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 الحضارة اإلسالمية في االندلس وأثرها في أوروبا
Arabic Islamic effect on the European west; 

Al-Andalus, Sagliyhos as a model 
 د/ أميرة أحمد عبد العزيز

 ملخص البحث:
وبا بشكل ال شك في األىمية البالغة التي تمثميا الحضارة اإلسالمية في تاريخ األندلس وفي التاريخ الحضاري ألور 

عام. حيث دخمت الحضارة اإلسالمية بالد األندلس وعاشت ىناك تسعة قرون كاممة؛ استطاعت خالليا أن تنشر نور العمم 
 في كل أوروبا، وصارت األندلس بكامميا مدرسة لمعمم والفكر والثقافة نيل منيا األوروبيون. 

 ويتناول البحث عدة محاور ىي: 
 ( تاريخ األندلس. 1
 ح اإلسالمي لألندلس. ( الفت2
 ( عوامل قيام الحضارة اإلسالمية في األندلس. 3
 ( أىم مظاىر الحضارة اإلسالمية في األندلس.4
 ( تأثير المسممين في العموم. 5
 ( أثر الحضارة اإلسالمية في أوروبا. 6

Abstract: 

There is no doubt that the Islamic civilization is very important in the history of 

Andalusia and in the cultural history of Europe in general. Where the Islamic civilization 

entered the country of Andalusia and lived there for nine whole centuries; during which it 

managed to spread the light of science throughout Europe, and Andalusia became a whole 

school of science, thought and culture, including the Europeans. 

The research deals with several axes: 

1. History of Andalusia. 

2. Islamic conquest of Andalusia. 

3. Factors of the Islamic civilization in Andalusia. 

4. The most important aspects of Islamic civilization in Andalusia. 

5. The influence of Muslims in science. 

6. The impact of Islamic civilization in Europe. 
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 المقدمة:
اعترررا العديررد مررن المررؤرخين والبرراحثين بفضررل العرررب عمررا أوربررا، وأكرردوا ان أوربررا ترردين لمعرررب بحضررارتيا؛ وربمررا 

براثر العررب فري الحضرارة األوربيرة ونروله بفضرميم عمرا ثقافرة عصرر النيضرة ىرو األب اليسروعي  أشرادأول باحث أوربري كان 
م، فقررد نشررر كتابررا بالمغررة 1767ىررر / 1181األسررباني جرروان انرردريس، وكرران مررن اليسرروعيين الررذين طررردوا مررن اسرربانيا سررنة 

ورىررا وأحواليررا الراىنررة( ثررم أعرراد نشررره فرري رومررا، وفيررو أكلررد ان االيطاليررة فرري سرربا مجمرردات بعنرروان: آلأصررول كررل ا داب وتط
النيضررة الترري قامررت فرري أوربررا فرري كررل ميررادين العمرروم والفنررون وا داب والصررناعات إنمررا كانررت بفضررل مررا ورثتررو عررن حضررارة 

 .(1آلالعرب
: آلشرمس العررب تسرطا  -التعميق الذي يحمل عنوانا ذا داللة تغني عن  -وكتبت الباحثة االلمانية زيغريد ىونكو في كتابيا 

عما الغرب( تقول: آلآل فري مراكرز العمرم األوربيرة، لرم يكرن ىنراك عرالم واحرد مرن برين العممراه إال ومردن يرده الرا الكنروز العربيرة 
ىذه يغرا منيا ما شاه اهلل ان يغرا ولم يكن ىناك كتاب واحد من بين الكتب التي صدرت في أوربا آنذاك إال وقرد ارتروت 

تو بالري العميم من الينابيا العربية واخرذ عنيرا إيحاهاترو وظيرر فيرو تأثيرىرا واضرحا كرل الوضروح لريس فقرط فري كمماترو صفحا
العربيررة المترجمررة بررل فرري محتررواه وأفكرراره فالكتررب الترري درسرريا الدارسررون، واسررتند إلييررا البرراحثون كانررت كتررب ابررن سررينا وابرري 

 .(2آلالقاسم الزىراوي والرازي...((
( أحررد عممرراه فرنسررا بعررد ان قرردم فرري كتابررو مباحررث متعررددة لتقرردم العرررب فرري مختمررا SEDILLOTسرريديو آل لويقررو 

ميادين المعرفة، آلآلوما أسمفناه ىو كيفية ظيور تحكم العررب عمرا جميرا فرروع تمردن أوربرا الحرديث ومنرو ي عمرم انرو مرن القررن 
ن األدبيررات وان نتررافك أفكررارىم الغزيرررة واختراعرراتيم التاسررا الررا الخررامس عشررر كرران عنررد العرررب أوسررا مررا سررمح بررو الرردىر مرر

النفيسة تشيد أنيم أساتذة أىل أوربا فري جميرا األشرياه... الدالرة عمرا عظمرة أفكرارىم واستكشرافاتيم الميمرة وليرذا كمرو وجرب 
 .(3آلاالعتراا برفعة شأن ىذه األمة المحمدية ((

ال يمكرن تغاضرييا، ففري القررنين الثالرث والرابرا اليجرريين / استندت ىذه الشيادات واالعترافات الا حقافق تاريخية 
التاسررا والعاشررر الميالديررين كانررت الحضررارة العربيررة فرري األنرردلس فرري أوج عظمتيررا، بينمررا نجررد أن مراكررز الثقافررة فرري الغرررب 

ىذه زمنا طويال الرا كانت عبارة عن أبراج يسكنيا أمراه إقطاعيون متوحشون يفخرون أنيم ال يقرأون واستمرت ىمجية أوربا 
إن ظير بعض الميل الا العمم في القرنين الخامس والسرادس اليجرريين / الحرادي عشرر والثراني عشرر الميالديرين، ولرم يكرن 

 .(4آلإمام أوربا غير التوجو الا العرب أصحاب الحضارة والرسالة الخالدة
ىذه تتخبط في نظام اإلقطاع وتخضرا لرجرال  لقد ظير ىذا الميل بفعل احتكاك المدنية اإلسالمية بأوربا يوم كانت

الكينوت، فتسربت إلييا المدنية العربية والتي كان ليا اثر عظيم في توجيو الشعوب الا أفق جديد في الحياة وان معظم ىذا 
أبنيتيرا االحتكاك جرى عن طريق األندلس وايطاليا والحرروب الصرميبية، فالمدنيرة كانرت قافمرة يومفرذ فري األنردلس بجامعاتيرا و 

وآدابيررا وعموميررا، وقررد أثرررت تررأثيرا بميغررا فرري نفرروس رواد العمررم وغيرررىم مررن األوربيررين، وكرران االحتكرراك الجرراري فرري صررقمية 
ومختما نواحي ايطاليا حرافزا لألوربيرين ان يعممروا عمرا اقتبراس وسرافل الحيراة وعمرا التفكيرر عمرا منرواليم، كمرا ان الحرروب 

 .(5آلوأصبحت ليم أذواق جديدة الصميبية طورت حياة المسيحيين
وعما ذلك فإن البحث ييدا الا استجاله مجموعة حقافق تاريخية تؤكد السبق الحضاري العربي اإلسالمي وأثره، 
بوصررفو حررافزا لمغرررب عمررا اقتبرراس اإلشررعاع الفكررري والحضرراري فرري مختمررا نررواحي الحيرراة اإلسررالمية فقررد أفررادت أوربررا مررن 

سرربت عبرر معرابر عردة سنقتصرر عمرا اثنرين منيرا ىمرا: طريرق األنردلس ، وطريرق صرقمية، لنبرين ثمرات الفكر العربي التي ت
ان ميمة العرب بالنسربة ألوربرا لرم تقرا عنرد حرد غررس حرب الحريرة الفكريرة او دقرة البحرث العممري فحسرب برل أمردتيا بعمروم 

 ونظريات ىافمة فتحت ألوربا طريق التقدم العممي.
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 تاريخ االندلس:
ممون تقرردلمًا واسررعًا فرري شررمال أفريقيررا، ووصررموا إلررا المغرررب األقصررا آليقابررل مررا ي عرررا اليرروم بالمممكررة المغربيررة( حقلررق المسرر

، والرري  ان بررن النعمررانحسررىررر(. ثررم اسررت بدلئ القافد96-86) الوليررد بررن عبررد الممررك المواجرو لشرربو جزيرررة أيبيريررا. وذلررك فرري عيررد
رو مرن مصرر إلرا القيرروان مصرطحبًا أوالده األربعرة الرذين كانرت 85أفريقيا وفاتحيا ، عام آل ىر(، بموسرا برن نصرير الرذي توجل

 .ليم أدوار ميمة في التوسعات

ر العمررل  األمررازي  شرررعئ موسررا بتثبيررت الرردين اإلسررالمي فرري وقررام بمعالجررة نقرراط الضررعا الترري واجيررت المسررممين ىنرراك، فقرررل
قاعردة حصرينة فري قمرب أفريقيرا، واعتمرد سياسرة معتدلرة ومنفتحرة تجراه البربرر  القيرروان عما تقويرة البحريرة اإلسرالمية، وجعرل

ل معظميررم إلررا حمفرراه لررو ، بررل دخمرروا فرري أو كمررا  البرتغررال سررقوط إإإس بانيررا   و وأصرربحوا فيمررا بعررد عمررادئ  اإلسررالم ممررا حررول
، واستكمل موسا التوسا في شمال أفريقيرا وترأمين المنطقرة درهًا  طارق بن زياد في يد المسممين بقيادة األندلس تسما قديما

ٍد قد ينشأ ضد السي  .ادة اإلسالميةلتمرل
وفي إحدى الحمالت التري قادىرا أبرو الرورد بنفسرو، اسرتولا المسرممون عمرا طنجرة ذات الموقرا الميرم برين القرارتين األوروبيرة 

ليررا موسررا بررن نصررير إلررا مركررز عسرركري لتمرروين الحمررالت باتجرراه المنرراطق المجرراورة. 708ىررر/ 89واألفريقيررة عررام آل م(، وحول
 .نينوفي ىذه الحممة برز أبو الد

لكنل مدينة سبتة عصت عما تمرك الفتوحرات، حيرث اسرتطاع حاكميرا الروالي البيزنطري يوليران الصرمود بوجرو المسرممين. لكنرو 
 .فيما بعد لعبئ دورًا أساسيًا في تشجيعيم ومساعدتيم عما عبور المضيق إلا األندلس

القافررررد  موسررررا بررررن نصررررير م أرسررررل 711 ىررررر( فرررري الخالفررررة األمويرررة وفرررري عررررام 93 - 92فررري عيررررد الرررردرنات بررررين عرررراما آل
الرذي سرمي عمرا  المضريق ، عبرر 711أبريرل  30ما جيش صغير من البربرر والعررب يروم طنجة من طارق بن زياد الشاب

معركرررة  فررري (Roderic or Rodrigo) لرررذريق اسرررمو، ثرررم اسرررتطاع االنتصرررار عمرررا القررروط الغرررربيين وقترررل ممكيرررم
 .ىجري 92رمضان  28أو معركة وادي برباط في  711 .يوليو  19في جواداليتي

ىرر(، 132وظمت األندلس بعد ذلك خاضعة لمخالفة األموية كإحدى الواليات الرفيسة، إلا أن سقطت الخالفرة األمويرة سرنة آل
أن يفمررت مرررن قبضرررة  -عبررد الررررحمن الرررداخل-عاويرررة واتجررو العباسررريون إلررا استفصرررال األمرررويين. وتمكررن عبرررد الررررحمن بررن م

العباسرريين، فيرررب إلررا أخوالررو فرري الشررمال اإلفريقرري، وأقررام عنرردىم فترررة مررن الررزمن، ثررم فكررر فرري دخررول األنرردلس ليبتعررد عررن 
 .العباسيين، فراسل األمويين في األندلس

عمررا معظررم أيبيريررا عرردا جيبررًا صررغيرًا فرري الررركن الشررمالي الغربرري حيررث أسررس النبيررل  المسررممون اسررتولا 187 بحمررول عررام
معركررة  ي. واسررتطاع بياليررو الرردفاع عررن مممكتررو فرري وجررو المسررممين فرر718فرري العررام نفسررو  مممكررة أسررتورياس بياليررو القرروطي

 ..واستمر موسا ابن النصير في محاوالتو لفتح األندلس722عام  كوفادونجا

 : الفتح اإلسالمي لألندلس 
م اسرتطاعوا السريطرة عمرا المردن الرفيسرية 714ىر/96م، وفي سنة 710ىر/92ل المسممون الا األندلس  سنة وص

، وفرري عررام (6آلفييررا فأصرربحت إقميمررا تابعررا لمدولررة العربيررة اإلسررالمية يررديرىا والرري أفريقيررة آلتررونس(، وسررادىا السررالم مرردة طويمررة
ندلس ىاربا من بني العباس فابتدأ عيد الدولرة األندلسرية المسرتقمة، الا األ (7آلم عبر األمير عبد الرحمن الداخل755ىر/138

م ر 912ىرر /350ر  300آل (8آلوبدأ عيد قرطبة عاصمة ليا، اذ وصمت الا أوج ازدىارىا في عيد الخميفة عبد الرحمن الثالث
إال ان األخيررر سررمح بانتقررال م( الررذي مررد نفرروذه الررا كررل شرربو الجزيرررة االيبريررة، واسررتمر االزدىررار فرري عيررد ابنررو وحفيررده 961
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https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/711
https://ar.wikipedia.org/wiki/718
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7
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م لم يتول الحكم رجل قادر عما االحتفاظ 1008ىر/399، وبعد وفاة ابن المنصور عام (9آلالسمطة الا يد الحاجب المنصور
ومررا ذلررك فرران االزدىررار الفنرري واألدبرري كرران  (10آلبوحردة األنرردلس؛ لررذا تفككررت الدولررة األمويررة وبرردأت مرحمررة دويرالت الطوافررا

 .(11آلاكل السياسة وتنافس الحكاممستمرا رغم مش
إن االزدىار الثقافي العربي السرريا فري األنردلس قرد سراعدت عميرو عوامرل عردة، منيرا: االسرتقالل السياسري المبكرر 
الذي نالتو األندلس بعد أربعين سنة من الفتح العربي فكانت اسربق مرن أقطرار الردول اإلسرالمية فري اإلحسراس بشرعور قرومي 

قالل السياسري، وقرد أتريح لألنردلس أمرراه كرانوا مرن عبراقرة السياسرة وتردبير الممرك تعراقبوا عمرا الحكرم طروال نتيجة لذلك االسرت
ثالثة قرون، وىي مدة طويمة لم يتح ليا مثيل من االستقرار والدوام ألي قطر إسالمي، فراذا أضرفنا الرا لرذلك تنروع العناصرر 

ان نممرح طرفرًا مرن أسرباب النضرك السرريا الرذي قردر لمشرعب األندلسري،  االجتماعية التي تألا منيا الشعب األندلسي أمكننرا
فضاًل عن ان بعد األندلس عن مراكز الثقافة العربية في الشررق أرىرا فرييم الحساسرية الثقافيرة والفكريرة فجعميرم أكثرر تطمعرا 

لنضررك السررريا وكيررا كرران لألخررذ بأسررباب الثقافررة كررل ىررذه العوامررل تفسررر كيررا بمرر  الشررعب األنرردلس ي درجررة مررن الرقرري وا
 .(12آللمثقافة األندلسية في اإلطار العام لمحضارة كثيرًا من مظاىر األصالة والتميز

ومرررن جانرررب آخرررر فررران موقرررا األنررردلس وانفصررراليا عرررن العرررالم اإلسرررالمي معظرررم عصرررر األمرررويين وممررروك الطوافرررا 
وكانررت المحالفررات والمصرراىرات والسررفارات تررتم واتصرراليا بالشررعوب المسرريحية جعررل مجررال النقررل الحضرراري بينيمررا واسررعا... 

جنبا الا جنب، فتقوى الوشافك وتدوم المودة ويعم السالم، وحتا في أوقات الحرب لم يكن ىنراك مرا يمنرا مرن االتصرال برين 
 الشعبين بسبب التجاور والمالصقة والعيش عما ارض واحدة، وبسبب التداخل السياسي والعسكري والبشري فري شربو الجزيررة

 .(13آلفي القرن الخامس اليجري/ الحادي عشر الميالدي بالذات
 (14آلم سقطت طميطمة بأيردي األسربان، فالتجرأ أىرل األنردلس الرا المررابطين حكرام المغررب1085ىر/ 478ففي عام 

م، ثرررم أعقررربيم 1145ىرررر /539وحكرررم المرابطرررون األنررردلس حترررا سرررنة  (15آلفأمررردوىم بجررريش اسرررتطاع االنتصرررار عمرررا األسررربان
م، ونتيجرة لمصرراعات السياسررية اسرتطاعت الردويالت الشرمالية األسربانية السريطرة عمررا 1223ىرر/ 620موحردون حترا سرنة ال

م، وبعد ان استتب األمر لألسربان مرا يقررب مرن عشررين 1248ىر/ 646م، ثم عما اشبيمية سنة 1236ىر/ 633قرطبة سنة 
م حرين 1491ىرر/897بنرو نصرر الرذين فقردوا اسرتقالليم عرام  سنة لم يبق من دويالت األنردلس سروى مممكرة غرناطرة يحكميرا

 .(16آلضمت الا مممكة أراغون وقشتالة المتحدة
بيد ان التبادل الحضاري والثقافي ال يخضا بالضرورة لمموقا السياسي أو العسكري، فقد كان لألندلس اإلسرالمية 

لرررم يمنرررا تغيرررر ميرررزان القررروى لصرررالح الممالرررك حترررا فررري عصرررور ضرررعفيا واضرررمحالليا نفررروذ ىافرررل عمرررا اسررربانيا المسررريحية و 
النصرررانية فرري اسرربانيا والبرتغررال اسررتمرارىا مررن االسررتفادة مررن ثقافررة المسررممين األندلسرريين واالضررطالع برردور حمررل عناصرررىا 

عرررب ، فاألسرربان الرذين اسرتولوا بالتردريك عمرا النصرا الشررمالي مرن األنردلس عنردما اخمرد ال(17آلونقميرا الرا مختمرا برالد أوربرا
الا ارض الترا والبذخ وانحسروا فري النصرا الجنروبي لرم يبقروا جامردين الشرعور ليرم بثقافرة جيررانيم التري اخرذوا يقتبسرونيا، 
وكان السياح والمسافرون من النصارى الذين يزورون مدن العرب يعودون الا أوطانيم فيقصون من أخبرار العررب وعمروميم 

 .(18آلوقياوحضارتيم الجميمة ما ييز النفوس ويشل 
كانررت األنرردلس تثيررر بحضررارتيا وعموميررا وفنونيررا اىتمررام األمررم األوربيررة، وكانررت جامعاتيررا المزدىرررة مقصررد طررالب 
العمررم مررن كررل مكرران، وكانررت مرردارس الترجمررة األندلسررية وبخاصررة مدرسررة طميطمررة تقرروم بعمميررا المررنظم فرري نقررل ثمررار العمرروم 

لغة العمم في سرافر أنحراه أوربرا، والتري ظمرت لغرة التخاطرب عنرد األغمبيرة السراحقة  اإلسالمية الا المغة الالتينية، التي كانت
دارة، وبدأت منذ ذلك الحين مساىمة الحضارة العربية في تكوين حضارة  من أىالي اسبانيا وان كانت العربية ىي لغة العمم وا 

 .(19آلعميقأوربا وقد امتدت ىذه المساىمة نحو ثالثة قرون وكان ليا أثرىا الواضح ال
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 :(20آلطريق صقلية
كانررت صررقمية الجسررر الثرراني الررذي اجتازتررو الحضررارة العربيررة فرري طريقيررا الررا أوربررا، وكرران العرررب قررد خمصرروىا مررن 

 م، وبسرطوا كامرل نفروذىم عمييرا عرام1060ىرر/ 453، ثم ىاجميا النورمانرديون عرام (21آلم902ىر/ 290الحكم البيزنطي عام 
سررة المررين الترري اتبعيررا النورمانررديون فرري صررقمية، شرريد القرررن الثرراني عشررر المرريالدي ظيررور ، وبسرربب سيا(22آلم1091ىررر/484

حضارة مسيحية إسالمية في صقمية، اذ اخذ النورمانديون عن العرب أصول احتفاالت البالط، واخذوا عنيم آدابيم وعمروميم 
 .(23آلالنقود عما النمط العربي واستخدمت المغة العربية لغة رسمية الا جانب الالتينية واليونانية وضربت

بقيت صقمية المركز الخصيب النتشار العموم العربيرة، وكانرت المغرات التري يتخاطرب بيرا سركانيا بميجاتيرا الدارجرة 
اليونانية، والعربية، والالتينيرة ولكرن بعرض مثقفييرا كرانوا يتقنرون الفصريح منيرا، وكران مموكيرا مرن روجرر األول حترا فريردريك 

نفرد، وشارل األول يستقدمون العمماه الا بالرمو ميمرا كران ديرنيم ولسرانيم فشررع جميررة مرن العممراه فري برالرمو  الثاني، وما
. وكرران فريرردريك الثرراني وابنررو مررانفرد يعرفرران العربيررة قررراهة (24آل كمررا فرري طميطمررة ينقمررون مررن العربيررة واليونانيررة الررا الالتينيررة

م 1224ىرررر/ 621مررت مؤلفاتيمررا الررا الالتينيررة، وانشررأ فريرردريك جامعررة نررابولي عررام وكتابررة، وقررد ألفررا الكتررب بالعربيررة، وترج
وأىداىا مجموعة من الكترب العربيرة، وكران لمفالسرفة العررب مكرانتيم فري بالطرو كمرا قامرت عالقرات وديرة سياسرية بينرو وبرين 

اسال فري أمرور فمسرفية ورياضرية م( ابن اخي صالح الدين، وقد تر 1238ر  1218ىر/ 636ىر ر 615السمطان الكامل محمد آل
 .(25آلم يتيمو  باعتناق اإلسالم سراً 1245ىر / 643مما جعل المجما المسكوني لمكنيسة في ليون عام 

لقد ىيأ وجود الثقافة اإلسالمية في صقمية ورعاية مموك النورمان لمعمم وأىمو نوعا من الدعم الدولي لرقي المعرفة، 
التينيرة جنبرا الرا جنرب وقيرام صرالت وديرة برين المسرممين والمسريحيين الرا ذيروع المعرفرة عمرا وأدى وجود المغتين العربيرة وال

 . (26آلنطاق واسا 
 

 عوامل قيام الحضارة اإلسالمية في االندلس 
ان منجررزات الحضررارة اإلسررالمية الترري انتقمررت الررا الغرررب عبررر وسررافل االتصررال والترجمررة، كانررت أساسررًا لمنيضررة 

 مجاالت العموم واألدب.األوربية في مختما 
لقد حفظ العرب مؤلفات اليونان، وفي قرنين من الزمران نقرل الرا العربيرة كرل مرا خمفرو اإلغريرق مرن الترراث العممري 
تقريبرررا، وأخرررذت المعرفرررة بيرررذه الثقافرررة اإلغريقيرررة العربيرررة تتسررررب الرررا أوربرررا الغربيرررة فررري أواخرررر القررررنين الخرررامس والسرررادس 

لثاني عشر الميالديين، وقد جاه تسربيا عن طريرق صرقمية الرا ايطاليرا، ومرن األنردلس اإلسرالمي اليجريين/ الحادي عشر وا
الرا اسربانيا المسريحية ثررم الرا فرنسرا وغيرىرا مررن البمردان األوربيرة، فكران العرررب رابطرة برين عصررين وبررذا يثبرت فضرميم عمررا 

 .(27آلالنيار الغرب الذين حاول بعضيم خفض فضافل العرب الواضحة كالشمس في رابعة
غدت األنردلس منطمقرا لترجمرات فري الفمسرفة والعمروم العربيرة عمرا نطراق واسرا وذلرك فري مدينرة طميطمرة، وصرقمية، 
فقررد وقعررت بحرروزة المسرريحيين كنرروز المكتبررات العربيررة وشرررعوا ينقمونيررا الررا المغررات الترري يفيمونيررا فررأثيرت حركررة واسررعة فرري 

وممرا يمفررت النظرر ىررو انردفاع المتعممررين الشرديد الررا دراسرة مترجمررات الكترب العربيررة  ترجمرة العمرروم العربيرة فرري أقطرار أوربررا،
التي انتشرت مخطوطاتيا فيما بينيم، وتبني أفكارىا برغبة وتصميم فكثرت لغات الترجمة وصيغيا وطبعرت كتبيرا بتكررار فري 

 .(28آلثر من لغة أوربية واحدة العديد من المدن األوربية وترجم الكتاب الواحد أكثر من مترجم واحد والا أك
كانرررت أولرررا الكترررب العربيرررة الترررري ترجمرررت الرررا الالتينيرررة ىررري الكتررررب الطبيرررة والعمميرررة وكررران المتررررجم قسررررطنطين 

، وقرد تررجم (30آل م1087ىر / 480م واستمر فيو حتا وفاتو سنة 1070ىر/ 463قد بدأ عممو كمترجم منذ سنة  (29آلاإلغريقي
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ترأثيرا كبيررا، وتعررا األوربيرون اذ ذاك عمرا  (31آلسريما الكترب الطبيرة فراثر ذلرك فري مدرسرة سرالرنو عن العربيرة كتبرا كثيررة وال
 .(32آلوجوه الطب العربي

وعما الرغم من ان الترجمات الالتينية كانت غارقة في الفوضا واألغالط إال إنيا أصبحت بداية لنشاط واسا دام 
 .(33آلعدة قرون في ميدان الترجمة

وبررالرمو اكبررر مركررزين لمترجمررة فرري القرررنين السررادس والسررابا اليجررريين/ الثرراني عشررر والثالررث عشررر كانررت طميطمررة 
الميالديررررين، فأمررررا األولررررا فيرررري المركررررز األول الررررذي جمعررررت فيررررو الكثيررررر مررررن المصررررادر العربيررررة، وترررروافر ليررررا بعررررض كبررررار 

ريررة او القشررتالية ثررم منيررا الررا الالتينيررة، وقررد مرررل المترررجمين، فنظمررت فييررا جماعررات لمترجمررة فينقررل أوال مررن العربيررة الررا العب
م ر 1114ىررر/ 583ر  508بطميطمررة اغمررب المشررتغمين بالترجمررة ومررنيم مررن اسررتقر فأقررام فييررا، ومررنيم جيرررارد الكريمرروني آل

فمسرفية ذلك االيطالي الذي اجتذبتو الترجمة، فقصد طميطمة والا جانبو المطرران دومنيرك الرذي عنري بالناحيرة ال (34آلم(1187
 .(35آلواليو يرجا الفضل في إدخال عدد من فالسفة اإلسالم الا العالم الالتيني

لقد ترجم الكريموني عرن العربيرة كتبرا البقرراط، وجرالينوس كمرا تررجم كترابين أصريمين فري العربيرة ىمرا: آلالقرانون فري 
الجراحرة، وىررذان الكتابران ليمرا أىميررة  الطرب( البرن سررينا، والتصرريا لمزىرراوي الررذي يعرد القسرم األخيررر منرو اشرير بحررث فري

، وكان لممستشرقين االنجميز دور في الترجمة ومنيم اديالرد من باث الذي طاا برالدا كثيررة فري (36آلخاصة في تاريخ الطب
طمب العمم، ووصل األندلس وصقمية وسورية في زمن الصميبيين ، وترجم فيارس المجريطي في الفمك والرياضيات فري سرنة 

 .(37آلم، وكان لكتبو تأثير كبير في روجر بيكون الذي أسس الطريقة التجريبية المنسوبة إليو1126 ىر/520
أما بالرمو عاصمة صقمية فقد نشطت فييا حركة الترجمة في القرن السرابا اليجرري/ الثالرث عشرر المريالدي تحرت 

العمروم اإلسرالمية، واسرتطاع ان يجمرا ثرروة طافمررة رعايرة اإلمبراطرور فريرد ريرك الثراني الرذي شراه أن ينشررر الحكمرة اليونانيرة و 
م(، تمرك الشخصرية التري كانرت 1235ىرر/ 633من المؤلفات العربية ودعرا إليرو كبرار المتررجمين وفري مقردمتيم سركوت آلعرام 

م مممؤة نشاطا وحركة والتي ع زي إلييرا عردد غيرر قميرل مرن الترجمرات، فكران يروزع العمرل عمرا عردد مرن التالميرذ واألعروان ثر
يتابا نشاطيم ويراجرا إعمراليم، وبرذلك اسرتطاعت برالرمو ان تتررجم أحسرن مؤلفرات العررب، وقرد حررص اإلمبراطرور ان يروزع 

 .(38آلترجماتو عما الجامعات األوربية رغبة منو في نشر العمم، وبدافا منافسة البابا في الغالب

 أهم مظاهر الحضارة اإلسالمية في االندلس :
وقررد أنشررأت  (39آلر الررا مؤسسررة الجامعررة وىرري مررن المبتكرررات الخالصررة لمحضررارة العربيررةىنرراك أدلررة واضررحة تشرري

المدارس عما ىرذا الشركل بعرد القررن الرابرا اليجرري/ العاشرر المريالدي، وأشرير مردارس بغرداد، المدرسرة النظاميرة، والمدرسرة 
م(، وكانرت جامعررة 1226ىررر/ 622جرري آلالمستنصررية الترري شريدىا المستنصررر براهلل فرري النصرا االول مررن القررن السررابا الي

بمعنررا الكممرررة، اذ حررروت اربرررا كميرررات او مررردارس مسرررتقمة، اختصرررت كررل واحررردة منيرررا بتررردريس مرررذىب مرررن المرررذاىب الفقييرررة 
 .(40آلاالربعة

ان وجود الشبو بين الجامعات االسالمية والجامعات االوربية لم يكن وليد صدفة، إذ تردل الحقرافق عمرا أن القررون 
 .(41آلالسالمية ميدت لنشوه الجامعات في أوربا الوسطاالوسطا ا

لقد اشرتيرت مردارس األنردلس بكثيرر مرن اسراتذتيا االختصاصريين الرذين كانرت ليرم شريرة عالميرة، ولرم تكرن خاصرة 
بالمسرممين برل كرران يؤميرا الطرالب مررن جميرا االجنراس واالديرران، ومرنيم البراب سيمفسررتر الثراني الرذي اقررام فري أشربيميو ثررالث 

فكانرت الحركرة العمميرة فري األنردلس المميرم الحقيقري لحركرة المردارس والجامعرات التري  (42آلنوات يغترا من عموم مدارسريا،س
 .(43آلقامت في أوربا، ولم تكن حرية الفكر فييا وحدىا التي تغذي حب العمم والولا بل كان يثيره إجالل العمماه فييا أيضا
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ة والمردارس والكميرات العرامرة وجمعرا عظيمرا مرن خيررة الكتراب البمغراه وذوقرا ولم يكن بمد يحوي خزافن الكتب العجيب
عاما في المباحث العقمية مثل ما كان في األندلس ، وما الحمقات والدوافر الصغيرة من الرجال والنساه الميذبين فري ايطاليرا 

 .(44آلبالذين كانوا يبحثون في الفنون وا داب في بده النيضة اال تقميدا ضفيال لمعر 
وال شررك ان ذلررك التفرروق العممرري االسررالمي كرران حررافزا لعرردد مررن البعثررات االوربيررة الترري باتررت تترررى عمررا األنرردلس 

م زىاه سبعمافة طالب وطالبة، وكانت احردى ىرذه البعثرات مرن 924ىر/ 312باعداد متزايدة سنة بعد اخرى حتا بمغت سنة 
ويس السرررادس ممرررك فرنسرررا، وبعرررث فيميرررب ممرررك بافاريرررا الرررا ىشرررام الثررراني فرنسرررا برفاسرررة االميررررة اليزابرررث ابنرررة خرررال الممرررك لررر

م( بكترراب يطمررب اليررو ان يررأذن لررو بارسررال بعثررة مررن بررالده الررا األنرردلس؛ لالطررالع عمررا مظرراىر التقرردم 1012ىررر/ 403آلت
 .(45آلالحضاري فييا واالستفادة منيا، فوافق ىشام الثاني، وجاهت بعثة ىذا الممك برفاسة وزيره ويل مبين

وسار مموك اخرون من أوربا عما ىذا النيك، فأوفد ممك ويمز بعثة برفاسة ابنة اخيو كانت تضم ثماني عشرة فتراة 
من بنات االشراا واالعيان، وقد وصمت ىذه البعثة مدينة اشبيمية برفقة رفريس مروظفي القصرر فري ويمرز، وقرد اسرتقبل حراكم 

ممررك ويمررز، وحظيررت ىررذه البعثررة باىتمررام رجررال الدولررة الررذين قرررروا ان يررتم  األنرردلس البعثررة احسررن اسررتقبال، ورد عمررا رسررالة
 .(46آلاالنفاق عما ىذه البعثة من بيت مال المسممين

لقد انشأ عدد من الوافدين عما األندلس وصقمية المدارس والجامعات في أوربا بتأثير المدارس والجامعات العربية، 
العمروم: كميررة سرالرنو الشررييرة فري ايطاليررا، وكميرة مونبيميررو فري جنرروب فرنسرا، وبعررد وكران أول مررا أسسروه مررن المردارس الحيرراه 

ذلك أسست كميتي باريس واكسفورد وغيرىا من الكميات والجامعات مثل تارانت، وباري، ونابولي في ايطاليرا، كمرا شراد البراب 
، وكران فريرد ريرك الثراني ممرك (47آلخررى فري ريمرزسمفستر الثاني بعد عودتو الا دياره مدرستين لمعمم احرداىما فري ايطاليرا واال

، كمررا بقيررت الترجمررات (48آلم قررد أىررداىا مجموعررة كبيرررة مررن الكتررب العربيررة1224ىررر/ 621صررقمية م نشررم جامعررة نررابولي عررام 
 .(49آلالعربية المصدر الوحيد تقريبا لمتدريسيين في جامعات أوربا خمسة او ستة قرون

د التفترروا الرررا األنرردلس ينتررردبون اسرراتذتيا لمتررردريس فرري جامعررراتيم والقيررام باعبررراه ومررن الجرردير ذكرررره ان االوربيررين قررر
الناحيرة التعميميررة، مررن ذلررك كميررة الطررب الترري أنشررأت فرري مرسريميا فرري جنرروب فرنسررا فرري القرررن السررابا اليجررري/ الثالررث عشررر 

 .(50آلالميالدي، فقد دعي إلييا أساتذة من عرب األندلس 
الجامعررات األوربيررة برربعض تقاليررد الجامعررات العربيررة ال سرريما تمررك الترري كانررت موجررودة  والررا جانررب ذلررك فقررد تررأثرت

باألنرردلس ، فقررد قمرردتيا فرري لرربس األرديررة الخاصررة باالسرراتذة، وقمرردتيا فرري تخصرريص أروقررة لمطررالب حسررب جنسررياتيم تسررييال 
عمماه أوربا ان كممة بكالوريوس الالتينية  الستيعابيم في الجامعة، وقمدتيا في منح اإلجازات آلإجازة التدريس( وقد أكد بعض

ليست إال تحريفا لمعبارة العربية: آلبحق الرواية( والتي تعني الحق في التعميم باذن من االستاذ، وال تزال جامعة كمبرج تحتفظ 
كرالوريوس فري م فييرا عبرارة: بحرق الروايرة، بينمرا لرم تظيرر كممرة ب1147ىرر/ 542باجازة جامعية عربية مبكرة تعود الرا عرام 

 .(15)م1221ىر/ 618االجازات االوربية قبل عام 
ويبرردو لمباحررث ان ىرررذا التررأثر االوربررري بالجامعررات العربيررة ال يعرررود الررا عامرررل التقميررد وحررده بنررراًه عمررا مشررراىدات 

تقدميم بعرض ممروك البعثات، او الطالب االوربيين الذين زاروا بالد األندلس ، وانما قد يكون بتأثير عمماه األندلس الرذين اسر
أوربا لتأسيس المدارس، ونشر ألويرة العمرم والعمرران، ففري القررن الثالرث اليجرري/ التاسرا المريالدي ومرا بعرده وقنعرت حكومرات 
ىولنده وسكسونيا وانكمترا عمرا عقرود مرا حروالي تسرعين مرن االسراتذة العررب فري األنردلس بمختمرا العمروم، وقرد أختيرر ىرؤاله 

، فمرن الطبيعري ان ينقرل (52آله الرذين كرانوا يحسرنون المغترين األسربانية والالتينيرة الرا جانرب المغرة العربيرةمن بين اشير العمما
 ىؤاله المؤسسون تقاليدىم الجامعية العربية الا تمك البمدان االوربية.
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افًا لممسرتقبل وان تراث أي امة ىو بذرة بقافيا ودعامة وجودىا الحضاري ، ودراستو يعني تعرفًا عما الذات واستشرف
، وان أيررة امرررة لرررن تسررتطيا ان تسرررير قررردمًا إلررا األمرررام بخطرررا راسررخة شرررجاعة إال إذا أدركرررت جررذور تراثيرررا وربطرررت خيررروط 

 (.3حاضرىا ومستقبميا بما ثميا وشابييا في صفات ماضييا سواه القريب منو أو البعيدآل
العالميرة التري أثررت فييرا وترأثرت بيرا ، فقرد  والشك ان الحضارة العربية اإلسالمية ىي جزه حي فري كتمرة الحضرارة

امتدت دولة اإلسالم من حدود الصين الا جنوب فرنسا ، ورافق حركة الفتوحات اإلسالمية استفادة العرب من فمسفة اليونان 
، ومررن ثقافرررة الصررين والينرررد ، مررا مرررا عنرردىم فررري مالمررح فكريرررة عربيررة أصررريمة فيضررموا ىرررذه الحضررارات المختمفرررة وتولوىرررا 
بالرعاية والبحث والتصحيح والتيذيب ، وأضافوا إلييا الكثير مرن أفكرارىم وابتكراراتيم ، حترا بمغرت غايرة نضرجيا واكتماليرا ، 
وتميزت بمالمح جديدة ، والحضارة العربية اإلسالمية ال ينقصريا أو يقمرل مرن أىميتيرا أمرر تأثرىرا واسرتفادتيا مرن الحضرارات 

العكس فيو عامل قروة ليرا ، وىرو أمرر طبيعري ان تقتربس كرل امرة مرن معرارا وعمروم األمرم  والثقافات التي سبقتيا ، بل عما
األخرى التي سبقتيا ، ولكن يكفي الحضارة العربية اإلسالمية فخرًا بأنيا لم تكن مقمدة أو تابعة لمحضارات التي سبقتيا ، بل 

يم الررذي يرردعوا إلررا طمررب العمررم ، مررا جررذورىم الفكريررة ان رجررال ىررذه الحضررارة بحثرروا واجتيرردوا وابتكررروا ، متخررذين ركررافز ديررن
 (.4األصمية ، فأضافوا واوجدوا عناصر جديدة دفعت عجمة التطور الحضاري إلا األمامآل

لذا أصربح مرن المؤكرد بران العمروم والمعرارا بأنواعيرا ليسرت مرن صرنا امرة واحردة وال شرعب معرين ، وكرذلك ليسرت 
نجررده فرري مختمررا الميرادين إنمررا ىررو محصررمة حضرارات متعاقبررة عمررا مررر العصررور  وليردة عصررر واحررد ، وان االزدىررار الرذي

وأعمررال أمررم تعاقبررت فرري البحررث عررن حقررافق األمررور ودراسررة عموميررا جررياًل بعررد جيررل ، وكررل امررة ترردعي إنيررا صرراحبتو وتجرررد 
 غيرىا منو تكون قد جانبت الحقيقة والواقا . 

: آلآلوالحرق ان شرعوبًا عردة فري منطقرة شررق البحرر المتوسرط كران  وقد عبر احد المؤرخين المحدثين عن ذلك بقولرو
ليرا اليررد الطررولا فرري إرسرراه حضرارة اإلنسرران قررد تناوبررت العمررل واالبتكررار عمرا مسرررح الترراريخ ، فعنرردما أصرربحت الحضررارتان 

يررة اليونرران ، وعنرردما البابميررة والمصرررية ، المترران برردأتا الخطرروات األولررا فرري حاجررة إلررا قرروة ابتكاريررو جديرردة وجرردتاه فرري عبقر 
انحردر اليونران وتخمفروا وكرادت تطمرس حضررارتيم وتضريا ، وجردت الحضرارة العربيرة تمررك القروة الخالقرة الدافعرة التري تناولررت 
المشعل الذي كاد ينطفم وتخبو ناره ، فأشعموه من جديد وخطوا بو نحو غايات جديدة وأسمموه بدورىم إلا أوربا وىو في أوج 

 (.5نوره((آلاشتعالو وفي قمة 
وبيذا نخمص إلا القول : بان الحضارة متعددة األصول مختمفة المصادر ، وىي نتاج تعاويني لكثير من الشعوب 

 (.6والطبقات واألديان ، وليس في وسا من يدرس تاريخيا ان يتعصب لشعب أو عقيدةآل
مرر( أعطرا خالليرا 1492 -710ىرر / 197 - 92دام حركرم العررب المسمميرن لرألنردلس مرا يقررارب الثمرانيرة قرررون آل

اإلسالم الذي كان قد خمرق توافقرًا وانردماجًا برين حضرارتين متضرادتين باسرتناده عمرا فكرره الكروني ، وصرفة التسرامح لمفيومرو 
فري برالد  الديني ، وباعتماده عما قدراتو اليافمة في التمثيل واإلبداع ، وميمو المتميز إلا التجريرب واالختبرار ، ثمرارًا عظيمرة

األنرردلس الترري شيررردت أىررم اندمررراج عرقررري بررين الشررررق والغرررب ، وكانررت الحضررارة يوميرررا تشرررا مررن حواضرررر األندلرررس ، مررن 
 – 316قرطبرررة واشرربيمية وغرناطررة وطميطمررة وبمنسررية  وسرقسررطة .... الررخ ، وكانرررت قرطبرررة فررري عصرررر الخرالفرررة األمرويرررة آل

إلسالم السياسية األكثر سطوعًا في ذلك الوقت واألكثر تحضررًا فري أوربرا كمرا يشرير مر( عاصمة ا1030 - 928ىر /  422
 ( .7المؤرخ المشيور آلرامون منندث بيدال(آل

فقد انتشر التعميم في األندلس انتشارًا عظيمًا وظير العمماه والعباقرة فري كرل ميردان ، وكثررت المردارس والجامعرات 
م( 976-960ىررر / 366 – 350كرران فرري األنرردلس أيررام الخميفررة الحكررم المستنصررر آل وزاد الرروعي الثقررافي ، حتررا ليررروى انررو
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سبعون مكتبة عامة تحوي مفات ا الا من الكتب في مختمرا حقرول المعرفرة اإلنسرانية ، باإلضرافة إلرا المكتبرات الخاصرة 
 ، ىذا فضاًل عن مكتبة قرطبة المركزية.

لمشرررق والمغرررب ، وقررد كرران مررن أسررباب االزدىررار العممرري فرري وأصرربحت قرطبررة يوميررا قبمررة العممرراه والطررالب فرري ا
األنرردلس إنيررا لررم تكررن فرري أي وقررت مررن األوقررات بمعررزل عمررا يجررري فرري حواضررر العمررم العربيررة اإلسررالمية األخرررى ، بغررداد 

برين ربوعيرا ودمشق والقاىرة وفاس ، فقد كانت الصالت الفكرية والعممية مسرتمرة برين مختمرا اقطرار العرالم اإلسرالمي يتنقرل 
 العمماه والطالب والمؤلفات والمذاىب الفكرية .

م ، عمررت حالررة الضررعا والتجزفررة واالنقسررام 1030ىررر/  422وبعررد سررقوط الخالفررة األمويررة فرري األنرردلس فرري العررام 
أثرراره السياسرري بقيررام دويررالت الطوافررا ، إال ان ىررذا األمررر لررم يررؤثر سررمبًا عمررا النشرراط العممرري ، بررل عمررا العكررس كانررت لررو 

االيجابية النابعة من موقا العديد من مموك الطوافا الذين تميرزوا بحربيم لمعمرم والعممراه ، وىرذا مرا دفعيرم إلرا التنرافس فيمرا 
غرداق  العطايرا عمرييم ، حترا غردت بالطراتيم الممكيرة عبرارة  بينيم في رعايرة وتنشريط الحركرة العمميرة واسرتقطاب العممراه ، وا 

 ، وكان عما رأسيم ممك دولة بني عباد ، المعتمد بن عباد. عن منتديات عممية وأدبية
م ، وسيطرة دولة المرابطين ، ومن بعردىم الموحردين سرنة  1090ىر/  483وبعد زوال حكم دويالت الطوافا سنة 

فرري م عمررا األنرردلس لررم تتررأثر الحركررة العمميررة بتمررك التقمبررات السياسررية ، بررل ازدادت سررعة ونشرراطًا ، السرريما 1146ىررر/541
عصررر الدولررة الموحديررو الررذي اتسررم بحريررة الفكررر ، حيررث وجررو حكررام ىررذه الدولررة اىتمامررًا كبيرررًا لمعمررم والثقافررة ، فقررد كررانوا مررن 
كرراميم ، وال عجرب مرن ذلرك فقرد كران الربعض  محبي أىل العمم مقدرين مكانتيم ، وحريصين عمرا جمعيرم فري بالطراتيم ، وا 

كتررب الترراريخ والتررراجم ، كعبررد المررؤمن بررن عمرري الررذي قيررل فيررو انررو كرران آلآل عالمررًا مررن ىررؤاله الحكررام ، عممرراه كمررا وصررفتيم 
( .وأبرو 8بالجدل فقييًا فري عمرم األصرول ... مشراركًا فري كثيرر مرن العمروم الدينيرة والدنيويرة ، إمامرًا فري النحرو والمغرة ....((آل

م شرديد الرتعطش إليرو مفررط ... وكران لرو مشراركة يعقوب يوسا الذي وصفو عبد الواحد المراكشي بقولو آلآلكان ذا إيثار لمعم
في عمم األدب ، واتساع في حفرظ المغرة ، وتبحرر فري عمرم النحرو ... ثرم طمرا برو شررا نفسرو وعمرو ىمترو إلرا تعمرم الفمسرفة 
 ... وبدأ من ذلك بعمم الطب ... ثم تخطا ذلك إلا ما ىو اشررا منرو مرن أنرواع الفمسرفة ، وأمرر بجمرا كتبيرا ، فراجتما لرو

( .وفرري ظررل ىررذا الجررو نشررطت الحركررة العمميررة فرري جميررا فررروع 9منيررا قريررب ممررا اجتمررا لمحكررم المستنصررر برراهلل األمرروي((آل
العمرروم النقميرررة منيررراو العقميرررة ، وبررررز خرررالل ىرررذا العصرررر عرردد مرررن العممررراه ، ذاع صررريتيم فررري أوربرررا ، ومرررا زال إلرررا الوقرررت 

 .... الخ .الحاضر ، كابن طفيل ، وابن رشد ، وابن البيطار 
ىررر/  609وبعررد ان دبل الضررعا فرري دولررة الموحرردين فرري األنرردلس السرريما بعررد خسررارتيا فرري معركررة العقرراب سررنة 

مر ، 1237ىر / 635م أمام مممكة قشتالة ، التي عدت بداية النياية لحكم الموحدين في األندلس ، الذي انتيا سنة  1212
الممالك االسبانية الشمالية ، وانحسار الحكم العربي اإلسالمي ، وحصرره  بعد خسارة وسقوط الكثير من حواضر األندلس بيد

ىررر /  897- 635فرري الجررزه الجنرروبي الشرررقي فرري ظررل حكررم دولررة بنرري األحمررر الترري قامررت عمررا أنقرراض دولررة الموحرردين آل
القرررة م( واتخررذت مررن غرناطرررة عاصررمة ليررا ، حيرررث نشررطت الحركررة العمميرررة فرري غرناطررة ، ومررردن أخرررى كم1237-1491

والمرية ، بسبب ىجرة العديد من عمماه المعاىد العممية التي كانت منتشرة في المدن الساقطة بيد االسبان ، ىرذا فضراًل عرن 
رعايررة حكررام بنرري األحمررر لمعمررم والعممرراه ، فقررد كرران الطررب والرياضرريات والفمررك مررن العمرروم األساسررية الترري كانررت ترردرس فرري 

(. وانتشرت المغة العربية انتشارًا واسعًا بين األسبان المعايشرين 10دارس المدن األخرىآلالجاما األعظم في غرناطة ، وفي م
لمعرب ، ولم يكرن قرد مضرا عمرا الفرتح العربري نصرا قررن مرن الرزمن ، وكانرت ىنراك ازدواجيرة لغويرة عربيرة ورومانيرة برين 

والرا جانبيرا الالتينيرة الفصرحا ، وكران مجرال عامة الشعب األندلسي ، وأصبحت العربية الفصحا لغة الثقافة لالسربانيين ، 
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(. أي بعرد إنيراه الحكرم 11استعماليا ضيقًا. وبقيت المغرة العربيرة االسربانية حترا القررن السرادس عشرر المريالدي فري اسربانياآل
 مر.1492ىر /  897العربي اإلسالمي في األندلس بعد سقوط غرناطة سنة 

ش برين مختمررا شرررافح المجتمرا األندلسرري  ، طيمررة حكرم ثمانيررة قرررون ، وشريفًا فشرريفًا ومررن خرالل االحتكرراك والتعرراي
(. وتحقرررق مرررن برررالد األنررردلس تواصرررل 12وفررررل لألسررربان وغيررررىم سررربل األخرررذ عرررن المسرررممين ، بشررركل مباشرررر وغيرررر مباشررررآل

 (.14حضاري بين العالمين المتصارعين ، ذلك التواصل الذي شمل أوربا برمتياآل
بر الثالثررة الترري تمررت خالليررا عمميررة اإلخصرراب بررين الفكررر العربرري اإلسررالمي والفكررر عرردت األنرردلس أىررم احررد المعررا

األوربي ، المعبر األول صقمية وجنوب ايطاليرا ، والمعبرر الثراني مصرر وبرالد الشرام ، والمعبرر الثالرث األنردلس ، فيري نقطرة 
ناشرفة ، ألنيرا تقرا عمرا الحردود برين برالد اإلسرالم وبرالد التالقي بين الثقافة العربية اإلسالمية الزاىرة وبين العقميرة األوربيرة ال

 (.15أورباآل

 كانت طرق التواصل بين األندلس وأوربا سيمة ، وتمثمت بصور وأشكال متعددة ، مباشرة وغير مباشرة ، وىي :
نرردلس ، فقررد حمررل البعثررات األوربيررة الشخصررية والرسررمية الترري توافرردت عمررا مراكررز الحضررارة العربيررة اإلسررالمية فرري األ :أوالا 

العرب المسممون طيمة فترة مكوثيم في اسبانيا مشعل العمم والحضارة ، واعتمدت جميا مراكرز التعمريم فري أوربرا عمرا قرطبرة 
واشرربيمية وطميطمرررة وغرناطرررة .. حيررث كررران الطرررالب يشررردون الرحررال إلييرررا ويقضرررون السرررنوات الطرروال فررري الدراسرررة والتتبرررا ، 

ب فييرا ، وكران فري مقدمرة ىرؤاله الراىرب الفرنسري آلجربررت دي اوريراك( الرذي وفرد إلرا األنردلس واالطالع عما مؤلفات العر 
مرر( ، ودرس عمرا أيردي العممراه المسرممين الرياضريات 976 – 961ىر /  366-350في عصر الخميفة الحكم المستنصر آل

(. فقد من أوافل 16مة فرنسا إذ ذاك انو ساحرآلوالفمك والكيمياه ، وحينما عاد إلا وطنو بعد ان بم  من العمم مبمغا خيلل لعا
الميتمين بالثقافة العربية ، والمضمون التجريبي لمعمم ، وقد تمكن فيما بعد بفضل مواىبو العقمية ان يتربا عرش البابوية في 

ب فري مرر( وكران لرو الردور البرارز فري نشرر عمروم العرر  1003 – 999ىرر /  394 – 390روما تحت اسرم سيمفسرتر الثراني آل
 (.17أوربا وىو أول من ادخل التعميم الدنيوي ودافا عنو عما أسس تقدميةآل

 991ىرر /  382كما وجدت نسخة التينية من حكم ابقراط كانت تستخدم في التدريس في مدينة شارتر بفرنسا عام 
، ذلررك الن الغرررب مررر فعممررت ىررذه الظرراىرة بوجررود نفرروذ عربرري مبكررر فرري فرنسررا ، الن ىررذه النسررخة كانررت عررن أصررل عربرري 

 (.18الالتيني كان يجيل في ىذا العصر جياًل تامًا أي شيه من األصول اليونانية ألعمال اليونان القدماهآل
مرر( وىرو ابرن 1054-1013وقد استنتك من قبرل بعرض المرؤرخين المحردثين افتراضرا مرن ظرروا ىرمران الكسريح آل

والتنجريم عرن ترأثير الحضرارة العربيرة األندلسرية ، فيرذا األميرر أمير دالماسيا مرن أصرل سويسرري ، وقرد كترب فري الرياضريات 
لظروفررو المرضررية لررم يررزر األنرردلس ، إال انررو اسررتفاد مررن ترجمررات ألعمررال عربيررة كررالتي وجرردت فرري شررارتر أو الترري عممررت 

تيم فرري الجامعررات لجربرررت ، واسررتفاد ثانيررًا مررن الطررالب األوربيررين العافرردين مررن األنرردلس إلررا أوطررانيم ، بعررد ان انيرروا دراسرر
العربية ، والرذين كرانوا يمررون برديرآلريختاو( الرذي يقريم برو ىرمران ويقضرون فيرو فتررة قبرل رجروعيم إلرا بالدىرم ، وعرن ىرؤاله 

 (.19نقل ىرمان كل ما جمبوه من ا الت الفمكية العربية وفي مقدمتيا اإلسطرالبآل
ت بعرض الردول األوربيرة ، وأخرذت ىرذه البعثرات كما أرسمت إلا األندلس بعثات ذات طابا رسرمي مرن قبرل حكومرا

مرر ، فري عيرد الخميفرة الناصرر زىراه  924ىرر /  312تتوالا عما األندلس بأعداد متزايدة سنة بعد أخررى ، حترا بمغرت سرنة 
مرر أرسرل ممرك ألمانيرا اوترو  925ىرر /  313(. وكانت إحدى ىذه البعثرات مرن ألمانيرا ، ففري سرنة 20سبعمافة طالب وطالبةآل

لكبير ، الراىب آلجون( إلا قرطبة مبعوثًا إلا الخميفة عبد الرحمن الناصر وأثناه مكوثو فييا لمدة ثالث سنوات تعمرم العمروم ا
(. وتوجيت بعثو من فرنسا برفاسة األميرة آلإليزابيث( ابنة خرال 21والثقافة العربية ، وحمل معو المخطوطات العممية العربيةآل

مرر(  1009-976ىرر / 399 – 366ا. وبعرث فيميرب ممرك بافاريرا إلرا الخميفرة ىشرام المؤيرد آلالممك لويس السادس ممك فرنسر
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بكتاب يطمب منرو ان يرأذن لرو بإرسرال بعثرة مرن برالده إلرا األنردلس لالطرالع عمرا مظراىر التقردم الحضراري فييرا واالسرتفادة 
(. 22ويمميين( الرذي يسرميو العررب ولريم األمرينآلمنيا ، فوافق الخميفة ىشام ، وجاهت بعثة ىذه الممك برفاسة وزيره المدعو آل

( طالبررًا وطالبررة وزعرروا عمررا جميررا معاىررد األنرردلس لينيمرروا مررن مواردىررا الثقافيررة ، وتررذكر 215وقررد تألفررت ىررذه البعثررة مررن آل
م ، ومررن الروايررات برران ثمانيررة مررن أفررراد ىررذه البعثررة اعتنقرروا الرردين اإلسررالمي ومكثرروا فرري األنرردلس ورفضرروا العررودة إلررا بالدىرر

ضمن ىؤاله الثمانية ثالث فتيات تزوجن بمشاىير من رجال األندلس في ذلك الوقرت ، وأنجربن عرددًا مرن العممراه كران مرنيم 
 (.23عباس بن مرداس الفمكيآل

وسار مموك آخرون من أوربا عما ىذا النيك ، فقد أوفد ممك ويمز بعثة برفاسة ابنة اخيو كانت تضم ثمانيرة عشررة 
األشراا واألعيان ، وقد وصمت ىذه البعثة مدينة اشبيمية برفقة النبيل آلسرفيمك( رفريس مروظفي القصررفي ويمرز  فتاة من بنات

مرر  وكران ىردا ىرذه البعثرة كمرا 1030ىرر/   422الذي حمل رسالة من ممكو إلا الخميفة ىشرام المعترد براهلل الرذي خمرا عرام 
تا بفيضو الصافي معاىد العمم والصناعات فري بالدكرم العرامرة فأردنرا تقول الرسالة: آلآلفقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتم

وألبنافنا اقتباس نماذج ىذه الفضافل لتكون بداية حسنة في اقتفاه أثركم لنشر أنوار العمم فري بالدنرا التري يسرودىا الجيرل مرن 
رسرالة ممرك ويمرز ، وقرد حظيرت ىرذه  (. وقرد اسرتقبل خميفرة األنردلس البعثرة أحسرن اسرتقبال ، ورد عمرا24أربعة أركان ...((آل

 (.25البعثة باىتمام رجال الدولة الذين قرروا ان يتم اإلنفاق عما ىذه البعثة من بيت مال المسممينآل
وفرري الوقررت نفسررو قررام بعررض ممرروك أوربررا باسررتقدام عممرراه األنرردلس لتأسرريس المرردارس ونشررر ألويررة العمررم والعمررران ، 

قعت حكومات ىولندة وسكسونيا وانكمترا عما عقود ما حوالي ففي خالل القرن الثالث اليجري ،  التاسا الميالدي وما بعده ول
تسررعين مررن األسرراتذة العرررب فرري األنرردلس بمختمررا العمرروم ، وقررد اختيررر ىررؤاله مررن بررين أشررير العممرراه الررذين كررانوا يحسررنون 

حكومات عقودًا أخرى ما حوالي مرافتي خبيرر عربري (. ووقعت تمك ال26المغتين االسبانية والالتينية إلا جانب المغة العربيةآل
في مختما الصناعات والسيما إنشاه السفن ، وصناعة النسيك والزجاج والبنراه وفنرون الزراعرة . ولقرد قرام بعرض الميندسرين 

( وىرذه الكممرة تحريرا لكممرة ىشرام Helichemالعرب اكبر جسر عما نير التايمس  فري انكمتررا عررا باسرم آلجسرر ىميشرم 
ميفة األندلس الذي أطمق االنكميز اسمو عما ىذا الجسر عرفانًا بفضرمو ألنرو أرسرل إلرييم أولفرك الميندسرين العررب. وكرذلك خ

كان الميندسون العرب ىم الذين شيدوا قباب الكنافس في بافاريا ، وال تزال توجد  بإحردى المردن األلمانيرة آلشرتوتغارت( حترا 
 ( .27( وىو تحريا لكممة احمد الميندس العربي الذي بناىاآلAmedeoاليوم سقاية ماه تدعا آلأميديو 

خررزافن المرردونات فرري أديرررة اسرربانيا ، والسرريما ديررر سررانتا ماريررا دي ريبررول الررذي اقتنررا بررين القرررنين السررادس والسررابا  :ثانياااا 
ترجمتيرا مرن قبرل رىبران الرردير اليجرري / الثراني عشرر والثالرث عشرر المريالدي أعردادًا كبيررة مرن المؤلفرات العمميرة العربيرة ، ل

 (.28الذي انحدر العديد منيم من أصل مستعربآل
ثالثًا : المستعربون الذين كانوا يمثمون عنصرًا فعااًل في الحياة األندلسية ، في نقل الحضرارة العربيرة إلرا اسربانيا النصررانية ، 

ي بين المسرممين والنصرارى حيرث كرانوا متعايشرين فالعصور الوسطا االسبانية لم تكن تعرا االنفصال الجغرافي وال العنصر 
سرروية بررروح التسررامح، والمسررتعربون بحكررم معرررفتيم لمغتررين العربيررة والالتينيررة الحديثررة كررانوا أداة اتصررال بررين شررطري اسرربانيا ، 

ارى ، وقررد وىررم منررذ الفررتح العربرري اإلسررالمي لررم ينقطعرروا عررن اليجرررة إلررا المنرراطق الشررمالية فرري اسرربانيا حيررث إخرروانيم النصرر
ازدادت ىجرررتيم فرري القرررن السررادس والسررابا اليجررري / الثرراني عشررر والثالررث عشررر المرريالدي عمررا عيررد دولترري المرررابطين 

مرر( ، وخرجرت طاففرة كبيررة مرن غرناطرة 1102ىرر /  496والموحدين ، فقد ىاجر سكان بمنسية منيا إلا قشتالة في عرام آل  
مر وكما خرجت طاففة أخرى مرن اشربيمية إلرا قشرتالة 1125ىر / 519نة عام    ما جيش الفونسو األول المحارب ممك ارغو 

مررر وقررد كرران شررأن ىررذه اليجرررات وأمثاليررا انتشررار الثقافررة اإلسررالمية العربيررة بررين نصررارى الشررمال 1146ىررر /   541عررام   
 (.29االسبانيآل
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ن ظموا قرونًا يتاجرون ما الكثير من البمردان األوربيرة ، التجار والعالقات التجارية المتواصمة ، فالتجار المسممين الذي :رابعاا 
(.كمرا ال ننسرا الرحالرة المسرممون 30ولقد دلرت التنقيبرات أخيررًا عمرا وجرود عمرالت إسرالمية فري أوربرا الشرمالية حترا فمنردا آل

اأنتجترو رحالتيرم مرن ترراث الذين طافوا في مختما أنحاه العالم ومنيا أوربا أثر في نشر الحضارة العربية اإلسالمية ، ثم فيم
 (.31جغرافي أو كتابات تخص تمك الشعوب واألقطار التي زاروىا ، كرحمة ابن فضالن وأبو عبيد البكريآل

التقرارب السياسري والعالقرات الدبموماسرية ، حيرث سرعت العديرد مرن الردول األوربيرة إلرا توطيرد العالقرات مرا الردول  :خامساا 
السيما في عصر الخالفة األموية ، في عيد الخميفة عبد الرحمن الناصر الرذي اجتمعرت فري العربية اإلسالمية في األندلس 

داري صرمب ، تمكرن مرن خمرق نظرام  شخصو مواىب عدة أىمترو الن يكرون حاكمرًا ناجحرًا ، فيرو سياسري مررن وقافرد شرجاع وا 
إعجرراب وتقررردير الشخصررريات  قرروي ومترررين داخررل األنررردلس ، وتحقيررق سرررمعة سياسررية فررري الخررارج ، أىمترررو الن يكررون موضرررا

قامة عالقات ودية معوآل ( وكانت الدولة البيزنطية في مقدمرة الردول السراعية إلرا 32المعاصرة لو والتي سعت إلا صداقتو وا 
توطيد العالقات ما األنردلس ، وقرد عاصرر الخميفرة الناصرر مرن أبراطرة بيزنطرة اإلمبراطرور قسرطنطين السرابا المشريور عنرو 

 336وا داب وكترب األقردمين ، وقرد وصرمت سرفارتين مرن الردول البيزنطيرة إلرا األنردلس كانرت األولرا سرنة اىتمامو برالعموم 
( ورافقت ىذه السفارة في طريق العودة بعثة من قبل 33م ، حيث بال  الناصر في تزيين بالطو واالحتفال بالسفراهآل947ىر/ 

حمرل جوابرًا مرن خميفترو الناصرر يؤكرد عمرا توثيرق العالقرات برين الدول العربية في األندلس كان عما رأسيا ىشام بن ىرذيل ي
( وقيل : انو عاد صرحبة سرفارة ثانيرة سرنة 34البمدين ، وقد استغرقت سفارة ابن ىذيل قرابة السنتين عاد بعدىا إلا األندلسآل

 (.36استقبمت بمثل حفاوة ما استقبمت السفارة األولاآل (35مر لإلمبراطورية البيزنطيةآل949ىر/  338
ومن نتافك ىذه السفارات دخول المؤلفات الميمة إلا األنردلس ككتراب الحشرافش فري الطرب والصريدلة لديسرقوريدس 
وكتررراب ىروشررريش فررري التررراريخ الرررذي يحررروي أخبرررار الرررروم فررري العصرررور القديمرررة ، وقرررد اسرررتعانت الخالقرررة األندلسرررية بالررردول 

مررن مافررة سررارية وتحررا غريبررة اسررتخدمت فرري بنرراه وتررزيين مدينررة ( ونقررل اكثررر 37البيزنطيررة مررن اجررل ترجمررة ىررذين الكتررابينآل
 (.38الزىراهآل

وحرصت الدولة الرومانية المقدسة عما إقامة عالقرات دبموماسرية مرا الدولرة العربيرة اإلسرالمية فري األنردلس ، فقرد 
وكانرت برفاسرة الراىرب  م ،   953ىرر /  342وصمت سرفارة مرن قبرل اإلمبراطرور األلمراني اوترو الكبيرر ، إلرا األنردلس سرنة 

( ولكرن ممثرل اإلمبراطرور لرم يكرن عمرا قردر مرن السرموك 39جان دي جورز ، وىو احد عمماه عصره فري البحرث والمنراظرةآل
الدبموماسي ، فقد وصرمت إلرا مسراما الخميفرة الناصرر ان السرفير يحمرل رسرالة تضرم عبرارات تمرس مقدسرات العقيردة فررفض 

ل سررفارة عربيررة إلررا اوتررو الكبيررر تطمررب منررو تغييررر سررفارتو ، وأوكررل ىررذه الميمررة إلررا احررد مقابمتررو ، وتررم االتفرراق عمررا إرسررا
إذ كران مرن عرادة المسرتعربين اتخراذ  –المستعربين الذين يجيدون المغة الالتينية إجادة تامة ويردعا رثمونردو أو ربيرا برن زيرد 

بعثررة مررن اإلمبراطررور فرري بالطررو بمدينررة فرانكفررورت ، وقررد اسررتقبمت ىررذه ال –األسررماه العربيررة إضررافة إلررا أسررمافيم األجنبيررة 
( 40وأنيررت ميمتيررا  بنجرراح وعررادت إلررا األنرردلس برفقررة سررفارة ألمانيررة جديرردة حممررت توجييررات محررددة إلررا السررفارة السررابقةآل

مرا وضرا كتراب وتمكن السفير ربيا بن زيد آلرثموندو( أثناه تواجده في ألمانيرا ، مرن لقراه المرؤرخ األلمراني لوتيرانرد ، وحثرو ع
 (.41في التاريخ ييتم بإخبار وحوادث العصرآل

كما كانت لممالك االسبانية الشمالية عالقات دبموماسية ما حكومة قرطبة عما الرغم من ان الصرراعات العسركرية 
القيرام ىي التي كانت غالبة عما العالقة بين الطرفين ، إال ان ىذه الممالك كانت تردخل فري وفراق عنردما تكرون عراجزة عرن 

( وحتا الحروب التي كانت دافرة بين الطررفين لعبرت دورًا فري الرتالقح 42بأي فعل عسكري تجاه الدولة العربية في األندلسآل
الفكرري ، مرن خرالل األسررى ، إذ مررا لبرث الربعض مرن أسرررى المسرممين مرن عممراه وأطبراه ان تحولرروا لمعمرل فري برالط أمررراه 
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وقا بعض أسرى األوربيين بيرد المسرممين ، وعنردما فرك أسررىم نقمروا مرا سرمعوه وشراىدوه األسبان ، وفي الجانب األخر أيضًا 
 من تقدم حضاري في األندلس.

حركة الترجمة ، والتي تعد قنراة غيرر مباشررة ، ولكنيرا أثررت ترأثيرًا كبيررًا فري نقرل أوربرا مرن عصرر الظرالم والتخمرا  :سادساا 
 (.43إلا عصر االنبعاث والتقدمآل

والتي تمت فيو ترجمة الكثير مرن المخطوطرات إلرا العربيرة بمرا فري ذلرك كتراب  الدور األول :لترجمة بدورين ، مرت حركة ا
في عمم الزراعة ،  كتبو آلكولوميال( وكتاب تراريخ عرام ألفرو آلاوروسريوس( ، وكتراب يبحرث فري التنجريم ، وآخرر فري االشرتقاق 

القيرررام بررربعض ىرررذه الترجمرررات ، كمرررا وترررم ترجمرررة عررردد كبيرررر مرررن  لمؤلفرررو آلايرررزدور( ، وقرررد وقرررا عمرررا عررراتق النصرررارى أحيانرررا
المؤلفررات إلررا العربيررة لفافرردة العناصررر المسررتعربة مررن النصررارى ، ولرريس لممسررممين فقررط ، فقررد تمررت ترجمررة ثررالث نسررخ مررن 

ان تحل  مر شعرًا ، وكان المقصود بيا خصيصاً  889ىر /  276المزامير ، من بينيا واحدة ترجميا حفص القوطي في سنة 
مررر ترجمررة  967ىررر/ 357محررل نسررخة نثريررة غيررر فصرريحة كانررت دارجررة االسررتعمال فرري ذلررك الوقررت ، وكررذلك تمررت فرري سررنة 

تقررويم كنسرري ألحررق بررأخر عربرري يبحررث فرري تقسرريم السررنة عمررا أسرراس الثمرراني والعشرررين دورة فمكيررة المعروفررة باسررم آلمنررازل 
 (.44القمر( ، وأطمق عما الترجمة اسم آلتقويم قرطبة(آل

، فيشرمل الترجمرة مرن العربيرة إلرا الالتينيرة ، ويبردأ مرن منتصرا القررن الخرامس إلرا أخرر القررن  الدور الثاانيأما 
السابا اليجري / منتصا القرن الحادي عشر إلا أخر القرن الثالث عشر الميالدي ، وقرد مرر ىرذا الردور بمررحمتين األولرا 

 العموم اليونانية ، والمرحمة الثانية ترجمة العموم العربية اإلسالمية. تمت فييا ترجمة العموم العربية المنقولة عن
كانررت أوربررا ال تمتمررك مررن العمررم اليونرراني إال القميررل تمثررل بمختصرررات ىزيمررة وضررعت منررذ القرررن الخررامس المرريالدي 

ىبان ، ولم تنتعش وتتطرور إال والا القرن الثامن الميالدي ، لذا بقيت الدراسة في أوربا ضفيمة محصورة في ففة قميمة من الر 
بعررد تمثميررا لمعمرروم العربيررة والسرريما الترري تشررمل عمررا أصررول عمرروم اليونرران الترري ترجميررا العرررب المسررممين فرري عصررر ازدىررار 

 (.45حضارتيمآل
م ، واتخاذىرا كعاصرمة لمممكرة قشرتالة  1085ىرر/ 478بعد ان استرد األسبان بقيادة الفرنسو السادس طميطمة عرام 

ييررا حركررة ترجمررة نشرريطة فقررد امتررازت ىررذه المدينررة بكثرررة مكتباتيررا ، والترري حرروت أالا مررن المجمرردات الترري انتقمررت ، قامررت ف
إلييا من المشرق ، فضاًل عن ذلك بقراه الثقافرة العربيرة فييرا حترا بعرد ان اسرتردىا األسربان ، وقرد ترم القيرام بتخطريط برنرامك 

عمال العربية إلرا الالتينيرة ، ويرأسرو كبيرر الشمامسرة فري طميطمرة المردعو شامل لمترجمة عن طريق تأسيس معيد لترجمة األ
والرا 1130آلدومينيكوس غونديسينوس( والذي يذكر بالمصادر العربية برآلدومنجو غنصالفة( والذي بررز نشراطو مرا برين عرام 

ة عررن طريررق االسرربانية م ، والررذي يعررد مررن أشررير رجررال الترجمررة فرري العصررر الوسرريط مررن العربيررة إلررا الالتينيرر 1180عررام 
من اشيرىم في معيد الترجمة بطميطمة أبراىام بن غزرا  –العامية ، فقد كانت الطريقة في الترجمة ان يقوم ييودي مستعرب 

بترجمررة الررنص العربررري شررفويًا إلرررا المغررة االسررربانية العاميررة ثرررم يتررولا غنصرررالفو الترجمررة الالتينيرررة ، ومررن برررين مررا ترجمرررو  –
 (.46النحو بعض مؤلفات الفارابي ، وابن سينا ، والغزالي آل غنصالفة عما ىذا

وكررران يعمرررل بمعيرررة غنصرررالفة عررردد مرررن المتررررجمين توجيررروا مرررن أنحررراه أوربرررا إلرررا طميطمرررة مرررنيم االيطرررالي آلجيررررار 
م ، حيرث  1162آذار مرارس  11الكريموني( الذي وصا بأنو آلآلالشماس(( في إحدى وثافق كادرافية طميطمة المؤرخرة فري 

م ،  1176م ، وآذار/ مارس  1174عا آلجيرادوس المعمم( في وثيقتين أخريين من وثافق الكاتدرافية بتاريخ آذار/ مارس يد
( وقد قام جيرارد بترجمة كتاب الفارابي آلتصنيا العموم( ، وتررجم عردة مؤلفرات 47والوثافق الثالثة مميورة بتوقيا غنصالفة آل

فين عررب ومررؤلفين إغريرق سربق وان ترجمرت اعمراليم إلرا العربيرة ، كمرا ترررجم ألرسرطو ، وبعرض الشرروح عمرا ارسرطو لمرؤل
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ةعرررن العربيرررة كتبرررًا ألبقرررراط وجرررالينوس ، وتررررجم كترررابين اصررريمين فررري العربيرررة ىمرررا آلالقرررانون فررري الطرررب البرررن سرررينا( ، وكترررب 
 (.48التصريا لمزىراوي الذي يعد القسم األخير منو أشير بحث في الجراحةآل

ة( ما رفيقو آلافينردوا( ، و آلجوىران االسرباني( بترجمرة مصرنفات الدارسرين العررب والييرود الرذين واشترك آلغنصالف
( وشرراركو أيضررا المترجمررران 49لخصرروا ، واعررادوا ترجمررة فمسرررفة ارسررطو ، كمؤلفررات ابرررن سررينا ، وابررن جيبيرررول ، والغزالررريآل

ي بترجمررة جررداول عمررم الفمررك لمسررممة المجريطرري عررام االنكميزيرران آلروبرررت القيطرروني و ادالر البرراثي( فقررد اشررتير ادالر البرراث
 (.50م آل 1126

استمر نشاط حركة الترجمة في طميطمرة فري القررن السرابا اليجرري / الثالرث عشرر المريالدي ، وىنراك دلريالن عمرا 
 ىذا النشاط . 

الموحرردين عمرررا نقررل حصرريمة ذلررك االزدىررار فرري الفمسررفة فرررري اسبانيرررا اإلسالميرررة ففرري عيررد سرريطرة  :الاادليل األول
م ( حدثت ثورة أصولية ارسطوية لم يسبق ليا مثيل في أي مكان 1269 -1146ىر / 668 – 543المغررب و األنردلس  آل 

م (  1185ىرررر /  581أخرررر مرررن العرررالم العربررري اإلسرررالمي ، وكانرررت الشخصرررية الرفيسرررية فررري ىرررذا المشررريد ابرررن طفيرررل آلت: 
رطبرة ، ومؤلرا الروايرة الفمسرفية آلحري برن يقظران( ، وقيرام البطروجري بترأليا الطبيب الرسمي في بالط زعيم الموحدين في ق

م ( والكتراب محاولرة ثوريرة فري عمرم الفمررك  1200ىرر / 600كتراب سرماه باسرم آلحركرات االجررام السرماوية( المكتروب حروالي آل
 594ثرم قيرام ابرن رشرد آلت :  تدعو إلا استبعاد نظام بطميموس القديم حتا يحل محمو أنموذج يتفق مرا آلفيزيقيرا( ارسرطو ،

م ( عقب ذلك بالمشروع األكثر طموحا وىو يضا ثالثة مستويات من الشروح والتعميقات عمرا جميرا مصرنفات  1198ىر / 
ارسطو ، وأضراا إلييرا فيمرا بعرد تعميرق عمرا جميوريرة افالطرون ، ومرا ان االرسطوطاليسرية األندلسرية لرم تتررك إال أثررًا فري 

اإلسررالمية الالحقررة ، إال إنيررا تركررت أثرررا قمرريال فرري الفمسررفة الالتينيررة والعبريررة والعمرروم األخرررى ، وفرري ىررذا الدراسررات العربيررة 
م( وبعد سنوات معدودات عمرا ترأليا مصرنفات 1204ىت/600المناخ الثقافي في قرطبة ، تشكمت فمسفة ابن ميمون آلت: 

عبريرررة ، حيرررث قرررام بالترجمرررات األولرررا فررري اسررربانيا آلمايكرررل كرررل مرررن البطروجررري ، وابرررن رشرررد تمرررت ترجمتيرررا إلرررا الالتينيرررة وال
 (.51سكوت( واليو تعزى أقدم ترجمة البن رشد ، والتي بدأىا في اسبانيا ثم استكمميا حين انتقل إلا ايطالياآل

 
، امررا بيرردا نشررأة الترجمررة الرسررمية والمقصررود بيررا القيررام بالترجمررة بصررفتيا جررزهًا مررن السياسررة العامررة لمدولررة والاادليل الثاااني:

( وربط الكنافس الشرقية بروما بعرد 52تفخيم االمة االسبانية الحديثة الظيور، او بيدا رد المسممين االسبان الا النصرانيةآل
توحيدىا، ولتحقيق ذلك، كان ال بد من تعمم العربية، فقد أطما بطرس الجميل آلرفيس دير كموني( اثناه زيارتو الا اسبانيا في 

م عما بدايات الصراع المرير بين اإلسالم والنصرانية في االنردلس، وكران ذلرك اثنراه حكرم الموحردين 1141ميمة دينية عام 
وتوصررل الررا ان القرروة المسررمحة لوحرردىا ال تجرردي نفعررًا فرري محاربررة اإلسررالم، وانمررا ينبغرري المجرروه الررا المنطررق، وذلررك بفيررم 

لقرررأن الكررريم ىررو المرجررا االول لرردى المسررممين، فقررد تعررين عمررا الخصررم اواًل، واالصررغاه الررا حججررو وجدلررو ثانيررًا، وبمررا ان ا
االوروبيرين فيمرو ولتحقيررق ىرذه الغايررة قرام بطررس الجميررل بتكميرا آلروبرررت القطيروني( بترجمرة القرررأن الرا الالتينيررة وأجرزل لررو 

ات المترجمرة مرن قبرل ( ىرذا فضراًل عرن قيرام بطررس الجميرل بشرراه كرل المخطوطر53العطاه، وقد لقيت ترجمتو رواجًا واسعًاآل
ىرمررران الكرررارنثي، وروبررررت القطيررروني وبيترررر الطميطمررري، والتررري تعررررا بررررآلمجموعة طميطمرررة( والتررري ىررري عبرررارة عرررن ترجمرررات 
لمخطوطررات عربيررة عررن اإلسررالم، كمررا ضررمت القرررأن الكررريم وحيرراة الرسررول محمررد آلصررما اهلل عميررو وسررمم(، ووصررفًا لمخمفرراه 

ومسرمم تعررا بررآلمناظرة الكنردي(، وقرد بقيرت ىرذه الترجمرات مرجعرًا ثمينرًا لمغرربيين الرذين  االولين، ومناظرة بين رجرل نصرراني
يرودون فيررم اإلسررالم، ففري القرررن السررابا عشرر المرريالدي كانررت ال تررزال ترجمرة روبرررت القطيرروني لمقررأن الكررريم مسررتعممة لرردى 

 (. 54رة شافعًا في العصر الحديثآلالبعثات التبشيرية النصرانية، كما غدا رد الكندي في المناظرة المشيو 
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م، والترري تعررد بدايررة النيايررة لسررمطة 1212\ىررر609وبعررد مرررور خمررس سررنوات عمررا ىزيمررة الموحرردين فرري معركررة العقرراب عررام 
الموحرردين فرري االنرردلس ترروالا سررقوط حواضررر االنرردلس الواحرردة تمررو االخرررى كقرطبررة واشرربيمية ولررم يبررق سرروى غرناطررة مممكررة 

ترراب شرررعورًا عظيمرررًا بالثقررة ألسررراقفة وممررروك االسرربان لجعرررل شرربو جزيررررة كاممرررة فرري اسررربانيتيا ونصررررانيتيا، إسررالمية وحيررردة، إن
فانتشرررت حركررة الترجمررة مررن العربيررة الررا االسرربانية وال سرريما فرري عيررد الممررك الفونسررو العاشررر الحكرريم، ممررك ليررون وقشررتالة 

مك ولم تكن لغرة الترجمرات ىري االسربانية فحسرب، برل م(، فترجمت كتب كميمة ودمنة، وعشرات من كتب الف1284-1252آل
 لقد جعميا تبدو وكأن المؤلفين انفسيم كانوا من االسبان ايضاً 

م( مرثاًل برر"الحكيم االسرباني" وكران 1007\ىرر397"غاية الحكيم" في التنجيم لمسرممة برن احمرد المجريطريآلت: فقد سمي كتاب
ليررذا اثررره فرري قيررام المغررة االسرربانية اواًل، ومررن ثررم تقرردم الدراسررات العمميررة فرري اسرربانيا وانتقاليررا الررا اوروبررا ثانيررا، وأنشررأ الفونسررو 

 (.55لدراسة العربية والالتينيةآل م جامعة اشبيمية وخصصيا1254الحكيم عام 
تركز سيل الترجمة بشكل اولي من موضوعات العموم العقمية، ففي مجال الرياضيات فان  الغررب مردين لمحضرارة اإلسرالمية 
بمعرفة االرقام وبضمنيا الصفر الذي حل مشاكل كثيرة في العمميات الرياضية، وكان اول من اخذ باالرقام العربيرة آلجربررت 

ياك( وادخميا اوروبا، وبعدىا الا كتاب يشرح فيو استخدام االرقام العربيرة، وبعرد فتررة مرن الرزمن تبنرت اوروبرا االرقرام دي اور 
م، والذي درس الرياضيات عمرا يرد معمرم عربري فري المغررب 1240العربية نتيجة اعمال آلليوناردو دي بيزا( الذي توفي عام 

م، وكران ذلرك بدايرة تبنري اوروبرا لألرقرام العربيرة وبدايرة عمرم 1202قام العربية عام العربي، واصدر كتابًا يشرح فيو نظام األر 
 (.56الرياضيات االوروبيآل

ومن اشير الرياضيين العرب الذين عرفتيم اوروبا وترجمت مؤلفاتيم الا الالتينية الخوارزمي الرذي اشرتير فري اوروبرا بكتابرو 
م، وظرررل ىرررذا الكتررراب يررردرس فررري المررردارس 1145آلروبررررت الشسرررتري( عرررام  آلالجبرررر والمقابمرررة( الرررذي ترجمرررو الرررا الالتينيرررة

والجامعات االوروبية حترا القررن السرادس عشرر المريالدي، ومرن عممراه العررب الرذين ليرم الفضرل فري مجرال الجبرر ابرو بكرر 
اليندسة  (. وطور العرب عمم57م( صاحب كتاب آلالفخري في الجبر والمقابمة(آل1016\ىر407محمد بن جسن الكوجي آلت:

والمثمثات الكروية وحققروا تقردمًا واضرحًا وقراموا بترجمرة كتراب إقميردس فري اليندسرة، وىرذه الترجمرة العربيرة نقميرااالوربيون الرا 
الالتينية في القرن الثاني عشر الميالدي، وظموا يتدارسونيا الا اواخر القرن السادس عشر عنردما عثرروا عمرا مخطروط مرن 

 (.58يونانيةآلكتاب إقميدس بالمغة ال
م تقريبًا في مؤلفو "حول 1150\ىر545ومن عمماه العرب الذين اشتيروا في ىذا المجال جابر بن افمح الذي برز اسمو عام 

م( واحرررز اميررران مررن 1093\ىررر486حسرراب المثمثررات الكرويررة"، وقاضرري جيرران، ابررو عبررد اهلل محمررد بررن معرراذ الجيرراني آلت: 
لمواىبيمررا فرري الرياضرريات واليندسررة ىمررا احمررد المقترردر برراهلل، وأبنررو يوسررا المررؤتمن  اسرررة بنرري ىررود بسرقسررطة شرريرة عظيمررة

الذي صنا كتابًا شاماًل في اليندسة سماه آلاالستكمال( اعتمد فيو عما عدد كبيرر مرن المصرادر بمرا فيرو المبرادئ إلقميردس، 
ميررردس فررري الكررررة واالسرررطوانة، وشرررروح والبيررران واالفرررالك لثيودسيوسرررش ومنررريالدس، والمخروطرررات ألبولونيررروس، وكتررراب ارخ

اوتيكيوس عما كتاب ارخميدس في الكرة واالسطوانة كما اعتمد مقالة ثابت بن قرة  فري االعرداد المتالفرة، وكتراب البصرريات 
ألبن ىيثم، ولم تكن معالجة االمير يوسا المؤتمن لممسافل اليندسية مقتصرة عما مجرد إعادة انتاج ما فري المصرادر التري 

مررد عمييررا، وانمررا قرردم فرري كثيررر مررن الحرراالت حمررواًل اصرريمة تثبررت انررو كرران ىندسرريًا بارعررًا. وقررد ترررجم كتابررو االسررتكمال الررا اعت
(. ومررن عممرراه العرررب االخرررين فرري عمررم المثمثررات ابررراىيم بارحيررا آلت: حرروالي 59الالتينيررة مررن قبررل المترررجم ىوغررو الشررنتاليآل

 (.60لمثمثات، ترجمو افالطون التيفولي، وجعل عنوانو "كتاب المساحات"آلم( الذي صنا كتابًا في عمم ا1136\ىر531
وفي مجال عمم الفمك والتنجيم، كان االرث االندلسي غني في ىذا المجال وكان ىنراك اتصرااًل واضرحًا فري الدراسرات الفمكيرة 

فقررد درسرروا مواقررا االجرررام السررماوية القرررن العاشررر الررا القرررن الرابررا عشررر المرريالدي،  \مررن القرررن الرابررا الررا الثررامن اليجررري
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وحركاتيررا، وتوصررموا الررا العديررد مررن االكتشررافات العمميررة، والفرروا الكتررب فييررا، وكرران مررن اوافررل عممرراه الفمررك مسررممة بررن احمررد 
الحررادي عشررر المرريالدي، كرران ىنرراك  \م(، وفرري النصررا االول مررن القرررن الخررامس اليجررري1007\ىررر397المجريطرري آلت: 
م(، وابي القاسم احمد بن عبد اهلل المشيور بإبن 1035\ىر426بارزون ىما احمد بن محمد بن السمح آلت:رياضيون فمكيون 

الثراني  \م( كما كران ىنراك مرنجم ىرو ابرن الرحرال، وفري منتصرا ونيايرة القررن السرادس اليجرري1035\ىر426الصفار آلت: 
ح، والبطروجررري حيرررث بررررز االول فررري كتابرررو عشرررر المررريالدي ظيرررر فمكيرررون بشررركل متعاقرررب فررري اشررربيمية ىمرررا جرررابر برررن افمررر

 (.61"االصالح المجسطي" الذي ترجم الا الالتينية والعبرية، اما الثاني فقد انتقد المفاىيم النظرية لبطميموسآل
وكان اكثر عمماه الفمك اصالة ونفوذًا في االندلس، الطميطمي ابن اسحاق ابراىيم بن يحيا النقاش المعروا بالزرقرالي آلت: 

م( الذي سيطرت افكاره الفمكية ومسالكو البحثية عما تطور الفمك لمدة تزيد عما قررون ثالثرة حيرث اسريم فري 1100\رى493
تطررروير نررروع جديرررد مرررن الفمرررك االندلسررري يتميرررز بمرررزيك مرررن العناصرررر الينديرررة آلالسرررند ىنرررد( والعناصرررر اليونانيرررة آلبطميمررروس( 

دة آلاالرتعررراش، حركرررة االوج الشمسررري، النمررروذج الشمسررري برررإختالا والعناصرررر االسرررالمية آلالبتررراني( فاضررراا االفكرررار الجديررر
مركررزي متغيررر، وتصررحيح النمرروذج القمررري البطميموسرري( الترري كرران ليررا ليررا تررأثير كبيررر لمغايررة فرري كررل مررن المغرررب واوروبررا 

 (.62الالتينية، واحيانًا حتا المشرقآل
ك العربيررة الررا الالتينيررة، ومررن اشرريرىم االنكميررزي آلادالر وقررد قررام مجموعررة مررن المترررجمين االوروبيررين بترجمررة كتررب عمررم الفمرر

البررراثي( وآلافالطرررون التيفرررولي( وآلجيررررار الكريمررروني(، وقرررد ترجمرررت قررروافم الرررزيك واالعمرررال الفمكيرررة الرررا غيرررر الالتينيرررة احيانرررًا 
-1252قشرررتالة آلم( الرررا االسررربانية بنررراهًا عمرررا رغبرررة الممرررك الفونسرررو العاشرررر ممرررك 929\ىرررر317كترجمرررة زيرررك البتررراني آلت: 

 (.63م( وسمي ىذا الزيك آلبالجداول االلفنسية( الذي شاع استعمالو في اوروبا لعدة قرونآل1284
امررا الجررداول الفمكيررة لمخرروارزمي فقررد ترجميررا ادالر البرراثي، كمررا اسررتقا مررا جرراه بررو عررن االسررطرالب عررن مسررممة المجريطرري 

الخاص عن االسطرالب والذي سماه "كيا تستخدم االسرطرالب"، وتررجم مستندًا عما الترجمة الالتينية التي بنا عمييا كتابو 
(. وترجمرت كترب ابرو العبراس احمرد برن محمرد 64تنقيح مسممة لجداول الخوارزمي حول حساب اقطرار قرطبرة آلأي موقعيرا(آل

اذ الجياني "انعكراس الفرغاني في الفمك من قبل خوان االشبيمي وجيرار الكريموني، كما ترجم جيرار الكريموني اعمال ابن مع
الضررروه فررري الجرررو" و "جرررداول جيررران الفمكيرررة"، وترجمرررت كترررب ابرررو معشرررر البمخررري مرررن العربيرررة الرررا الالتينيرررة مرررن قبرررل خررروان 

 ( .65االشبيمي ومن خالليا نقل الا االوروبيين تفسيرا لظاىرة المد والجزر وارتباطيا بالقمر آل
الكررارنثي لمخطوطررات عربيررة عالجررت الفمررك ارسررمت مررن قبميمررا الررا  وقررد كرران لمشررروع ترجمررات روبرررت اليقطرروني ، وىرمرران

 (.66فرنسا االثر الكبير فياىو يوحنا من آلساليزبولي( يعتبر العرب اكثر تقدما من الالتيين في عموم الفمك آل
لكواكرب فرري كمرا ان فكررة المراصرد الفمكيرة اخرذتيا اوربرا عرن العررب ، فرراول مرن عررا االت " طبرق المنراطق" لتعيرين مواقرا ا

القبررة السررماوية ، واالسررطرالبات الكونيررة ، ىررم االندلسرريون ، ويظيررر ان اطبرراق المنرراطق وجرردت الول مرررة فرري االنرردلس  فرري 
الحادي عشر الميالدي ، اما الرسافل االندلسية االولا حرول ىرذه االلرة فقرد كتبيرا ابرن السرمح  –بداية القرن الخمس اليجري 
بما كان ابو الصمت ىو المسؤول عن انتشار ىذه االلة في المشرق في اثناه اقامتو الطويمة في والزرقالي وابن الصمت ، ولر 

الخرامس عشرر  –مصر ، ذلك ان الرسالة المشرقية الوحيدة المنشورة حول آلطبق المنراطق( كتبيرا فري القررن التاسرا اليجرري 
تذلكر بعمل الزرقالي وابن الصمت ، وقد ادخمت ىرذه الميالدي ، الفمكي جمشيد غياث الدين الكاشي ، وتوجد فييا تفصيالت 

 ( .67االلة الا اوربا في وقت ابكر من ادخاليا الا المشرق آل
كما قدم العرب خدمرة كبيررة فري مجرال االستكشرافات الجغرافيرة ، فراذا كران وصرول العررب الرا القرارة االمريكيرة قبرل كرولمبس 

ي المحريط االطمسري الرا امرد بعيرد ، وانتيروا الرا بعرض جزافرره، امرا االمرر امرا غير مقطوع بو ، فمن المحقرق انيرم وصرموا فر
( انمرا ىري فكررة عمميرة مسرتمدة 1493-1492الذي ال شك فيو ان الفكرة التي نيضت بكولومبس مكتشا القارة االمريكيرة آل
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مررا خطررر لررو ان يصررل الررا مررن المؤلفررات العربيررة وبخاصررة كتررب الفمررك والجغرافيررة، فمرروال اقتنرراع كولررومبس بكرويررة االرض، ل
 (.68اليند عن طريق الغرب، ولم يكن في ايطاليا واسبانيا يومفذ مؤلفات تشرح ىذه الفكرة غير المؤلفات العربيةآل

وفرري مجررال عمررم الطررب فقررد سرريطرت المؤلفررات العربيررة طرروال القرررون الوسررطا لكررون الطررب العربرري كرران متفوقررًا عمررا الطررب 
لسحر والشعوذة، فقد غدت بعض االسماه العربية معروفرة بصريغتيا الالتينيرة فري ىرذا المجرال االوربي الذي كان قافمًا عما ا

مثل "ابن سينا" صاحب كتاب "القانون في الطب"، والرازي، وابن ماسويو، وموسا، واسحاق بن حنين، وابرو القاسرم الزىرراوي 
م(، وحفيرررده ابرررو مرررروان آلت: 1131\ىرررر525 م( وولرررده ابرررو العررراله آلت:1078ىرررر/470وابرررن الرشرررد وابرررن زىرررر االشررربيميآلت:

 (.69م(، وقد تمت ترجمة معظم اعمال ىؤاله االطباه الا الالتينية وفي اسبانياآل1161\ىر557
واصبحت كتبيم مشيورة في اوربا لتدريس الطب، فقد ظمت المدارس في اوربا تعتمد عما كتب الرازي زمنًا طوياًل، كمرا كران 

ضررا اىتمررام الغرررب ودراسررتيم منررذ القرررن الثالررث عشررر الررا القرررن السررادس عشررر وكرران كترراب قرانون ابررن سررينا فرري الطررب، مو 
م، وقرد بمغرت الجراحرة 1395(. التسعة التري تتكرون منيرا مكتبرة الكميرة الطبيرة فري براريس عرام 70الحاوي لمرازي احد الكتبآل

لتصررريا لمررن عجررز عررن التررأليا" وقررد ترررجم ذروتيررا فرري ترراريخ الحضررارة العربيررة عمررا يررد ابرري القاسررم الزىررراوي فرري كتابررو "ا
 (.71الفصل الخاص بالجراحة الا الالتينية في القرن الثاني عشر الميالديآل

ويرتبط عمم الطب بعمم الصيدلة ذلك العمم الذي طرأ عميو في االندلس تطورًا كبيرًا بفضل النص العربي لكتاب ديوسقوريدس 
"Matevia Medica العاشرر المريالدي، ويررذكر ان كتراب ديوسررقوريدس \فري القررن الرابررا اليجري" الررذي اعرده اطبراه قرطبررة

الثالث عشر الميالدي، في حين ترجم كتابا ابن وافد في \اختصر بالمغة الالتينية مرتين في طميطمة في القرن السابا اليجري
" De Batneisاالول الرا الالتينيرة بعنروان " العالج بالحمامات والينابيا الطبية والعقاقير النباتية المفردة الا لغات نصررانية:

 ".Libre dw les medicines particularsوالثاني الا لغة القطمونية بعنوان كتاب العقاقير المفردة "
ومن بين مشاىير عمماه الصيدلة ابو مروان حفيد الطبيب عبد الممك بن زىر، فقد كانت لو شيرة كبيرة لردى النصرارى بأسرم 

"Abhomeron Averzoar وكرران معاصرررًا البررن رشررد ، الررذي عررده نظيرررًا لررو فرري الطررب، وربمررا متفوقررًا عميررو فرري ميرردان "
" عمرا كتراب زميمرو Colligetالصيدلة، ذلك ان ابن رشد يحيل قرلأهه في ختام كتاب الذي عرفتو النصوص الالتينية بعنوان "

رجم كتراب التيسرير الرا الالتينيرة آليرارا فيجيني(فري حردود سرنة ابي مروان "التيسير" لإلستزادة في مسافل عمم الصيدلة. ولقرد تر
م، ويصررا الكترراب الول مرررة فررري الترراريخ خررراج التررامور آلدمررل شرررغاا القمررب( وينصررح فرري بعررض الحررراالت 1280\ىررر679

باسرررتعمال التغذيرررة عرررن طريرررق المرررريه او الشررررج، كمرررا تعررررا عمرررا اول اوصررراا داه قرررراد الجررررب، المعرررروا عمميرررًا بأسرررم 
"sarrptes scabiei72"آل.) 

امررا فرري الكيميرراه فقررد كانررت مؤلفررات جررابر بررن حيرران اشررير مررا تداولررو االوربيررون فرري عمررم الكيميرراه حتررا القرررن الثررامن عشررر 
الميالدي، ومن خالل ىذه المؤلفات عرفت اوروبا عمميرات التكمريس والتبخيرر، والتقطيرر والتبمرور وتحضرير الكثيرر مرن المرواد 

ب واوكسرريد الررزرنيخ وغيرىررا، كمررا كانررت لمؤلفررات الرررازي شرريرتيا مثررل "سررر االسرررار" الررذي نقمررو آلجيرررار الكيماويررة مثررل الشرر
 (.73الكريموني( الا الالتينيةآل

وكرران لنقررل كتررب جررابر بررن حيرران والرررازي وغيرررىم، امثررال احمررد بررن مسررممة المجريطرري، صرراحب كترراب آلغايررة الحكرريم( فرري 
(. ان تمقرررا 74الثالرررث عشرررر المررريالدي الرررا المغرررات االوربيرررةآل\القررررن السرررابا اليجري الكيميررراه الرررذي تررررجم الرررا الالتينيرررة فررري

االوربيررون عررن العرررب تقسرريم المررواد الكيماويررة الررا نباتيررة وحيوانيررة ومعدنيررة، ومررا زالررت المعرردات العربيررة فرري مجررال الكيميرراه، 
 (.75والتي انتقمت الا الكيمياه الحديثة، تحت اسماهىا العربية االصيمةآل

الثراني والثالرث  \اما في مجال الفمسفة فقد اىتم الغرب االوربي كثيرًا بالفكر الفمسفي، فقد شيد القرن السادس والسابا اليجرري
عشر الميالدي، ازدىار الفمسفة في االنردلس مرن خرالل مولرد مدرسرة ميمرة مرن الفالسرفة تشرمل شخصريات كرأبن باجرو، ابرن 
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سرري ترررك اثرررًا واضررحًا فرري الغرررب، وقررد ادى العرررب المسررممين دور مررزدوج، فعررن طفيررل، وابررن رشررد وىررو اعظررم فيمسرروا اندل
الثرراني عشررر والثالررث عشررر، مؤلفررات ارسررطو، واجررزاه مررن فمسررفة \طررريقيم عرفررت اوربررا فرري القرررنين السررادس والسررابا اليجري

ه الفالسفة، وىذا ما ادى الا افموطين وايرقمس، ومعالم عن فمسفة افالطون، اذ قام المترجمون في طميطمة بترجمة كتب ىؤال
 (.76خضوع الفكر االوربي لفمسفة ارسطو خضوعًا تامًاآل

وأثرررر العررررب المسرررممين بطريرررق ثررراني عمرررا الفكرررر الفمسرررفي االوربررري عنررردما ترجمرررت مؤلفررراتيم الرررا الالتينيرررة، وبعرررض المغرررات 
قررام بترجمررة بعررض رسررافل الكنرردي فيمسرروا االوربيررة الحديثررة الناشررفة وكرران فرري مقدمررة المترررجمين آلجيرررار الكريمرروني( الررذي 

العرب منيا آلرسالة في العقرل( وآلرسرالة الجرواىر الخمسرة(، كمرا تررجم آلرسرالة فري العقرل( لمفرارابي، وتررجم آليوحنرا االسرباني( 
م وترررجم شرريخ 1240منطررق ابررن سررينا، وترررجم آلىرمررانوس المررانوس( آلشرررح ابررن رشررد( عمررا آلكترراب االخررالق( ألرسررطو عررام 

آلغنصرررالفة( بمسررراعدة يوحنررا االسرررباني قسرررم آلالطبيعيرررات( مررن كتررراب آلالشرررفاه(، وقسررم آلالرررنفس( وآلااللييرررات( مرررن المترررجمين 
 الشفاه البن سينا، وكتاب آلمقاصد الفالسفة( لمغزالي، وكتاب آلينبوع الحياة( البن جبرول.
فري كتبرو فقرد ترأثر برابن سرينا، وابرن وقد تأثر شريخ المتررجمين االوربيينآلغنصرالفة( برأراه فالسرفة االسرالم، وقرد بردت واضرحة 
 (.77جبرول في كتابو آلصدور العالم( وآلفي خمود النفس( وآلتقسيم الفمسفة( وفي آلالتوحيد(آل

وتأثر مجموعة من الفالسرفة االوربيرين، بالفالسرفة المسرممين فري القررنين الثالرث عشرر، والرابرا عشررالميالدي، مرنيم 
بأراه ابن سينا، وفيم فمسفة ارسرطو مرن خرالل مؤلفرات الفرارابي وابرن رشرد وابرن م( الذي تأثر 1280-1207البرتس الكبير آل

( الررذي تررأثر بالفررارابي وابررن سرررينا ، وبرردا ىررذا التررأثر واضررحا فررري 1274-1225سررينا، والفيمسرروا القررديس تومررا االكرررويني آل
ورة الرروحي االليرري الترري وردت فرري آلالبررراىين( الترري اوردىررا ثبررات وجررود اهلل بطريقررة العقررل ، كمررا اخررذ مررن ابررن رشررد فكرررة ضررر 

كتابو آلفصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من االتصال( و آلالكشا عن مناىك االدلة في عقافد الممة( ، كما اخذ 
عررن ابررن رشررد ايضررا مذىبررو فرري النقررل والعقررل ، أي الصررمة بررين العقررل والرروحي ، فكالىمررا يعترررا بعجررز العقررل امررام بعررض 

وبيرذا فقررد دشرنت اعمررال ابرن رشررد تيرار الموازنررة فري جدليررة االيمران والعقررل مؤسسرو بررذلك ضرربًا مررن   (87يرةآلالحقرافق االلي
ضروب الفكر الوسيطي واول من ادخل فمسفة ابن رشد الا اوربا آلميخافيل سكوت( ولم يأت منتصا القرن السابا اليجرري 

الا المغة الالتينية ، ولم ينتصا القررن التاسرا اليجرري  / الثالث عشر الميالدي حتا كانت جميا كتب ابن رشد قد ترجمت
/ الخررامس عشررر المرريالدي حتررا صررار ابررن رشررد صرراحب السررمطان المطمررق فرري كميررة آلبررادوا( بايطاليررا ، والمعمررم االكبررر دون 

 (.80منازعآل
د تررجم اما اثرر التصروا االسرالمي فري نشرأت التصروا االوربري فجراه عبرر ترجمرة مؤلفرات الصروفي الغزالري ، فقر

كتاب آلالتيافت( و آلالنفس االنسانية( خالل القرن الثاني عشر ، وترجم كتاب آلالمقاصد( من قبل المترجم آلجند يسرالبة( الرا 
الالتينية ، وقد اثر  الغزالي فري فكرر العرالم الفرنسري المشريور آلبسركال( صراحب الحجرة المشريورة فري اثبرات وجرود االخررة و 

حرراول اقنرراع المنكرررين لالخرررة االيمرران بوجودىررا ، وىررذه الحجررة ذكرىررا الغزالرري فرري معظررم الترري تسررما آلرىرران بسرركال( حيررث 
 (.81كتبوآل

وكان لمحي الدين بن عربي اثر كبير عما عقول النساك والمتصوفة من النصارى ، فقد دعا الا وحدة االديان ، 
جوىران اكيرارث( الرذي نشرأ فري القررن الترالي ووحدة حقافق الوجود ، وكران مرن برين ترأثر برو ، الفيمسروا الصروفي االلمراني آل

لعصر ابن عربي آلالقرن الثالث عشر الميالدي( ، واثر ابرن عربري عمرا الشراعر االيطرالي آلدانتري( الرذي اسرتمد مرادة غزيررة 
 (.82لكتابو آلالكوميديا االليية( من التصورات االخروية االسالمية ، وبخاصة ما ورد منيا عند ابن عربيآل

اثررر التصرروا اإلسررالمي فرري نشرراة التصرروا االوربرري مررن خررالل دراسررات العالمررة االسررباني آلميجيررل وبرردأ واضررحًا 
مرررر( عمرررا اراه الصررروفي 1390ىرررر /  792اسرررين بالثيررروس( الرررذي وضرررح تررراثير الصررروفي االندلسررري ابرررن عبررراد الرنررردي آلت: 
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بشررحو لكتراب آلالحكرم( البرن عطراه اهلل  االسباني آليوحنا الصميبي( ، وكان الرندي صوفيًا عمرا الطريقرة الشراذلية ، ومشريوراً 
االسرركندري المسررما " غيررث المواىررب العمميررة فرري شرررح الحكررم العطافيررة" ، وىررو كترراب يتضررمن جمررال قصرريرة فييررا خالصررة 

( ، وقررد ترراثر يوحنرا الصررميبي بنقطررة بررارزة فري ىررذا الشرررح ، عري فكرررة البسررط والقرربض ، وقرد شرربو ابررو الحسررن 83التصروا آل
سررار عمررا مسررمكو ابررن عبرراد الرنرردي ، البسررط والقرربض بالميررل والنيررار ، وىررذا التشرربيو اخررذه يوحنررا الصررميبي الشرراذلي الررذي 

عندكالمو عن آلالميمة الظمماه لمروح( وقد ميز يوحنا بين نوعين من الميمة الظمماه ، الميمة الحسية ، التي فييرا تحراول الرنفس 
فرررال تررردري ايرررن ترررذىب . وبعرررد مجاىررردة الرررنفس وتامالتيرررا يمقرررا اهلل ان تتطيرررر مرررن الشررريوات ولكنيرررا تسرررير فررري طريرررق مظمرررم 

بصيصًا من النور في قمب المريد فيبدا يدخل في الميمة الروحية فيطيرىا من الجيراالت ، ويميرم اهلل الرنفس التقروى ، ويميميرا 
، وعرردم وجررود دليررل مررادي  محبتررو ويصررفييا مررن ادران الحررواس وعمررا الرررغم مررن ان ابررن عبرراد سرربق يوحنررا بمررافتي سررنة ، أوال

مكتررروب ثانيرررا، لكرررن يبررردوا ان تررراثر يوحنرررا برررابن عبررراد ، جررراه نتيجرررة االنتشرررار الواسرررا لمطريقرررة الشررراذلية فررري مصرررر والمغررررب 
واألنرردلس وبخاصررة فرري االنرردلس فرري القرررن الرابررا والخررامس عشررر المرريالدي ، والبررد انيررا بقيررت عميقررة الترراثر واالنتشررار بررين 

م ، وعررن ىرؤاله تمقررا  1492ىرر /  897برروا عمرا امرررىم ، وبقروا فري اسرربانيا بعرد اخررراج العررب منيرا عررام المسرممين الرذين غم
 (.84يوحنا عممو بالطريقة الشاذليةآل

وكان لالدب االندلسي ،السيما الشعر ، اثر كبير فري نشرأت الشرعر االوربري الحرديث فري اسربانيا وجنروب فرنسرا ويراتي تراثير 
م( ثررم ترراله 912ىررر /  299االولررا ، واول مررن ابتكررر الموشررح ىررو مقرردم بررن معررافي القبررري آلت : الزجررل والموشررح بالدرجررة 

شعراه اخرون امثال االعما التطيمي وابو بكر بن المبانة ، ولسران الردين برن الخطيرب وغيررىم ، حيرث وجردوا ىرؤاله الشرعراه 
ميل الا كا ما ىرو شرعبي وادى ذلرك الرا ظيرور انفسيم مضطرين الا نظم ىذه الموشحات النيم كانوا يعيشون في مجتما ي

 (.85م( آل1159ىر/554الزجل الذي اشتير بو محمد بن عبد اهلل بن قزمانآلت:
وىرذان النوعران مرن الشرعر ىمرا المرذان اثررًا فري نشررأة الشرعر االوربري ، كمرا يرروي المستشررق االسربانيآل خميران ريبيريرا( الررذي 

الشررعراه آلالترررو بررادور(وىم الشررعراه الجوالررة فرري العصررور الوسررطا باوربررا وكممررة درس موسرريقا االغرراني االسرربانية ودواويررن 
تريررادور مرراخودة مررن الكممررة العربيررة آلدور طرب(وآلالمنيسررجر( وىررم شررعراه الغرررام ،كمررا اثيررت انتقررال بحررور الشررعر االندلسرري 

 (.86فضال عن الموسيقا العربية وادابيا وتقاليدىا واالتيا الا اورباآل
العربية عما نشاة االدب القصصي في اوربا فقرد قرامآل بردرو الفونسرو (بترجمرة ثالثرين قصرة مرن العربيرة الرا  واثرت القصص

الالتينية تحرت عنروانآلتعميم العممراه( وقرد اتررث كميمرة ودمنرة فري األدب األوربري بعرد ان ترجمرت فري عصرآلالفونسرو الحكريم( 
لتررري تسرررربت مرررن الرررا ليمرررة وليمرررة إلرررا األنررردلس ومنيرررا م إلرررا االسررربانية كمرررا ترجمرررت بعرررض القصرررص ا1250حررروالي عرررام 

حكايةآلالجاريررة تررودد( الترري ترجمررت الررا االسرربانية فرري قرررن الثالررث عشررر ،واثرررت بعررد ذلررك فرري نتاجررات كبررار ادبرراه المسرررح 
ليررذا  ( .ولررم تظيرر الترجمررة الكاممرة87االسرباني، وبرذلك احتررل كتراب الررا ليمرة وليمرة مكانررة ميمرة فرري تراريخ االدب الغربري آل

 (.88الكتاب اال في اوافل القرن الثامن عشر حيث ظيرت اوال بالمغة الفرنسية ثم بسافر المغات األوربية آل
وحينما نقمت أوربا العموم اإلسرالمية، ودرسرتيا فري جامعاتيرا التري لرم تظيرر إلرا مرؤخرا كجامعرات براريس وموتبمييرو لرم تظيرر 

فينا وبيزا ظيرت فري القررن الرابرا العشرر المريالدي ،فانرو برال شرك قرد تراثرت قبل القرن الحادي عششر الميالدي ، وجامعات 
ىذه الجامعات ببعض تقاليد الجامعات العربية ،وبخاصة االندلسية ، فقد قمدتيا في لبس االدريرة الخاصرة باألسراتذة ،وقمردتيا 

مشرريورين يرردرس الطمبرة عمررا أيرردييم ىررو فري مررنح اإلجررازات الجامعيرة آلإجررازة ترردريس كمرا ان نظررام المعيرردين ،ووجررود أسراتذة 
،أي حرررق التعمررريم بتخويرررل مرررن  نظررام إسرررالمي، ويقرررول الررربعض ان لفظرررة بكرررالوريوس إال تحريفرررا لمعبررارة العربيرررة ،حرررق الروايرررة

 (  .89(آلالغير
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واثررر وننيرري كالمنررا عررن بحثنررا المتواضررا،باعتراا واحررد مررن مجموعررة مررن المستشرررقين الررذين يقرررون برردور العرررب المسررممين 
حضارتيم في اغناه وتطور الفكر األوربي فيقر مونتيكري واط بالقول: آللوال العرب وفكرىم وكتاباتيم ماكانت العمروم والفمسرفة 
األوربية قد تطورت الا ما وصمت اليو،فمم يكن العرب مجرد موصرمين لمفكرر االغريقري ،برل كرانوا نراقمين عبراقرة ليرا ،حفظروا 

،ووسررعوا فرري ميادينيررا ،وكانررت ىررذه العمرروم قررد وصررمت قمتيررا عنرردما برردا اىتمررام األوربيررين جررديا المعررارا الترري تعمموىررا حيررة 
م بتعميم فمسرفة وعمروم اعردافيم العررب، كمرا كران عمرا األوربيرين ان يتعممروا جميرا مرا يتمكنروا عميرو مرن العررب 1100بحدود 

 ( .90قبل ان يحققوا تقدما اكبر بأنفسيم آل
 

وم تأثير المسلمين في العل  

 االثر االسالمي في الطب االوربي:
اقتبس العرب عن االغريق النظريرات الطبيرة التري ال تشركل قاعردة ثابترة ومرضرية لعرالج المرضرا، اال انيرم ركرزوا 

، واحررزوا تقردما فري (53آلعما األمور العممية بدال من النظرية في العالج الطبي، وقام العرب بكثير مرن االستكشرافات الطبيرة
م( الذي جعمو كتاب 1013ىر/404تطباب، ومن أشير الجراحين: أبو القاسم القرطبي خما بن العباس الزىراوي آلتفن االس

آلالتصريا لمن عجز عن الترأليا( مرن اكبرر جراحري العررب واسرتاذ عمرم الجراحرة فري أوربرا، فري العصرور الوسرطا وعصرر 
 .(54آلميالديالنيضة االوربية حتا القرن الحادي عشر اليجري/ السابا عشر ال

م( بكتاب آلالمغني فري االدويرة المفرردة( الرذي صرنلفو بنراًه عمرا االختبرارات 1248ىر/ 646واشتير ابن البيطار آلت
وىررذا دليررل عمررا مزيررة المؤلررا الشخصررية فرري البحررث؛  (55آلالترري اجراىررا عمررا النباتررات الترري جمعيررا مررن اسرربانيا وبررالد الشررام،

 .(56آلرا في أوربا بمقب آلأبو عمم النبات(وليذا اشتير ابن البيطار وما يزال يع
كانت لدى االطباه العرب موىبة نظريرة وعمميرة فري تصرنيا عمروم الطرب وتقرديم نتافجيرا فري كترب عمميرة واضرحة 

م(، وقرد 1037ر  980ىرر/ 429ر  370لمطالب واالطباه معرا، واشرير الكترب الطبيرة كتراب آلالقرانون فري الطرب( البرن سرينا آل
ترجمتررو الررا الالتينيررة، وأخررذ العرررب بنظررام البيمارسررتانات آلالمستشررفيات( فعنرري البررابوات وممرروك الغرررب درس فرري أوربررا بعررد 

 .(57آلباقامة المستشفيات عما النظام العربي
 

 االثر االسالمي في الفلسفة:
القررن  شيد القرن السادس اليجري/ الثاني عشر الميالدي ازدىارا لمفمسفة االرسطية في األندلس فقد ظير فري ىرذا

ىرررر/ 581م(، وابرررن طفيرررل آلت1138ىررر/ 533ثالثررة فالسرررفة عظرررام تركرروا اثررررا فررري ترراريخ الفكرررر االنسررراني، وىررم: ابرررن باجرررو آل
، واالخيرررر عرررده االوربيرررون اكبررر ممثرررل لحريرررة الفكرررر فررري العصرررور الوسرررطا، (58آلم(1198ىرررر/594م(، وابررن رشرررد آلت1185

وا الفرنسرري رينرران: آلآلألقررا ارسررطو عمررا كترراب الكررون نظرررة صررافبة واعجبرروا بشررروحو لفمسررفة ارسررطو وفرري ذلررك يقررول الفيمسرر
 .(59آلففسره وشرح غامضو ثم جاه ابن رشد فألقا عما فمسفة ارسطو نظرة خارقة وشرح غامضيا((

وقد خالفت شروح ابن رشد آراه الكنيسة في كثير من اتجاىاتيا؛ مما أثار نقمة رجال الدين في أوربرا عمرا ارسرطو 
رت عدة قرارات كنسية في القرن السابا اليجري/ الثالث عشر الميالدي بتحرريم آراه الررجمين فري الجامعرات وابن رشد، وصد

 .(60آلم1274ر  1225ىر/ 673ىر ر 622الناشفة. وممن تأثر بفمسفة ابن رشد تأثرا واضحا القديس توما االكويني 
لميتافيزيقيرا نتيجرة لجيرود مترجمري طميطمرة م( فري المنطرق والفيزيراه وا1111ىرر/ 505وقد عرفت كتب الغزالي آلت 

م(، وابرررن سرررينا 950ىررر/ 339فرري القررررن السرررادس اليجررري/ الثررراني عشرررر المرريالدي، كمرررا كانرررت كتررب الكنررردي، والفرررارابي آلت
 .(61آلم( مألوفة وقد تركت اثارا بعيدة في الغرب1037ىر/429آلت
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مين وىررو ابررن عربرري، الررذي ولررد فرري مرسررية فرري وفرري األنرردلس كرران مرريالد ابرررز أعررالم الفمسررفة الصرروفية عنررد المسررم
القررن السررابا اليجررري/ الثالرث عشررر المرريالدي وانتيرا الررا القررول بوحرردة األديران؛ ممررا جعررل أراهه محببرة الررا فالسررفة الغرررب 

سرري ، وقررد لخررص الفرن(62آلفنقمرروا كثيرررا مررن آرافررو وأفكرراره وخاصررة فيمررا يتعمررق بصررمة الررروح برراهلل وتجمرري الخررالق فرري مخموقاتررو
سرريديو االثررر الفمسررفي العربرري بقولررو: آلآلان جميررا الرردروس بمرردارس أوربررا فرري القرررون المتوسررطة مسررتمدة مررن ترر ليا العرررب 

 .(63آلالفمسفية((

 األثر االسالمي في الجغرافيا:
حافظ العرب والمسممون في العصور الوسطا عما اروع مافي التراث القديم، واضافوا إليو خرالل سربعة قررون مرن 

ىرار الحضرراري مرا تجمررا لردييم مررن المعرفرة الجغرافيررة، عرن طريررق الررحالت الواسررعة التري سررجموا مشراىداتيم فييررا بدقررة االزد
ووضوح، وعن طريق االجيزة العممية التي ابتكروىا وحسنوا فييا، وعن طريق التفكير الحر الرذي لرم تقيرده اغرالل كتمرك التري 

ا، واسررتمرت جيررودىم فرري تطرروير الفكررر الجغرافرري دون انقطرراع حتررا فرضررت عمررا التفكيررر المسرريحي طرروال القرررون الوسررط
 .(64آلعصر النيضة والكشوا الجغرافية

وقررد عرررا القرررن السررادس اليجررري/ الثرراني عشررر المرريالدي اعظررم عمررل جغرافرري عربرري مررنظم فرري الجغرافيررة وىررو 
م( الرذي عمرل فري برالط الممرك 1166/ ىرر562كتاب آلنزىة المشتاق في اختراق االفاق(، البي عبرد اهلل محمرد االدريسري آلت

المسيحي روجر الثاني ممك صقمية في بالرمو، ويضم الكتراب أعمرال الجغررافيين السرابقين، والمعمومرات التري رواىرا الرحالرة، 
 .(65آلويشير الا افتراض ان األرض كروية

الرض كروية، فصنا وعندما طمب روجر الثاني من اإلدريسي وضا صورة جامعة لالرض، أجاب اإلدريسي بان ا
لو الممك كررة كبيررة مرن الفضرة رسرم عمييرا اإلدريسري معرالم االرض، ومرن المعرروا ان الرسرم عمرا سرطح الكررة يختمرا فري 
قواعده عن الرسم عما سطح منبسط، لذا فان عمماه المسممين ىم باعتراا الغرب أول من وضا اصرول الرسرم عمرا سرطح 

 .(66آلحديد معالم الكرة االرضية تحديدا واقعيا سميماكروي، مما كان لو اثره جغرافيا في ت
وقررد اكثررر االدريسرري فرري كتابررو آلنزىررة المشررتاق( مررن الخرررافط الترري زادت عررن أربعررين خريطررة، وبمرر  مررن إعجررراب 

 .(67آلاالوربيين بو أنيم ترجموه الا الالتينية في وقت مبكر، كما كان من أوافل الكتب التي طبعت
ا باألعمررال الضررخمة الترري حفظتيررا الكتررب فرري ميرردان الجغرافيررة، لرروال وجررود أجيررزة دقيقررة ومررا كرران لمعرررب ان يقومررو 

اخترعوىررا او نقموىررا عررن غيرررىم ثررم عرردلوا وحسررنوا فييررا وفرري مقرردمتيا األبرررة المغناطيسررية او البوصررمة واالسررطرالب، وىررو مررن 
حررد الكمررال، وكرران اسررتعمالو فرري الشرررق  مخترعررات االغريررق حسررنيا الجغرافرري االسرركندراني بطميمرروس ووصررل بيررا المسررممون

 .(68آللتعيين وقت الصالة والقبمة وأغراض أخرى
وعررن المسررممين عرررا االوربيررون البوصررمة واسررتخداميا، ومررا زالررت البوصررمة تحررتفظ باسررميا العربرري فرري كثيررر مررن 

 .(69آل(Bossala( وبااليطالية: آلBoussoleالمغات االوربية، فيي بالفرنسية: آل
فضرل العررب عمرا األمرم األروبيرة فري عمرم الفمرك، يكفري لمتردليل عمرا ذلرك ان األسرماه العربيرة باقيرة وفيما يتصل ب

بمفظيا في المعجمات الفمكية االوربية سواه في اسرماه الكواكرب والنجروم او أسرماه المردارات والمصرطمحات، ومرن مفرات ىرذه 
 :(70آلالمفردات نكتفي بالقميل لمداللة عما الكثير،

، Arkab، والعرقررررررروب: Arnab، واالرنرررررررب: Caph، والكرررررررا: Cursa، وكرسررررررري الجررررررروزاه: Altarefكرررررررالطرا: 
، Wezn، والرروزن: Zaben hakrabi، وزبرراني العقرررب: Botein، والبطررين: Azna، وادحررا النعررام: Azimuthوالسررمت: 

، Sad Alsud: ، وسررعد السررعودSadr، وصرردر الدجاجررة: Saif، والسرريا: Saros، والسرراىور: Wegaوالنسررر الواقررا: 
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، وامثررال ىررذه االسررماه المحفوظررة بالفاظيررا كثيررر غيررر مررا Tauri، وقرررن الثررور: Zaurek، والررزورق: Rigelورجررل الجبررار: 
 ترجموه بالمعاني دون االلفاظ.

 االثر االسالمي في االدب:
لقصصري القرديم كان لألندلس الدور االكبر في تعريا أوربرا بالقصرص العربري ونشرره عمرا اوسرا نطراق، فرالتراث ا

االغريقي والالتينري إنردثر أثنراه العصرور الوسرطا وكران أكثرر مرا عررا منرو فري أوربرا انمرا كران عرن طريرق ترجماترو العربيرة 
التي عبرت القارة االوربية خالل األندلس ، وممن يتمثل فييم مرا اسرتفاده الفرن القصصري الوليرد فري أوربرا مرن الترراث العربري 

م( الذي يعد مرن اكبرر مفراخر عصرر 1321ر  1265ىر/ 721ر  664ا: الكاتب دانتي الميجيري آلاالسالمي شخصيتين اوليم
النيضرررة، وقرررد اضرررطما المستشررررق األسرررباني ميجيرررل بالثيررروس بنشرررر دراسرررة آلقصرررة االسرررراه والمعرررراج االسرررالمية واثرىرررا فررري 

. امرا الشخصرية الثانيرة فيرو (71آلدر اسرالميةالكوميديا االلييرة(، وخالصرتيا ان دانتري اسرتقا فكررة الكوميرديا االلييرة مرن مصرا
م( الذي يمثل في النثر االدبي االيطالي ما يمثمو دانتري فري الشرعر، وقرد 1375ر  1313ىر/ 777ر  713جوماني بوكاتشو آل

 ترك مجموعة آلالميالي العشر( والذي يتأمميا ال يسعو اال مالحظة التشرابو الكبيرر بينرو وبرين مجموعرات القصرص العربيرة فري
 .(72آلالشكل العام والتفاصيل مثل قصة الوزراه السبعة في الا ليمة وليمة وىي قصة ذاعت في األندلس 

الروح األندلسرية تبردو واضرحة فري قصرة آلامرادس دي جروال( التري كتبرت فري القررن التاسرا اليجرري/ الخرامس عشرر 
التاسرررا والعاشرررر اليجررريين/ الخرررامس عشرررر  المرريالدي، كمرررا تبرردو فررري غيرىرررا مررن القصرررص األوربررري الررذي ا ل رررا فررري القرررنين

والسادس عشر الميالديين، وتعد ىذه القصص صدًى لمثقافة العربية واالسرالمية فري الفكرر األوربري الرذي كران نرذيرا برانقالب 
 .(73آلميم في تاريخ األدب الغربي الحديث ألنو أدى الا مولد القصة الحديثة

ىرر/ 1116ص ألا ليمة وليمة من الجميور االوربي، منذ ان ترجمت سرنة وفيما عدا االقبال العظيم الذي لقيتو قص
م، حتا ظير ليا في القرن الثامن عشر وحرده أكثرر مرن ثالثرين طبعرو ونشررت منرذ ذلرك الوقرت أكثرر مرن ثمثمافرة مررة 1704

الرروح التري ال برد منيرا بمختما المغات الغربية، والا ىذه القصص يرجا الفضل في أثارة روح المغامرة عنرد االوربيرين، تمرك 
لكل أدب شعبي، حتا اعترا المستشرق جب بانو لو ال قصص ألا ليمة وليمة لما عرا االوربيون قصة ربنسرون كرروزو، 
او قصة رحالت جمفر، ويعتقد ان قصة روبنسون كروزو مأخوذة عرن قصرة آلحري برن يقظران( التري كتبيرا فيمسروا األنردلس 

 .(74آلم1708ىر/ 1120م، والا االنجميزية سنة 1671ىر/ 1082ينية سنة ابن طفيل، والتي ترجمت الا الالت
أمررا الشررعر فيقررول دانترري: آلآلإنن الشررعر االيطررالي ولررد فرري صررقمية، وشرراع نظمررو بالمغررة العاميررة فرري إقمرريم بروفررانس 

الررذين عرفرروا باسررم  جنرروب فرنسررا حيررث تمتقرري األمررم الالتينيررة فرري الجنرروب، فانتشررر مررن ذلررك األقمرريم أولفررك الشررعراه الجوالررون
 .(75آلالتروبادور التي قيل انيا مأخوذة من كممة طرب او طروب((

وقررد رجررح كثيررر مررن المستشرررقين والبرراحثين ان شررعر التروبررادور مررأخوذ عررن مسررممي األنرردلس ، أو إن ىنرراك صررمة 
ان بعض اوزان ىذا الشرعر بينيما عما األقل، ذلك ان ىناك تشابيًا في موضوعات ىذا الشعر وشعر الزجل األندلسي، كما 

االفرنجي قشتالي يساوي اوزان الموشرحات واالزجرال األندلسرية، فضرال عرن التماثرل فري ترتيرب االبيرات وتعاقرب القروافي، ممرا 
 .(76آليدل عما التأثر الذي ال شك فيو بين ىذين النوعين من الشعر

شررارا ت الررا عررادات ال توجررد بررين قرروم غيررر وقررد وجرردت فرري اشررعار االوربيررين فرري شررمال األنرردلس كممررات عربيررة وا 
 .(77آلالمسممين، وىي: تخميس الغنافم، واختصاص االمير بالخمس منيا
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 التأثير االسالمي في ميادان الحياة االقتصادية:
 ا الزراعة:5

خيرة ؛ بسربب تنروع مروارده وتبراين أقاليمرو المنا(78آلان األنردلس بطبيعتيرا بمردًا يمكرن ان يحقرق االكتفراه الرذاتي لسركانو
واختالا مواسم سقوط المطر في شررق األنردلس عرن غربرو، لرذلك تنوعرت المحاصريل الزراعيرة واسرتمر ظيرور الفاكيرة عمرا 
مدار العام، وكثرت محاصيمو وفاكيتو حتا صدرت الا ممالك اسبانيا النصرانية وغيرىا من دول العرالم االخررى، وقرد عمرل 

ت البالد، فاستصرمحوا االراضري وأقراموا المصرانا وتبرادلوا التجرارة مرا برالد حكام األندلس اقصا مافي وسعيم الستغالل ثروا
 .(79آلأوربا ودول حوض البحر المتوسط االخرى

قد قرام العررب فري القررون الوسرطا باصردار الدراسرات الميمرة فري موضروع الزراعرة بأنواعيرا، ودراسرات حرول إدارة 
كتب التي تعنا بالزراعة وقد ترجم منيا الكثيرر الرا المغرات االخررى، االراضي الزراعية، وفي األندلس ظير عدد كبير من ال

وظير عدد من الميندسين الزراعيين في األنردلس كانرت تحرت تصررفيم حردافق يجررون فييرا التجرارب عمرا النباترات المحميرة 
يقرررة لدراسرررة النباترررات فررري واالجنبيرررة ويحررراولون تطعررريم النباترررات او تنميرررة أنرررواع جديررردة مرررن الفواكرررو واالزىرررار، وكانرررت اول حد

طميطمررة فرري القرررن الخررامس اليجررري/ الحررادي عشررر المرريالدي، ثررم تبعتيررا عرردة حرردافق مماثمررة فرري اشرربيمية بينمررا لررم تررذكر أيررة 
 .(80آلم حيث أقيمت حديقة في بادوفا في ايطاليا1545ىر/ 952حديقة لدراسة النبات في أوربا حتا عام 

االرز والقطرن وقصرب السركر والتروت والنخيرل، وانرواع الزىرور التري انتشررت وقد ادخل العررب الرا األنردلس زراعرة 
، وزرعرروا الفسررتق والمرروز ودوحررة الكامميرراه الحمررراه والبيضرراه، (81آلزراعتيررا فرري شررمال اسرربانيا النصرررانية، بررل فرري أوربررا كميررا

 .(82آلوازىارًا وبقوال نقمت بعد الا جميا البالد الغربية

 اعة:التأثير االسالمي في الصن
اشررتيرت األنرردلس بصررناعة المنسرروجات الكتانيررة البديعررة الغاليررة، الترري ال يفرررق بينيررا وبررين الكاغررد آلالررورق( الجيررد 

، وكرران (83آلالصررقيل فرري الرقررة والبيرراض، وتعررد األنرردلس مررن أىررم الرربالد الترري ازدىرررت فييررا صررناعة الحريررر بانواعررو المختمفررة
األنردلس وخارجيرا، واشرتيرت اشربيمية بالحمرل الموشرية، وقرد حظيرت المنسروجات حرير مدينة ألبيرة أجودىا يصردر الرا داخرل 

األندلسية بشيرة واسعة في االوساط االوربية الراقية، ونجد ذلك واضحا في سير المموك والبابوات والقادة الرذين حرصروا عمرا 
 .(84آلاقتناه ىذه المالبس الثمينة

المية أدت الرا تقميردىا فري أوربرا، وخصوصرا فري ايطاليرا بعرد وفي مجال صناعة الخزا فان روعة الصناعة االسر
ان غرررزا المسررريحيون األنررردلس لممررررة الثانيرررة وازدىررررت ىنررراك الصرررناعة التررري تحمرررل طرررابا الفكررررة االوربيرررة الرررا جانرررب التقنيرررة 

 .(85آلاالسالمية ويدعا ىذا الفن بالخزا األسباني المغربي
ر ازدىارا كبيررا، بحيرث تجراوز فري قيمترو الفرن المسريحي االوربري كان الخزا المزخرا في عصر الخالفة قد ازدى

بما في ذلك الفن البيزنطي وقد ادى ذلك الا نشاط تجارة الصادرات مرن ىرذا النروع مرن الصرناعات الفنيرة الرا شرمال اسربانيا 
وقطمونيرة  Teruelوالا دول حوض البحر المتوسط، كما ادى الا ظيرور مصرانا لمخرزا فري اسربانيا النصررانية فري ترويرل 

Paterna 86آلوبروفانس جنوب فرنسا). 
اشتير الفوالذ األندلسي بجودتو فري انحراه العرالم ومرن أىرم مراكرز صرناعتو طميطمرة وغرناطرة، واشربيمة حيرث كانرت 

، وقررد توصررل مسررممو األنرردلس الررا اكتشرراا خاصررية الررنفط كونيررا مررادة ميمررة (87آلتصررنا السرريوا والرردروع واالالت الحربيررة
ة، اذا خمطت بممح البارود وحصا الحديد في درجرة عاليرة، وأدى ىرذا االكتشراا الرا ظيرور المردافا واالسرمحة الناريرة متفجر 

 .(88آلالتي اخذىا االوربيون عن العرب
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وال شرك ان صررناعة الررورق وسرعت آفرراق الثقافررة عنرد العرررب، وتوسررعت صرناعة الكتررب وعمميررة بيعيرا، وقررد انتشرررت 
ين في األندلس منذ القرن الثالث اليجري/ التاسرا المريالدي، وكران ذلرك حردثا حضراريا كبيررا سربقوا صناعة الورق بين المسمم

بو أوربا عدة قرون، وغدت شراطبة وبمنسرية وقسرطيمة مرن أىرم مراكرز صرناعة الرورق فري األنردلس ومنيرا ومرن صرقيمة انتقمرت 
لورق في فرنسا وايطاليا والمانيا ترجرا الرا اواخرر القررن ىذه الصناعة الا أوربا، اال أن أقدم المصانا التي انشأت لصناعة ا

الثالث عشر والرابا عشر الميالديين، ويبدو من المخطوطات المحفوظة في المكتبات األسبانية ان ورقيا مصنوع من القطن 
كانرت العررب تختراره مرن  والكتان، وكان ورق الكتب العربية المكتوبة بخط اليد يفوق ورق الغرب لطافًة ولمعانًا، كما فاقو بما

تزويقيا بأبيك االلوان واالحبرار واالزىرار، ويعرد كتراب: آلغريرب الحرديث( البرن سرالم أقردم مخطروط عربري كترب عمرا الرورق، 
م 1090ىر/483م، بينما يعود اول مخطوط أوربي الا عام 866ىر/ 252وما يزال محفوظا في جامعة ليدن ويعود الا سنة 

 .(89آلومصدره صقمية

 :رةالتجا
كانت عالقرات العررب والمسرممين بأوربرا قديمرة بردأت بشركل عالقرات تجاريرة، كران ليرا االثرر فري احتكراك االوربيرين 
المتخمفين بالحضارة العربية وكانت ىناك ثالثة طرق لالتصال ىي: طريرق جبرال البررانس، وطريرق البحرر المتوسرط، وطريرق 

وس وكرران الطريقرران األوالن يسررمكيما عرررب األنرردلس ، أمررا الطريررق الثالررث الفولغررا المررؤدي الررا شررمال أوربررا باجتيرراز بررالد الررر 
فكان يسمكو عرب المشرق، وفيما يتعمق بالبحر المتوسط فقد كان خاضعا لمسيادة العربية يرسل العرب من خاللو الرا جميرا 

الك الطرررق التجاريررة العربيررة فرري المرروانم األوربيررة منتجرراتيم الصررناعية والزراعيررة، وترردل النقررود المكتشررفة فرري أوربررا عمررا مسرر
أوربررا، وان التجررارة قررد برردأت فرري وقررت مبكررر منررذ القرررن الثالررث اليجررري/ التاسررا المرريالدي، وآخررر ترراريخ لتمررك النقررود ىررو سررنة 

 .(90آلم، إذ ورد فييا ذكر حكام بني العباس1040ىر/ 432
مرردن السرراحمية مثررل أمررالفي وبيررزا وجنرروا كرران التجررار االيطرراليون ىررم الوسررطاه بررين الشرررق والغرررب، ففرري كبريررات ال

والبندقية أنشأ األفرراد المغرامرون شرركات تجاريرة وجيرت مراكبيرا شرطر االسركندرية، ويافرا، وعكرا والقسرطنطينية لتعرود محممرة 
من كل  بضروب الحرير والجواىر والعقود الذىبية والعاج المنقوش... والحق ان االيطاليين الحاذقين أفادوا في السياق البعيد

طريق بري او بحري فانتشروا بقوافميم في أوربا ليعرضوا بضافا الشررق عمرا االىرالي األجرالا الرذين كرانوا يفغررون أفرواىيم 
دىشة واعجابا في وجو العجافب المنثورة أمام أعينيم فيقدموا نقودىم الذىبية والفضرية وخامرات الشرمال مرن الكتران والصروا 

االيطرررراليون بعررررد تيررررذيبيا عمررررا ظيررررر المراكررررب العافرررردة الررررا المشرررررق السررررتكمال دورة التبررررادل والجمررررد والفررررراه الترررري يحمميررررا 
 .(91آلاالقتصادي

ومما يمفت النظر ان التجرارة برين األوربيرين والمسرممين قرد وللردت فري القررون الوسرطا حراالت شراذة حترا ان تجرارة 
مرا الررغم مرن جيرود الحكومرات االوربيرة اليقراا ذلرك، االسمحة ظمت قافمة بين الطرفين خالل الحروب التي نشبت بينيما ع

، (92آلوقد منحت االمتيازات لمتجار المسيحيين من قبل الحكام المسممين لضمان وجود األسمحة حتا أثنراه الحرروب الصرميبية
بالمغرة الفرنسرية  ومن األدلرة الدامغرة عمرا ترأثر االوربيرين برالعرب مرن طريرق التجرارة، وااللتقراه بيرم: شريوع ألفراظ عربيرة كثيررة

، والحريررررر الغررررزي: Muslin، الحريررررر الموصررررمي:Cotton: القطررررن: (93آلواالنجميزيررررة وبعررررض المغررررات األوربيررررة االخرررررى مثررررل
Cause  :والحريررررر الدمشررررقيDamas :والجمررررد القرطبرررري ،Cordevan :والجمررررد المراكشرررري ،Morocco :والجبررررة ،Jupe ،
 .Lemonوالميمون:  Sugar، والسكر: Rice، واالرز: Saffran، والزعفران: Attard، والعطر: Muskوالمسك: 

يتبين لنا مما تقدم أثر الفكرر والحضرارة العربيرة واالسرالمية فري أوربرا ال سريما عبرر األنردلس وصرقمية، فأوربرا مدينرة 
ا العررررب بانطالقيرررا الفكرررري والعممررري الرررذي بررردأ فررري أواخرررر القررررن الخرررامس عشرررر واوافرررل القررررن السرررادس عشرررر المررريالدي الررر

والمسممين، الذين كان ليم الريادة وقصب السبق في ميادين الثقافة والحضارة، فما كان من االوربيين إال ان آلآلتنراولوا مشرعل 
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العمم من ايدي العرب فاستضاؤا بو بعد ظممرة وبمغروا برو بعرد ذلرك مرا بمغروه مرن ىرذا الضرياه العمريم الرذي انكشرفت برو احردث 
ب ذلك المشعل شرقا وغربا لكان من أعسر األمور ان يقردح االوربيرون نروره مرن جديرد، واذا أفمحروا العموم، ولو لم يحمل العر 

 .(94آلفي قدحو فقصاراه في ثالثة قرون ان يقا دون الشأو الذي انتيا إليو جيد االنسان في عشرات القرون((

 الخاتمة:
 نتاجات ومنيا: بعد التطرق الا موضوع البحث استطاع الباحث التوصل الا بعض االست

  ان الثقافة االندلسية بمغت درجرة عاليرة مرن الرقري وتميرزت بمظراىر االصرالة واالبرداع، وكانرت االنردلس االسرالمية تثيرر
بحضارتيا وعموميا اىتمام االمم االوربية، لتغدوا مقصدًا لطمبة العمم، إذ كانت مدارسيا تنقل ثمار العموم االسالمية الا 

 غة السافدة في أوربا آنذاك.المغة الالتينية، الم
 .ىيأ وجود الثقافة االسالمية في صقمية، وتشجيا حكاميا النورمانديون لمعمم وأىمو، نوعًا من الدعم لتقدم ورقي المعرفة 
  كانرت االنرردلس منطمقررًا لترجمرة الكتررب المتنوعررة فري مرردنيا الميمررة مثرل طميطمررة، صررقمية، وكانرت طميطمررة بخاصررة تمثررل

ذي جمعت فيو الكثير من المصادر العربيرة، فقرام بترجمتيرا كبرار المتررجمين الرا الالتينيرة، وفري برالرمو المركز األول ال
 عاصمة صقمية ترجمت أفضل مؤلفات العرب، ثم وزعت الكتب المترجمة عما الجامعات األوربية.

 شراىدىا أو درس فييرا عردد مرن  أ سست العديد من المدارس والكميات في أوربرا بترأثير المردارس والجامعرات العربيرة التري
الوافدين عما األندلس وصقمية، وبتأثير عردد مرن األسراتذة العررب الرذين أسرتقدميم بعرض ممروك أوربرا لتأسريس المردارس 

 فييا، فنقموا تقاليدىم الجامعية العربية الا تمك البمدان األوربية.
  فرري أوربررا، ونقررل األوربيررون الكثيررر مررن آراه وأفكررار أحرررز العرررب تقرردمًا فرري العمرروم الطبيررة فت رجمررت مصررنفاتيم ود رسلررت

الفالسررفة العرررب فكانررت دروس األوربيررين مسررتمدة مررن مؤلفررات العرررب فرري ىررذا المجررال، وقررد أ عجررب األوربيررون بمؤلفررات 
العرررب الجغرافيررة فترجموىررا، وأفررادوا مررن ا الت الجغرافيررة الترري طورىررا العرررب، ويرردل عمررا ذلررك الكثيررر مررن المفررردات 

 مصطمحات التي بقيت بمفظيا العربي في المعاجم األوربية.وال
  كان لمعرب أثرىم عما أوربا في ميادين الحياة االقتصادية مثل الزراعة، إذ ت رجمت الكتب التي تعنا بالزراعرة، واقتربس

ترأثير العربري فري األوربيرون مرنيم ىندسرة الحردافق، ونقمرت الرا الربالد األوربيرة أنرواع مختمفرة مرن النباترات، ناىيرك عرن ال
ميررداني الصررناعة والتجررارة، كمرررا كرران لمعرررب الريرررادة فرري ميرراديين الثقافرررة والحضررارة الترري أساسرررًا لمنيضررة األوربيررة فررري 

 مختما مجاالت العمم والمعرفة.

 هوامش البحث وتعليقاته
 .42ر  41القمماوي ومكي، في االدب ر ضمن كتاب اثر العرب واالسالم في النيضة االوربية، ص .1
 .306ر  305ىونكو، شمس العرب، ص .2
 .269ر  268سيديو، خالصة تاريخ العرب، ص .3
 .15االدىمي، تاريخ أوربا، ص .4
 .34ر  33سميمان، تاريخ الحضارة، ص .5
 .119ر  118، 92ر  2/85ابن قتيبة، االمامة والسياسة،  .6
شرام، وكانرت أمرو سربية بربريرة م فري برالد ال731ىرر/ 113ىو عبد الرحمن بن معاوية بن ىشام بن عبد الممرك، ولرد سرنة  .7

م، فكفمو جده ىشام، اضرطرتو ظرروا أسررتو بعرد 736ىر/ 118من قبيمة نفزة تدعا راح، اما أبوه معاوية فقد توفي سنة 
سررقوط الدولررة األمويررة الررا اليرررب الررا فمسررطين، ثررم الررا افريقيررة، وتنقررل فرري شررماليا قرابررة خمررس سررنوات ثررم عبررر الررا 
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ىررر/ 138م زمررام السررمطة فييررا بعررد جممررة متاعررب، فقامررت الدولررة األمويررة فرري األنرردلس سررنة األنرردلس، واسررتطاع ان يتسررم
، 56رر54م، لممزيرد ينظرر: مؤلرا مجيرول، أخبرار مجموعرة، ص788ىرر/ 172م وبقي في السمطة حترا وفاترو سرنة 756

 .63ر2/62، ابن عذارى، البيان المغرب، 25ر21ابن القوطية، تاريخ افتتاح األندلس ، ص
د الرحمن بن محمد بن عبد اهلل، أحاطو جده األمير عبرد اهلل بالرعايرة واالىتمرام بعرد وفراة والرده، تفروق عمرا أقرانرو ىو عب .8

مررن األمررراه فرري العمرروم وا داب والفروسررية والسياسررة الترري ترردرب عمييررا فرري بررالط جررده، تررولا الحكررم وتمررت لررو البيعررة فرري 
م، حكم األندلس بكفاهة عالية واتخذ لقرب الخميفرة سرنة 912ىر/ 300 سنة اليوم نفسو الذي توفي فيو جده األمير عبد اهلل

م وتسما بأمير المؤمنين الناصر لدين اهلل، وبدأت الدعوة منرذ ذلرك التراريخ لبنري أميرة بألقراب الخالفرة فري 929ىر/ 316
 .2/430ولة اإلسالم، ، عنان، د198، 2/157األندلس والمغرب األقصا، لممزيد ينظر: ابن عذارى، البيان المغرب، 

ىرو محمرد بررن ابري عررامر، كران نرراظر الخراص أيررام الحكرم المستنصرر، كرران ومرن الررذين حرافظوا عمررا وصرية المستنصررر  .9
بتنصيب ولده ىشام المؤيد عما السمطة في األندلس ، وأصربح الرجرل األول فري الدولرة ال سريما وان ىشرام كران مرا يرزال 

لمنصررور، ودعرري لررو عمررا المنررابر، كرران آيررة فرري الرردىاه والمكررر، اسررتطاع ان صررغيرا، فررتخمص مررن مناوفيررو واتخررذ لقررب ا
يسريطر عمرا الدولررة وان يحجرر عمررا ىشرام المؤيرد بعررد ان أشراع ان السررمطان فروض إليرو أمررر الممرك وتخمررا عنرو لعبررادة 

 .301 ،279ر278، 263ر2/260م، ابن عذارى، البيان المغرب، 1001ىر/ 392ربو، وظل متنفذًا حتا وفاتو سنة 
 ينظر: عنان، دول الطوافا. .10
 .85ر36فكري، قرطبة، ص .11
 .35ر34القمماوي ومكي، في األدب، ص .12
 .410ر409عبد الحميم، العالقات بين األندلس اإلسالمية واسبانيا النصرانية، ص .13
، ينظر: رسالة المعتمد بن عباد الا يوسا بن تاشفين يستصرخو ضد الفونش السادس، ابن الخطيرب، الحمرل الموشرية .14

 .29ر28ص
 .122ابن بمقين، مذكرات، ص .15
،الحجري، التراريخ األنردلس ي، 277ر275، ابن الخطيب، اعمال االعالم، ص319ر2/318ابن االبار، الحمة السيراه،  .16

 .36ر22ص
 .32ر31القمماوي ومكي، في االدب،ص .17
 .31كيب، مدنية العرب، ص .18
 .315ضة االوربية، صالصياد، في الجغرافية ر ضمن كتاب اثر العرب واالسالم في الني .19
صررقمية: مررن جزافررر بحررر المغرررب مقابررل افريقيررة آلتررونس(، وىرري جزيرررة خصرريبة كثيرررة البمرردان والقرررى واألمصررار، وبيررا  .20

 .419ر  3/416عيون غزيرة وانيار جارية ونزه عجيبة، ياقوت، معجم البمدان، 
 .187-1/186المالكي، رياض النفوس،  .21
 .120يون ، العرب واوربا، ص .22
 .121ر120نفسو، صالمرجا  .23
 .498ارنولد، تراث اإلسالم، ص .24
 .121يون ، العرب وأوربا، ص .25
 .315الصياد، في الجغرافية، ص .26
 .261؛ سيديو، خالصة تاريخ العرب، ص45العقاد، اثر العرب في الحضارة األوربية، ص .27
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وعمرم الجغرافيرة الرذي قدمرو وينظر: ممخص االستكشافات العظيمة التي جاه بيا العرب في عمم الفمك والعموم الرياضرية، 
ن االصطالحات العممية التي جرت عمييا المشرارقة  سيديو معمقا بنص لو داللة عميقة في ىذا المجال، اذ يقول: آلآل...وا 
كان سافرىا ألفاظًا عربية ... منذ تولا بنو العباس منصب الخالفة وظيرر تحكرم التمردن العربري المتسرا برو نطراق لسران 

ترجمو الكتب اليونانية في االصطالحات فسيل انطباقيا عما المعمومات التصورية التي عزا الفررنك العرب الذي ادخمو م
اختراع أكثر استكشافاتيا الا عمماه منيم كرانوا برالقرن الخرامس عشرر والسرادس عشرر مرا ان اخترراع أكثرىرا مرا كران إال 

 .333ر332لمعرب الذين اجتيدوا في تقدم العموم...(( خالصة تاريخ العرب، ص
 .119يون ، العرب واوربا، ص .28
م، وساح في الشرق كثيرا وكان يعرا المغرة العربيرة 1020ىر/ 411من مترجمي مدرسة سالرنو، ولد في قرطاجة سنة  .29

م، الخطيررب، 1087ىررر/ 480واليونانيررة والالتينيررة، ترررجم عررن العربيررة كتبررا كثيرررة ال سرريما الكتررب الطبيررة، وترروفي سررنة 
 .301تاريخ الحضارة، ص

 .119يون ، العرب واوربا، ص .30
نسبة الا مدنية سالرنو الواقعة في جنوبي ايطاليا عمرا خمريك سرالرنو، ومدرسرة سرالرنو ىري مدرسرة لمطرب، سرميت فري  .31

الالتينيررة بمدرسررة ابقررراط، وترردين ىررذه المدرسررة لمعرررب مررن حيررث التأسرريس، والترردريس وقررد اتضررح ذلررك منررذ القرررن الرابررا 
 .301ر300ي.الخطيب، تاريخ الحضارة، صاليجري/ العاشر الميالد

 .301المرجا نفسو، ص .32
 .12ر11يون ، العرب واوربا، ص .33
من أشير المترجمين، ترجم عن العربية أكثر آثار الفالسفة اليونان، وقسما من المؤلفرات العربيرة، وكران يحسرن اختيرار  .34

ي الترجمرة ترفردىا الدولرة بالمعونرة انرذاك. الكتب المفيدة ويشرتغل بالترجمرة فري طميطمرة، وربمرا كران رأس حركرة كبيررة فر
 .299الخطيب، تاريخ الحضارة، ص

، وينظرر: عبرد الحمريم، العالقرات برين األنردلس 167رر166مدكور، في الفمسرفة ر ضرمن كتراب اثرر العررب واالسرالم، ص .35
 .454ر453االسالمية واسبانيا النصرانية، ص

 .112يون ، العرب وأوربا، ص .36
 .300طيب، تاريخ الحضارة، ص، الخ112المرجا نفسو، ص .37
 .267، وينظر: الفالحي، م ثر العرب، ص167مدكور، في الفمسفة، ص .38
 .131ر130يون ، العرب واوربا، ص .39
 .237، الخطيب، تاريخ الحضارة، ص61ر58ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص .40
 .131ر130يون ، العرب واوربا، ص .41
 .237الخطيب، تاريخ الحضارة، ص .42
 .48، صكيب، مدنية العرب .43
 .41المرجا نفسو، ص .44
طالبرا وطالبرة، وزعروا عمرا جميرا معاىرد  215، كانت بعثرة ممرك بافاريرا تترألا مرن 376السامرافي، تاريخ العرب، ص .45

األندلس لينيموا من مواردىا الثقافية، وقد بقي ثمانية من أفراد ىذه البعثة اعتنقوا الدين االسالمي ومكثوا في األنردلس ، 
ا بالدىم ومن ىؤاله الثمانية ثالث فتيات تزوجن بمشاىير من رجال األندلس في ذلك الوقت وانجبن ورفضوا العودة ال
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، 91ررر90عررددا مررن العممرراه كرران مررنيم عبرراس بررن مرررداس الفمكرري، التكريترري، أوربررا ترسررل بعثاتيررا الررا األنرردلس ، ص
 .476السامرافي، تاريخ العرب، ص

نيا عمررا مررا وصررمت إليررو األنرردلس فرري ذلررك الوقررت مررن رقرري حضرراري، زود ممررك ويمررز ىررذه البعثررة برسررالة يرردل مضررمو  .46
جعميا محط أنظار الغرب األوربي الذي وجد في حضارة العرب أمال لمتخمص من غمرة الجيل والتخما ولمتدليل عما 
 ذلررك نررورد بعررض مررا ورد فرري ىررذه الرسررالة: آلآلفقررد سررمعنا عررن الرقرري العظرريم الررذي تتمتررا بفيضررو الصررافي معاىررد العمررم
والصررناعات فرري بالدكررم العررامرة فأردنررا البنافنررا اقتبرراس نمرراذج ىررذه الفضررافل لتكررون بدايررة حسررنة فرري اقتفرراه أثررركم لنشررر 

، 90أنوار العمم في بالدنا التي يسودىا الجيل من أربعة أركان...((، التكريتي، أوربا ترسل بعثاتيا الا األنردلس ، ص
 .476السامرافي، تاريخ العرب، ص

 .273، ص266م ثر العرب، صالفالحي،  .47
 .121، يون ، العرب واوربا، ص235ر234سيديو، خالصة تاريخ العرب، ص .48
 .16االدىمي، تاريخ أوربا، ص .49
 .237الخطيب، تاريخ الحضارة، ص .50
 .484، السامرافي، تاريخ العرب، ص132ر131يون ، العرب واوربا، ص .51
 .477السامرافي، تاريخ العرب، ص .52
ه مدرسرررة األنررردلس فررري مجرررال الجراحرررة واالدويرررة: سررريديو، خالصرررة تررراريخ العررررب، ينظرررر عرررن إبرررداعات بعرررض أطبرررا .53

 .239ص
 .226، الخطيب، تاريخ الحضارة، ص55ر54كامل، في الطب واالقربازين، ص .54
 .54كامل، في الطب واالقربازين، ص .55
 .235الخطيب، تاريخ الحضارة ، ص .56
 .55ر54كامل، في الطب واالقربازين، ص .57
 .96يون ، العرب واوربا، ص .58
 .204الخطيب، تاريخ الحضارة، ص .59
 .96عاشور، الحياة الفكرية، ص .60
 .123يون ، العرب واوربا، ص .61
 .102عاشور، الحياة الفكرية، ص .62
 .240خالصة تاريخ العرب، ص .63
 .327الصياد، في الجغرافية، ص .64
 .103ر102يون ، العرب واوربا، ص .65
 .180الخطيب، تاريخ الحضارة، ص .66
 .179المرجا نفسو، ص .67
 .177، ارنولد، تراث االسالم، ص53ة العرب، صكيب، مدني .68
 .181الخطيب، تاريخ الحضارة، ص .69
 .61ر60العقاد، اثر العرب في الحضارة االوربية، ص .70
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، وينظر رأي بدوي في ان دانتي قد استمد مادة غزيرة لكتابو آل الكوميديا االليية( 114القمماوي ومكي، في االدب، ص .71
ال سررريما مررراورد منيرررا عنرررد ابرررن عربررري، بينمرررا يررررى الفالحررري ان دانتررري اخرررذ فكررررة مرررن التصرررورات االخرويرررة االسرررالمية و 

عامرا، بردوي،  271الكوميديا االليية من آلرسالة الغفران( لمشاعر العربي ابي العاله المعري الذي سربق دانتري بحروالي 
 .177ر176، الفالحي، م ثر العرب، ص50ر49دور العرب، ص

 .119ر114القمماوي ومكي، في االدب، ص .72
 .306الخطيب، تاريخ الحضارة، ص .73
 .307ر306المرجا نفسو، ص .74
 .71ر70العقاد، اثر العرب في الحضارة األوربية، ص .75
 .458عبد الحميم، العالقات بين األندلس اإلسالمية واسبانيا النصرانية، ص .76
 .71العقاد، أثر العرب في الحضارة األوربية، ص/ .77
نردما قرال عرن عبرد الررحمن الرداخل: آلآلمراذا يقرال فري رجرل يركرب مرن إنتاجرو، ويمربس أشار الا ذلك الخميفة المنصرور العباسري ع .78

 .66ر1/65، المقري، نفح الطيب، 2/5من ديباجو، وينفق من خراجو((، ابن الخطيب، إعمال اإلعالم، 
 .466عبد الحميم، العالقات بين األندلس اإلسالمية واسبانيا النصرانية، ص .79
 .30ميمان، تاريخ الحضارة، ص، س64يون ، العرب وأوربا، ص .80
 .467عبد الحميم، العالقات بين األندلس اإلسالمية واسبانيا النصرانية، ص .81
 .165سيديو، خالصة تاريخ العرب، ص .82
( نول لصناعة الحمرل النفيسرة والرديباج الفراخر، 1.000نول لصناعة المالبس الحريرية، وآل 800كان يوجد في المرية  .83

نررول لمثيرراب الجرجانيرررة، ومثميررا لمثيرراب االصررفيانية والعنرررابي والسررتور المكممررة وقامرررت  وألررا نررول لالسررقالطون، والرررا
صررررناعة النسرررريك فرررري قرطبررررة حيررررث كرررران بيررررا ثالثررررة عشررررر ألررررا حافررررك، لمزيررررد ينظررررر: االدريسرررري، صررررفة المغرررررب، 

 .174، المطوي، الحروب الصميبية، ص1/74،78، المقري، نفح الطيب، 197، ص193ر192ص
 .337ر334ة االقتصادية، صالعبادي، الحيا .84
 .134يون ، العرب واوربا، ص .85
؛ عبررررد الحمرررريم، العالقررررات بررررين األنرررردلس االسررررالمية واسرررربانيا النصرررررانية، 369مورينررررو، الفررررن االسررررالمي فرررري اسرررربانيا،  .86

 .465ص
 .180، العبادي، نظم الحكم، ص1/163ينظر: المقري، نفح الطيب،  .87
 .268ة تاريخ العرب، ص، سيديو، خالص119عاشور، الحياة الفكرية، ص .88
، يونرر ، العرررب واوربررا، 249ررر248، الفالحرري، مرر ثر العرررب، ص248ررر 247ينظررر: العبررادي، الحيرراة االقتصررادية، ص .89

 .268، سيديو، خالصة تاريخ العرب، ص70ص
 .16ر15يون ، العرب واوربا، ص .90
 .48ر47شيفل، الحضارة األوربية، ص .91
 .162يون ، العرب واوربا، ص .92
 .110ر109ب في الحضارة األوربية، صالعقاد، اثر العر  .93
 .47المرجا نفسو، ص .94
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 قائمة المصادر والمراجع
 أوال: المصادر األولية:

 م(، الحمة السيراه، تحقيق: حسين مؤنس، ط القاىرة، 1259ىر/658ابن االبار، ابو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل آلت
 م.1963ىر/1383

  م(، صفة المغرب والسودان ومصر واألندلس، 1164ىر/560اهلل آلتاالدريسي، ابو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد
 م.1866ىر/1283مأخوذ من كتاب نزىة المشتاق، ط ليدن، 

  م(، مذكرات االمير عبد اهلل، تحقيق: ليفي بروفنسال، ط القاىرة، آلبال. ت(.1096ىر/489ابن بمقين آلت 
 م(:1374ىر/776الخطيب، لسان الدين ابو عبد اهلل محمد التممساني آلت 

  ،م.1956ىر/ 1376اعمال االعالم في من بويا قبل االحتالم من مموك االسالم، تحقيق: ليفي بروفنسال، ط بيروت 
  ،م.1929ىر/1348الحمل الموشية في ذكر االخبار المراكشية، ط تونس 

  اخبار األندلس  م(، البيان المغرب في1312ىر/ 712ابن عذارى، ابو العباس احمد بن محمد المراكشي آلت بعد سنة
 م.1951ىر/1371والمغرب، تحقيق: كوالن وبروفنسال، ط بريل، 

 م(، الحوادث الجامعة 1323ىر/ 723ابن الفوطي، كمال الدين ابي الفضل عبد الرزاق احمد الشيباني البغدادي آلت
 م.2003ىر/ 1424والتجارب النافعة في المافة السابعة، تحقيق: ميدي النجم، ط بيروت، 

 م(، االمامة والسياسة، تحقيق: االستاذ عمي شيري، آلد.م(، آلبال.ت(.889ىر/ 276بة، محمد بن مسمم آلتابن قتي 
 م(، تاريخ افتتاح األندلس ، ط القاىرة، آلبال.ت(.977ىر/367ابن القوطية، ابو بكر محمد بن عمر القرطبي آلت 
 م.1951ىر/ 1371رة، المالكي، ابو بكر عبد اهلل، رياض النفوس، تحقيق: حسين مؤنس، ط القاى 
  ،م.1867ىر/ 1284مؤلا مجيول، اخبار مجموعة، ط مدريد 
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