة لوفان (م جا١٥١٧  (

ا اللغة العربية، وأنشأ ٕالانسيان فرنسوا  اللغات القديمة بما ف
) كوليج Guillaume Budé) وكيوم بودي (François 1erٔالاول (

ي أملانيا عدة جامعات Collège de Franceدوفرانس ( )، كما أنشئت 
ن الذين استغلوها  للتدريس ووضع قواعد الفكر بدعم من ٕالانسي

رجمة ال وصلت  النقدي، الذي استمدوه من مختلف الكتابات امل
  أوربا.

í³^} 
ي خلق شروط خالصة القول؛ ل رجمة  قد أسهمت مراكز ال

ي الذي تلقفته أوربا، مستغلة مناطق التماس مع  راكم املعر ال
رها، ومستفيدة من ا لتعدد العالم ٕالاسالمي كاألندلس وصقلية وغ

ود والعرب  ن وال ر من املسيحي اللغوي الذي تمتع به كث
ا.  راث العربي املكتوب إل ي عملي ترجمة ونقل ال الستخدامهم 
ي العلوم السابقة. فما  ر والنظر  ى إعادة التفك مما ساعدها ع
ى العالم  ى أوربا يختلف تماما عما وصل إ نقلته الكتب العربية إ

رجمة. مما يجعل أهمية مساهمة العربي ٕالاسالمي  من خالل ال
ي تاريخ العلم عامة  ضة أوربا خاصة و ي  ترجمة الكتب العربية 
ا  ر من محتويا ى الرغم من أن الكث ى الشكوك، ع يسمو ع
ي رفوف  والعديد من تفاصيلها ال يزالان طي النسيان جاثمة 

ي تضافر جهود امل ن العديد من مكتبات العالم، ما يستد خلص
ا عن السبل لنفض  ا وتمحيصها ونشرها، ومساءل غبار النسيان ع

ي الب  ى أوربا، وما أثارته من خلخلة  ي طريقها إ ا  ال سلك
رة  ي القيمة الكب ا. فضاًل عن النظر  ن حي الفكرية لدى ٔالاوربي
راءى لألجيال القادمة قْدر الكتاب  ا، لي للغة العربية ال كتبت 

ضة ٔالاوربية الحديثة.الع ي ال ي  ره الثقا   ربي ٕالاسالمي وحجم تأث
ى مستقبل حضاري رائد،  ى  منوإذ نتطلع إ خالل الاستناد إ

ي نفوس  ا ما يحرك  حضارة إنسانية خالدة، نستلهم من صفحا
ى ٕالابداع  ٔالاجيال الحالية معاني العزة والكرامة وٕالاباء، وما يدفع إ

ي والتقدم، إقر  ي الوطن العربي هذا والر ربية والتعليم  ار وزراء ال
ي املناهج الدراسية،  ضة  ي عصر ال الدور الريادي للكتاب العربي 
رجمة كتب العلوم  ى تعلم اللغات والاهتمام ب ن ع وتحف املتعلم
ى اللغة  راكم، ورد الاعتبار إ ى اللغة العربية لخلق ال الحديثة إ

ي مجال ال ي العربية ٔالام  تدريس والقراءة، مع إعادة النظر 
ي أوربا أو ما  ي الشائع، إذ إن عصور الظالم  التحقيب التاري
ي مختلف  يوصف بالعصور الوسطى، هو عصر الازدهار والتألق 

ي العالم العربي ٕالاسالمي. ي الحياة    منا
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ي ندوة " )١( " ال الكتاب العربي ودوره الحضاري أصل هذه املقالة مشاركة 

ا منظمة ٕالاسيسكو بتنسيق مع مكتبة ٕالاسكندرية   - ي مقر املكتبة نظم
ن  ر  ٢٧و ٢٦جمهورية مصر العربية ما ب   .٢٠١٢نون

 .]٤-١[، ٓالايات سورة العلق) ٢(
رجمة، ولم يجد ٣( ا حركة ال ) لم تتنكر الثقافة ٕالاسالمية لألدوار ال قامت 

ر من املصنفات السابقة ذات ٔالاصل  ي التعامل مع كث املسلمون حرًجا 
ي القرون ٕالاغريقي أو الفارس أو غ رجمة  ره. عن دور عملي النقل وال

ي:  ي العالم ٕالاسالمي. ُينظر عصام الدين محمد ع ى  ر ٔالاربعة ٔالاو بواك
رجمة من أواخر القرن ٔالاول ح  الثقافة ٕالاسالمية وحركة النقل وال

 م.١٩٨٦، نشر منشأة املعارف باإلسكندرية، منتصف القرن الرابع الهجري 
ي املغرب ؤالاندلس ُينظر أحمد الصديقي: ملوضوع حول ا) ملزيد ٤( الكتاب 

ى املجتمع ي دراسة انعكاسات ثقافة الكتاب ع هـ/ ٦من القرن ، إسهام 
ى القرن ١٢ ي التاريخ، بجامعة م١٤هـ/ ٨م إ ، أطروحة لنيل الدكتوراه 

ي  موالي إسماعيل، كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية بمكناس، املوسم الجام
ي العالم . جورج عطية: ١٣-٣، (رسالة مرقونة)، ص ٢٠١١-٢٠١٠ الكتاب 

ي، سلسلة عالم املعرفة ال يصدرها ٕالاسالمي ، ترجمة عبد الستار الحلو
 . ١١، ص ٢٩٧املجلس الوط للثقافة والفنون وٓالاداب بالكويت، عدد 

رجمة وأبعادها ومحاذرها والسياقات  )٥( عن طبيعة الاشتغال بعملية ال
رجم، ُينظر الجاحظ: املت رض امل ا، والصعوبات ؤالاخطاء ال تع حكمة ف

 .٣٩-٣٨ص  ١م، ج١٩٠٥هـ/ ١٣٢٣، طبعة القاهرة، كتاب الحيوان
ي العصور الوسطى) محمد عباسة: ٦( رجمة  راث، جامعة ال ، مجلة حوليات ال

 .٧، ص٢٠٠٦، السنة ٥مستغانم، الجزائر،العدد 
ى اللغة الالتينية نظرا لكون هذه ) تمت ترجمة أغلب الكتب ال٧( ي أوربا إ عربية 

رنيت،  ي الغرب. خوان ف ي لغة الثقافة والفكر  رة  ى ٔالاخ فضل ٔالاندلس ع
اد رضا، قدم له ووضع حواشيه فاضل ثقافة الغرب ، نقله عن ٕالاسبانية 

ى  ي، دار إشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة ٔالاو السبا
 .١١٤. ص ١٩٩٧(يونيو)  حزيران

ي والعالم العربي ٕالاسالمي منذ ٨( ن الغرب املسي ) الزالت مناطق الَتماس ب
ى بداية العصر  ما إ ي نفسها مجاالت الاتصال بي ى  القرون ٔالاربعة ٔالاو
راطورية  ي أق الغرب، والحدود الشرقية لالم ي ٔالاندلس  الحديث، و

نطية، وصقلية وجنوب إيطالي مقدمة لتاريخ ا. أحمد سليم اسعيدان: الب
ي ٕالاسالم ، سلسلة عالم املعرفة يصدرها املجلس الوط الفكر العلمي 

ر ١٤٠٩، ربيع ٔالاول ١٣١للثقافة والفنون وٓالاداب بالكويت، عدد  هـ/ نون
 .١٢١،  ص ١٩٨٨

رجمة باألندلس وخاصًة ٩( ي مراكز ال ر من املصنفات العربية  ) تمت ترجمة الكث
ى الالتينية والقشتالية والقطلونية أيًضا. ومع ازدياد ونمو  ي طليطلة إ
الشعور القومي والاتجاهات املحلية أخذت اللهجات تحل محل اللغة 

كتب الكوميديا ٕالالهية باللغة ٕالايطالية منذ  )Danteالالتينية فدان (
ي فرنسا كتب مونتاني (١٣القرن  م) ١٥٩٢ - ١٥٣٣) (Montaigneم، و

ي إسبانيا كتب  ي الفلسفة ؤالاخالق باللغة الفرنسية، و رسائله املحاوالت 
م) قصة "دون كيشوت" باللغة ١٦١٦ – ١٥٥٧) (Cervantesسرفنتس (

ن لوثر ( ي آملانيا تمكن مارت م) من ١٥٤٦ – ١٤٨٣) (Lutherٕالاسبانية، و
ى اللغة ٔالاملانية. محمد مخزوم،  ة مدخل لدراسترجمة كتاب ٕالانجيل إ

ضة) ى التاريخ ٔالاوربي (عصر ال ، دار الكتاب اللبناني، الطبعة ٔالاو
ضة ٔالاوربية. نور الدين حاطوم: ٦٩م، ص ١٩٨٣ ، تاريخ عصر ال

ريخية الحديثة، دار الفكر بدمشق،  -٩٢م، ص ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥املوسوعة ال
٩٦.  

 

 
ن مؤنس، القاهرةتاريخ الفكرٔالاندلس) أ. غ. بالنثيا: ١٠( ، ١٩٥٥ ، ترجمة حس

ي الحضارة محمد عباسة: . ٥٣٦ص  ترجمة املعارف العربية وأثرها 
روت ٥/٦، مجلة ٓالاداب، عدد الغربية  .وما بعدها ٥٣، ص ١٩٩٩، ب

ي العصور الوسطىمحمد عباسة:  )١١( رجمة   .٧، ص ال
ر  عن) ١٢( ي ٕالاسالم ع ن بتحريف القرآن وبعض كتب العقيدة  تعامل ٔالاوربي

رجمة ي ى راجع مقال محسن مهدي: عملية ال من عصر املخطوطات إ
 .١٩، ص ٢٩٧، ضمن سلسلة عالم املعرفة عدد عصر املطبوعات

ر قراءة تاريخية موجزة )١٣( ، ٣، سلسلة تصحيح املفاهيم الاستشراق والتبش
 . ٥٤، ص ١٩٩٩دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 

ى الغرب) زيغريد هونكه: ١٤( ي أث، شمس العرب تسطع ع ر الحضارة العربية 
ي، دار الجيل ودار أوربا ، نقله عن ٔالاملانية فاروق بيضون وكمال دسو

روت، الطبعة الثامنة،   .٩م، ص ١٩٩٣هـ/ ١٤١٣ٔالافاق الجديدة، ب
 .٧٥. ٦٤، ص عبقرية الحضارة العربية) جون ستاتوف بادو: ١٥(
ى الغرب) زيغريد هونكه: ١٦(  .٩، ص شمس العرب تسطع ع
، مسائل أبي الوليد بن رشد الجدم): ١١٢٧هـ/ ٥٢٠(ت.  رشد الجد ابن) ١٧(

تحقيق محمد الحبيب التجكاني، دار الجيل ودار ٔالافاق الجديدة، الطبعة 
: . ٤٩٣ص  ١م، مج ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤الثانية،  النشاط عز الدين أحمد موس

ي املغرب ٕالاسالمي خالل القرن السادس الهجري  ، دار الاقتصادي 
ى، الشروق، ا إبراهيم القادري . ١٠٩م، ص ١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣لطبعة ٔالاو
 .٨١- ٧٨، ص مباحثبوتشيش: 

ن، ١٨( ) لعل تخوف السلطة املرابطية الدائم، وتوجسها من مكائد املسيحي
ي  دم بعض الكنائس  ى ردود فعل استباقية عنيفة أحياًنا وذلك  دفعها إ

رة سنة  ن ١٠٩٨هـ/ ٤٩٢املغرب ؤالاندلس مثل كنيسة ألب م، مدعوم
ن وضعية ٔالارا  بفتاوى فقهاء املذهب املالكي الذين كانوا يفاضلون ب

 : ص  ٢، جاملعيار املعربالعنوية ؤالارا املفتوحة سلًما. الونشريس
ن، وذلك إبان ٢٤٠ . وقد أبان املسيحيون عن صدق تخوفات املرابط

ن خالل حصار املوحدين ملراكش. مؤلف مجهو  م للمرابط الحلل ل: خيان
 .٨٦ ، صمباحث. إبراهيم القادري بوتشيش: ١٠٤-١٠٣، ص املوشية

ي آداب الحسبة واملحتسب الرؤوف:) ابن عبد ١٩( ، تحقيق إ. ليفي رسالة 
ص  م،١٩٥٥بروفنسال، املعهد العلم الفرنس لآلثار الشرقية، القاهرة، 

٨٤. 
ر :أحمد بن سعيد املجيلدي )٢٠( ي أحكام التسع ر  ديم وتحقيق ، تقالتيس

 .٧٨- ٧٧لقبال، الجزائر (د. ت)، ص  موس
ن بولقطيب٢١(  .٢٨٣، ص الدولة املوحدية :) الحس
ي القضاء والحسبة) ابن عبدون: ٢٢( ، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، املعهد رسالة 

 .٥٧  م، ص١٩٥٥العلم الفرنس لآلثار الشرقية، القاهرة، 
 .٥٧) املصدر نفسه، ص ٢٣(
ي اللجائ٢٤( ي بيان الاستعداد وحرب  :ي) الغا مقمع الكفرة بالسنان والحسام 

 .١٤٤، ورقة ٩٦٥، مخ. خ. ح. رقم النظام
ي ومحمد ٔالاخضر، منشورات الجمعية وصف إفريقيا )٢٥( ، ترجمة محمد ح

روت، الطبعة  رجمة والنشر، دار الغرب ٕالاسالمي، ب املغربية للتأليف وال
 .٣٩ص  ٢، ج م١٩٨٣الثانية، 

: املرا) ٢٦( ي تلخيص أخبار املغربك ، وضع حواشيه خليل عمران املعجب 
ى،  روت لبنان، الطبعة ٔالاو هـ/ ١٤١٩املنصور، دار الكتب العلمية، ب

 .١٨٤، ص م١٩٩٨
ي عصر الخالفةعبد هللا البشري:  )٢٧( :  . ماهر حمادة١١٥، ص الحياة العلمية 

ي ٕالاسالم، ص   .٩٩املكتبات 
، تحقيق محمد يل والتكملة لكتابي املوصول والصلةالذابن عبد امللك:  )٢٨(

روت، لبنان، (د   .٢٤٠- ٢٣٩ ص ١ق  ١، س ت) بن شريفة، دار الثقافة، ب
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 Mohammed Abbassa: Traduction des connaissances 
arabes, in Comparaison, N° 13, Université d'Athènes 2002, p: 177. Voir aussi notre article: Bilinguisme et 
traduction en Espagne musulmane, in Atelier de Traduction, N° 3, Université de Suceava 2005, p: 181. (29) Dufourcq (Charles – Emmanuel): Histoire 

économique et sociale de l'Espagne chrétienne au 
Moyen Äge, publisher A. colin, 1977, p : 114.  Lagardère (Vincent): Les Almoravides jusqu' au 
règne de Yÿsuf B. Tsfin, L'Harmattan, Paris, 1989, p : 45. 

)٣٠ : ي تاريخ رجال أهل ٔالاندلس) الض ، تحقيق كوديرا، مدريد، بغية امللتمس 
 .66ص  ١م، ج ١٩٨٤

)٣١ : املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية ) الونشريس
ي، نشر ندلس واملغربؤالا  ، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد ح

، ص ١م، ج١٩٨١هـ/ ١٤٠١وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية، املغرب، 
٩١. 

ي للمغرب ؤالاندلس ) إبراهيم القادري بوتشيش: ٣٢( ي التاريخ الاجتما مباحث 
ن ى، خالل عصر املرابط روت، الطبعة ٔالاو ص م، ١٩٩٨، دار الطليعة ب

ن بولقطيب: ٨٧ أطروحة ، الدولة املوحدية ومجال املغرب ٔالاق. الحس
ي التاريخ ي، كلية ٓالاداب لنيل دكتوراة الدولة  ، جامعة شعيب الدكا

-٢٨٥، ص م، (رسالة مرقونة)١٩٩٩-١٩٩٨والعلوم ٕالانسانية، الجديدة، 
٢٨٦. 

ى  )٣٣( رها فقد انس عملياتنظًرا ملستوى ٕالادمان ع اق إيطاليوا الانتحال وغ
ى اعتبار ابن سينا قرط الوالدة واملنشأ. ملزيد من الاطالع  ضة ع عصر ال
ى ثقافة  رنيت، فضل ٔالاندلس ع ى مثل هذه النماذج ينظر خوان ف ع

وما بعدها. ال نظن أن هذا ٔالامر مجرد خطأ عادي ولكن  ٧٥الغرب، ص 
رجمة والنقل وما رافق ذلك من رقابة الكنيسة أ ر شهية ال عمت أبصار الكث

رجم  ن. انظر أيًضا: تعليق امل ا الحقيقي ى أصحا ي نسبة املؤلفات إ م  م
 .٢٦٢-٢٦١. ١٨٢ي الهامش، ص 

ضة ٔالاوربية) جون ستاتوف بادو: ٣٤( ، عبقرية الحضارة العربية منبع ال
رية  ترجمة عبد الكريم محفوظ، دار الكتب الوطنية بنغازي، الدار الجماه

ى للنشر وا  .٦٤م، ص ١٩٩٠لتوزيع وٕالاعالن، الطبعة ٔالاو
رة عمر٣٥( الثقافة والفقه  :) للمزيد من التفاصيل حول املوضوع يراجع بنم

، دراسة تاريخية، جذور للنشر، واملجتمع نماذج من املغرب الوسيط
ى،    .٩٠-٥٥م، ص ٢٠٠٦الطبعة ٔالاو

ه كتاب سيبويه بعض أهل الذمة ٔالاديب املازني النحوي ليقرأ علي) قصد ٣٦(
ي تدريسه إياه فامتنع من ذلك، قال: فقلت له: جعلت  وبذل له مائة دينار 
فداك أترد هذه املنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك، فقال: إن هذا الكتاب 
ى ثالثمائة وكذا وكذا آية من كتاب هللا عز وجل ولست أرى أن  يشتمل ع

ى كتاب هللا وحمية له".  رة ع ا ذميا غ وفيات ٔالاعيان ابن خلكان: أمكن م
، تحقيق إحسان عباس، دار وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع

روت، (د.ت)  .٢٨٤ ص ١  ، جالثقافة، ب
ود املغرب ؤالاندلس باللغة العربية يراجع ٣٧( ) ملزيد من التفاصيل حول عالقة 

ر:  ي املغرب العربي عبد الرحمان بش ود  ن م١٠٧٠-٦٤٢هـ/ ٤٦٢- ٢٢ال ، ع
 ١٣٥م، ص ٢٠٠١، ١للدراسات والبحوث ٕالانسانية والاجتماعية، مصر، ط 

 بعدها. وما
ي املغرب ؤالاندلس) أحمد الصديقي: ٣٨(  Vernet Ginés (Juan), Ce que la culture doit aux (39) .٢٨٩، ص الكتاب 

Arabes d’Espagne, Edition Sindibad, 1989, pp : 123-124. 
ود مجتمع الغرايب:    محمد. ١٠٨، ص مباحثقادري بوتشيش: إبراهيم ال

ى القرن ٢املغرب ٔالاق الوسيط من القرن  م؛ دراسة ١٥-٨هـ/ ٩هـ إ
ي التاريخ، جامعة سيدي تاريخية اجتماعية ، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة 

 

 
محمد بن عبد هللا، كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية، ظهر املهراز، فاس، 

م، (رسالة مرقونة)، ص ٢٠٠١-٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٢- ١٤٢١الجامعية  السنة
٢٠٧.  

ي القضاء والحسبة :) ابن عبدون ٤٠(  .٤٩، ص رسالة 
 .١٠٨، ص مباحث) إبراهيم القادري بوتشيش: ٤١(
 .١١٢، ص النشاط الاقتصادي :) عز الدين أحمد موس٤٢(
ي القضاء والحسبة )٤٣(  . ٥٧، ص رسالة 
ي مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسناملسند الص :) ابن مرزوق ٤٤( ، حيح الحسن 

را، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغ
م، إصدارات املكتبة الوطنية، النصوص ١٩٨١هـ/ ١٤٠١الجزائر، 

. ابن خلدون: ٣٨٢-٣٨١. ٣٧٨. ٢٨٣. ١١٩، ص٥  والدراسات التاريخية رقم
، تحقيق محمد بن تاويت ا وشرًقاالتعريف بابن خلدون ورحلته غربً 

رجمة والنشر، القاهرة،  ي، مطبعة التأليف وال م، ١٩٥١ /هـ١٣٧٠الطان
 .٨٦- ٨٥ص 

ي ) عن أهم مالمح هذه املحنة، ُينظر: محمد عابد  الجابري: ٤٥( املثقفون 
، مركز دراسات الوحدة الحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد

 م.١٩٩٥ى، العربية، الطبعة ٔالاو
ي املغرب) محمد غالب: ٤٦( ، جمعية الثقافة ٕالاسالمية، الفلسفة ٕالاسالمية 

 .١٣٥م، ص ١٩٤٨القاهرة، 
ي أخبار غرناطة) ابن الخطيب: ٤٧( ، حققه ووضع مقدمته وحواشيه ٕالاحاطة 

ى،  ي، القاهرة، الطبعة ٔالاو محمد عبد هللا عنان، نشر مكتبة الخان
 .٢٢٢ص  ١م، ج ١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥

ي املغرب) محمد غالب: ٤٨(  .١٣٥، ص الفلسفة ٕالاسالمية 
ن الشريعة والحكمة من الاتصال" ٤٩( ا "فصل املقال وتقرير ما ب ) نذكر من بي

رهما. توفيق الطويل:  ي عقائد امللة" وغ قصة و"الكشف عن مناهج ٔالادلة 
ن الدين والفلسفة اع ب ، مكتبة مصر، الطبعة الثانية، القاهرة، ال

ي أبو خليل: ٩٤م، ص ١٩٥٨ دور الحضارة العربية . هاني املبارك وشو
ضة ٔالاوربية ي ال  .٤١-٤٠، ص ٕالاسالمية 

 ) املرجع نفسه والصفحة نفسها.٥٠(
ى إسبانيا وجنوب ٥١( ي من ٔالاندلس إ ) لقد شكل هذا الانتقال للرأسمال الثقا

ا أور  ضة ال عرف ن فرنسا جزًءا من املقومات ٔالاساسية لل با خالل القرن
م)، حيث نشطت الحركة الفلسفية بالعديد من مدن ١٦-١٥هـ/ ١٠و ٩(

ي  ي إسبانيا ومونيلييه وغاريون ولونيل ومارسيليا  رشلونة  ن ك هذه الدولت
ى الكنيسة الكاثوليكية  فرنسا، وكونت بذلك نواة لبداية التمرد ع

ن. ُينظر، محمد غالب:   .١٣٦، ص ي املغرب الفلسفة ٕالاسالميةوالفيودالي
ا من خالل  )٥٢( رنيت أن مجمل هذه الشروح تم التعرف عل يذكر خوان ف

ن ضاع جزء من أصولها العربية.  ي ح رجمة الالتينية  فضل ٔالاندلس ال
ى ثقافة الغرب  .٧٩، ص ع

ي: ٥٣( ي حسن الخربوط  .٣١٣، ص العرب والحضارة) ع
ن الديانات والحضارات) طه املدور: ٥٤(  .٧٠ ، صب
   .Libro della scala, Vatcano, 1949, p. 550 (56) .٦٣، ص عبقرية الحضارة العربية) جون ستاتوف بادو: ٥٥(

رنيت،  ى ثقافة الغربوملزيد من الاطالع، ُينظر: خوان ف ، فضل ٔالاندلس ع
  وما بعدها. ٦ ص

روت العرب وأوربالويس يونغ:  )٥٧( ، ترجمة ميشيل أزرق، دار الطليعة، ب
من املحتمل أن يكون إسحاق بن أبراهام بن عزرا هو من  .١٢٠، ص ١٩٧٩

ى أوربا نظرية امليل  ركات البغدادي.Impetus(أدخل إ   ) ألبي ال
راردو الكريموني من ترجمة كتاب "تقويم قرطبة" للطبيب عريب ٥٨( ) تمكن ج

ى الالتينية خالل القرن (  م) تحت عنوان "كتاب ٔالانواء".١٢هـ/ ٦بن أسعد إ
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رنيت أن الكريموني كانت مهمته يذكر املستشرق  رجًما–خوان ف جليلة،  -م

ًرا من العلوم املشرقية:  ى الالتينية قسًما كب ى ترجم إ فضل ٔالاندلس ع
ى أن "كتاب ٔالانواء" يتطابق مع ١٨٣-١٨٢. ١١٦ص  ،ثقافة الغرب . وننوه إ

ي ابن قتيبة.  إحدى مؤلفات العالم املوسو
ي أبو خليل: ) هاني املبا٥٩( ضة رك وشو ي ال دور الحضارة العربية ٕالاسالمية 

روت لبنان، ودار الفكر بدمشق، سوريا،  ٔالاوربية ، دار الفكر املعاصر، ب
 .٤٠-٣٩م، ص ١٩٩٦

) ترجم العديد من الكتب العربية ويرجح أنه من ترجم كتاب "الجمع ٦٠(
رى" ألبي معشر والتفريق بحساب الهند" للخوارزمي، و"كتاب القرانات ا لك

ى القشتالية.  رنيت، من اللغة العربية إ ى ثقافة خوان ف فضل ٔالاندلس ع
 .١٨١. ١٠١- ٩٦، ص الغرب

رنيت،  )٦١( ى ثقافة الغربخوان ف  .٤، الهامش ص فضل ٔالاندلس ع
ي ٦٢( ا  ي الشرق والغرب، واعُتِمد عل ) أصبحت كتب ابن سينا مرجًعا لألطباء 

ا ح القرن (جامعات فرنسية وإيطا عيدت طباع
ُ
م)، وقد ١٨هـ/ ١٢لية، وأ

 : ي الطب فقط ستة عشر كتاًبا. محمد وه ، ابن سينابلغت مؤلفاته 
، دار املعارف بمصر، أبريل (نيسان) ١١ضمن مجلة الكتاب، املجلد 

 .٤٩٠م، ص ١٩٥٢
ن مؤنس، القاهرة، تاريخ الفكر ٔالاندلسأ. غ. بالنثيا:  )٦٣(  ،١٩٥٥، ترجمة حس

أوربا العصور الوسطى، النظم سعيد بعد الفتاح عاشور:  .٥٣٨ - ٥٣٧ص 
ضة املصرية، القاهرة، والحضارة  .Angel González Palencia : Historia de la España musulmana, 3e ed., Barcelona - Buenos Aires 1932, p : 202 (64) .٢١٧ص  ٢، ج ١٩٥٩، مكتبة ال

رنيت،  )٦٥( ى ثقافة الغربفضل ٔالا خوان ف  Mohammed Abbassa: Traduction des (66) .٨٤، ص ندلس ع
connaissances arabes, in Comparaison, N° 13, Université d’Athènes 2002, p 177. (67) Angel González Palencia: Historia de la España 
musulmana, p. 114. 

 .٥٧٤ص ، تاريخ الفكر ٔالاندلسأ. غ. بالنثيا:  )٦٨(
ي صقليةإحسان عباس:  )٦٩( روت العرب  ، دار الثقافة، الطبعة الثالثة، ب

  .٢٨٧، ص ١٩٧٥
 R.- R. Bezzola: Les origines et la formation de la (71) .٤٧٢، ص مكتبة صقلية العربية) أماري: ٧٠(

littérature courtoise en Occident, Ed. Champion, Paris 1944, 3e P, T 2, p 491. 
ي معرفة أصقاع ٧٢( ى  ي أوربا مصدًرا ال ُيضا ) شكل هذا الكتاب خالل قرون 

ى الرحالة ٔالاوربي  مثل إفريقيا أو آسيا الوسطى، ال كان يستحيل عملًيا ع
ا.  رنيت، أن ُيحقق الوصول إل ى ثقافة الغربخوان ف ، فضل ٔالاندلس ع

 .٨٢- ٨١ص 
ر:  )٧٣( روتالرحلةابن جب  Robert Briffault: Les Troubadours et le sentiment (74)  .وما بعدها ١٩٧، ص ١٩٦٤ ، دار صادر، ب

romanesque, Ed. du Chêne, Paris 1943, p 142. 
ن وامللك ٧٥( ن بعض ٔالايوبي ى بعض محتويات الهدايا املتبادلة ب ) لالطالع ع

 ٦، ج النجوم الزاهرةفريدريك الثاني يراجع: أبو املحاسن بن ثغري بردي: 
ي: ٢٨٣ص  ي الفكر . عبد هللا بن عبد الرحمان الربي أثر الشرق ٕالاسالمي 

 .٩٨م، ص ١٩٩٤، الرياض، ٔالاوربي خالل الحروب الصليبية
ي ٕالاسالم) أحمد سليم اسعيدان: ٧٦( . ١٢٧، ص مقدمة لتاريخ الفكر العلمي 

ة كما جمعت الدول املغربية ببعض املماليك ٔالاوربية عالقات ديبلوماسي
تبادل خاللها الطرفان السفارات والهدايا، ونرجح أن هذه الهدايا ضمت 
ا الرمزية. ملزيد من الاطالع عن نماذج  العديد الكتب من الكتب نظرا لقيم

العالقات الديبلوماسية للدولة املوحدية لهذه العالقات يراجع عمر راكة: 
 

 
رونية، العدد ، دورية كان التاريخية باملماليك ٕالاسبانية والبابوية  ١٤ٕالالك

ر  ن من ١١٦-١١٣. ص ٢٠١١السنة الرابعة، ديسم رجم . وعن أسماء امل
ى الالتينية الذين أحاطوا بفريديريك الثاني ينظر  خوان اللغة العربية إ

رنيت،  ى ثقافة الغربف   .٨٥، ص فضل ٔالاندلس ع
  .١٥، ص العرب وأوربالويس يونغ:  )٧٧(
 .٣١٤-٣١٣، ص باملغرب ؤالاندلسالكتاب أحمد الصديقي:  )٧٨(
ي العصور الوسطى) محمد عباسة: ٧٩( رجمة   .٩، ص ال
أوربا سعيد عبد الفتاح عاشور:  .١٢، ص العرب وأوربالويس يونغ:  )٨٠(

 .Jean Rouquette: La littérature d'Oc, P.U.F., 3e éd., Paris 1980, p. 23 (81) .٢١٦ص  ٢، ج العصور الوسطى
رات الحرب يراجع عبد العزيز ) عن مسألة ا٨٢( لتواصل الحضاري خالل ف

ن ضف املتوسط الغربي خالل غوردو:  الحرب قناة للتواصل الحضاري ب
ي املوضوع" العصر الوسيط ر  "، مجلة كان التاريخية خطاطة للتفك

رونية،  العدد الثامن، السنة  www.historicalkan.co.nrٕالالك
 وما بعدها. ٦٠الثالة، ص 

)٨٣(  : روت، تاريخ العربفليب ح م، ج ١٩٨٦، دار الغندور للطباعة والنشر، ب
 .٦٥ص ٣

) يذكر غوستاف لوبون أنه "لم تكن الحروب الصليبية... سوى نزاع عظيم ٨٤(
ى الحضارات ال عرفها التاريخ".  ن أقوام من الهمج وحضارة ُتَعّد من أر ب

 .٣٤٧، ص حضارة العرب
ى الغربشمس ا) زيغريد هونكه: ٨٥(  .٣٩٢، ص لعرب تسطع ع
 .١٥١، ص حضارة ٕالاسالم) جميل نخلة: ٨٦(
ى الغربزيغريد هونكه:  )٨٧(  .٥٣٢، ص شمس العرب تسطع ع
ي الحضارة ٔالاوربيةعباس محمود العقاد،  )٨٨(  .٣٦، ص أثر العرب 
ى شهرة الينوس ٨٩( ي إلقاء الظل ع ) تذكر زيغريد هونكة أن ابن سينا "وفق 

رة وٕالاغريق، و  ي القاعة الكب ن  ما العربي الثاني الذي يطل بعينيه الثاقبت
ي مدرسة الطب بباريس إال ابن سينا، أعظم معلم الغرب خالل سبعمائة 

ى الغربسنة"،   .٢٩٠، ص شمس العرب تسطع ع
ى ٩٠( ي الطب البن سينا خالصة ما وصل إليه الطب إ ) ُيَعّد كتاب القانون 

عند العرب وٕالاغريق والهنود والسريان ؤالانباط. م) ١١هـ/ ٥حدود القرن (
ي الحضارة ٔالاوربيةعباس محمود العقاد،  ضة مصر أثر العرب   ،

. ٣٧ص  للطباعة والنشر والتوزيع ضمن مشروع مكتبة ٔالاسرة، (د.ت)،
ى  يصف الباحث محمد وه هذا الكتاب بقوله: "إنه أول كتاب منظم ع

اض ألول مرة إألى أمراض رأسية، وصدرية، ٔالاصول الحديثة... وقسم ٔالامر 
وباطنية، وعصبية، ونسائية، وتناسلية... ويبدأ بشرحها قسما بعد آخر، 

، ضمن ابن سيناويتحدث عن كل مرض، وعن نشأته وأسبابه وأعراضه..." 
 .٤٩١مجلة الكتاب، ص 

ر مراًرا وتكرارً ١٣هـ/ ٧. وكان روجر باكون خالل القرن ٣٧) نفسه، ص ٩١( ا م يش
ى ابن الهيثم باسم "كاتب البصريات" جون ستاتوف بادو:  عبقرية إ

 .٢٢٤، ص الحضارة العربية
ي مجال الطب، واختص كتابه هذا بقضايا الطب فألول مرة  )٩٢( ر ابن زهر  اش

اب التامور، وينصح بالتغذية الصناعية عن  يتم نشر مؤلف يصف ال
ُينظر: خوان  الاطالع طريق الحلقوم أو عن طريق الشرج. للمزيد من

رنيت،  ى ثقافة الغربف  .٧٤، ص فضل ٔالاندلس ع
ا غوستاف لوبون رواية ٩٣( ) يذكر عباس العقاد عن إحدى الروايات ال كت

رت مرجع جميع  ي هاللر حول كتب أبي القاسم ال اعت عن العالم الطبي
ي أوربا بعد القرن ( ذا ا١٤هـ/ ٨جرا لشأن كتاًبا م). وقد ترك ابن القاسم 

ى اختالفها مع توضيحها  ي العمليات الجراحية ع عن ٓالاالت ال تستخدم 
ي الحضارة ٔالاوربيةباألشكال وطرق الاستخدام.   .٣٧، ص أثر العرب 
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رنيت،  )٩٤( ى ثقافة الغربخوان ف  .٣٦٣، ص فضل ٔالاندلس ع
ي مكي: . ١٣٢نفسه، ص  )٩٥( ر القلماوي ومحمود ع ي أثر العرب وٕالاسسه الم 

ضة ٔالاوربية ي ٔالادب، أعدت هذه الدراسة بإشراف ال ، الفصل ٔالاول 
ربية  مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة ٔالامم املتحدة لل
والعلوم والثقافة (يونسكو)، الهيئة املصرية العامة للتأليف والنشر، 

 .٦٣م، ص ١٩٧٠
 .٦٤، ص ةعبقرية الحضارة العربي) جون ستاتوف بادو: ٩٦(
رها نيكوال دو ٩٧( ن حيث اعت ر من قبل ٔالاوربي ) أثارت الرياضيات اهتمام كب

أساس كل معرفة، لذلك شعفوا بكتابات  )Nicolas de cuesكوي (
ي هذا املجال.  B.Bennasser et J.Jacquart, le XVIème siècle, A.Colin, Coll. U, Paris, 1972, pp 68-69  العرب 

ر الخو ٩٨( ي جداوله ) اش ي مجال الرياضيات باستخدام ٔالارقام  ارزمي 
ر  ر "حساب الج ر بكتابه الشه ي تقدم الحساب والج الرياضية وإسهاماته 

ي النصف ٔالاول من القرن ( ى الالتينية  م)، ١٢هـ/ ٦واملقابلة" الذي ترجم إ
ره.  فضاًل عن كتب أخرى مثل "مفاتيح العلوم" وغ

ي سنة () ألف الخوارزمي كتاب٩٩( هـ/ ٢١٠ه "الجمع والتفريق بحساب الهند" حوا
ي سنة ٨٢٥ ي حوا هـ/ ٢٦٠م)، واهتم أبو يوسف يعقوب الِكندي (تو
ي ٨٧٣ ي مخطوطة مختلطة  ي إحدى رسائله ال ظهرت  ذه املسألة  م) 

ا مكتبة ٕالاسكوريال  منطقة أوفييدو، أصلحها القديس ألوخيو، وتحتفظ 
ى . R.II. 18 fol. 55بإسبانيا تحت رقم  رنيت، فضل ٔالاندلس ع خوان ف

ادات  .١٠١-٩٦ثقافة الغرب، ص  ي الج ر الج رنيت بالتأث ويقر ف
ضة. ص ي أوربا عصر ال ي أبو ٢٠٠-١٩٩ الخوارزمي  . هاني املبارك وشو

ضة ٔالاوربيةخليل:  ي ال  .٩٢، ص دور الحضارة العربية ٕالاسالمية 
ي العصور الوسطىتأثو. مونتكمري واط:  )١٠٠( ى أوربا  ، ترجمة ر ٕالاسالم ع

 .٩٥، ص ١٩٨٢د. عادل نجم عبو، جامعة املوصل 
راث حضارة العربغوستاف لوبون:  )١٠١( ر، دار إحياء ال ، ترجمة عادل زعي

روت   .٦٧٨، ص ١٩٧٩العربي، الطبعة الثالثة، ب
ي العصور الوسطى) محمد عباسة: ١٠٢( رجمة   .١٠-٩، ص ال
ل  )١٠٣( رنيت خينيس اس ي  –املستشرق ٕالاسباني خوان ف وهو املتخصص 

راث  - ٔالاندلسية بجامعة برشلونة العربيةتاريخ العلوم  ذه الكلمة حول ال
ي مؤلفه املوسوم بـ " ى اللغة العربية La Cultura Hispanoàrbe en Oriente y Occidenteالعربي املكتوب  اد رضا إ " الذي ترجمه 

ى ثقافة الغربفضل بعنوان "  .١٩٩-١٩٨. ٣"، ص ٔالاندلس ع
ى ثقافة الغرب )١٠٤(  .٣، ص فضل ٔالاندلس ع
خوان . ٢١٨ص  ٢، ج أوربا العصور الوسطى) سعيد عبد الفتاح عاشور: ١٠٥(

رنيت،  ى ثقافة الغربف  . ٢٦٩. ٢٠٢- ١٩٩، ص فضل ٔالاندلس ع
رنيت،  )١٠٦( ى ثقافة الغربخوان ف ار . وعن انتش٧٥، ص فضل ٔالاندلس ع

ي أبو خليل: ٔالافكار الرشدية بأوربا ُينظر أيًضا  دور هاني املبارك وشو
ضة ٔالاوربية ي ال  وما بعدها. ٤١، ص الحضارة العربية ٕالاسالمية 

رنيت،  )١٠٧( ى ثقافة الغربخوان ف  .٧٢، ص فضل ٔالاندلس ع
) تضايقت البابوية من حجم انتشار واتساع دائرة أفكار كتب ابن رشد ١٠٨(

ا البارزين وهو توما ٔالاكوي (بفرنسا  – ١٢٢٥، وكلفت أحد رجاال
ن. ٔالاحمد سليم ١٢٧٤ ن مبادئ الطرف ي محاولة التوفيق ب م) الذي نجح 

ي ٕالاسالماسعيدان:  وما بعدها.  ٨٩، ص مقدمة لتاريخ الفكر العلمي 
 .٢٢٠-٢١٩ص  ٢، ج أوربا العصور الوسطىسعيد عبد الفتاح عاشور: 

ضة ٔالاوربيةحاطوم:  نور الدين )١٠٩( هاني املبارك . ٨٣، ص تاريخ عصر ال
ي أبو خليل:  ضة ٔالاوربيةوشو ي ال ، دور الحضارة العربية ٕالاسالمية 

 .٤٠ص 
 

 
رنيت،  )١١٠( ى ثقافة الغربخوان ف  .١٨٥- ١٨٤، ص فضل ٔالاندلس ع
 .٣٠١نفسه، ص  )١١١(
رنيت،  )١١٢( ى ثقافة الغربخوان ف  .٢١٠، ص فضل ٔالاندلس ع
 .٢١٥نفسه، ص  )١١٣(
 .٣١٣ - ٢٧٤نفسه، ص  )١١٤(
 .٢٨٣نفسه، ص  )١١٥(
ى الالتينية، فازدادت الزيج الصابي) ترجم كتاب "١١٦( " للبتاني عدة مرات إ

ذا العلم. سعيد عبد الفتاح عاشور:  ن  أوربا العصور معرفة الغربي
 Lalande. وقد عّد عالم الفلك الفرنس اللند ٢١٨ص  ٢، ج الوسطى
ي البتاني "أ ي العالم كله". شو ن العشرين ٔالائمة الذين ظهروا  حد الفلكي

، دار الفكر، دمش سوريا، الحضارة العربية ٕالاسالميةأبو خليل: 
  .٥٤٤م، ص ١٩٩٤

روني (ت. ١١٧( ي علم ١٠٤٨هـ/ ٤٤٠) أبو الريحان الب م) صاحب مؤلفات عديدة 
ي  الهيئة الفلك والطبيعة والرياضيات، أشهرها "القانون املسعودي 

 والنجوم" وكتاب "ٓالاثار الباقية عن القرون الخالية".
رنيت،  )١١٨( ى ثقافة الغربخوان ف  .٣١٥- ٣١٤، ص فضل ٔالاندلس ع
 .٢٦٣. ٢٦١نفسه، ص  )١١٩(
 .١٠٤نفسه، ص  )١٢٠(
 .٢٩٧. ٢٩٥-٢٩٤نفسه، ص  )١٢١(
رنيت،  )١٢٢( ى ثقافة الغربخوان ف  .٣٥٦- ٣٥٥، ص فضل ٔالاندلس ع
ر القلماوي و ١٢٣( ي مكي: ) سه ضة محمود ع ي ال أثر العرب وٕالاسالم 

ي ٔالادب، ص ٔالاوربية  .٢٥، الفصل ٔالاول 
 . ٧١-٧٠) نفسه، ص ١٢٤(
، تحقيق درويش الجويدي، املكتبة العصرية، صيدا املقدمة) ابن خلدون: ١٢٥(

روت، الطبعة الثانية،   .٣٩٢م، ص ١٩٩٦هـ/ ١٤١٦ب
ي صناعة ٕالانشا) القلقشندي: ١٢٦( دار الكتب الخديوية،  ،صبح ٔالاع 

رية بالقاهرة،   .٤٦٧ص  ١م، ج ١٩١٣ /هـ١٣٣١املطبعة ٔالام
ي الكتاني: ١٢٧( ي التاريخ ٕالاسالمي، ُينظر عبد ال تاريخ ) عن مسألة املكتبات 

ي الكتب ي املكتبات ٕالاسالمية ومن أّلف  ، ضبط وتعليق أحمد شو
ن وعبد القادر سعود، املطبعة والوراقة الوطنية ب مراكش، نشر بنب

م. أحمد الصديقي: ٢٠٠٥املكتبة الحسنية بالرباط، الطبعة الثانية، 
 .٢٩٧-٢٩٣. ٢١٧- ٢١٣. ١٩٨-١٩٣، ص الكتاب باملغرب ؤالاندلس

ي  )١٢٨( خلف الانقسام السياس إليطاليا تكوين إمارات مستقلة تنافست 
ن، ففي فلوراسنا مثاًل "كان لورا ن استقطاب العلماء ؤالادباء والفناني

) يحضر املسابقات والاستعراضات Laurent Medecisميديسيس (
ال تمثل ٔالاعمال الجليلة ؤالاحداث الخالدة للعصر القديم، وُيجل 

ا ( ي الفنون ويحم ٔالادباء.. وأسس جامعة ب ) Piseويرتبط بكل بارع 
ي،  ن بإيطاليا". ميكيافي ر املثقف ى لها أك ، حكايات من فلورانساواستد

ن ٕالامارات/ املدن ٕالايطالية، ُينظر نور عن أ سباب ومظاهر هذا الصراع ب
ضة ٔالاوربيةالدين حاطوم:   .٤٢-٣٤ ، صتاريخ عصر ال

ي،  )١٢٩( عن مناهج  Rabelais : Pantagruel (1532)فرانسوا راب
ضة يراجع نور الدين حاطوم:  التعليم ال سادت بأوربا بداية عصر ال

ضة ٔالاو   .٩٠-٨٨، ص ربيةتاريخ عصر ال
ي ،  )١٣٠( نور الدين  Rabelais : Pantagruel (1532)فرانسوا راب

ضة ٔالاوربية: حاطوم   .٨٨- ٨١، ص تاريخ عصر ال


