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 چکیده

می، دوبارة عل« تولد»ويکرد تاريخ نگاران غربی در نگارش تاريخ دوره رنسانس در اروپا که آن را ر
دانند، رويکردی خالی از خطا و لغزش نیست فرهنگی، هنری، دينی، ادبی، سیاسی، و اقتصادی می

آورد، چرا که در خوانشی که از تاريخ را به ياد می« نويسندتاريخ را فاتحان می»و جمله معرو  
کنند. گويا رنسانس آغاز تمام اين دوره دارند، به تالش ديگران در دوران گذشته کمتر توجه می

تحوالت در دنیا بوده و پیش از آن هیچ اتفاقی نیفتاده و يا هیچ تالشی صورت نگرفته است. اين 
بر آن است تا با تمرکز بر چگونگی توسعة تاريخی جنبش ترجمة تولدو به اهمیت نقش جستار 

گیری رنسانس و تحوالت مرتبط با آن و چگونگی های ترجمه در شکلدنیای اسالم و جنبش
های مختلف علمی و فرهنگی و سیر آنها از دنیای اسالم به اروپا بپردازد. پژوهش ايجاد جريان

که زيست چند فرهنگی، کثرت زبانی و جو سیاسی مطلوب چگونه باعث  دهدحاضر نشان می
گیری جنبش ترجمه تبديل شده و در آن جمعی از شود تا شهر تولدو به مرکزی برای شکلمی

های متنوع علمی دانشمندان با ترجمة آثار مختلف راه را برای پیشرفت و توسعة علوم در حوزه
 سازند.برای دوران بعدی هموار 

 اسالم؛ تولدو؛ اسپانیا؛ جنبش ترجمه؛ مدرسه مترجمین؛ رنسانس.: هاکلیدواژه

  

                                                           

   *E-mail: alirezaomidbakhsh@gmail.com  
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 . مقدمه1

,Larousse   2و فرانسوی( Treccani, 2020  1واژه رنسانس ريشه در زبان ايتالیايی

به معنی  naissanceو ريشه  «3دوباره»به معنی  re-( دارد و متشکل از پیشوند 2011

بازگشت »، 5«احیا»نامة دهخدا برای رنسانس بربر آن  غتل .است «تولد»و  «4زايش»

دهد. را قرار می 9«تجديد حیات»و  8«تولد جديد»، 7«اعاده حیات»، 6«به زندگی

های فارسی رنسانس معادل «دورة نوزايش»و يا  «دورة نوزايی»، «دورة تجديد حیات»

قرون وسطی، از قرن شود که در اروپا، پس از پايان ای اطالق میدورههستند و به 

شود که میکند. معموالً گفته چهاردهم میالدی آغاز و تا قرن هفدهم ادامه پیدا می

رنسانس در اواخر قرن چهاردهم در ايتالیا آغاز شده و از قرن پانزدهم و قرن شانزدهم 

 ;Mikics, 2010: 260از ايتالیا به ساير کشورهای اروپای غربی رسیده است  

Cuddon, 2014: 598; Abrams, 2015: 338 ،در اين دوره هنرهای نقاشی .)

اند که در هیچ عصری سازی، معماری و ادبیات به سطحی از شکوفايی رسیدهمجسمه

های بسیاری برای ارائه (. تالشAbrams, 2015: 338نظیر آن ديده نشده است  

ن ريف را ايتعريفی موجز برای رنسانس صورت گرفته است، اما شايد بتوان آن تعا

رنسانس تولد دنیای مدرن از خاکستر دوران تاريکی، »گونه در يک جمله خالصه کرد. 

                                                           

1. Rinàscere 

2. Renaissance 

3. Again 

4. Birth 

5. Renewal 

6. Reawakening 

7. Revival 

8. New birth 

9. Rebirth 
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به عنوان کشف جهان و کشف انسان؛ و به عنوان عصر ظهور بی حد و مرز فردگرايی 

 (. Abrams, 2015: 338«  در زندگی، انديشه، دين و هنر است

 

های گسسته ه يا دوره. از قرون وسطی تا رنسان : فرآيندی پیوست1 1

 تاريخی؟

های کالسیک يونان و روم باستان در دوره رنسانس عالقه وافری به دانش و ارزش

های جديد، جايگزينی آيد. همچنین، دنیا شاهد کشف و اکتشا  قارهپديد می

شناسی کوپرنیکی به جای بطلمیوسی، زوال نظام ف ودالی و رشد تجارت و کیهان

های قدرتمندی مانند کاغذ و صنعت چاپ بود. با اين گیری نوآوریکاراختراع يا به

باره همچون انفجاری توان باور کرد که تمام اين رويدادها به يکمیحال، به سختی 

های مشابه اند. اخیرا،ً برخی از مورخان بر اين باورند که پیداکردن ويژگیرخ داده

قرون وسطی نیز ممکن بوده است و  های مختلف دراين دوران در افراد و مکان

و تا دورة رنسانس  داشتهها از قرون وسطی وجود همچنین، بسیاری از اين ويژگی

 ,Abramsاند  کردهای به نام رنسانس را انکار و در نهايت وجود دوره نیز تداوم يافته

از  ذکریای به نام رنسانس ت(. اين نظر ترديدآمیز نسبت به وجود دوره338 :2015

ی تاريخ« هایدوره»اين باب است که تاريخ همیشه فرايندی پیوسته است و وجود 

های صرفاً ابداع مورخان است. با وجود اين، تقسیم پیوستار زمانی به بخش

(. Abrams, 2015: 338شود  میشده باعث سهولت در مباحث تاريخی نامگذاری

 هایبريدن زمان به تکه»تاريخی و  «بندیدوره»ژاک لگا  بر اين باور است که 

و  نگاران با تبعیضاز تعصب نیست و اغلب، تاريخ« مبرا»و  «خنثی»قطعاً  «کوچک

 دهندمیهای ديگر اين کار را انجام ها نسبت به دورهدادن بعضی از دورهتر جلوهمهم
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 Le Goff, 2009: 2 .) ران بین دوشک توان دريافت که بیمیبا تکیه بر همین باور

جهل و تاريکی و پس از آن رنسانس از يک سو و عصر طاليی مسلمانان از سويی 

های ترجمه ( و جنبشHaskins, 1933: 4ديگر ارتباطی نزديک وجود داشته است  

ری گینقش بسیار مهمی در برقراری اين ارتباط و شکل  2و تولدو 1در بغداد، سیسیلی

 اند.تهداشتحوالت دورة رنسانس اروپا 

 

 . جنبش ترجمة بغداد2 1

شايد اغراق نباشد اگر بگويیم اهتمام به يادگیری، آموزش، ترجمه و همچنین، 

 مهمترينهای اصیل مسلمانان بوده است، چرا که تأسیس مدارس ترجمه از سنت

اند. جنبش های مسلمانان تأسیس شدهمدارس ترجمه معموالً در سرزمین

ی ترجمة تولدو، مورسیا و سويل در اسپانیا، مدرسه هاترجمه در بغداد، مدرسه

ترجمه پالرمو در پادشاهی سیسیل در جنوب ايتالیا، همگی بخشی از شبکة 

های مختلف مراکز ترجمه بودند که کار آنها ترجمه و انتشار آثار متنوع در حوزه

هجری قمری مصاد  با  145با تأسیس شهر بغداد در سال علوم و فلسفه بود. 

میالدی، به دست منصور دوانیقی، خلیفه عباسی، جنبش ترجمة بغداد با  762

 تالش خاندان ايرانی برمکیان پس از گذشت سه سال در اين شهر شکل گرفت

 Gutas, 1998: iالحکمهبیتالرشید و فرزندش مأمون (. برمکیان در زمان هارون 

ن علمی از زبان فارسی يا خانة حکمت را بنا نهادند که در آن تعداد زيادی از متو

میانه يا پهلوی و سپس از هندی، سريانی و يونانی به عربی ترجمه شدند. روزبه 

آورترين نويسندگان و پور داووديه، معرو  به ابومحمد عبداهلل ابن مقفع، از نام

                                                           

1. Sicily 

2. Toledo 
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های او از فارسی میانه به عربی مترجمان اين جنبش بود که از میان ترجمه

ألدب ا  سخنوری بزرگ، نامهآيین ،تاجنامة انوشیروان، دمنهکلیله و توان به  می
، 1( اشاره کرد. به گفته ديمیتری گوتاساألدب الصغیر  خُرد سخنوری( و الکبیر

ر د انديشه يونانی، فرهنگ عربیاستاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه يیل درکتاب 

ن باستان در اواخر قرن دهم میالدی تقريبا تمامی آثار علمی و فلسفی يونا

های مختلف از جمله اخترشناسی، شیمی، فیزيک، رياضی، طب و فلسفه حوزه

(. در جايی که مسلمانان در بغداد Gutas, 1998: iبه عربی ترجمه شده بودند  

های ترجمه با جديت تمام مشغول يادگیری و ترجمة علوم مختلف و ديگر مدرسه

ه گفتة گوتاس، شهرهای اروپا همچون های علوم و فلسفه بودند، بدر تمامی حوزه

بردند به سر می« عصر تاريکی»بیزانس که پايتخت امپراطوری روم شرقی بود، در 

ای نسبت به مطالعه و انتشار آثار و از نیمة قرن هفتم میالدی تقريباً هیچ عالقه

(، اما با آغاز قرن دهم میالدی Gutas, 1998: 177غیرمذهبی وجود نداشت  

 اولین اومانیسم»با نام « دورة نوزايی»ای علمی به تدريج آغاز شدند و هفعالیت

بر اين باور  3(. اگر چه پل المرلGutas, 1998: 177  را پايه نهادند 2«بیزانس

است که اين شکوفايی يا نوزايی تحت تأثیر مسلمانان نبوده است، اما گوتاس به 

ها از بیزانسی»ارد که دشمارد و اذعان میوضوح اين نظريه را مردود می

اند و آشکارا تحت تأثیر های علمی ترجمه در بغداد کامالً آگاهی داشتهجنبش

 (.Gutas, 1998: 178«  اندآنها قرار گرفته

 

                                                           

1. Dimitri Gutas 

2. First Byzantine Humanism 

3. Paul Lemerle 
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 . جنبش ترجمه سیسیلی3 1

 1140توان بررسی کرد. دورة اول از سال جنبش ترجمه سیسیلی را در دو دوره می

 1166تا  1154راجر دوم و دورة بعدی از سال  میالدی تحت پادشاهی 1154تا 

تحت پادشاهی پسر او ويلیام اول است. هر دو پادشاه در دوران حکومت خود با 

راهم ای را فتکیه بر مدارا و رواداری نسبت به مسلمانان، فضای سیاسی و فرهنگی

کردند که باعث رشد و شکوفايی علوم مختلف شد. مسلمانان در دربار و حتی در 

(. چنین فضای Birk, 2017: 4ها نیز دارای مشاغل مختلفی بودند  دادگاه

ا نگاران را بر آن داشته است تچندفرهنگی که در سیسلی حاکم بوده، همیشه تاريخ

های مختلف نام از اين شهر به عنوان الگويی برای همزيستی میان اديان و فرهنگ

اولین »ز هومر هسکینز سیسیلی را (. چارلBirk, 2017: 4ببرند و آن را بستايند  

ی دولت مدرن و شهر مدارای مذهبی، تبادالت فرهنگی و رويای عینیت يافته

(. سیسیلی در آن زمان شهری Birk, 2017: 4«  داندمی 1آمیزهمزيستی مسالمت

های حکومتی همه به سه کتیبهسه زبانه بود که در آن مدارک سلطنتی، نمادها و 

(. ترجمة آثار نیز به اين Molinini, 2009: 195نی و عربی بودند  ، يونازبان التین

توان به هنری آريستیپوس شد. از مترجمان مشهور اين جنبش میسه زبان انجام می

(. آريستیپوس در سال Molinini, 2009: 195  و درياساالر يوجنیوس اشاره کرد

ترجمه کرد و يوجینیوس  افالطون را از يونانی به التین منوو  فیدومیالدی  1156

 :Molinini, 2009را از عربی به يونانی ترجمه کرد   دمنه کلیله و  1162در سال 

های سازیدر ادامه، به معرفی جنبش ترجمة تولدو و جايگاه آن در زمینه(. 195

 پردازيم.علمی فرهنگی رنسانس می

 

                                                           

1. Convivencia 
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 بحث و بررسی: جنبش ترجمه تولدو. 2

شود که در آن میبه جنبشی اطالق  1مان تولدوجنبش تولدو يا جنبش مترج

گروهی از دانشمندان قرن دوازدهم و سیزدهم میالدی در شهر تولدو با همکاری 

يکديگر بسیاری از مهمترين آثار فلسفی و علمی را از عربی به التین و بالعکس 

ن یآثار انديشمندان مسلمان همچون ابن سینا، فارابی، کندی به الت .ترجمه کردند

و آثار انديشمندان يونان باستان از جمله افالطون، ارسطو، بقراط، جالینوس، اقلیدس 

و بطلمیوس به عربی در اين مدرسه ترجمه شدند. جنبش ترجمه تولدو نزديک به 

چهار قرن پس از جنبش ترجمه بغداد در ايران که بین قرون هشت تا ده میالدی 

حاکی از پیشتازی مدرسة ترجمة بغداد، فعال بود کار خود را شروع کرد که اين 

ايرانیان و مسلمانان در اين زمینه است. اکثر مورخان بر اين باورند که فرهنگ و 

تمدن اسالمی از قرن هشتم تا يازدهم میالدی در اوج شکوفايی بوده و نقش واسط 

را در انتقال تمدن يونانی به اروپای قرون وسطی به عهده داشته است  قريشی، 

 : (Minowa, 1990: 54، مورخ تاريخ علم می نويسد  2جرج سارتن(. 34 :4139

در نیمه نخست قرن دوازدهم میالدی، در اروپا سه جريان مهم در ترجمه وجود داشت: »

از عربی به التین، از عربی به عبری و از يونانی به التین. جريان اول، يعنی از عربی به 

 آموزیِ اروپایر از دو جريان ديگر بود و مبین دانشتر و به لحاظ کمی بزرگتالتین مهم

دهد که تمدن اسالمی نزد يهوديان غربی از تمدن اسالمی است. جريان دوم نشان می

ی واسطهآموزی بیاروپای مسیحی مقبولیت داشته است و جريان سوم حاکی از دانش

  .«اروپای غربی از تمدن يونانی است

                                                           

1. Escuela de traductores de Toledo 

2 .Sarton, George 
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سپ   انیا، در کرانه رود تاخو، مرز بین جهان مسیحی و  شهر تولدو واقع در مرکز ا

ــتراتژيک خود از اهمیت ويژه        ای برخوردار جهان عرب بود و به دلیل موقعیت اسـ

میالدی اين شهر توسط مسیحیان از سیطرة مسلمانان خارج        1085بود. در سال  

ــ که خود ترکیبی از يونانی،      سلمانان عرب را ـــ شد که دانش م و به کانونی بدل 

ــ به اروپای مسیحی انتقال داد    فا (. برای Haskins, 1933: 14رسی و هندو بود ــ

آشـنايی با محیط فرهنگی حاکم بر تولدو در آن زمان بايد تاريخ اسـپانیا را از قرن   

ــال   ــت، مطالعه کرد. در س ــپانیا اس  711هفتم میالدی که زمان ورود اعراب به اس

ــهر تولدو يا تولتوم ــپانیا،  به ال 1میالدی اعراب شـ تین( را که اولین پايتخت هیسـ

شاهی ويزيگوت  شهرت   49utiyahQ-alIbn :2011 ,، بود، فتح کردند  2هاپاد (، اما 

گردد که در آن زمان نوعی از تجديد فرهنگی اين شهر به قرن ششم میالدی برمی   

سوم     شورای  صمیم  در تولدو  3حیات هنری و ادبی را تجربه کرده بود، هر چند با ت

های يهوديان و اجبار آنها به پذيرفتن و به طبع آن آزار و اذيتمیالدی  589ســال 

(. بنابراين، Tejada, 1850: 25الشعاع قرار گرفت  یت، اين شهرت تحتدين مسیح

تا قرن هجدهم میالدی اســت که تولدو تبديل به پايتخت ســیاســی  589از ســال 

 شود که در آن کلیسا و دولت هويت واحدی را تشکیل دادند.میپادشاهی 

                                                           

1 .Toletum 

ستروگوت ويزيگوت. 3 صلی گوت   ها در کنار او شاخه ا شکیل می ها دو  های غربی  هر دو از اقوام ژرمن دانند وها را ت

ستقرار ويزيگوت  شم میالدی باز می     بودند. ا ش شبه جزيرة ايبری به قرن  سال     ها در  سلمانان در  گردد و با حمله م

 رسد.  میالدی به اتمام می 711

شد که با محوريت نهاد کلیسای    گیری سیاسی و حقوقی حاکمیتی اطالق می  . شوراهای تولدو به جلسات تصمیم   4

ــاهی ويزيگوت ــال   ها برگزار میکاتولیک در پادش ــورای تولدو در س ــومین ش میالدی و آخرين و يا   589گرديد. س

برگزار  ( 586-601شورای سوم تولدو در زمان سلطنت رکاردو      میالدی برگزار شد.  702هجدهمین شورا در سال   

می  عنوان دين رس سیحیت کاتولیک به يافتن مهای اتخاذشده در آن شورا رسمیت   شد که يکی از مهمترين تصمیم  

 و اجباری پادشاهی ويزگوت بود.  

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AIbn+al-Qu%CC%84%E1%B9%ADi%CC%84yah%2C+Mu%E1%B8%A5ammad+ibn+%CA%BBUmar%2C&qt=hot_author
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ــپانیا که هفت قرن به طول انجامید و طی آن ب            ــور اعراب در خاک اسـ ا حضـ

شکل گرفت، در سه برهة    1همکاری مسلمانان، مسیحیان و يهوديان تمدن اندلس  

ــهر کوردوبا  میمختلف  ــی قرار گیرد. شـ که اعراب آن را قرطبه    2تواند مورد بررسـ

ــلطه بنی  ، (Ibn al-Qutiyah, 2011: 49 نامیدند    می ــتن   تحت سـ با داشـ امیه، 

نه    خا ــتور خلیفه حکم دوم      کتاب به دسـ که  با  ( 915-976ای غنی  در قرن دهم، 

ــط نمايندگان        جمع ــر جهان توسـ ــراسـ او در  آوری چندين هزار جلد کتاب از سـ

شت         شد، به پايتخت فرهنگی تبديل گ سیس  شق تا سکندريه، قاهره، بغداد و دم  ا

 Manzano, 2013: 229)   ــال فايی که بین سـ ــلطنت   976تا   929های  . خل سـ

ــاعدت      ای به جمع کردند، اهتمام ويژه  می ــتند و با مسـ ــخ خطی داشـ آوری نسـ

ــخه   ــمندان و مترجمان متون يونانی به عربی، نسـ ــان به جدانشـ ــتجو و نويسـ سـ

ــال  جمع ــخ خطی پرداختند، اما در س میالدی، خالفت کوردوبا را  1031آوری نس

شاهی و طايفه    3بربرها های کوچک با سرنگون کردند و خالفت اموی تبديل به پاد

شد. علی     سی، اداری و فرهنگی  سیا سقوط خالفت اموی، همین  خودمختاری  رغم 

ــاهی   یت      پادشـ عال به ف ــخ خطی و جمع های فرهنگی های کوچک نیز  آوری نسـ

های جديد، شـــهر تولدو يکی از دانشـــمندان ادامه دادند. در میان اين پادشـــاهی

 رود.میترين مراکز به شمار برجسته

                                                           

سپانیايی  1 شبه جزيره ايبريا    می Al-Ándalus. اندلس که در عربی االندلس و به ا سلمانان در  گويند، نام قلمرو م

 میالدی است. 1492تا  711از سال 
2 .Cordoba 

شمال افريقا به ويژه مراکش، الجزاير، صحرای غربی،    بربرها يا آمازيغ ها گروه قومی بیابانگرد و بوم  .3 ی مناطقی از 

  تونس و لیبی بودند.

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AIbn+al-Qu%CC%84%E1%B9%ADi%CC%84yah%2C+Mu%E1%B8%A5ammad+ibn+%CA%BBUmar%2C&qt=hot_author
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و  1080های مسیحیان، يعنی بین سال 1در طول تاريخ طوالنی فتح دوبارة

اين  های مهمی از لحاظ نظامی و سیاسی حاصل شد که ازمیالدی پیروزی 1130

و تولدو در  3توسط رودريگو دياز دويوار 1094در سال  2میان به بازپسگیری والنسیا

در  .(Guichard, 2001: 77  توان اشاره کردمیششم  4توسط آلفونسو 1085سال 

اين فتوحات، مسیحیان سعی کردند که هويت اسپانیای ويزيگوت را احیا کرده و 

 یا تبديل کنند. کوردوبا را به پايتخت فرهنگی اسپان

حاکمان محلی جديد همچون پیشینیان عرب خود، سیاست تساهل و تسامح را 

های مختلف سرلوحه ها و اقوام مختلف با ريشهدر سرزمینی متشکل از پادشاهی

داد در مقابل پرداخت خراج، حق میخود قرار دادند. اين رويکرد به يهوديان اجازه 

ه باشند. اعراب نیز قضات، قوانین، مساجد و مناسک مناسک دينی خود را داشت انجام

بر يهوديان و مسلمانان، دو دسته بومی نیز در اين  شرعی خود را داشتند. عالوه

هايی که در اندلس بدنیا آمده و کامالً عرب بودند و ها ساکن بودند: آنسرزمین

اعراب از جمله های بومیانی که از قبل مسیحی مانده بودند، اما برخی از ويژگی

شده(  عرب 5مستعربها گفتن را پذيرفته بودند و به عربی به آنعربی سخن

ها، در طول قرن يازدهم، بسیاری از . عالوه بر اين(Pharies, 2015: 43  گفتندمی

 ها فرانسوی بودند به اسپانیا سفر کرده بودند.های مسیحی که اکثريت آنکشیش

زيربنای خوبی برای خلق و مناسب سیاسی کثرت زبانی، چندفرهنگی و ج

ها را در دو برهه زمانی توان آنمیشده پديد آورده بود که ای از آثار ترجمهمجموعه

ادامه دارد، آثار فلسفی به  1187تا  1130کرد. در دورة اول که از سال  بررسی
                                                           

1 . Reconquest 

2 .Valencia 

3 . Rodrigo Díaz de Vivar 

4 . Alfonso VI 

5 . Mozarabic 
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ط با ، ترجمة آثار مرتب1287تا  1252التین ترجمه شد و در دورة دوم، از سال 

 علوم محض غلبه يافت.

 

 . مدرسه تولدو 1 2

مدرسة ترجمة تولدو  تنها يکی از معدود مراکز ترجمه بود که به علت تولید زياد 

آمد. مهمترين مدارس شده از مهمترين مراکز ترجمه به حساب میآثار ترجمه

ترجمه معموالً در مناطقی بودند که توسط مسلمانان تسخیر شده بود. در جنوب 

ايتالیا، مدرسه ترجمة پالرمو و در پادشاهی سیسیل و شبه جزيرة ايبريا، مدارس 

ترجمه سويل و مورسیا، که در قرن سیزدهم تأسیس شده بودند، از مهمترين اين 

شدند و های مدرسه تولدو شمرده میدهندة فعالیتمدارس بودند که به نوعی ادامه

ها انتشار هايی بودند که کار آنهمگی بخشی از شبکة مراکز ترجمه و صومعه

 نوشته از عربی به التین در سراسر قلمرو مسیحیت بود. های دستترجمه

افرادی که در اين مراکز به ترجمه مشغول بودند، فقط از تولدو و يا شبه جزيرة 

ايبريا نبودند، بلکه از کشورهای مختلف همچون انگلیس، فرانسه و ايتالیا به تولدو 

ها در ايبريا در طول قرن دوازدهم میالدی د. از اين میان، تعداد انگلیسیآمده بودن

 ,Kritzeck اشاره کرد  1توان به ادالرد باثیمیها خیلی بیشتر بود. از مشهورترين آن

. از مترجمان فرانسوی که از منطقة معرو  به گال از فرانسه آمده بودند (51 :1964

در مونپلیه فرانسه شايد از بقیه مشهورتر باشد ، دانشجوی پزشکی 2مارک تولدويی

 Kritzeck, 1964: 111)توان اشاره می 3يیها نیز  به جرارد کرمونا. از میان ايتالیايی

                                                           

1 Adelard of Bath 

2 Mark of Toledo 

3 Gerard of Cremona 
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.  از دالماسی  که اکنون کشور کرواسی است( نیز نام (MacKay, 1999: 86  کرد

ر نهايت، عالوه بر . د(.(Kritzeck, 1964: 32 قابل توجه است  1هرمان دالماسیايی

اين افراد، دانشمندان، مترجمان و مسافران زيادی برای يادگیری علومی که از عربی 

 آمدند. به التین ترجمه شده بود، از کشورها و مناطق مختلف به آنجا می

شدند به اهدا  و نیازهای مختلف مترجمان و مخاطبان تنوع آثاری که ترجمه می

که يک روحانی  (1257ـ1175  2تیل، برای رامون پنیافوربستگی داشت. به عنوان مثا

 های جواندومینیکن بود، مطالعة آثار کالسیک در الهیات برای آموزش به کشیش

 3ارجمند. در حالی که برای پدرو (Kritzeck, 1964: 53 ضرورت و الويت داشت 

گ فقط در فرانسه، که باور داشت جن 5صومعه کلونی 4ريیس راهبان، (10921156 

ذهبی متون مدر میدان نبرد نیست و بايد از مذهب به دشمن تسلط و غلبه پیدا کرد، 

در مورد اسالم و مسلمانان بود که اهمیت زيادی داشت. به همین دلیل، به تولدو سفر 

را که يک مسیحی عرب بود، به  7عبدالمسیح ابن اسحاق کندی 6کرد و ترجمة رسالة

 .(Kritzeck, 1964: 31 داد يکی از اساتید ترجمه سفارش 

شدند و همچنین هايی که برای ترجمه متون عربی استفاده میبرمبنای زبان

تاريخ دويست سالة مدرسة ترجمة تولدو يعنی از دهم،  8نقش کلیسا و شاه آلوفنسو

توان به دو دوره تقیسم کرد. در میابتدای قرن دوازدهم تا اواخر قرن سیزدهم را 

                                                           

1 Herman of Dalmatia 

2 Ramon of Penyaforte 

3 Peter, the Venerable 

4 Abbot 

5 Cluny 

6 .Apology of al-Kindiای است شامل مجادالت مذهبی با تکیه بر شبهاتی که در دين اسالم وجود دارد.: رساله 

 ( اشتباه نشود.801-873با فیلسو  مشهور، ابويوسف ابن اسحق کندی  . 2
8. Alfonso X of Castile 
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، مس ول نگهداری مرکزی در (1152ـ1125  1رايموندتولدو قف اعظم دورة اول، اس

به آن که کلیسای جامع تولدو بود که سازماندهی و اجرای اصالحات کلیسا را 

شروع  3گفتند و از قرن يازدهم به دستور پاپ گرگوری هفتممی 2اصالحات گرگوری

های اصلی آن . يکی از نگرانی(MacKay, 1999: 86  شده بود، به عهده داشت

بود که بتوانند کلیسا را رهبری کنند. برای  و نخبگانی زمان، آموزش انديشمندان

هايی را برای آموزش و پرورش ها بايد فعالیتاين منظور کلیساهای جامع و اسقف

 آمدند،کردند که از مناطق و کشورهای مختلف به تولدو مینخبگانی طراحی می

 های زيادی در اين شهر تاسیسسط مسلمانان کتابخانهچرا که پس از فتح تولدو تو

شده بود که مملو از نسخ خطی ارزشمندی بودند و مطالعة آنها يکی از اهدا  

 آموزشی کلیساهای جامع بود.

 4های رومیهای فرهنگی زبانی متنوعی همچون زبانشهر تولدو دربرگیرندة گروه

و فرانسه(، عربی و عبری بود. بخش قابل  از جمله ايتالیايی، اسپانیايی، پرتغالی 

کردند. هنگامی که در سال توجهی از ساکنان اين منطقه به دو و سه زبان تکلم می

های جنوبی اندلس يا آفريقای شهر سقوط کرد، اکثريت عرب به ساير استان 1085

رغم خروج آنها، ، هرچند علی(Le Goff, 2009: 74شمالی عقب نشینی کردند  

ها و يهوديان صحبت با زبان عربی همچنان ادامه داشت و توسط مستعرب ارتباط

 کردند وشد. بنابراين، اين دو گروه کسانی بودند که در مراکز ترجمه کار میمی

های رومی، يا التینِ خواندند و آن را به صورت شفاهی به زبانمتون را به عربی می

جم دومی آن را به التین کلیسايی يا متر. در همین حین، کردندعامیانه ترجمه می

                                                           

1. Don Raymond, Archbishop of Toledo 

2. Gregorian Reforms 

3. Gregory VII 

4. Romance languages 



 1399پايیز و زمستان ، 12، شمارة 7سال علم زبان؛  406

 

در شد و . به عبارتی، يک اثر توسط دو مترجم ترجمه میکردترجمه می 1ايتالیايی

 چنین مواردی زبان التین حلقه واسط انتقال دانش بود.

 1252دورة دوم اختصاص به مدرسة مترجمین آلفونسوی دهم دارد که از سال 

کند و در مقايسه با دورة قبلی هم ادامه پیدا میشود و تا پايان قرن سیزدمیشروع 

های اطالعات بیشتری در مورد آن وجود دارد. مانند دورة اول، دو مترجم نسخه

های رومی و ديگری به التین اند: يکی آنها را به زبانکردهخطی عربی را ترجمه می

ال  کرده که اين مترجم دوم نقش يک منشی را داشته است، برخترجمه می

. از آنجا که جمعیت (Bistué, 2020: 120  مترجمین دورة اول که دانشمند بودند

ای از دربار که آمدند، به حداقل رسیده بود، نمايندهدانشمندانی که به تولدو می

اين است  شد. ويژگی مهم ديگر اين دورهباسواد و فرهیخته بود، جايگزين آنها می

 ,Bistué شد مچون اسپانیايی و فرانسوی شروع های بومی، هکه ترجمه به زبان

سازی در .  به عبارت ديگر، کلیسا جايگاه ويژة خود را برای فرهنگ(122 :2020

کند  و دهد، اگرچه اين جايگاه را به صورت کامل رها نمیاختیار ديگران قرار می

 ت.ای برخوردار اسزبان التین تا اواسط قرن نوزدهم همچنان از اهمیت ويژه

 

 مترجمان مدرسة تولدو. 2 2

رايج میان  2شد، پديدة دوزبانگونگیدر قرن دوازدهم که ترجمه به چند زبان انجام می

دانشمندان از مهمترين مسائل ترجمه بود، چرا که با درنظرگرفتن زبان عامیانه از يک 

تین های عربی، السو و زبان نوشتاری يا کالسیک از سوی ديگر، کار ترجمه در زبان

ه ها کها مشکالت بیشتری داشت. به عنوان مثال، در بسیاری از ترجمهو ديگر زبان

                                                           

1. Ecclesiastical or Italian Latin 

2 .Disglossia 
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عربی زبان مبدأ و التین زبان مقصد بود، اسپانیايی بومی، زبان واسطه برای ترجمه 

بود. مشکلی که در چنین مواردی وجود داشت اين بود که مترجم يهودی يا مستعرب 

ز کرد. اای به صورت شفاهی ترجمه میبومی و محاورهمتن نوشتاری عربی را با زبان 

کرد، بايد آن را به التین طر  ديگر، مترجمی که اين ترجمه شفاهی را مکتوب می

نوشت. با توجه به اين که اکثر اين مترجمان اسپانیايی بودند، نوشتاری يا کالسیک می

و، ترجمه آثار ری. ازاينباطبع به زبان اسپانیايی بومی تسلط داشتند نه التین نوشتار

در فضای چندزبانی آن دوره، حداقل، با دو نوع دوزبانگونگی مواجه بود، زيرا کسی که 

داد، آشنايی به زبان نوشتاری عربی نداشت و میترجمه را به صورت شفاهی انجام 

نوشت، آشنايی به زبان نوشتاری التین نداشت. عالوه کسی که ترجمه شفاهی را می

مشکل، تفاوت روش در خواندن عربی که از راست به چپ و التین که برعکس بر اين 

شد. درنتیجه، پرداختن به اين مشکالت خود بخشی از دانش و بود، مزيد بر علت می

 يادگیری در ترجمة آثار آن زمان بود. 

در دورة اول مدرسة تولدو، که زير نظر اسقف اعظم، ريموند تولدويی تاسیس 

، اسقف (1181ـ1110  1ة تولدو با مديريت دومینگو گونديسالووشد، مرکز ترجم

 3خوآن آونداود اسپانیايی 1180تا  1130های و بین سال شکل گرفت 2اعظم کوئالر

 :Bistué, 2020گفتند، با گونديسالوو همکاری کرد  هم می 4که به او جان سويلی

الش و پشتکار به جايی دانست، اما با ت. جالب است که او در ابتدا عربی نمی(121

شده توسط ابن سینا را ترجمه کرد. از ديگر آثار ترجمه 5متافیزيکرسید که کتاب 

                                                           

1 . Domingo Gundisalvo 

2 . Cuellar 

3 . Juan Avendaud of Spain 

4 . John of Seville 

5 .Metaphysics 
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،  3العقل ماهيةرسالة فی ، 2عیون المسائل، 1احصاءالعلوم توان به کتابمیگونديسالوو 

 7کتاب تعاريف، 6از اسکندر افروديسی 5در باب عقلفارابی، رساله  4ةتحصیل السعاد

عالوه بر آثار . (Bistué, 2020: 121اشاره کرد   8سحاق ابن سلیمان اسرائیلیاز ا

روهی حرکت گشده، گونديسالوو پنج رساله نیز نوشته است که عبارتند از: ترجمه
که  13بندی علومطبقهو  12، در باب روح11، درفناناپذيری10در باب وحدت، 9جهانی

 شود. میمهمترين اثر وی محسوب 

همکاری خود  1130 شده، که از ساليهودی مسیحی اسپانیايی، 14خوآن آونداود

يکی از مهمترين نمايندگان يهوديان در انتقال را با مرکز ترجمة تولدو شروع کرد، 

ارتند شدة او عبهای يونانی ـ عربی به غرب بود. بارزترين آثار فلسفی ترجمهانديشه

 سف ابن اسحاق کندی، کتابابو يو 15العقل و اإلبانه عنه ماهیةفی از: کتاب 

                                                           

1 . De scientiis 

2  . Fontes questionum 

3 .De intelectu 

4 . Liber excitativus ad viam felicitatis 

5 .De intellectu 

6 . Alexander of Aphrodisias 

7 . Liber de Definicionibus/Definitionibus 

8 . Isaac Israeli ben Solomon 

9 . De processione mundi 

10 .De unitate 

11 .De inmortalitate 

12 . De anima 

13 . De divisione philosophiae 

14 .Juan Avendaud of Spain 

15 .De intellectu 
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های سرچشمه ،2اثر قسطا بن لوقا 1در باب تفاوت بین روح و روانفارابی،  احصاءالعلوم
 .ابن سینا5 در باب روحو  4اثر سلیمان بن گبیرول، 3حیات

بود که بین سالهای ( 1187ـ1114  6اولین مترجم متون فلسفی جرارد کرمونايی

های چندزبانه آثار بسیار ارزشمندی ان و مستعرببا گروهی از يهودي 1175تا  1167

علمی و فلسفی را از عربی به اثر را ترجمه کردند. وی در مجموع بیش از هفتاد 

آغازين متون  هایاز مهمترين ترجمه 8اقلیدس 7اصولالتین ترجمه کرد. ترجمة 

ن اره کرد: متوتوان به اين آثار اشمیهای متون فلسفی علمی او بود. از میان ترجمه

ابن  11، قانون10، در کون و فساد9طبیعیاتفلسفه طبیعی ارسطو از جمله: فیزيک، 

در  ،متونی در مورد زمان، و شناخت حسی و رشد از اسکندر آفروديسی؛ سینا
از  14، در تعريف فن برهان منطقی13، در باب خواب و رويا12های پنج گانهماهیت
 15کتاب االسطقسات فارابی و احصاءالعلوم  بابو يوسف ابن اسحاق کندی، کتاآثار 
 .اسحاق ابن سلیمان اسرائیلی از

                                                           

1 . De differentia inter animam et spiritum 

2 . Qusta ben Luqa 

3 .Fons vitae 

4 . Solomon ibn Gabirol 

5 .De animae 

6 .Gerard of Cremona 

7 .Elements 

8 . Euclid 

9 . De naturali auditu tractatus VIII 

10 . De Generatione et Corruptione 

11 .Canon 

12 . De quinque essentiis 

13 . De somno et visione 

14 . De ratione 

15  . De elementis  
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بود که مشهورترين  1کرد، ادالرد باثیاولین مترجم خارجی که در تولدو کار می

 4يابچرخة ستاره نیز  3خوارزمی بود. هرمان دالماسی 2جداول اختریترجمة او 

مترجم ديگر مارک جمه کرد. اقلیدس را تر هندسةبطلمیوس و دوازده بخش اول 

بود، که متولد تولدو بود و عربی را آن جا يادگرفته بود. وی به واسطه اين  5تولدويی

راط های خطی پزشکی يونانی بقکه دانشجوی پزشکی در مونپلیه فرانسه بود، نسخه

های تولدو موجود بودند، از عربی به التین ترجمه و جالینوس را که در کتابخانه

کار اين مترجمان و ساير مترجمان که به تولدو رفت و آمد داشتند، بازسازی  کرد.

های نوظهور پسارومی در اروپای های باستان و فرهنگزنجیرة ارتباطی بین انديشه

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرون ای که به علت تالطمغربی بود؛ زنجیره

 پنجم و ششم میالدی شکسته شده بود.

 

 مدرسة ترجمة آلفونسو دهم در تولدو. 3 2

، پادشاه کاستیل، ل ون و گالیسیا، که به او لقب (1284ـ1211آلفونسو دهم  

اند، شاعر و موسیقیدان بود. چون به هنر و ادبیات عالقمند بود، نیز داده« حکیم»

، برای حمايت و توسعة آموزش و يادگیری 1284تا  1252در دوران سلطنت خود، از 

ت شايان توجهی انجام داد. به همین دلیل اقدامات او باعث ارتقاء و بهبود اقداما

چشمگیری در وضعیت ترجمه در مقايسه با دورة قبل شد. وی عالوه بر آثار ادبی، 

طور که در باال اشاره شد، ای از آثار علمی و فلسفی را ترجمه کرد. همانمجموعه

ند که نقش واسطه داشتند، اما به دستور هايی بودتبار صرفاً زبانهای رومیزبان
                                                           

1 . Adelard of Bath 

2 . Astronomical tables of Siddhanta 

3 . Herman of Dalmatia 

4 .Plansphere 

5 . Mark of Toledo 
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تبار عامیانه نیز رايج شد. استفاده از زبان های رومیآلفونسو دهم ترجمه به زبان

د شدة قبلی در تضاد بود، باعث ايجاعامیانة بومی برای نوشتن که با سنت تثبیت

شد و اين حاکی از ارادة پادشاه برای وحدت سیاست داخلی قوی و يکدست می

های متفاوت فرهنگی بود. سنت جديد ترجمه ادشاهی اسپانیا و تحکیم آن در پايگاهپ

گذاری شده بود، ريشه در عالقة او که توسط آلفونسو دهم در دوران سلطنت او پايه

های مختلفی داد ترجمه کنند، حوزهمیبه علم و دانش داشت. آثاری که او دستور 

لوم، ادبیات، اخترشناسی و حتی سرگرمی. گرفت: حقوق، تاريخ، عرا دربر می

تبار به التین های رومیهای ترجمه از زباننمونهترجمة آثار اين دوره در همچنین، 

 خورد. يا فرانسوی، ترجمة مجدد يا بازتولید ترجمه نیز به چشم می

تنوع آثاری که تحت حمايت پادشاه قرار گرفته بودند نشان از تمايل او به 

 ارث رسیده از اعراب، در متن سیاست فرهنگی با تمايالت  جذب دانش به

 گیری فرآيندی بود که بتواندشده حاکی از شکلگرايانه بود. نوع آثار ترجمهملی

 ها ازهای حکومت و اعمال قدرت شاه به او کمک کند. اکثر ترجمهدر تحکیم پايه

ها نسوی نیز در بین آنهای التین و فرامتون عربی بود، اگرچه برخی از آثار زبان

تبار بودند که اين نشان های رومیها زبانوجود داشت، اما زبان مقصد در ترجمه

گرايانه شاه داشت. شاهی که در تمامی روند ترجمه از انتخاب از نیات ملی

ها دخالت مترجمان، تربیت آنها و انتخاب متون تا بازنگری، تولید و نشر آن

دستاوردهای بزرگ آلفونسو (. Fernández-Ordóñez, 2004: 8  مستقیم داشت

« حکیم»های فرهنگی به حدی حائز اهمیت بودند که به او لقب دهم در زمینه

دادند، اما به اذعان بسیاری، بارزترين ويژگی کار فرهنگی وی ارتباط همزمان با 

ت سشرق و غرب بود. آن چه در دوران سلطنت او در پادشاهی کاستیل به وقوع پیو

و بسیار شايان توجه است، درآمیختگی فرهنگی بین مسیحیان، مسلمانان و 
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ای که به او ای به علم اخترشناسی داشت، به گونهيهوديان بود. وی عالقه ويژه

های او از ترجمة آثار و توسعة علوم اند. حمايتلقب آلفونسو اخترشناس نیز داده

 1ترين اقدامات او ابداع جداول آلفونسیتر بود. از مهممرتبط با اخترشناسی پررنگ

يابی است که در محاسبات اخترشناسی به ويژه در موقعیت 1272در سال 

. عالوه بر اخترشناسی، (MacKay, 1999: 86  خورشید، ماه و سیارات کاربرد دارد

نگاری نیز آثاری مهمی از خود به جا گذاشته است که از آلفونسو دهم در تاريخ

اشاره کرد که هر دو به تاريخ جهان و تاريخ اسپانیا توان  به دو کتاب یمآن میان 

اند و اين حاکی از توجه و حمايت ويژة وی نسبت تبار نوشته شدههای رومیزبان

در شعر نیز، آلفونسو (. Ordóñez, 2004: 10-Fernández است  2به زبان کاستیلی

های مذهبی ه مشهورترين آنها ترانهسروده است ک 3هاترانهای به نام دهم مجموعه

های فنی از جمله برای حضرت مريم بوده است. همچنین، آثاری در زمینه

که مرتبط با فنون ساخت ساعت است و کتابی نیز در باب  4های ساعتکتاب

 Espinar  تألیف کرده است 5ها و میزهاهای شطرنج، تاسشطرنج با عنوان کتاب

Moreno, 2020: 19).  

 

 گیری. نتیجه3

میالدی  1085تولدو اولین شهر بزرگ مسلمانان بود که توسط مسیحیان در سال  

شم به حدود چهار قرن حکومت اعراب که از        ش سو  شد و با اين پیروزی آلفون فتح 

                                                           

1 . Alfonsine tables 

2 .Castellano 

3 .Cantigas 

4 . Los libros del relogio 

5 . Los libros de axedrez, dados e tablas 
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میالدی شروع شده بود، پايان داد. در اين مدت، تولدو يک از مهمترين    712سال  

های موجود در های طايفهمهمترين پادشـــاهیشـــهرهای اندلس، پايتخت يکی از 

ها آن را اول به جزيرة ايبری و کانون اصــلی علم و دانش شــرقی بود که عربشــبه

ــخ خطی به زبان يونانی به غرب انتقال داده          ــپس، از طريق نسـ زبان مادری و سـ

های ترجمه، جنبش ترجمة تولدو به داليل ذيل از اهمیت         بودند. در میان جنبش  

ــت: ويژه باعث انتقال          (1ای برخوردار اسـ از لحاظ مذهبی، جنبش ترجمة تولدو 

انديشـــه اســـالمی به غرب و تأثیر فراوان آن بر اروپای قرون وســـطی و درنهايت، 

از لحاظ فرهنگی، ( 2های فکری فرهنگی برای دوره نوزايی شد. نهادن زيرساختبنا

ايی از کشورها و مناطق حضور دانشمندان يهودی و آمدن دانشمندان مسیحی اروپ 

مختلف که در جستجوی علم و دانش به تولدو آمده بودند، فضای مساعدی فراهم    

شود.      شرق و غرب  شهر تبديل به پلی فرهنگی بین  از لحاظ علمی، ( 3کرد تا اين 

ــعة ترجمه و فعالیت ــبی برای  توس ــهر تولدو زيربنای مناس های مرتبط با آن در ش

لی آنها های تحصی های پاريس، بولونیا و مونپلیه، و برنامهشگاه ويژه دانها، بهدانشگاه 

ــیزدهم      ــی متون بود، فراهم کرد. از قرن سـ که متمرکز بر تحلیل، بحث و بررسـ

های شــده در تولدو به اوج رســید و جريانهای انجامبرداری از ترجمهمیالدی بهره

رات جنبش ترجمة ترين تأثیمختلف علمی شـــکل گرفت. در اين میان، برجســـته

شــود که میهای علوم، پزشــکی، رياضــیات و اخترشــناســی ديده تولدو در رشــته

ها بعدها توسط دانشمندان اروپايی، از جمله گالیله، کوپرنیک،   های علمی آنآورده

کپلر و نیوتن مورد اسـتفاده قرار گرفتند. عالوه براين، آن چه جنبش ترجمة تولدو  

مايز می  های ت را از ديگر جنبش يه    رجمه مت پا ند،  گذاری آموزش فنون ترجمه   ک

از لحاظ سیاسی، ساختاری و مديريتی، آنچه باعث شکوفايی دورة اول و      ( 4است.  

دوم مدرسه و جنبش تولدو شد، وجود حامیان قوی در هر دو دورة تاريخی بود. در 
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ش         سط  سقف اعظم ريموند و در دورة دوم، حکومت تو سط ا سا تو اه دورة اول، کلی

های آن حمايت کردند، با اين تفاوت آلفونسو دهم از مدرسه ترجمة تولدو و فعالیت

که در دورة اول مترجمان دانشــمندانی بودند که به صــورت مســتقل و بیشــتر با  

های شخصی در خدمت کلیسا بودند، اما در دوره دوم مترجمان و آثاری که    انگیزه

شاه   شده، توسط  و زبانی از پیش تعريفشدند، با سیاست فرهنگی    بايد ترجمه می

ــاه    ــتقیم ش ــده بود و تحت نظارت مس و حاکمیت برای ايجاد هويت ملی اتخاذ ش

ــدند.  انتخاب می  تدريج  های بومی در دورة دوم، به  از لحاظ زبانی نیز زبان   ( 5شـ

جايگاه زبان التین را که زبان علم بود، به خود اختصاص دادند. در اين مقاله سعی   

های مدرسة تولدو که تنها يکی از مدارس  به صورت اجمالی تاريخ و فعالیت  شد تا 

ــود. يافته      ــانس بود، معرفی شـ ــان  ترجمه قبل از دوره رنسـ های اين پژوهش نشـ

های علمی دهندة جرياندهند که تاريخ فرايندی پیوسته است و رنسانس ادامه   می

ر بغداد، سیسیلی و تولدو   های ترجمه در عصر طاليی مسلمانان د  است که جنبش 

سیار زودتر، نزديک به چهار قرن پیش   ايجاد کردند. اگر چه جنبش ترجمة بغداد ب

گذاری از تولدو شــروع شــده بود، اما ويژگی چشــمگیر مدرســة تولدو در کنار پايه

خت        هادن زيرســــا نان مه، ب عه علوم،    آموزش فنون ترج ــ های علمی برای توسـ

ست    ستقیم حاکمیت  جريانگذاری هدفمند و مديريت سیا های علمی با حمايت م

 و کلیسا، تقويت پل ارتباطی فرهنگی بین شرق و غرب بود. 

های بیشتری در اين زمینه با تمرکز بر ديگر مدارس ترجمه جا دارد تا پژوهش

ها صورت از جمله بغداد و سیسیلی و وضعیت فعلی مدارس ترجمه در اين کانون

نبش ترجمة تولدو در قرون وسطی ارائه کرده است، گیرد. همچنین، الگويی که ج

 هایهای موجود بین فرهنگگشای بسیاری از مشکالت و بحرانتواند امروزه راهمی
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