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 كلية التربية للعلوم االنسانيةمادة ع – يتر كت ةعماج
 المقدمة

المتفرد بالبقاء , القاضي على الخلق بالفناء , والصالة والسالم على خاتم  الحمد هلل
 صاحب الحجة الغراء وعلى اله واصحابه االصفياء.  االنبياء محمد 

بالمعارف اللغوية والعلمية  لإللمامللترجمة أهمية بالغة فهي وسيلة التواُصل الفكري 
نى  والفنية التي تعرفها أمة عن  أمة أخرى, وهي في الوقت نفسه تمث ِّل حاجة ُملحَّة وضرورة ال غِّ
عنها لكل ِّ ُأمَّة تْشَرُع في النهوض من َكْبَوتها, وَتْسَعى إلى الل ِّحاق برْكب الحضارة اإلنسانية, 

هذه الحقيقة التاريخيَّة المؤكَّدة  ,ُصنع التقدُّم والرُّقيمؤمنة بالدور األساسي للعلوم وتقنياتها في 
استوعبها علماُء الحضارة العربيَّة اإلسالميَّة عندما ترجموا معارَف السابقين إلى اللغة العربية, 
واستوعبها أيًضا الغربيون عندما ترجموا علوم الحضارة العربية اإلسالمية في أوائل عْصر 

 من تعبر الثقافات جسر التواصل التي بمثابة والزالت الترجمة حديثة, فكانتالنهضة األوروبيَّة ال
حولها, وهي دعامة أساسية من دعامات التقدم والنهضة  من المجتمعات الى باقي خالله

يعمل باستمرار على جحد أي صلة له باالستفادة  بعض علماء الغرب ومفكريهموالحضارة, والن 
 .الميةمن الحضارة اإلس

ومن أجل إثبات حقيقة عمق تأثير تلك المعارف اإلسالمية المترجمة إلى اللسان 
أثرنا بجهدًا  , ونظرًا ألهمية الموضوعالحياة الفكرية والثقافية األوروبيةفجر األوروبي في بزوغ 

أوروبا من  نقلت إلى, تتبع سمات تلــك المعارف اإلسالمية عبر مختلف العلوم التي اً متواضع
خالل كتابي تراث االسالم, وبأقالم كوكبة من خيرة مستشرقي القرن العشرين, والحقيقة أنه لوال 

الممتدة بين القرنين السادس  المدةحركة الترجمة الكبرى التي تمت في األندلس, وصقلية طيلة 
ن تصل والتاسع الهجريين/الثاني عشر والخامس عشر الميالديين لما استطاعت أوروبا أ
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 ىال تبن وكما معروف, ألنه من التطور والتقدمبحضارتها في مثل هذا الزمن إلى هذه الدرجة 
  .الحضارات من العدم

أعظم موروث أخذه األوربيون وذلك  دمن هنا فإن الحضارة اإلسالمية باألندلس تعُ 
لنا  يظهروهو ما  بإقبالهم على ترجمة المؤلفات اإلسالمية في شتى العلوم إلى اللسان األوروبي,

 التبادل الحضاري الكبير بين الشرق والغرب عبر العصور. , أن  حقيقة
تضمن البحث, تعريف الترجمة, واالطوار التي نشطت فيها حركة الترجمة, ودور  

الخلفاء والملوك في التشجيع على الترجمة والعلوم والمعارف التي ترجمت ودور بعض 
 عربي أثناء الترجمة.المستشرقين في أخفاء المورث ال

 

  الترجمة
, وكالم غيره  نقله من لغة إلى أخرى, ولفالن ذكر حهُ ضَ ووَ  نهُ ي  : ترجم الكالم بَ ة  لغ

, وفي حديث: قال لُتْرُجمانه, التُّرجمان (1)ترجمته, والتُّْرُجمان: المترجم  جمع تراجم وتراجمة
 .(2)أخرى, والجمع التراجم بالضم والفتح هو الذي يترجم الكالم أي ينقله من لغة إلى

فهي التعبير عن معنى كالم في لغة بكالم آخر من لغة أخرى مع الوفاء  :اصطالحا   أما
 . (3)بجميع معانيه ومقاصده

وهــي ضــرورة حضــارية  ,نشــاط لغــوي يــؤدي دور الوســيط بــين نصــيين مختلفــين لغــةً  هــيو      
وثقافية وفنا ابداعيا تحددها طبيعـة العالقـات المتبادلـة بـين مجتمعـي الـنر المتـرجم منـه والمتـرجم 

, وتمثــــل اهــــم وســــائل الــــتالقح الفكــــري والثقــــافي لتحقيــــق التقــــارب (4)اليــــه فــــي فتــــرة تاريخيــــة معينــــة
 الحضاري  بين مختلف االمم والشعوب.
وســع حــركتين للترجمــة عرفهــا العــالم القــديم, بــدأت اولهــا شــهدت القــرون الوســطى اعظــم وا

في بغـداد خـالل القـرن الثـاني الهجري/الثـامن المـيالدي فـي عهـد الخليفـة العباسـي هـارون الرشـيد, 
 م( وبلغت اوج نشاطها في عهد ابنه الخليفة المأمون.038ه/512, )(5)بإنشائه بيت الحكمة

علــــوم االغريــــق واليونــــان والهنــــود فــــي  مؤلفــــاتالعديــــد مــــن  فــــي بيــــت الحكمــــةترجمــــت  
ـــة ـــك مـــن لغاتهـــا االصـــلية الـــى اللغـــة العربي , وبفضـــل حركـــة (6)الرياضـــيات والفلســـفة والطـــب والفل
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الترجمـة العربيـة حفظـت معـارف القـدماء التـي عمــل العـرب علـى انمائهـا ولـم تعرفهـا اوربـا اال عــن 
عندما بدأت اوربا بحركـة ترجمـة , (7)قليةطريق ترجماتها العربية عبر جسريها الثقافيين اسبانيا وص

م بـــدأت  فـــي القـــرن 1805ه/470عكســـية شـــهدتها القـــرون الوســـطى عقـــب ســـقوط طيطلـــة عـــام 
نقلــت  المــيالدي وبلغــت الــذروة خــالل القــرن الثالــث عشــر /القــرن الرابــع الهجــريالعاشــر الميالدي

خاللهــا اغلــب المؤلفــات العربيــة الــى اللغــة الالتينيــة واصــبحت طليطلــة  مركــزا مهمــا وحيويــا لنقــل 
العلوم وترجمت  الفلسفة من العربية الى الالتينية فصارت لذلك كعبة طالب العلم من انحاء اوربا 

 .(0)الغربية والوسطى كافة 
زمنيــة  حقــبتينيــة حــدثت ضــمن ثــالث ويبــدو ان  ترجمــة المؤلفــات العربيــة إلــى اللغــة الال

متعاقبة فأول انطالق لها كان خالل القرن الرابع الهجري/العاشـر  المـيالدي مـن االديـرة االسـبانية 
, وامتـدت لتشـمل (18)( فـي برشـلونةAlbeldaفي قطلونيـة وديـر البلـدة ) , (Ripoll)(9)كدير ريبول

ويعـــد الراهـــب الفرنســـي جربـــرت دي  (clwneacاالديـــرة فـــي جنـــوب فرنســـا واشـــهرها ديـــر كلـــوني )
(, المعـروف فيمـا بعـد باسـم البابـا سلفسـتر الثـاني اول مـن Aurillac de Gerbert) (11)اورليـاك

 ه(366-358)شد الرحال من الرهبان الى قرطبة طلبـا   للحكمـة  فـي عهـد الخليفـة الحكـم الثـاني
الفضـــل فـــي معرفـــة اوربـــا ل رقـــام  عنـــدما كانـــت قرطبـــة قبلـــة العلـــم والثقافـــة والـــى هـــذا البابـــا يعـــود

, وازدادت رحــالت (13). وادخــال علــوم العــرب الــى فرنســا ونشــرها رغــم معارضــة الرهبــان(12)العربيــة
ـــة خاصـــة بعـــد ســـقوط  ـــرة االســـبانية وااليطاليـــة للحصـــول علـــى المؤلفـــات العربي الرهبـــان بـــين االدي

علــى مؤلفــات العــرب العلميــة طليطلــة واشــبيلية واســتيالء النورمــان علــى صــقلية فاصــبح الحصــول 
 .(14)لغرض ترجمتها امر متيسر

ــــة  ويشــــير خــــوان فرنييــــه الــــى دور التجــــارة فــــي ســــرعة وصــــول وانتشــــار الترجمــــات الفلكي
ويرجـع "اياها العامل المساعد في نشـرها قـائال:  اً عادوالرياضية الصادرة من اديرة ريبول وبرشلونة 
لــذي كــان يتبــع مجــرى نهــري الــرون والــراين ويصــل الفضــل فــي ذلــك الــى الطريــق التجــاري النشــط ا

 .(15)الى قلب المانيا 
منتصــف القــرن الثــاني عشر/الســادس الهجــري البدايــة الحقيقيــة لحركــة الترجمــة  الــى  ُعــدَّ و 

فـــي العديـــد مـــن مـــدن اســـبانيا  انتشـــرت الالتينيـــة اذ اتســـعت بعـــد ســـقوط طليطلـــة ومراكـــز الترجمـــة



 

 

 

762 

 

 حسن عبد صاحل د.أ  

 حسني عيل م.م حماسن

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

لة  آ دآب   دي  مج  رآهي   الف 
 خالل من الاوربية الهنضة يف دورها الرتمجة

 الإسالم تراث كتاب

 (وجوزيف شاخت أ رنودل توماس)

ومرســية وليـون وبامبلونــة اال ان طليطلــة فاقتهــا جميعــا عنــدما وجنـوب فرنســا ,كطرزونــة وســيكوفيا 
, مدرســة للترجمــة عقــب اســترداده لهــا مــن ايــدي المســلمين اســتعان (16)انشــأ فيهــا الفونســوا الســادس

الفونسوا بعدد كبير من الرهبان االسبان المسـتعربة الـى جانـب عـدد مـن المسـلمين واليهـود لترجمـة 
 .(17)لغة الالتينيةامهات الكتب العربية الى ال

(, اسـقف م1157-مRaymond1126 زاد نشـاط تلـك المدرسـة عنـدما تـولى رايمونـدو )
ـــــرة المتـــــرجمين االســـــبان مـــــنهم دومنيكـــــو غونديســـــالفي  ـــــة رعايـــــة تنظـــــيم جمـــــاعي ضـــــم خي طليطل

(Domenico Gundisallvi)(10)( واخــوان االشــبيلي ,Juan de sevilla)(19) اضــافة الــى ,
 Adlard ofاالجانـــب االنكليـــز وااليطـــاليين ومـــنهم ادالرد اوف بـــاث ) عـــدد مـــن المتـــرجمين

Bath)(28)( والبــــرت ودانييــــل مــــورلي ,Albert and D.norlay)(21) وهرمــــان الدالماســــي ,
(Hermannele Dalmatie)(22)( وميخائيـل سـكوت ,Michael Scouts)(23) وجيـرارد دي  .

المدرســة  فــي التــارية مدرســة المتــرجمين , عرفــت  هــذه (24)(Gerard de Gremonaكريمونــا )
العلمــاء لضــم علــوم العــرب المســلمين  المتــرجمين. ورغــم الجهــود التــي بــذلها هــؤالء (25)الطليطليــين

واكتشافاتهم للثقافة االوربية اال ان ترجماتهم بقية مجرد نقل خـالي مـن اي تطـوير او اضـافة وهـذا 
ان كــانوا قــد اســتطاعوا ان يتمثلــوا بســهولة النصــور مــا اكــده فرنييــه  قــائال:   ان اولئــك العلمــاء و 

التـــي وصـــلت الـــيهم اخفقـــوا فـــي ادخـــال اي تطـــوير يـــذكر عليهـــا وعلـــى ســـبيل المثـــال فـــان سلســـلة 
المســائل التــي وضــعها علمــاء مســلمون حــول الفرضــية الخامســة إلقليــدس ابتــداء مــن القــرن الثالــث 

 . (26)اوربا إلى ما بعد عصر النهضة  في الهجري/التاسع الميالدي وما بعده ال نجد لها مثيال
 علـى ويؤكد فرنييه استمرار الترجمة خالل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر المـيالدي

مــا مــرت بــه مــن ركــود وقلــة فــي االنتــاج نافيــا توقفهــا تمامــا مســتدال ذلــك مــن قــول ابــن  مــن رغمالــ
, وهـذا (27)عبدون  بضرورة عدم بيع الكتب الى النصارى النهم يترجمونها وينسبوها الى اسـاقفتهم 

ال يعني رفض علماء المسلمين آنذاك انتشار علومهم بين االوربيين انما استنكروا على  النصارى 
تهم جهود المسلمين العلمية والفكرية وادعائها لهم وفي قـول ابـن عبـدون هـذا دليـل قـاطع علـى سرق

ان المؤلفــات االوربيــة التــي اعتمــد عليهــا علمــاء عصــر النهضــة ترجــع غالبيتهــا الــى مــؤلفين عــرب 
 Fuat) (20)محيـت اسـمائهم مـن قبـل المتـرجمين الالتينيـين. ويؤكـد ذلـك المستشـرق )فـؤاد سـزكين(
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Sezgin من امهات الكتب ترجمت في ساالرمو الى الالتينية وذلـك مـن دون  %25(, قائال:  ان
ذكــر اي اســم لمؤلــف الكتــاب االصــلي فقــط فــي القــرن العشــرين تــم اكتشــاف, ان هــذه الكتــب هــي 

ويشـــير تشـــارلز برنييـــت الـــى اثنـــين مـــن اشـــهر المتـــرجمين  ,(29)اصـــال لمـــؤلفين عـــرب تـــم ترجمتهـــا 
ن يتــرجم مقدمــة المؤلــف العربــي ثــم يــدخلها ضــمن الكتابــات الخاصــة بــه عــن الالتــين كالهمــا كــا

طريـق التالعــب بعبــارات الـنر االصــلي المتــرجم حتـى يصــبح مــن الصـعوبة التمييــز بــين االصــل 
والمترجم معتمدين على عدم توفر النصور االصلية للمقارنة وهمـا هوغـو الشـنتالي, وقسـطنطين 

في دير مونت كاسينو فـي ايطاليـا واخـذ يؤلـف الكتـب الطبيـة  االفريقي, كان قسطنطين قد اعتكف
التي هي باألصل مؤلفات لعلماء العرب المسلمين قام بترجمتها ونسب قسم منها لنفسه وقسم اخر 

بقيــت , (38)ألطبــاء يونــانيين والتــي ســرعان مــا أخــذت تــدرس فــي مدرســة ســاليرنو الطبيــة ومونبلييــه
, مـن خـالل ترجمتـه لكتـاب )كامـل (31)االيطـالي اسـطيفان البيـزيمنسوبه لقسطنطين حتى اكتشف 

والمعــروف بالالتينيــة بالكتــاب)الملكي( ( م 994ه/304ت)الصــناعة الطبيــة( لعلــي ابــن العبــاس 
( ان مــا يدعيــه قســطنطين لنفســه مــا هــي اال مؤلفــات Liber regalesاســم ) تحــت م1127عــام 

هونكه حركة الترجمة  واعتبرت ,د االوربيين)هالي(الطبيب العربي  علي ابن العباس  المعروف عن
الالتينية في بدايتها مثلت اكبر سرقة علمية في التارية على الـرغم مـن دورهـا الفعـال فـي النهضـة 

. ويؤكــد مــاكس مــايرهوف ان كتــاب زاد المســافر الطبــي البــن الجــزار الطبيــب العربــي (32)االوربيــة
م( كــان ضــمن الكتــب التــي ترجمهــا قســطنطين ونســبها لنفســه وألهميــة 1889ه/ ت399المســلم )

( VIATICUMالكتاب وعظم فائدته العلمية عرفته اوربـا بـثالث لغـات  الالتينيـة باسـم )فيـاتكوم 
, وتـرجم قســطنطين مـن العربيـة الكثيــر (33)( وثالثــة بالعبريـةEPHODIAديـا واليونانيـة باسـم )ايفو 

(  progngsticaالتشخيص ( و)diata acutorumمـن كتـب جـالينوس ككتـاب )الحميـة الفعالـة 
( فــي الكيميــاء للــرازي اال ان تراجمــه رغــم liber exerimentorumكمــا تــرجم كتــاب )التجــارب 

اهميتهــا اتســمت بالضــعف واالضــطراب ولــم تخلــو المصــطلحات العربيــة مــن زيــف وتحريــف ومــن 
والـذي ابـن اسـحاق  حنـين )عشر مقـاالت فـي العـين(نتحله قسطنطين ونسبه لنفسه كتابأجملة ما 

ـــه اوربـــا باســـم )كتـــاب قســـطنطين فـــي امـــراض العـــين( ورغـــم ذلـــك ويعـــ ود الفضـــل لترجمـــات عرفت
قســطنطين رغــم مــا حملتــه مــن اخطــاء فــي تعريــف اوربــا ألول مــرة بعلــوم اليونــان والعــرب الطبيــة 
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والعلميـــة اال ان ذلـــك لـــم يمنـــع مـــايرهوف ان يصـــفه  قـــائال:   كـــان قســـطنطين لصـــا وقحـــا معـــدوم 
 .(34)الحياء نسب لنفسه كثيرا من الكتب العربية التي ترجمها الى الالتينية 

فركز المترجمين الطليطلين خالل القـرن العاشـر  ,التراجم االولية ذات طابع انتقائي كانت
وحتــى منتصــف القــرن الثــاني عشــر علــى ترجمــت الكتــب العلميــة والفلســفية وتــم تجاهــل المؤلفــات 

(( التاريخية وكتب االدب وكتب الشريعة االسالمية واحكامها )السـنة النبويـة واحاديـث الرسـول )
, وربمـا سـبب هـذا التجاهـل عائـد الـى (35)با تجهل جـزء كبيـر مـن تـراث العـرب المسـلمينفبقيت اور 

خــوف رهبــان الكنيســة المســيحية مــن انتشــار العقيــدة االســالمية بــين شــعوب اوربــا المســيحية اذ مــا 
طلعت على ماهية هذه الشريعة واعتقاد البعض منهم ان اغلب كتب العرب المسلمين العلمية هـي 

ين دون غيرهـا قية التينية تم نقلها الـى العربيـة وهـي مـا يجـب معرفتـه مـن قبـل االوربيـمؤلفات اغري
 . من المؤلفات االخرى

ـــــــم يمنـــــــع روبـــــــرت انكليكـــــــوس  ROBERTUS )(36)إن ذلـــــــك التجاهـــــــل ل
ANGLICUSم( بأول ترجمة للقرآن الكريم 1144ه/539القيطوني( من القيام عام ) المعروف

بطرس المبجل رئيس دير كلوني اذ رأى بطرس من الواجـب فهـم عقيـدة , بأشراف (37)الى الالتينية
الخصم الن القوة المسلحة تجاه اعدائهم المسلمين لم تعد تجدي نفعا, ولقيت ترجمة روبرت رواجا 
واسع فـي انحـاء اوربـا واصـبحت اسـاس الترجمـات الالتينيـة للقـرآن الكـريم وظلـت تسـتخدم مـن قبـل 

, ولخدمة قضيته باستخدام الجدل الديني مع المسـلمين (30)صر الحديثالبعثات التبشيرية حتى الع
بديال عن القوة قام بتنظيم فريق  من المترجمين ضم كال من )هرمان الدالماتي وروبرت القيطوني 

( وبعــض مــن احاديثــه وبطــرس الطليطلــي( تــرجم هــؤالء مخطوطــات عــن حيــاة الرســول محمــد )
لكندي )وهي مناضرة بين رجل مسلم واخر نصراني( سميت تلك ووصفا للخلفاء االولين ومناظرة ا

الترجمـات )مجموعـة طليطلـة(  او)فريــق كلـوني( واعتمـد عليهـا بطــرس المبجـل فـي تصـنيف كتابــه 
ي لفهــــم االوربيــــين للــــدين )دحــــض العقيــــدة االســــالمية( واصــــبحت هــــذه المجموعــــة المرجــــع الرئيســــ

 .(39)لمدة خمسمائة عام االسالمي
كانـــت الطريقـــة المتبعـــة فـــي الترجمـــة آنـــذاك ان يقـــوم مســـلم او يهـــودي مســـتعرب بترجمـــة 
الـــنر العربــــي شــــفويا الـــى االســــبانية العاميــــة )الرومانثيـــة( ثــــم يتــــولى مـــن يجيــــدها الترجمــــة الــــى 
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, بترجمــة بعــض مؤلفــات (42), وابراهــام ابــن عــزرا(41), كمــا كــان يفعــل يوحنــا االشــبيلي(48)الالتينيــة
, والغزالي, من العربية الى الرومانثية ثم يتولى غوندسـالفي, (43)وابن سينا, وابن جبيرول الفارابي,

, ويعـود الفضـل (44)اسقف سيكوفيا المعروف بالمصادر العربيـة غنصـالفة  بترجمتهـا الـى الالتينيـة
ين لغوندسالفي في تعريف اوربا بأرسطو عن طريق تلك التراجم ويقول الفرد غيوم:   ان الغرب مد

بأحيــاء فلســفة ارســطو الــى العــرب وقــد يقــال انــه لــم يكــد يعــرف حتــى زمــن   كوندســالفي  فيلســوف 
 .(45)باسم ارسطو 

ويعد االيطالي جيرارد دي كريمونا المشار اليه في وثائق كاتدرائية طليطلة ب)جيـراردوس 
الالتـــين انتاجـــا اذ وصـــل مـــا نقلـــه مـــن  المتـــرجمين, اغـــزر (46)المعلـــم ( ويـــدعى ايضـــا )الشـــماس(

( كتـاب فـي الفلسـفة والمنطـق والفلـك والطـب ومـن اشـهر ترجماتـه كتـاب 08العربية الـى الالتينيـة )
وبقيت هذه الترجمة  م1175ه/571المجسطي لبطليموس بشروحه العربية نقله الى الالتينية عام 
هوف ان اوربا مدينه لجيـرارد بتعريفهـا مرجعا الوربا حتى القرن الخامس عشر الميالدي ويرى ماير 

بأغلب علوم العرب المسلمين وعلوم اليونان واالغريق فعن طريق ترجماته عرفت جميع مترجمات 
حنـــين وكتـــب الكنـــدي وقـــانون ابـــن ســـينا ومؤلفـــات ثابـــت بـــن قـــرة وتواليـــف ارســـطو خاصـــة كتابـــه 

, وترجم بمساعدة (47)ب في اوربا )الجواهر( ويصفه مايرهوف قائال:   كان االب الحقيقي لالستعرا
( كتــابي الفـــارابي فـــي الموســيقى والرياضـــيات )احصـــاء م1157ه/552)يوحنــا هيسبالنســـيس )ت 
فــات الفلكــي العربي)مــا شــاء كــارا دي فــو ترجمــات )يوحنــا( لمؤل د, ويعــ(40)العلــوم( و)اصــل العلــوم(

ت اوربــا مــن كتــب العــرب م( فــي التنجــيم وخاصــه كتابــه االثمــان اقــدم مــا عرفــ015ه/288)تهللا(
العلمية في الفلك كما ترجم كتابه )ذات الصـفائح( فـي االسـطرالب وكتـب اخـرى عرفـت اوربـا بعلـم 
االنــواء فضــال عــن ترجمتــه لكتــاب )جوامــع علــم النجــوم( للفرغــاني والــذي ســبق وان ترجمــه جيــرارد 

 .(49)الكريموني
جديـدا لحركـة الترجمـة الالتينيـة  /السـابع الهجـري انعطافـاالميالدي مثل القرن الثالث عشر

, فخرجــت مــن دائـــرة الترجمــات العلميــة لتشـــمل (58)فبلغــت اوج نشــاطها فـــي عهــد الفونســو العاشـــر
المؤلفــات التاريخيــة والجغرافيــة والكتــب االدبيــة كالقصــر واالمثــال فتــرجم  كليلــة ودمنــة ألول مــرة 

ة فــي محاولــة مــن الفونســوا علمنــة الثقافــة والــف ليلــة وليلــة الــى اللغــة القشــتالية ومنهــا الــى الالتينيــ
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ــــديال لالتينيــــة , وبفضــــل جهــــوده انتقــــل (51)باســــتخدام اللغــــة القشــــتالية )االســــبانية( لغــــة للترجمــــة ب
الالتين من مرحلة االقتباس الـى التـأليف نظـرا السـتيعابهم علـوم العـرب المسـلمين التـي  المترجمين

فـي شـتى العلـوم والمعـارف  المتـرجمينلهـؤالء  عادت عليهم بفائـدة عظيمـة فظهـرت مؤلفـات عديـدة
وكان اولهم تأليفا الفونسوا الحكيم اذ كتب )التارية العام الكبير او المدونة االسبانية االولى( متبعا 

( والــف نظـام الحوليـات العربـي والتـارية العــام الـذي تـرجم مـن خاللـه فصــال عـن حيـاة الرسـول )
اناشيد مـريم العـذراء وشـجع علـى تـأليف القصـر التـي تـدافع عـن  تراتيله الدينية الغنائية المعروفة

, علــى (52)(Bonaventura de Sienaالـدين كقصــة المعـراج التــي نسـجها بونــا فنتـورا دوســينا )
( وهي تمثل معراج شعبي عربي اسباني عبر جبال البرانس كتبت بلغتين غرار معراج الرسول )

, االلفونسية ضمن دراسات الفونسو الفلكية قائال:   وثـم (53)االزياجالفرنسية والالتينية ويدخل ترند 
دراسـات الفونسـو الفلكيـة ومـن ضـمنها االزيـاج االلفونسـية وهـي مجموعـة نتـائل االرصـاد المـأخوذة 

ــة  , وهــذه االزيــاج هــي باألصــل زيــل الفرغــاني المعــروف جوامــع حركــة النجــوم قــام (54)فــي طليطل
ي بــأمر مــن الفونســوا  والتــي عرفتهــا اوربــا باســمه وبقيــت تســتخدم لعــدة بترجمتهــا افالطــون التيفــول

 .(55)قرون وكان افالطون يؤرخ تراجمه بالتقويم الهجري
ويبــدو ان ترنــد مــن خــالل عبارتــه المــذكورة اراد ايهــام القــار  ان تلــك الجــداول مــن عمــل 

لى الجمع والترتيب فقـط الفونسوا بأغفاله ذكر اصل واضعها, ويبدو ان مهمة الفونسوا اقتصرت ع
ولــيس الدراســة كمــا اشــار الــى ذلــك كــارا دي فــو مؤكــدا انهــا مــن وضــع علمــاء العــرب المســلمون 
قـائال:  ان الجـداول الفلكيـة االلفونسـية التـي جمعهـا ورتبهـا الفـونس الحكـيم فـي القـرن الثالـث عشـر 

 , (56)خــط زوال طليطلــة كانــت اعلــى مــا تقــدم اليــه علــم الفلــك العربــي وكانــت االطــوال مبينــة علــى 

بلــش شــغف الفونســوا الحكــيم بــالعلوم العربيــة ان اســس اول جامعــة عربيــة فــي اوربــا تعنــى بالدراســة 
االسالمية واستعان بعالم عربي مسلم فاق علماء عصره نبوغا في كل انواع المعارف هو)ابو بكـر 

ميـع العلـوم للمسـيحيين , فأنشاء له مدرسة خاصـة ضـمن جامعتـه اخـذ يـدرس فيهـا ج(57)الراقوطي(
, وزادت حمى الترجمة في عهد الفونسوا العاشر والتف حولـه (50)والمسلمين واليهود على حد سواء

عــدد كبيــر مــن المتــرجمين االوربيــين اخــذو يترجمــون لــه الكتــب الرياضــية والفلكيــة وكتــب الفلســفة 
من العربية فـي مرسـيه والطب فترجم له اشهر كتب حنين ابن اسحاق المعروف مسائل طبية نقله 
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باحــث ايطــالي مــن مدينــة ألســندريا يــدعى )روفينــو( كمــا تــرجم كــال مــن ســمعان ال جنــوي وابــراهيم 
, كتـاب  (Liber Servitorisالطرسوسي اليهودي كتاب التصـريف البـي القاسـم الزهـراوي باسـم )

ـــد فيالنوفـــا ت: ـــار  (59)م(1313فـــي االدويـــة المفـــردة البـــن ســـرابيون وشـــارك كـــال مـــن )ارنول وبرغن
البلنسي  في ترجمة اقسام من مؤلفات ابي القاسم الطبية ويشـيد مـايرهوف بأهميـة ترجمـات ارنولـد 
فيالنوفـــا قـــائال:  ولهـــذا االخيـــر )يقصـــد ارنولـــد( وهـــو خاتمـــة مشـــاهير مترجمـــي الكتـــب الطبيـــة فـــي 

يس فـتح هللا اسبانيا, ندين بترجمة بعض كتب ابـن سـينا والكنـدي وابـن زهـر وغيـرهم , ويـذكر جـرج
 .(68)في حاشيته ان الكتاب الذي ترجمه ارنولد البن سينا هو االدوية القلبية

ـــــــى موكـــــــب الترجمـــــــة منـــــــذ نهايـــــــة القـــــــرن الثـــــــاني عشـــــــر  وانضـــــــمت بـــــــالرمو )بليـــــــرم( ال
وانظـــم لـــبالط ملـــوك النورمـــان عـــدد كبيـــر مـــن العلمـــاء العـــرب واليهـــود  الميالدي/الســـادس الهجـــري

, واصــبح للثقافــة العربيــة فــي (61)م(1181ه/495عهــد روجــار االول)تالالتــين منــذ  المتــرجمينو 
صـــقلية تـــأثير كبيـــر فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر فاقبـــل ملوكهـــا النورمانـــديين علـــى تعلـــم اللغـــة العربيـــة 
والتحـــدث بهـــا مثـــل )غيـــوم الثـــاني( كـــان يكتـــب ويـــتكلم العربيـــة وكانـــت حاشـــيته كلهـــا مـــن العـــرب 

شــغفا بــالعلوم العربيــة واكثــرهم ســعيا فــي نشــرها االمبراطــور فردريــك , واشــهر ملــوكهم (62)المســلمين
م( بلغـــت الترجمـــة ذروتهـــا فـــي عصـــره واســـتعان بـــاليهود والمســـلمين مـــن 1258ه/640الثـــاني )ت

رعاياه في ترجمة علوم العرب المسلمين ومن قبله انشـاء جـده روجـار الثـاني اكاديميـة فـي بـاليرمو 
ربيــة المترجمـــة واضـــطلع فيهــا اليهـــود والمســلمين ايضـــا بمهمـــة اعتمــدت اساســـا علــى المؤلفـــات الع

, (63)التــدريس والترجمــة فكــان عهــد فردريــك الثــاني بدايــة لنشــوء حركــة االستشــراق الفعالــة فــي اوربــا
ــــة االخــــر ان اســــتقدموا  ــــى ثقاف ــــا  عل ــــة وسياســــة االنفت ــــم والمعرف ــــوك صــــقلية حــــبهم للعل ــــش بمل وبل

اخــتالف الســنتهم واديــانهم وركــزت تــراجمهم فــي بــدايتها علــى مــن كــل انحــاء اوربــا رغــم  المتــرجمين
العلــوم الفلكيــة والرياضــية ولــم تعــرف صــقلية التــراجم الطبيــة خــالل القــرن الثــاني عشــر حتــى ابتــدأ 
الطبيــب اليهــودي فراجــوت الجرجينــي )المعــروف بالمصــادر العربيــة فــرج بــن ســالم( بترجمــة كتــاب 

م( واســتكمل ترجمتــه فــي 1205-1266شــارل االول ) الحــاوي فــي الطــب للــرازي فــي عهــد الملــك
  continensواستعاض عن كلمة الحاوي في النسخة المترجمة بمرادفتها اليونانية   م1209العام 

. 
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وظهـر فـي عهـد شـارل يهـودي اخـر عـرف بموسـى البـالرمي لـم يعـرف مـن اثـاره المترجمــة 
شـــهرة فـــي صـــقلية  المتـــرجمينيقـــراط واكثـــر راض الخيـــل  المشـــكوك بنســـبته الـــى اســـوى كتـــاب امـــ

( قاد حركة ترجمة نشطة فـي بـالرمو اثمـرت م1235واغزرهم انتاجا مايكل سكوت او ميخائيل )ت
عن ترجمة جميع كتب ارسطو بشروحها العربية في علمـي االحيـاء والحيـوان مـن العربيـة والعبريـة 

ــم الحيــوا  م1232بشــرو  ابــن ســينا فــي عــامن الموســوم الــى الالتينيــة واشــهرها كتــاب مختصــر عل
واهــداه لإلمبراطــور فردريــك الثــاني الــذي دفعــه الشــغف بعلــم الحيــوان الــى اســتقدام الجمــال واالســود 
والفهـود الــى صــقليه مسـتعينا بأصــدقائه العــرب والــف كتـاب فــي الصــيد يـدعى )فــن القــنر( اعتمــد 

شــد وشــروحه علــى فلســفة , كمــا عــرف الغــرب بفلســفة ابــن ر (64)فــي مادتــه علــى ترجمــات ميخائيــل
 .(65)ارسطو والتي تبناها اغلب الفالسفة الالتين وعلى راسهم القديس توما االكويني

وظهــرت فــي الشــمال االيطــالي تــراجم ال تقــل اهميــه عمــا تــرجم فــي بلــرم فتــرجم فــي بــادوا 
كتـــاب الكليـــات الطبـــي البـــن رشـــد مـــن قبـــل اليهـــودي المتنصـــر بونـــاكوزا وتـــرجم فـــي  م1255ســـنة

ـــة عـــام  ـــاب التيســـير  للطبيـــب ابـــن زهـــر ترجمـــه بارافيشـــيوس بمســـاعدة يعقـــوب  م1208البندقي كت
اليهـــودي ويشـــير مـــايرهوف الـــى وجـــود العديـــد مـــن التـــراجم مجهولـــة المؤلـــف كرســـائل لموســـى بـــن 

 . (66)جم  اخرى ال يعرف اسماء مترجميهاميمون وابن سينا والرازي وترا

ألســماء المــؤلفين العــرب المســلمين محاولــة لطمــس العلــوم  المتــرجمينولعــل اغفــال بعــض 
العربيـــة وعـــدم االعتـــراف بـــدورها الريـــادي فـــي النهضـــة العلميـــة االوربيـــة وال يخفـــى ان اليهـــود رغـــم 

لمســلمين الــى اللغــة الالتينيــة اال انهــم الــدور الكبيــر الــذي ادوه باعتبــارهم اكبــر نقلــة لتــراث العــرب ا
كــانوا االداة التــي شــوهت وحرفــت الكثيــر مــن المؤلفــات العربيــة. فمــثال  بطــرس الفونســي اليهــودي 
المتنصــر كــان اول مــن عــرف اوربــا بالحكايــات الهنديــة عــن طريــق ترجمتــه مجموعــة االقاصــير 

, وهو اول مـن ادخـل العلـوم (60)القشتالية , بنقلها الى اللغة(67)الشهيرة المعروفة التأدب االكليريكي
, كــان نفســه مــن اشــتملت احــدى (69)العربيــة الــى انكلتــرا عنــدما اصــبح طبيــب ملكهــا هنــري االول

 .(78)محاوراته في مطلع القرن الثاني عشر موضوع الطعن في االسالم
نقلــة  رغــم ذلــك ال يمكــن انكــار دور اليهــود فــي حفــظ التــراث العربــي االســالمي باعتبــارهم 

الترجمــة  مــدةفســاهموا بنصــيب وافــر خــالل  ,العلــم العربــي االســالمي الــى اللغــة الالتينيــة والعبريــة



 

 

 

762 

 

 حسن عبد صاحل د.أ  

 حسني عيل م.م حماسن

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

لة  آ دآب   دي  مج  رآهي   الف 
 خالل من الاوربية الهنضة يف دورها الرتمجة

 الإسالم تراث كتاب

 (وجوزيف شاخت أ رنودل توماس)

فأنجزت على ايديهم الكثير من الترجمات واشتهر منهم  تراجمه مؤلفين ومنهم )موسـى بـن طبـون 
بريـة كتابـا , وترجم الـى الع(71)( مترجم كتاب المسألة ألرسطو من العربية الى الالتينيةم1203ت 

, نقلـــه لالتينيــه يهوديـــا اخـــر هــو) كـــالونيموس بـــن داؤد (72)فــي حركـــة الكواكـــب الســيارة للبطروجـــي
, وتــرجم ) شــمطوب بــن اســحق الطرطوســي (73)( خــالل القــرن الســادس عشــر المــيالديم1320ت
كتاب ابن رشد الموسوم الشر  االوسط في كتاب النفس ألرسـطو ويعتقـد فـارمر ان  (74)(1267ت
( والموجـود بالفاتيكـان م1136ب الموسـيقى المنسـوب لمترجمـه اليهـودي )ميخائيـل بـن حيـه: تكتا

, فـــي الموســـيقى والمكتوبــــة بـــاللغتين العربيــــة (75)هـــو ربمـــا نفســــه رســـالة )اميـــة بــــن ابـــي الصــــلت(
 .(76)والعبرية

وعرفت اوربا ابن جبرول عبر كتابه ينبوع الحياة  ترجمـه شـفويا مـن العربيـة الـى الالتينيـة 
بمســاعدة كوندســالفي وكــان لــه صــدى  (افنــديث)اليهــودي المتنصــر ابــن داود االشــبيلي المعــروف 

 .(77)كبير لدى رجال الالهوت الغربيين
ســــالمون مونــــك  وســــاد  اعتقــــاد فــــي اوربــــا ان مؤلــــف الكتــــاب عــــالم مســــلم حتــــى اكتشــــف

(S.munk((70) انــه يهــودي و يرجــع بلســنر ســبب هــذا االلتبــاس الن مؤلفــات علمــاء اليهــود فــي ,
, ويؤكد ماكس مايرهوف استمرار تدفق تيـار الترجمـة (79)وضعها ال تختلف عن مؤلفات المسلمين

 (08)إلـى الالتينيــة حتــى القــرن الســادس عشــر وظهــور عــدد مــن المتــرجمين مــنهم انــدرياس البــاكوس
( وكتابــه )تقدمــة De Animia  و )الــنفسCanonالــذي اشــتهر بترجمــة كتــب ابــن ســينا  القــانون 

ـــة( ـــن رشـــد ويوحنـــا ســـرابيون  واشـــهر ترجماتـــه  (Aphorismi) المعرف ـــبعض مؤلفـــات اب اضـــافة ل
تعريفـــه اوربـــا كتـــاب معجـــم االطبـــاء للقفطـــي ويؤكـــد فرنييـــه وجـــود تبـــادل تقـــافي بـــين اوربـــا والعـــرب 
المسلمين خالل القرن السادس عشر )عصر النهضة( انتقلت مؤلفات عربية نفيسة الى اوربا كان 

وربيـــين الرياضـــية والفلكيـــة ككتـــاب تلخـــير اعمـــال الحســـاب لهـــا اثـــر كبيـــر فـــي تطـــور مؤلفـــات اال
م( والـذي اعتمـد عليـه فيمـا 1406ه/091, )ت(01)لمؤلفه ابن البناء المراكشـي وشـارحه القلصـادي

 م1567( فـي اسـتخراج الجـذور التربيعيـة بعـد العـام Juan de Ortegaيبـدو خـوان دي اورتيغـا)
الطريقة الرياضية وان الرياضيين االوربيـين امثـال ويرجح فرنييه ان العرب هم اول من عرف تلك 

( اخــــذوها مــــن العــــرب عــــن طريــــق الترجمــــات الالتينيــــة, م1572ت:  Bombilli, )(02)بــــومبيللي
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والفن والفلك واكثرها شهره كتـاب التقـويم الـدائم  وبالمقابل نقل الى العربية مؤلفات اوربية في الطب
ويــرى فرنييــه ان ســبب وجــود هــذا التيــار الثقــافي المحــدود عائــد الــى   Zacutus لمؤلفــه  زاكتــوس

, واليهـود حيــث را  هــؤالء ينشــرون سـبانيا تجــاه المســلمين المورســيكينسياسـة الطــرد التــي اتبعتهــا ا
 .علومهم ويقتبسون علوم غيرهم اينما حلوا

الذين  رجمينالمتاسماء العديد من لبوزورث وأرنولد لقد حوت فصول كتابي تراث االسالم 
العصـــور  فـــي بـــذلوا جهـــود كبيـــرة فـــي ايصـــال شـــعلة الحضـــارة العربيـــة االســـالمية الـــى ربـــوع اوربـــا

الوسطى المجدبة ثقافيا ممـا ال يمكـن ان تحتويـه صـفحات قليلـة لكننـا حاولنـا قـدر المسـتطاع ايـراد 
اضــــافة لتــــراجمهم مبينــــين اهميــــة الترجمــــة فــــي تالقــــح االفكــــار ومحاكــــاة  المتــــرجميناغلــــب هــــؤالء 

الحضارات وهو غاية موضوعنا ولعل ابلش وصف ل ثر العميـق الـذي تركتـه تـراجم العلـوم العربيـة 
فــي النهضــة االوربيــة قــول مــاكس مــايرهوف  بهــذا الطريــق انتقلــت مئــات مــن تــراجم التــراث العربــي 

لمجدبـــة, وكانـــت النتيجـــة زخـــات مـــن المطـــر الوابـــل احيـــا تلـــك االرض االغريقـــي الـــى تربـــة اوربـــا ا
 .(03)الموات 
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 الخاتمة
بعد استعراض لمحة تاريخية عن أهمية الترجمة ودورها في بناء حضارة الشعوب عبر 

ربية من لعربية في بناء وتطور الحضارة الغالمراحل التاريخية, ومدى فاعلية العلوم والمعارف ا
 : أهم النتائل التي توصلنا إليهاخالل ترجمتها إلى لغات شعوبهم يمكن أبراز 

تعد الترجمة أحد أهم جسور التواصل الحضاري والمعرفي وهمزة الوصل التي ال غنى عنها  أوال :
ن المعارف والعلوم ال تقتصر على معارف وثقافات مختلف شعوب االرض, أللتعرف على 

ن مدى فاعلية األمة يعتمد على غزارة نتاجها الحضاري, وأن هذا العطاء أمة دون أخرى وأ
 .لتي تمرر بها األممقد يزيد أو ينحسر حسب المؤثرات السياسية ا

كات بين إن الترجمة وسيلة أخذ وعطاء وتالقح ل فكار بكل أنواعها وأشكالها, وأدة للمحا ثانيا :
ة إلى اللغات األخرى مرت بمراحل للغة العربيالترجمة من ا الحضارات قديمًا وحديثًا, أن

 ثالث.
أسهم رجال الدين والملوك في تشجيع ترجمة الكتب العلمية واألدبية من اللغة العربية إلى  -ثالثا:

حاول الكثير من العلماء والمترجمين الغربين أثناء و  اللغة الالتينية واللغات األخرى.
المؤلفين العرب ونسبها أليهم بشكل متعمد وذلك  ترجمتهم العلوم العربية إلى طمس أسماء

 ألغفال دور العرب الحضاري.
قات العلمية التي ترجمت إلى و أنصف بعض المستشرقين الغربين العرب بكشف المسر  رابعا :

اللغات األخرى وارجاع الحقوق إلى مؤلفيها, وذكر أسماءهم ونتاجهم العلمي وكشف زيف 
هذا عكس العرب المسلمون الذين عندما ترجموا الكتب  ,وخداع المتالعبين بترجمتها

الالتينية واالغريقية نسبوها إلى مؤلفها, وهذا يحسب لهم ألنهم حفظوا تراث اليونان 
 .واوصلوه إلى اوربا الذين لوالهم لما تعرفوا على تراثهم

ترجمته حفظت حركة الترجمة الموروث العربي وحافظت عليه من الضياع من خالل  خامسا :
أهتم العرب بترجمة العلوم والمعارف الغربية و  إلى اللغة الالتينية واللغات األخرى .

حركة  اني الهجري/الثاني الميالدي أنشطوترجمتها إلى اللغة العربية أذ شهد القرن الث
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ترجمة في خالفة الرشيد بأنشاء بيت الحكمة, وبلغت أوجها في خالفة أبنه المأمون 
 لب المعارف والعلوم وفي شتى المجاالت. وشملت ترجمة أغ
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ABSTRACT 

The translation bridge cultural communication and liaison between 

the civilizations of the ancient world and the modern link mutual 

understanding between the peoples of the earth, which is the beginning of 

the Renaissance of each civilization , has absorbed Europeans that fact 

embarking men of science were in the translation of science and 

knowledge of Arab Muslims to the tongue (EU) starting from century 

atheist century AD to the end of the century the third century AD , where 

paved the way for the European Renaissance and this is what I admit it 

Europeans themselves , and we have to prove the depth of the influence 

exerted by those sciences Arab-Islamic in the emergence of cultural life 

and property in Europe, we have through the written heritage of Islam to 

their authors Thomas Arnold and Joseph Schacht trackers literature Arab-

Islamic translated by some Westerners Venspoa the them Agtervoa the 

most of their knowledge of the others and went out the results approved 

by the Europeans themselves show us which bone cultural and 

intellectual heritage which Guetbsa the Europeans of the Arab-Islamic 

literature and the extent of the great cultural exchange between East and 

West through the ages 
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 والتعليقات  الهوامش
,)القاهرة: 3تحقيق: مجمع اللغة العربية, ط, المعجم الوسيط,  مصطفى إبراهيم وآخرون (1)

1900) 1/03 . 
 .د)1ط, لسان العرب, (م1311/ه711ابن منظور, محمد بن مكرم بن منظور المصري)ت (2)

 .12/66( , د.تم
(, بيروت: د.تالفكر,)دار  الزرقاني, محمد عبد العظيم, مناهل العرفان في علوم القرآن, (3)

 مطابع بن سينا, مرشدك الى الترجمة الصحيحة, اشرف معوض , مصطفى, ؛2/111
 . 4ر م(,2888)القاهرة:

عبيد, عبد اللطيف: الترجمة في الفكر النهضوي العربي, )مجلة كلية األلسن للترجمة,  (4)
 .70م( ر2884جامعة عين شمس, العدد الخامس, 

في التارية. أنشئت في عصر الخليفة  جامعةقب أول هي أحد المؤسسات التي تدعي ل (5)
وأحدثت نقلة نوعية في الترجمة, و كانت  عبد هللا المأمونوابنه  هارون الرشيدالعباسي 

تضم مساكن للطالب والمعلمين و ساحة جامعية. يتكون البيت من طابقين, الطابق السفلي 
اما قاعات الطابق العلوي  ,ن الكتب واقسام الترجمة والنسةيضم قاعات خاصة بخزائ

, ابو الفرج م(995ه/305)ابن النديمفكانت خاصة بإقامة المؤلفين والمترجمين . ينظر: 
تجدد, )بال. مط , بال. ت(  -محمد بن ابي يعقوب اسحاق الوراق: الفهرست, تحقيق رضا

1/234. 
الطويل, توفيق: في تراثنا العربي االسالمي, عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون  (6)

 Richard Walzer, Greek into؛65, ر 07( العدد1998:واالداب, )الكويت

Arabic .Essays on Islamic Philosphy ,  University of South Carolina 

Press, (Columbia 1962).p29. 

رانيال, أ. ل: الماضي المشترك بين العرب والغرب, ترجمة نبيلة ابراهيم, مراجعة فاطمة  (7)
م( 1999 :موسى, عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب, )الكويت

 .9, ر241العدد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
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المقداد, محمود: تارية الدراسات العربية في فرنسا, عالم المعرفة , المجلس الوطني للثقافة  (0)
 .15, ر167م( العدد1992:الكويت)والفنون واالداب, 

م من 079ه/266دير سانتا ماريا في اقليم كتالونيا بناه كونت اورجيل ويلفريد لمشعر عام   (9)
االديرة المرموقة خالل القرنيين العاشر والحادي عشر الميالديين مثل المركز الديني 
لكتالونيا حتى القرن الخامس عشر الميالدي كان مركزا مهما للتعليم ومنه انطلقت حركة 

 246الترجمة العربية الى الالتينية في جنوب فرنسا يحتوي مكتبة كبيرة ضمت اكثر من 
ثم رمم جزئه المتهدم  م1420ه/032الدير الضرار فادحة بسب زلزال  مخطوطة تعرض

 على الطراز القوطي . ينظر: الموقع
via.-un-abades-y-condes-de-tierra-http://ar.lecturas.org/turismo/3370 

فرنييه, خوان, العلوم: تراث االسالم, اشراف, نافعة بوزورث, ترجمة حسين مؤنس,   (18)
 :,عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب,  )الكويتمراجعة فؤاد زكريا

 .2/195, 12( العدد1970
م وتربى يتيم في ديرسان جيرو 398بابا فرنسي ولد في اورلياك وسط فرنسا حوالي عام   (11)

في اورلياك وهو اول بابا يتعلم العربية ودرس الهندسة والفلك على يد عرب اسبانيا اول من 
م وهو اول بابا فرنسي لروما 999ادخل االرقام العربية الى اوربا تقلده كرسي البابوية عام 

وكتابه مؤلفات جربرت في  149من المؤلفات اشهرها رسائله البالش عددها  له العديد
م. ينظر: بدوي, عبد الرحمن: موسوعة 1883مايو 12الرياضيات لقب بالساحر توفي 

؛ الدوميلي: العلم 179-170م( ر1993 :دار العلم للماليين, )بيروت, 3المستشرقين ط
؛ 455-454م, ر1962يوسف, القاهرة, عند العرب, ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد 

شمس العرب تسطع على الغرب, نقله للعربية: فاروق بيضون, وكمال , يغريدز  هونكه,
 .212( , ر1964 :)بيروت 1دسوقي, منشورات المكتب التجاري, ط

 1وات, منتغمري: فضل االسالم على الحضارة الغربية, ترجمة حسين احمد امين, ط  (12)
؛ هونكه, شمس العرب تسطع على  02-10م( ر 1903القاهرة : مكتبة مدبولي )

 .06الغرب, ر
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دار احياء التراث العربي,  ,3لوبون, غوستاف: حضارة العرب, ترجمة عادل زعيتر, ط  (13)
 .670م(, ر1979: )بيروت

 . 09هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب, ر   (14)
 .2/195فرنييه: العلوم, تراث االسالم,   (15)
ردلند االول شانجة غرسيه )الكبير( حكم قشتالة وليون وجليقة عام الفونسوا بن ف  (16)

م( وتوحدت اسبانيا النصرانية في حكمه وكان قد لجأ الى بنو ذي النون 1872ه/465)
م(. ينظر: ابن 1805ه/470في طليطلة قبل ذلك ونجح في احتالل طليطلة عام)

تارية االندلس تحقيق:  (:م1177/ه573الكرديوس, ابو مروان عبدالملك التوزري )بعد
؛ ابن عذاري, ابو عبدهللا محمد 77-75ر (1971 :مدريد), العبادي احمد مختار
اخبار االندلس والمغرب, تحقيق:  في م( البيان المغرب1312ه/712)ت بعد المراكشي

 .2/190م( 1903 :دار الثقافة, )بيروت 3جزس, كوالن البغي بروفنسال, ط
م( 1979 :يونش, لويس: العرب واوربا, ترجمة ميشيل ازرق دار الطليعة, )بيروت  (17)

م(, 1901:؛ الجراري, عباس: اثر االندلس على اوربا مجلة عالم الفكر, )الكويت128ر
؛ الخطيب, عبد اللطيف:  الفونسو اليادس ومدرسة المترجمين بطليطلة  , 19, ر2مل

 .78-69م, ر1969ابع, مجلة دعوة الحق المغربية, العدد الس
من اشهر التراجم الالتينية يعرف عند العرب غنصالفة انضم الى مدرسة طليطلة للترجمة   (10)

وهو اول من عرف اوربا بأرسطو عن طريق ترجمته كتب الفارابي وابن سينا. ينظر فرنييه, 
 )د.م: د.ت(خوان: فضل االندلس على الغرب, ترجمة نهاد رضا, دار اشبيلية  للنشر,

 .113ر
المعروف يوحنا االشبيلي يهودي متنصر كان ينقل النصور العربية شفويا الى القشتالية,   (19)

, ثم يترجمها غنصالقة الى الالتينية اهتم بعلم التنجيم فترجم بمشاركة ادالرد اوف باث اربع 
كتب البي معشي البلخي وعمل مع جيرارد الكريموني في ترجمة كتاب المدخل الى علم 

لفرغاني واحصاء العلوم للفارابي والعديد من المصنفات في الطب والمؤلفات الهيئة ل
الفلسفية البن سينا والغزالي وحساب الجبر والمقابلة للخوارزمي. ينظر: العقيقي, 
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؛ مايزر, يوجين. أ, الفكر 113-1/112(, , د.تمد.دار المعارف, ) 4المستشرقون, ط
م( 1906: دار الشؤون الثقافية, )بغداد ,د الدينالعربي والعالم الغربي, ترجمة كاظم سعي

 .96ر
م, 1878انكليزي من مواليد مدينة باث في انكلترا ال يعرف تارية والدته بدقة ويرجح عام   (28)

م فزار صقلية ودخل 1187-م1184ابدأ رحلته من انكلترا طلبًا للعلم خالل االعوام 
ليعمل معلمًا ل مير هنري الذي  طرطوس واقام مدة في بيت المقدس ثم عاد الى انكلترا

اصبح فيما بعد ملك انكلترا هنري الثاني اهتم بالعلوم العربية خاصة علم الفلك والرياضيات 
واليه يعود الفضل في معرفة اوربا ل رقام العشرية والجذور التربيعية وعنه عرفت اوربا 

والمسائل الطبيعة. ينظر: ألول مرة )الصفر( له عدة مؤلفات في الفلك والرياضيات اشهرها 
لويس, برنارد: تارية اهتمام االنكليز بالعلوم العربية مقاالت منشورة في المجمع العربي, 

؛ بوردنيك: التقاليد الجامعية 1/111؛ العقيقي, الحبيب, المستشرقون, 5)بال: ت(, ر 2ط
الجديد سنة  واثر العرب في تكوينها, مقالة ترجمها: د. صالح احمد العلي, مجلة المعلم

 .3/67, 13, عدد1958
االخوة مورلي انكليزيان رحال الى االندلس وانظما لمدرسة الترجمة في طليطلة خالل القرن   (21)

 .457الثاني عشر ثم عادا إلى انكلترا بمجموعة من الكتب.  ينظر: الدوميلي, ر
االوربيين مواليد مدينة دالماس في يوغسالفيا انظم لمدرسة طليطلة  مترجمينمن اشهر ال  (22)

خالل القرن الثاني عشر ترجم العديد من كتب الفلك والرياضيات واشترك مع روبرت 
 . 457الكيتوني بعمل بأول ترجمة للقران الكريم الى الالتينية. ينظر: الدوميلي, ر

ترجم عدة كتب في الفلك والفلسفة  1217ايطالي انظم لحركة الترجمة في طليطلة عام   (23)
الى بولونيا والتحق بخدمة فردريك الثاني ملك صقلية كان فيلسوفا تجريبيا  1228رحل عام 

الف عدة كتب في الفلسفة والتنجيم والطب وعلم الحيوان معتمدا على المؤلفات العربية 
والعلم الغربي,  . ينظر: مايرز, يوجين .أ: الفكر العربيم1232توفي في صقلية عام 

 :ترجمة كاظم سعد الدين دار الشؤون الثقافية, وزارة الثقافة واالعالم العراقية, )بغداد
 .114م( ر1906
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رحل الى طليطلة حيث اتقن  1114راهب بندكتي ولد في مدينة كريمونا االيطالية عام   (24)
بر من ابرز التراجم العربية انظم الى مدرستها للترجمة والتي اصبح فيما بعد رئيسا لها, يعت

مصنفًا في شتى العلوم العربية الفلسفة, الطب والفلك  07الالتينيين انتاجًا فترجم ما يقارب 
والرياضيات كان يدقق ترجمات تالميذه بنفسه فجاءت اغلب تراجمة سليمة وموثقة توفي 

 اشهر مترجماته, رسائل الكندي في العقل والمعقول, وفي الطب 1107في طليطلة عام
القانون البن سينا واالسرار في الكيمياء للرازي والمنصوري واالدوية المفردة البن وافد وفي 
الفلك كتاب المجسطي وكتب جابر بن افلح الفلكية ورسالة الجبر والمقابلة للخوارزمي والتي 

؛ الدوميلي, العلم عند العرب, 1/115فقد اصلها العربي. ينظر: العقيقي, المستشرقون, 
 :الدار الوطنية للتوزيع, )بغداد, 1مختصر تارية الطب, ط كمال, السامرائي, ؛450ر

 .2/229م( 1904
؛ بالنثيا, انخل 1/121غابريللي,  االسالم في عالم البحر المتوسط  , تراث االسالم,   (25)

)مطبعة النهضة المصرية,  1جونثالث: تارية الفكر االندلسي, ترجمة حسين مؤنس,ط
؛ الحايك, سيمون:  طليطلة مدينة الثقافة والترجمة  , مجلة 537القاهرة, )بال.ت( ر

 .67, ر1905, لسنة 315العربي, العدد 
 .2/196تراث االسالم,  فرنييه: العلوم ,  (26)
؛ ويبدو ان فرنييه اغفل جزء من النر عن قصد 2/195فرنييه: العلوم, تراث االسالم,  (27)

و النر االصلي   يجب ان اليباع اوربما لم تسعفه الترجمة في فهم النر بشكل صحيح 
من اليهود, وال من النصارى, كتاب علم, اال ما كان من شريعتهم, فانهم يترجمون كتب 
العلوم وينسبونها الى اهلهم واساقفتهم, وهي ومن تواليف المسلمين . ينظر: أبن عبدون, 

حقيق ليفي محمد بن احمد التجيبي, ثالث رسائل اندلسية في اداب الحسبه والمحتسب, ت
 . 57( ر1955 :بروفنسال, مطبعة المعهد العلمي الفرنسي, )القاهرة

م تخصر 1924مستشرق الماني االصل تركي الجنسية ولد بمدينة بيتلس في تركيا عام   (20)
عن اطروحته  م1954في تارية العلوم العربية حصل على الدكتوراه من جامعة اسطنبول 

استاذا في  م1965 مصادر البخاري  تحت اشراف المستشرق هلموت ريتر عين عام 
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جامعة فرانكفورت االلمانية انشأ معهد تارية العلوم العربية االسالمية في المانيا عام 
حصل على وسام االستحقاق من جمهورية المانيا االتحادية وجائزة الملك فيصل  م1902

عضو مجمع اللغة العربية في دمشق واألكاديمية  م1970ت االسالمية عامالعالمية للدراسا
مقالة وبحث لكبار  1588الملكية المغربية وأكاديمية العلوم التركية جمع ما يقارب 

المستشرقين اشهر مؤلفاته  تارية العلوم االسالمية   باثنا عشر مجلد. ينظر: الموقع 
 االلكتروني شية المستعربين

http://en.wikipodia.org؛ http://www.shaaubmagazine.com/view.602/ 

 والموقع االلكتروني
http://en.Wikipedia.org/wiki/Fuatsezgin.org/index,php/%D97.81%D8

%A4%D8%A7.D8%AF  

 علوم االسالم الدفينة على الموقع االلكتروني:  (29)
http://froum.islamstory.com.3520 

م على غرار نظام مدارس 1228اول جامعة طبية في اوربا اسسها الكاردينال كونراد عام   (38)
الطب االسالمية, فدرست فيها كتب ابن سينا والرازي وابو القاسم الزهراوي وكانت كتب ابن 

رتبة االولى ضمن مواد التدريس ويعود لها الفضل في تطور الطب سينا تأتي بالم
االوربي(. ينظر: محمد, محمود الحاج قاسم, الطب عند العرب المسلمين تارية 

 .303( ر1907 :ومساهمات الدار السعودية, )جدة
م ودرس 1127المعروف فييوناتشي ولد في بيزا االيطالية واقام في سوريا في حدود سنة  (31)

رنو وصقلية ثم رحل الى انطاكية اشتهر بترجمته الجديدة لكتاب )كامل الصناعة في سالي
الطبية( وجاءت تراجمه ادق وافضل من ترجمة قسطنطينية. تعلم الرياضيات في الشرق 
زمن الحروب الصليبية على يد عالم عربي اسمه ابو كامل, اخذ عنه االسس والجذور 

د الفضل له في معرفة اوربا للصفر العربي. كما والمعادالت والتربيع و التكعيب, ويعو 
ادخل الى اوربا عالقة الكسر العشري واالحصاء العشري كان اول من ادخل علم الجبر 

وأثرها في الحضارة  والمقابلة الى اوربا. ينظر: عاشور, سعيد عبدالفتا , المدينة االسالمية
؛ العلوجي, 183-181ر ,(1963: القاهرة)دار النهضة العربية, , 1ط األوربية,

http://en.wikipodia.org؛/
http://www.shaaubmagazine.com/view.602/؛
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuatsezgin.org/index,php/%D97.81%D8%A4%D8%A7.D8%AF
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuatsezgin.org/index,php/%D97.81%D8%A4%D8%A7.D8%AF
http://froum.islamstory.com.3520/
http://froum.islamstory.com.3520/
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؛ هونكة, شمس 520م(, ر1967 :عبدالحميد, الطب العراقي, مطبعة سعد, )بغداد
 .93العرب تسطع على الغرب, ر

برنيت, تشارلز:  حركة الترجمة الالتينية في العصور الوسطى  من كتاب الحضارة العربية   (32)
الوحدة العربية, مركز دراسات , 1في االندلس, تحرير سلمى الخضراء الجيوسي, ط

 .2/1451( 1990 :)بيروت
 :ترجمة  ,ارنولد, توماس: إشراف ,مايرهوف, ماكس : العلوم والطب, تراث االسالم  (33)

 .499, ر  (1972 :بيروت)دار الطليعة للطباعة والنشر,  2طجرجيس فتح هللا, 
 .495مايرهوف, تراث االسالم, ر  (34)
؛ جرافسكي, اليكسي: 2/71تراث االسالم,  قنواتي, جورج: الفلسفة والتصوف وعلم الكالم,  (35)

االسالم والمسيحية, ترجمة خلف محمد الجراد, عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة 
 .41,ر215, العدد م(1999: الكويت)وافنون واالداب, 

انكليزي انضم لمدرسة طليطلة للترجمة اشتهر بوضعه أول ترجمة التينية للقران الكريم   (36)
يس دير كلوني بطرس المبجل. ينظر: يونش, لويس: العرب واوربا, تحت أشراف رئ

 .128ر
 .55ترند:   إسبانيا والبرتغال  , تراث اإلسالم, ر  (37)
؛ 18م, ر1979بدوي, عبدالرحمن: دور العرب في تكوين الفكر االوربي, بيروت,   (30)

العرب, ؛ لوبون, حضارة 2/1450بيرنيت: حركة الترجمة, الحضارة العربية في االندلس, 
 .677ر

 .73-78جرافسكي: المسيحية واالسالم, ر   (39)
 .   1/121غابريللي: تراث اإلسالم,   (48)
المعروف يوحنا االشبيلي وقيل ان اسم يوحنا بن داود اليهودي  -يوحنا هيبالنيس:  (41)

المنتصر كان من اشهر تراجمة القرن الثاني عشر وال يعرف بالتحديد اسمُه او بلدُه او 
يتكلم بها والمعروف عنه انه كان يترجم مباشرة من العربية الى االسبانية. اللغة التي كان 
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اشهر ترجماته  فصل في الطب انتزع من كتاب )سر االسرار( المنسوب ألرسطو(.ينظر : 
 .23, رم1959, العدد االول يناير 34, ملspeculumمجلة 

الم وفيلسوف يهودي تنقل ابا اسحاق ابراهيم بن الماجد بن عزرا اسباني ولد في طليطلة ع  (42)
اول من ترجم  1159, 1150خالل حياته بين فرنسا وانكلترا زار لندن في االعوام 

المؤلفات االسالمية الى العبرية ترجم ابن عزرا ثالث رسائل في النحو ورسالتان في التنجيم 
را بالعلوم وتعليق البيروني على جداول الخوارزمي. ينظر: لويس, برنارد, تارية اهتمام انكلت

 .188؛ مايرز, يوجين, الفكر العربي والعلم الغربي. ر4العربية, ر
سليمان بن جبيرول شاعر وفيلسوف من اعالم الفكر اليهودي في االندلس االسالمية ولد   (43)

ه( عرف عند العرب باسم ابي ايوب سليمان بن يحيى بن 412م/1828في مالقا عام )
طة  نظم عدة قصائد عبرية على نظام الموشحات جبيرول نز  الى سرقسطة ثم الى غرنا

كما نظم قصيدة تتناول النحو العبري على غرار الفية بن مالك كتب عدة كتب الفلسفة 
باللغة العربية ثم ترجمها الى العبرية عرفته اوربا من خالل كتابة )ينبوع الحياة( والجدير 

ينظر: غارودي, روجيه: اإلسالم في  بالذكر كانت كتبه خالية تمامًا من اي اشارة لليهودية.
)دار دمشق, دمشق, 1الغرب قرطبة عاصمة العالم والفكر, ترجمة ذوقان قرقوط, ط

 .02-01( ر1995
دي السي, اوليري: الفكر العربي ومركزه في التارية, ترجمة اسماعيل البيطار, بيروت,   (44)

علمي , مكتبة ؛ مظهر, جالل: حضارة االسالم واثرها في الترقي ال234م, ر1972
 .523ت(, ر د. :الخانجي, )القاهرة

 .359غيوم, الفريد: الفلسفة وعلم الكالم, تراث االسالم, ر   (45)
( وفي القبطية )ريف شمش( diakonos -كلمة سريانية تلفظ باليونانية )دباكونوس (46)

وجميعها تعني )خادم( فالشماس هو خادم الكنيسة وهو من يقوم بمعاونة الكاهن في اداء 
الخدمات الدينية والصلوات الكنيسة واول ذكر لوظيفة الشماس جاء في سفر )اعمال الرسل 

 السادس(. ينظر الموقع االلكتروني:
   http://www.arabhurch.com/forums/showthread.php?t=183 

 .497مايرهوف: تراث االسالم, ر   (47)
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 .543فارمر .اج .جي: الموسيقى, تراث االسالم, ر  (40)
 .578-569و: الفلك والرياضيات, تراث االسالم, ر كارا دي ف  (49)
, 4/5شعبان, ناديا ظافر: الفونسوا العاشر واالسالم, المجلة العربية السعودية, عدد  (58)

 .112-118م, ر1979
 .2/196فرنييه: العلوم, تراث االسالم,   (51)
 م اصبح1221راهب فرنسكاني من اصل ايطالي ولد في بانياريا من اعمال توسكانا عام   (52)

رئيسًا للرهينة الفرنسسكان ثم كاردينااًل ثم مندوب لبابا في مجمع ليون, اطلع على 
الترجمات العربية الفلسفية وصنف عدد من الكتب من الفلسفة يعد من كبار فالسفة الكنيسة 

 .1/119الكاثوليكية. ينظر: العقيقي, نجيب, المستشرقون, 
خيط البناء اما اصطالحًا فهي جداول فلكية  كلمة فارسية تعني لغًة مسطاره البنائيين او  (53)

تترتب وفق نظام خار لمعرفة مواقع النجوم الثابتة ومواقع الكواكب في افالكها وتعيشها 
وفق قوانين حسابية تمكن واضعها من معرفة االيام والشهور والتوارية الماضية والتنبؤ 

: الخطيب, مصطفى عبد بالكسوف والخسوف وهي من فروع علم الهيئة عند العرب. ينظر
م( 1996 :مؤسسة الرسالة, )بيروت1الكريم, معجم المصطلحات وااللقاب التاريخية, ط

 .26-25ر
 .116؛ غابريللي, تراث االسالم, ر68ترند: تراث االسالم, ر  (54)
؛ السامرائي, دراسات في تارية الفكر العربي, 53مظهر, جالل, حضارة االسالم, ر  (55)

؛ الدقاق, عمر: العلوم العربية في االندلس واثرها في اوربا, مجلة التراث العربي, 428ر
, ه1413/ ربيع االخر1992تشرين االول -13اتحاد الكتاب العرب, دمشق, السنه 

 .4, ر49العدد
 .500كارا دي فو, الفلك والرياضيات , تراث االسالم, ر   (56)
محمد بن احمد الراقوطي المرسي طبيب رياضي وموسيقي عالم منطقي يتقن عدة لغات   (57)

شهد سقوط مدينة مرسيه على يد الفونسوا ولفرط علمه وجاللة قدره وشغف الفونسوا العاشر 
سة التي بناها لتدريس العلوم للرياضة بعلوم العرب وعلمائهم عهد اليه باألشراف على المدر 
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م والتي ضمته طالب من مختلف 1299ه/667والفلكية االسالمية في حرسته عام 
االديان واللغات لدراسة الفلك والحساب والهندسة والموسيقا رحل الراقوطي الى غرناطة بعد 

وفاته موت الفونسوا العاشر ودخل في خدمة السلطان محمد الخامس بن يوسف النصري 
م. ينظر: ابن الخطيب, لسان الدين ابوعبدهللا 1344ه/744سنة 

م(: االحاطة في اخبار غرناطة, تحقيق: محمد عبدهللا عنان, 1374ه/776التلمساني)ت
؛ ابن حجر العسقالني, شهاب الدين 60-3/67ه(, 1393)مطبعة الخاتمي, القاهرة, 1ط

ة في اعيان المائة الثامنة, م: الدرر الكامن1449ه/052احمد بن علي بن جعفر)ت
م(, 1972: تحقيق: محمد عبد المعبد خان مجلس دائرة المعرف العثمانية, )الهند

دار  ,1؛ الخطابي, محمد العزي: الطب واالطباء في االندلس االسالمية, ط3/374-375
؛ ربييرا, خوليان, التربية االسالمية في 1/38(1900 :المغرب االسالمي, )بيروت

 .28-19م( ر1992: دار المعرف, )القاهرة ,2ترجمة الطاهر احمد مكي, ط االندلس,
 .354غيوم: الفلسفة وعلم الكالم, تراث االسالم, ر   (50)
م. اتقن عدة لغات منها العربية والعبرية 1235طبيب واديب اسباني ولد في بلنسية عام   (59)

, عين طبيبًا لملك واليونانية. درس الطب في جامعة نابولي ثم تعلم في باريس وبرشلونة
ارغون, اتهم بالسحر وااللحاد وطاردته محاكم التفتيش فحماه البابوات. صنف كتبًا كثيرة 
في الطب والكيمياء والتنجيم والالهوت وفسر االحالم متأثرا بالعربية, ترجم كتبًا عديدة منها 

طاين لوفا وكتب االسرار في الكيمياء للرازي, الصيدلة البي الصلت امية الداني ورسائل قس
؛ 1/121. ينظر: العقيقي, المستشرقون والتنصير, 1311ابي العالء بن زهير, توفي عام

؛ 118, ر)جدة: د.ت( 1, دار التوبة, طالنملة, علي بن ابراهيم, المستشرقون والتنصير
؛ مايرز, الفكر العربي والعالم العربي, 2/213السامرائي, مختصر تارية الطب, 

 .117ر
ي وضعه الشية الرئيس ابن سينا في امراض القلب وعالجها ترجمة برغنار مؤلف طب  (68)

البلنسي في اسبانيا ثم ترجم من قبل ارنولد فيالنوفا وشرحه باسم القلب البشري طبع ألول 
مرة في القرن الخامس عشر, ينظر: التليلي, عبدالرحمن, اثر الطب العربي في جامعة 
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م في ندوة العالمية لتارية العلوم عند العرب, مونبليه في العصر الوسيط, بحث مقد
؛ نصري, عبدالهادي, دور االندلس في 1/151, 1992, كتاب ابحاث الندوة, 1907

انتشار العلوم العربية الى اوربا, ابحاث الندوة العالمية الرابعة لتارية العلوم عند العرب, 
 .2/293, 1993كتاب ابحاث الندوة, 

 .207م( ر1975 :دارالثقافة, )بيروت 1صقلية, ط عباس, احسان: العرب في  (61)
 .226ابن جبير, الرحلة , ر   (62)
, 0فنيانوس, غسان: تاثير العرب في نهضة الفكر الغربي, مجلة التراث العربي, العدد  (63)

 .09ر
 .499مايرهوف, تراث االسالم,   (64)
فيلسوف والهوتي ايطالي ولد في مدينة اكويتني من اسرة نبيلة المانية. تعلم في ديرمونتي   (65)

كاسينو للرهبان البندكتيين درس على يد البرت الكبير بكولونيا وباريس, عمل مستشارًا 
م. تحتوي قائمة مؤلفاته على ثمانية وتسعين كتابًا 1323للبالط البابوي واعلن قديسًا عام 

الرد على الخوارج( تأثر بابن رشيد تأثيرًا كبيرًا. ينظر: العقيقي, المستشرقون, اشهرها )
 لة, المستشرقون والتنصير.م؛ الن1/117-110

 .581؛ مايرهوف, تراث اإلسالم, ر390غيوم, تراث اإلسالم, ر  (66)
هي قصر ادبية ظهرت في اوربا في بداية القرن الثاني عشر الميالدي باللغة الالتينية   (67)

ا اليهودي المتنصر بدرو الفونسو وهي غريبة في تسميتها وموضوعاتها ومصادرها كتبه
( ومعناها محاضرات الفقهاء. ينظر: اثر discipline clericalisوضعها تحت عنوان)

الباحثين, الهيئة المصرية العامة للتأليف من العرب واالسالم في النهضة االوربية, لجنة 
 .78م( ر1978 االسكندريه:والنشر, مكتبة االسكندرية, )

 .57ترند: تراث االسالم, ر  (60)
 .496مايرهوف, تراث االسالم, ر  (69)
, ؛ الهندي, عزيز احمد, تارية صقلية اإلسالمية05, فضل االسالم على اوربا, ر توا  (78)

 .184, ر. (1908 :امين توفيق الطبي الدار العربية للكتاب, )بيروت :ترجمة
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 543فارمر ,المسيقى ,تراث االسالم ,ر   (71)
م( فلكي اندلسي وعالم رياضي عاش في 1284ابو اسحق نورالدين البطروجي االشبيلي)ت  (72)

القرن السادس الهجري الثالث عشر الميالدي عرفه الالتينيين باسم )البتراجوس 
Alpetragiusلفلك ( عاصر ابن رشيد وكان تلميذًا البن طفيل اشتهر البطروجي بعلم ا

م. ينظر: 1531فصنف فيه كتب اشهرها كتاب الهيئة وطبع الول مره في البندقية عام 
م( 1963, د.مط )القاهرة: , تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلكخوري حافظطوقان, 

 . 65ر
 .500كارا دي فو, الفلك والرياضيات, تراث االسالم, ر  (73)
الرشد والتصريف للزهراوي والمنصوري  يهودي اسباني ترجم تلخير كتاب الرو  البن  (74)

للرازي يعود الفصل لترجمانه في تعريف اطباء اليهود الذين ال يعرفون العربية بعلم الطب 
 .465االسالمي. ينظر: الدوميلي, العلم عند العرب, ر

م عالم 1867ه/468امية بن عبدالعزيز بن ابي الصلت االندلسي ولد بداية عام   (75)
خ وطبيب, ميكانيكي كان اعلم اهل زمانه معرفة بعلم الهيئة والنجوم موسوعي فيلسوف, مؤر 

ه زار القاهرة واالسكندرية ثم عاد 407والموسيقى رحل الى تونس بعد سقوط طليطلة ىسنة
م.,. ينظر: المقري, نفة 1134ه/529الى تونس ليستقر في المهدية حتى وفاته سنة 

الحسن علي بن يوسف ؛ القفطي, جمال الدين ابو 532-1/538الطيب, 
( م1919, بزك( تارية الحكماء, تصنيف جوليوس ليبرت, )طبعة اليم1265/ه664)ت
ه(, مرآة الجنان وعبرة اليقظان, 760؛ اليافعي, ابو محمد عبدهللا بن اسعد)ت08ر

 . 194-3/193م( 1997 :دار الكتب العلمية, )بيروت, 1تحقيق خليل منصور, ط
 . 544-543فارمر, تراث االسالم, ر   (76)
 .    305-304غيوم, الفلسفة وعلم الكالم, تراث االسالم, ر   (77)
من اب يهودي فقير الحال. احب اللغة  م1083 عام يهودي من اصل الماني ولد بباريس  (70)

بقى العربية فدرسها على يد استاذه االلماني فريتاغ ثم في باريس على يد سلفتردي ساسي, 
في باريس لمدة عامين ثم رحل الى مصر مجمع فأخذ يجمع المخطوطات العربية ومنها 
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 تارية الهند  للبيروني كانت بداية نواة لخزانة الكتب الشرقية التي انشأها بنفسه في باريس, 
م اال انه استمر في عطائه العلمي, وترجمه فرنييه لكتاب )داللة الحاشرين( 1058عام

اءت في ثالثة اجزاء كما ترجم)الفلسفة العربية اليهودية( الى اللغة لموسى بن محجون وج
الفرنسية وله ابحاث قيمة في المجالت والمعاجم والموسوعات الفرنسية منها: تأثير اللغة 
العربية وآدابها في اللغة العبرية بعد التوراة ساسي. توفي سلمون موتك في باريس عام 

ز من المخطوطات والمؤلفات العربية ماال يقدر م بعد ان خلف خزانة حوت كنو 1067
؛ العقيقي, 656بثمن. ينظر: الكونت دي طرازي, خزائن المكتبة العربية في الخافقين, ر

 .1/101المستشرقون, 
 2/120بلسنر, مارتن: العلوم, تراث اإلسالم,   (79)
ه للعلوم الالتينيين في القرن الرابع عشر دفعه حبه وتقدير  المترجمينايطالي من اشهر   (08)

االسالمية للرحيل الى الشرق حيث استقر في دمشق لمدة ثالثين عام, فيها طبيبًا ثم عاد 
اتقن العربية فترجم كتبًا كثيرة اشهرها ابن النفيس)شر   1515الى مسقط راسه بادوا سنة

القسم الخار لقانون ابن سينا. ينظر: سزكين, فؤاد, محاضرات في تارية العلوم, جامعة 
 .22( رم1979 :محمد بن سعود االسالمية, )الرياض االمام

ابو الحسن علي بن محمد بن علي القرشي البسطي الشهير القلصادي ولد باألندلس عام   (01)
م رياضي مسلم اشتهر بعلم الحساب احد فقهاء المالكية عالمًا بالعروض 1442ه/035

ن شيخًا خالل رحلته والنحو والفقه حفظ للقران في صغره واخذ العلم عن ثالثة وثالثي
المشهورة الى الحجاز وبرز في علم الرياضيات وابدع في نظرية العدد وله فيها افتكارات 
والقلصادي اول من رسم الكسور وشر  بدقة طريقة ايجاد الجذور ألي عدد كان للقلصادي 
ر الريادة في استخدام الرموز في الجبر ذلك في كتابه)كشف االسرار عن علم الغيار( اشه

مؤلفاته سر  االرجوزة الياسمينية في الجبر والمقابلة.. ينظر: نفة الطيب في عصن 
؛ الحسن علي القلصادي 6/14؛ الضوء الالمع, السخاوي, 2/692االندلس الرطيب, 

الشركة , (: رحلة القلصادي دراسة, تحقيق: محمد ابو االجفانم1406/ه091االندلسي)ت
 .38, رم(1970 :التونسية للتوزيع, )تونس



 

 

 

725 

 

 حسن عبد صاحل د.أ  

 حسني عيل م.م حماسن

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

لة  آ دآب   دي  مج  رآهي   الف 
 خالل من الاوربية الهنضة يف دورها الرتمجة

 الإسالم تراث كتاب

 (وجوزيف شاخت أ رنودل توماس)

عمل في توسكانا, من  1526مهندس ورياضي ايطالي ولد في بورنمويانجال سنة   (82)
 خالل عصر النهضة استخدم الكسور  1572اهم اعماله نشرُه كتابًا في الجبر عام 
اغ قواعد المستمرة لحساب القيم التقريبية للجذور, ادخل فكرة االس والمجهول, وص

الموسوعة الحرة : الموقع اإللكترونيالحساب في االعداد المركبة. ينظر  
En.Wikipedia.Org/wiki/Rafael Bombeilli  

 .2/197؛ فرنييه, تراث االسالم, 581مايرهوف, العلوم والطب, تراث االسالم, ر  (03)


