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 العربية اللّغةىل أوروبا من خالل �قل العلوم إ
 عصر النهضة حتّىالعربية  صادرواستعمال امل

 فرنر شفارتس

ص الخطوات الأساسية لانتقال الأعمال يتابع هذا المقال ملخّ : ملخص
من المشرق الإسلامي إلى المغرب الإسلامي ثم إلى أوروبا  علميّةوالأفكار ال

غير النزر القليل من علماء العصور الوسطى وأعمالهم، أمّا ية. ولن يقع ذكر اللّاتين
المراحل الأساسية لنقل المعارف وتلقيها فسوف يقع وصفها باختصار في سياقها 
التاريخي. فنحن اليوم نعرف عن هذا النقل أكثر مما كنا ندركه قبل بضع عشرات 

في العربية  علميّةالتقييم تأثير الأعمال  أنّ من السنين ولـكن يبدو في الوقت نفسه 
تقدم العلوم والتكنولوجيا الأوروبية في بدايات أوروبا الحديثة سوف يكون أصعب 
مما كان عليه في السابق. وتفسير هذه الصعوبة مردّه التكاثر المفرط للمعلومات 
الحاصلة من البحث المتواصل مما زاد في تعقيد الصورة التي نحاول رسمها لهذا 

ً بصورة انتقائيّة للبحوث الحديثة التي وقع . إّن المتطوّرال ً مختصرا قال يقّدم مسحا
  نشرها باللغات الأوروبية.

                                                            
     يكي  –كلية الآداب  –جامعة غوتنغن، ألمانيا. ترجمة مخـبر مقاربات الخطاب، بإشراف أ. د. منير التر

  .صفاقس
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I 
العربية أم علوم العرب أم العلوم في العالم  )1(ا الحديث عن العلومفهل يجدر بن

ففي خضم النقاشات بين المسلمين يقول رشدي  ؟الإسلامي أم العلوم الإسلامية
 أيّ في غالبها ب ر آراء لا تمّتُ ذا السؤال كان دائما ولا يزال يثيه أنّ  راشد: "يعلم الجميع

ى صدً  عَ جْ تكون رَ الإجابات عنه لا تعدو عادة أن  أنّ صلة للعلوم ولا لتاريخها. و
ية والدينية التي تكون لل ّ أحيانا علنية وأحيانا نزاعات القطر سنقوم في هذا  .)2("ةمخفي

الاختلافات بمعزل عن العربية  اللّغةمن خلال  علميّةالالمقال بدراسة انتقال الأعمال 
  في الرأي لدى الشعوب المسلمة المعاصرة.

ين السابقين كما مؤلّفال ألا وهو أنّ  ،هناك أمر لا يمكن التغافل عنه ،ولـكن
ية والدينية والوطنية  المعاصرين هم أبناء زمنهم ومحيطهم ويتأثرون بالتيارات الفكر

لها تأثير هام  ،بالإضافة إلى مواقفهم الشخصية ،لتيارات في زمانهم. فهذه اعلميّةوال
ّ على اختياراتهم  يات أو أطروحات أو بعض لمواضيع البحث وكذلك على تبن ي نظر

                                                            
ملاحظة: تكتب الأسماء التي تنتمي إلى العصور الوسطى كما هي متداولة في النصوص اللاتينية في عصرها، 

يعادلها في اللغات الأوروبية الحديثة. قد تمثّل الأسماء مـصدرا للإرباك والخطإ نظرا  وعند الحاجة تـتمّ إضافة ما
لوجود تسميات مختلفة عديدة مرتبطة بلغة وذوق المؤلفين القدامى والمعاصرين وذوقهم. وقد وقعت عدة 

لخطوط: محاولات لتجاوز ذلك ولـكن سأكتفي بذكر مصدرين فقط لأنهما يسمحان بجميع اللغات وجميع ا
CERL Thesaurus  )http://thesaurus.cerl.orgو ( Virtual International Authority File ،

VIAF )http://viaf.org .وكلاهما موارد حيّة تـّم إنشاؤها بمعلومات مستخلصة من عديد قواعد المعلومات (
لإيضاح، يقع استعمال كلمة ونشير إلى وجود مداخل مكرّرة وأخطاء يمكن إصلاحها بمرور الزمن. أخيرا ل

ية الخاضعة للحكم الإسلامي وكلمة اسبانيا للدلالة على  يرة الايبېر الأندلس للدلالة على المناطق الواقعة في شبه الجز
 المناطق الخاضعة للحكم المسيحي.

  .ب كقومولا تشير الى العر اللّغة العربية عموما "عربي"في الترجمة العربية لهذا المقال تفيد كلمة   )1(
 ،850- 780للخوارزمي (المبكرة الترجمات اللّاتينية على يحتوي الذي  Allard 1992في مقدمته لكتاب   )2(

Algorizmi يةباللّاتين(. 
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لعمل ما وتقديم  . ولا يمكن أن تكون لنا فرصة لفهم المحتوى العلميّ أو رفضها القيم
ات تطوّربالعودة إلى الإلّا ها سهامه في تقدم العلوم وانتشارإأحكام حول مقدار 

  التاريخية.
 ،في العصور الوسطى ،نون الأوروبيلغة الآداب التي تمكّ العربية  اللّغةفقد كانت 

ّ  ،من خلالها لسائل أن يسأل  ة. لـكنّ اكتشاف عديد الأعمال المتضمنة للمعارف العلمي
ية أو إغريقالمصادر ال"لماذا العربية بالذات؟" لماذا لم يلجأ علماء العصور الوسطى إلى 

ّ ية قبل اللجوء اللّاتين العربية، لغة أعدائهم في شبه الجزيرة  اللّغةة برللأعمال المحر
ية وفي المشرق منذ الحملات الصليبية. ببساطة ل  اللّغةب علميّةالمعرفة ال أنّ الايبېر

. اللّغةبهذه من العلماء حينها كانت لهم دراية  اقليل انزر أنّ ية كانت نادرة كما إغريقال
ن والمترجم حتّىفباستثناء القليل،  ،العربية إذن؟ كلا اللّغةهل كانت لهم دراية ب

ليست لهم القدرة على قراءة العربية وفهمها دون ي عشر ناثالن في القرن والمشهور
  الاستعانة بالغير.

لأعمال لانتقال اللقد أصبحت العربية، بعد فترة من انتشار الإسلام، هي وسيلة 
 اللّغةحلت والتي يكتبها أو يترجمها العلماء مهما كانت خلفياتهم العرقية أو الدينية. 

ية كلغة للعلوم والتعليم في شرق البحر الأبيض المتوسط. إغريقال اللّغةمحل العربية 
ية كان لها دورها في السابق في العهدين اليوناني والروماني إغريقال اللّغة أنّ نعرف 

ية الرومانية الإمبراطوعاصمة في  حتّى .ا خلال الفترة البيزنطيةوتواصل استغلاله ر
ُ لذلك، فالأ .)3(تعتبر لغة العلمية إغريقال اللّغةكانت  إلى  رجمتعمال الإغريقية التي ت
  أواخر العصور القديمة. حتّىية كانت قليلة نسبيا اللّاتين

                                                            
) والذي يعتبر من أغزر المؤلّفين انتاجا يةباللّاتين Galenus، 216-129قضّى العالم الإغريقي جالينوس (  )3(

  دة في روما ولـكن جميع كتاباته كانت بالإغريقية ولم تكن باللّاتينية.في العصور القديمة، سنوات عدي
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ية الروما ففي أوروبا الغربية يلة التي كانت جزءا من الإمبراطور نية لقرون طو
ً اللّاتينكانت تستعمل حيث  انهيار للتواصل، أصبحت القراءة والكتابة بعد  ية لغة

ية والوهن الذي أصاب حضارتها   انحكرا على القساوسة والرهبالمدنية الامبراطور
مثل ت الكتاب المقدسكة لـكون قراءة والـكهنة المسيحيين اللذين لم يفقدوا هذه الملـَ 

يحرصون على نسخ الـكتب  الرهباندورهم الديني. فقد كان ركيزة من ركائز 
ا لاستعمالاتهم وذلك إمّ  آباء الـكنيسةالمقدسة والنصوص الدينية الأخرى مثل أعمال 

يعود الفضل إلى خاصّ ال في  هاومكتبات الأديرةة أو بهدف تركها للأجيال القادمة. و
ّ ، بعضها بأيضا الحفاظ على أعمال ذات محتوى غير ديني الإغريقية تعود للعصور  غةالل

ية خلال القرون الوسطى إغريقال اللّغةالقديمة. ولـكن لم تكن هناك معرفة واسعة ب
يطاليا وصقلية حيث كان يقيم مَ  مناطقبعض في إلّا  أصل هم من ن جنوب إ

عددا  أنّ ورغم  .)4(ا إلى جنب مع مجموعات عرقية أخرىجنبمن السّكان ي إغريق
العلماء اعتمدوا  نّ إف ،ة بقيت على حالها بلغتها الأصلية في الغربيإغريقالأعمال المن 

 .)5(أحيان لقراءة هذه الأعمال وفهمهاعلى تراجم في غالب ال
 
II  

ّ ) 705-685حكم خلال حكم عبد الملك بن مروان (  )6(استبدال الفارسية تم
ية للخلافة والبلدان العربية في إدارة شؤون  اللّغةية بإغريقوال لـكن بعض الوثائق المركز

                                                            
  امن قبل الميلاد.°إغريقية موجودة هناك منذ القرن الث كانت مستوطنات  )4(
  .Kuhlman 2015منذ القرون الوسطى حتّى عصر النهضة انظر المترجمة أعمال الإغريقية عن ال  )5(
لتي يكتسبها الموروث الفارسي والهندي، فأنا لن أتطرق إلى هاتين بهدف الاختصار، ورغم الأهمّية ا  )6(

ّ من خلال العربية. كمثال على ذلك يمكن ذكر أبي  اللغتين نظرا لـكون انتقال المعارف نحو الغرب تم
باللّاتينية) الذي عاش في بغداد وكتب  Albumasar، 886-787جعفر بن محمد بن عمر البلخي ( معشر

حت معروفة في الغرب باللّغة العربية. وكان من أصول ايرانية و"الفلـكي الأكثر تأثيرا الأعمال التي أصب
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 )7(بمصرالقرن الثامن والتي وجدت نهاية المكتوبة بالإغريقية التي تعود إلى حوالي 
وقد تواصل  .)8(الإغريقية تواصلت إلى حدود ذلك العهد اللّغةمعرفة  أنّ ٺثبت 

ات الدينية. فيما عدا مؤلّفمثل الة خاصّ الإغريقية فترة أطول لأسباب  اللّغةاستعمال 
ّ  ة، لم تعدْ خاصّ مالات اله الاستعذه   .)9(ل لغة العلوم والآدابالإغريقية تمث

يانية منذ القرن السادس على  اللّغةترجمة الأعمال الإغريقية إلى تمّت لقد  السر
يانية تماما  الأقل. ولم يكّف   بعد أن انطلقت الحركة الأهمّ  حتّىطلب الترجمات السر

خلال المسيحيين بغداد من سكان دد عللتعريب تحت الحكم العباسي. لقد كان هناك 
يانية و القرن التاسع،  من النصوص العربية. في هم عندسهولة أكثر كانت التراجم السر

ية مقابل الحد من  هذه الفترة الزمنية أصبحت العربية رائدة كلغة رئيسية للعلوم الدنيو
يانية لتظل فقط لغة وسيطة عندما تكون الترجمة المباش رة من دور الترجمة السر

   .)10(ملعربية فوق طاقة المترجِ ى الإالإغريقية 
د على العلماء الذين اعتمإإلى العربية كان  "علوم القدماء"أو  "علوم الأوائل"ولترجمة 

يانية أو اليونانية وقد كان التواصل مع  ،حافظوا على صلتهم بخلفيتهم الثقافية السر
ية يعتمد إغريقكان البحث عن أعمال شيئا عاديا لا غرابة فيه. كما  البيزنطيين يعدّ 

يا على  العالم الشهير حنين بن إسحاق مثلا إلى ذلك  يشيركما  مصروما هو موجود بسور
)808-873 ،Iohannitius عربي مسيحي وقد يكون من وهو ) ةياللّاتينب

                                                                                                                                               
) الذي أدمج الـكثير من الموروث الثقافي لبلده الأصلي في Hasseوشهرة في العالمين العربي واللّاتيني" (

  .326، صHasse 2016و Burnett 2007أعماله. أنظر 
  .van Berkel 2013أنظر   )7(
  مماثل للقبطية، لغة المسيحيين في مصر والذي لم يقع النظر فيه في هذا المقال.هذا   )8(

9)(  Mavroudi 2015.  
10)(  Baumstark 1922وما يليه. 227، ص  
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العرب المهتمين بالعلوم والفلسفة، مهما كانت لعلماء إلى اا بالنسبة أمّ  .)11(الحـيرة
التي تخضع للحكم  البلدانالإغريقي في  التراثاتهم العرقية أو الدينية، فقد أصبح خلفي

عي "وجود تقاليد غير البعض يدّ  أنّ  حتّى ،الإسلامي جزءا من موروثهم
  .)12(منقطعة"

تبت في التي كُ  – والفلسفية علميّةوقد وصلت إلى الغرب الـكثير من الأعمال ال
ّ ب – الإغريقية اللّغةالأصل ب سهام إالعربية. لهذه الأسباب لا يمكننا أن نستثني  غةالل

 ّ حقيقةً و في العصور القديمة في بحثنا حول انتقال العلوم العربية. يناب الإغريقيالكت
ين مؤلّفالرومانيون لل يكنهالذي التقدير العالي  ياللّاتينى الغرب قد ورث ما يسمّ 

 الإغريقيين. 
 
III  

في ظروف ملائمة تحت رعاية الخلفاء ترجمة لقد ابتدأت الحركة الواسعة لل
ّـ وكثيرا ما ك اشرالعباسيين الأوائل وتواصلت إلى القرن الع ا نربط هذه الحركة بأسماء ن

يهمشاهير العلماء مثل ال وحنين بن إسحاق وابنه  حجاج بن يوسف بن مطر وابن ماساو
ّ إسحاق بن حنين وعديد الأسماء الأخرى. وقد  الأعمال  ت ترجمة الـكثير منتم

كل ما كان موجودا في آخر العصور القديمة  نّ إجمالا إالإغريقية حيث يمكننا القول 
يُعدُّ ما يكتبه العلماء بالعربية مع  .العربية اللّغةأصبح متوفرا ب  تطوّرنقطة البداية للهذا  و

ي لم تصلنا فالتي أعمال من ال عددالهائل للعلوم في العالم الإسلامي. لقد تعرفنا على 

                                                            
11)(  Strohmaier 2017/b.  

  .119، صStrohmaier 2003هذه هي التعابير التي استعملها   )12(
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تركزت حركة الترجمة على العلوم  .)13(المعرّبةغريقية من خلال نسخها إمخطوطات 
، ويسمى ق.م 322-384(أرسطو  يَ ظِ لجالينوسي. لقد حَ الطبيعية والطب ا

) بتبجيل كبير كما بالفرنسية Aristoteية، ز بالإنجلي Aristotle، أرسطوطاليس
ّ أكبر بكثير العربية  اللّغةحظيت فلسفته وأعماله باهتمام في  به خلال  يَ ظِ ا حَ مم

  .)14(العصور الإغريقية القديمة
ية وصقلية  يقيا إلى شبه الجزيرة الايبېر ومع توسع الحكم الإسلامي من شمال افر

 ،بالدراسات الإسلامية طبعاوجزء من الجنوب الإيطالي ارتبطت الأنشطة المعرفية 
والآداب العربية  اللّغةالات مثل والفقه وما اتصل بهذه المجوالتفسير والحديث القرآن 

 ّ ّ  نّص ازمة للفهم الصحيح لالل يل عل الوحي. ولم يكد يمر ى انطلاق حركة زمن طو
قرأنا عن إنشاء مكتبة ملـكية سميت ببيت الحكمة في عاصمة  حتّىالترجمة في المشرق 

هي قد تكون احتوت على كتب في الفلسفة وعلم الفلك ووالتي  )15(الأغالبة القيروان
براهيم الثاني (ا وقد  .)16(اخاصّ ) يوليها اهتماما 902- 874لعلوم التي كان الحاكم إ

                                                            
ى لإالتي تكتسبها حركة الترجمة من الإغريقية إلى حقيقة ٺثبت الأهمّية  Mavroudi 2002 تأشار  )13(

ّ ا عدد من الأعمال العلميّة عربية لالترجمات الل في اعتماد العلماء البيزنطيين المعاصرين على لعربية والتي تتمث
في  609، صGutas 2005الإغريقية. أنظر كذلك لغتهم لإعادة ترجمتها نحو أصلا الإغريقية 

  .Mavroudi 2002 لـ مراجعته
14)(  Strohmaier 2010.  هذا المقال في على إعادة نشر هنا اعتماديStrohmaier 20122، ص.  

)15(   ّ إقامة العائلة الملـكية في رقادة التي لا تبعد كثيرا عن القيروان من جهة الجنوب  قد تكون في مقر
  الغربي.

16)(  Abd al-Wahhāb 1965 مة هذه كانت مثل عبد الوهاب أّن بيت الحكحسن حسني . يزعم المؤلّف
 Gutas and vanقارن . صادر التأريخيةالجامعة كمثيلتها العباسية ولـكن لا يوجد دليل على ذلك في الم

Bladel 2017  فيEI3 ية للخليف الراشد  تينواللذين يقدمان حججا دامغة على أّن هذه المكتبة الأمير
اديمية أو مدرسة لدراسة العلوم ) لا يمكن اعتبارها أك833- 812حكم ) والمأمون (809-786حكم (

يطاني  أشاروا إلىمعهدا للترجمة. وقد ولا القديمة  - De Lacy O’Leary )1872المستشرق البر
ية التي تفتقر إلى أّي دعم من المصادر التاريخية. وقد تبعه في ) باعتباره أو1957ّ ل من أتى بهذه النظر
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يقية (عُ  ) بعد الأغالبة 972-909رف عن الفاطميين الاسماعيليين الذين حكموا افر
 شغفهم الصادق بالعلوم.

 
IV 

يادة اللّٰه الثالث ( أميرالقبل ذلك بقليل دعا  ) 909-903حكم الأغلبي الأخير ز
بعد و ) الذي كان طبيبا في بغداد للعمل في ديوانه. 909ت عمران ( إسحاق بن

إسحاق بن سليمان  :برز طبيبان مشهوران آخران في القيروان وهماظهور الفاطميين 
) وهو من تلاميذ إسحاق بن يةاللّاتينب Isaac Israeli، 932ت حوالي الإسرائيلي (

  إسحاق بن سليمان.  علىره ) الذي ٺتلمذ بدو980حوالي ت عمران وابن الجزار (
ّ أو الأجزاء الهامة المقتطفة منها من الأعمال الأولى التي  مكتاباتهوقد كانت  ت تم

يقيقَدِم ي. اللّاتينترجمتها للاتينية وأصبحت بذلك متوفرة للقارئ   قسطنطين الإفر
أصيل شمال وهو  )17()يةاللّاتينب Constantinus Africanus، 1098ت قبل (

يقيا إل يطاليا الذي كان يخضع حينها للحكم النورماني وأصبح افر في  اراهبى جنوب إ
حيث كان يترجم من اللغتين العربية ) Monte Cassino(كاسينو مونتي دير 
من القرن التاسع يحتوي على عدد من الكتابات  مجلددير بالمكتبة  حتفظتية. إغريقوال

عندما ترجم بالذات  مجلدك الاستعمل ذلقسطنطين قد يكون  .)18(الطبية الإغريقية

                                                                                                                                               
ّ ذلك مستشرقون آخرون ذوو تأثير كبير حيث أّن هذه  ية تفس ر جيدا الإنجازات الهائلة في أعمال النظر

  الترجمة وما يوازيها من أنشطة معرفية. ولا يزال الاختلاف والنقاش قائمين.
فمن  ،حول قسطنطين يةالتاريخبالمصادر نظرا للتضارب والجانب الخرافي اللذين يميزان التقارير المضمنة   )17(

 Encyclopaediaالثانية والثالثة من النشرة ارن بين . قسيرة حياته الصعب رسم صورة متماسكة عن
of Islam  تحت إسمConstantinus Africanus )Ben Yahia 1965 وJacquart 2011 وما (

  .وما يليه 151، صKristeller 1945أكثر إقناعا، انظر ذكرت من مراجع عندهما. لتحليل 
18)(  Creutz 192924، ص.  
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ُ لالأعمال المنسوبة   Hippocrates، ق.م 379، ت حوالي أبقراطأو ( قراطب
 Galenosية، لّاتينـالب Galenus، 216-129(وس ـنـيـوجال )19()يةلّاتينـالب

ة ـيـبالألمان Galenية، ـسـبالفرن Galienة، ـيـطالـبالإي Galeno ،ةـيـقـبالإغري
ية ّ د فمن المؤكّ  مصادره العربيةا بخصوص أمّ  .)20()والإنجليز ه اعتمد على كتب أن

سلام أو من شمال تدين بالإحصل عليها من مكتبات صقلية التي كانت ذات يوم 
يقيا. يبدو  أن يكون درس  لا بدّ  قسطنطين أنعلى  ونتفقين مالمعاصر  الباحثين أنّ افر

  .)21(هناكالعربية الطب في القيروان ووجد تلك الـكتب 
-De meعنوان بية اللّاتينإلى من العربية  قسطنطين أحد أشهر الأعمال التي ترجمها

lancholia  (في السوداء) الماليخوليا"مقالة في هو " ّ  .)22(فها إسحاق بن عمرانالتي أل
ّ ول ّ ه أغفل ذكر اسم أن ّ معاصروه  العربي لهذا العمل ظنّ ف المؤل ه من تأليفه أن

هذه عدد من  . وقد حظيالأعمال العربية ه مع أغلبفعل الشيء نفسكما الشخصي. 
ّ الـكتب ب ثم بعد ذلك في الجامعات  )Salerno( ية في تدريس الطب في سالارنوأهم

"كتاب زاد المسافر وقوت الحاضر" الذي كتبه من بينها  .ابتداء من القرن الثاني عشر
َ وقد  )كتاب المسافر( يةاللّاتينب Viaticumابن الجزار وقد سماه  رجم الجزء الأول ت

 من تأليف علي بن العباس "كامل الصناعة الطبية"المسمى  ةالطبي الموسوعةفقط من 
                                                            

  .Strohmaier 2017/aو Fitchner 2016/bالمنسوبة إليه، انظر  الأعمالأو  أعمال بُقراطعن   )19(
   .Fitchner 2016/a ،شامل حول جالينوس يوجد ببليوغرافيا، بُقراطلكما هو الحال   )20(
هذا غير محتمل لأّن القيروان التي كانت سابقا عاصمة غنية ومزدهرة، أنهكتها الحروب وقد استبيحت   )21(

ّ  1054راب سنة من طرف البدو الأع لبتْ وسُ  ل ذلك نقطة النهاية للدور الرائد الذي كانت تلعبه ومث
ُ الإسلامي. عوضا عن ذلك من المرجح أن يكون قسطنطين قد عثر على كُ الفتح منذ  َ ت ه بتونس التي ب

يقية في ذلك الزمن.   عوضت القيروان كعاصمة لإفر
روفس التي كانت موضوعا كتب عنه  )ياالمالنخولالسوداء (في  للتعاليم الطبية اريتطو يعتبر ٺهذا   )22(

) وعدد من المؤلّفين العرب الأوائل. باللّاتينية Rufus Ephesius، 100 حول (عاشالأفسيسي 
Ullmann 1970لك ذ. انظر ك125و 73، صRufus of Ephesus 2008،  تحقيقPormann.  
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 Pantegniوسماه  )23()يةاللّاتينب Haly filius Abbas، 990ت حوالي (المجوسي 
عربية أخرى  مصادر منمترجمة مقتطفات ي اللّاتينه نصّ  إلى أضافو )فنكامل ال(

إسحاق إلّا ين العرب مؤلّفي جميع تراجمه، لم يظهر بالاسم من اليها. وفمؤلّفدون ذكر 
-De fe( "الحمياتكتاب "ية وهي اللّاتينالإسرائيلي صاحب الـكتب الثلاثة التي نشرها ب

bribus ،("كتاب البول" )De urinis( "كتاب الأغذية" ) وDe dietis universa-
libus et particularibus(.  يقيقسطنطين اتفضل وقد يقة في ترجماته  لإفر طر

بدلا من ٺتبع لصيق لعباراته. المترجم بعرض المعنى العام للعمل وذلك الترجمة الحرة 
سهل القراءة  النّص جعل أخرى بغرض أقسام وإضافة إلى حذف  حتّىوقد عمد 

تام المعنى حسب رأيه. وقد لقيت غالبية تراجمه قبولا حسنا وقرأها الـكثيرون خلال و
  وسطى.العصور ال

 
V  

يةوعند الإلتفات إلى الغرب، وتحديدًا  سنجد أّن  شبه الجزيرة الايبېر
وقد  العصر العباسيما يمكن مقارنته بحركة الترجمة خلال  لم تعرف )24(الأندلس

ّ إلى  ذلكيكون مردّ  م لسكان شبه الجزيرة قبل الغزو الإسلامي ضعف مستوى التعل
 ّ يا م والذي لا يمكن مقارنته بمستوى التعل الذي اكتشفه العرب في مصر وسور

                                                            
 .لبويهي في شيراز عضد الدولةهدائه إلى الملك اإبسبب  ي"كتاب الملـكبـ"اليعرف هذا الكتاب كذلك   )23(

ية)  Stephanus Antiochus ،Stephen of Antiochالأنطاكي ( قام ستافانوس وقد بالإنجليز
. أنظر ي)كتاب الملـك(ال Regalis dispositioأو  Liber regalisبترجمته ترجمة كاملة تحت عنوان 

Micheau 2009.  
لخاضعة للحكم الإسلامي في حين تعني كلمة إسبانيا في هذا المقال تفيد تسمية الأندلس الأراضي ا  )24(

  .الأراضي الخاضعة للحكم المسيحي
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ُ ولم والعراق وإيران.  ّ الإلا  العربيةإلى  ترجمي ُ ن  ،)25(يةاللّاتينالأعمال من اليسير  زر
ّ ى الإهذه الأعمال موجهة ومعظم   mozárabesيسمون اليوم الذين  اء المسيحيينلقر

َ بالإسبانية ( َ عْ من اللفظة العربية مست متأثرة باللغات كانوا يتكلمون لهجة عربية  )بر
القليل إلّا وجد يية) ويستعملون العربية في كتاباتهم. ولا اللّاتينالرومانسية (النابعة من 

وقد  .)26(يةاللّاتين اللّغةين العرب بالترجمات من مؤلّفمن العلامات التي تظهر تأثر ال
مفادها  )852-822حكم ت حادثة في عهد الأمير الأموي عبد الرحمان الثاني (جدّ 

ُ جُ كما يقول ابن  أن بعثة بيزنطية قدمت إلى قرطبة محملة بهدايا  )27()987-943(ل لج
حوالي ( شهروشيولصاحبه ) كتاب التواريخ( Historiaeثمينة من بينها نسخة من 

385-418 ،Paulus Orosius وريدس قديسونسخة من كتاب  )28()يةاللّاتينب
 اللّغةب De materia medica ن) بعنوايةاللّاتينب Dioscorides، 90-40حوالي (

وكان هذا العمل الأخير في علم الصيدلة الأكثر تأثيرا من نوعه في  .)29(الإغريقية
يف به. Galenus، 216- 129( جالينوسة بجهود خاصّ العصور القديمة  ) في التعر

                                                            
25)(  Burnett 19921037، ص.  

كتاب ( De re rustica) وعنوانه 70حوالي  - 4( Columellaالعربية من كتاب الترجمة يبدو ان   )26(
ُ ) الفلاحة الأندلس في بالتي كتبت  هناك عناصر من هذا العمل في الكتابات الفلاحية قدت ولـكنْ ف

  .Colin 1965القرنين الحادي عشر والثاني عشر، انظر 
 Meyerhof. انظر 47، المجلد الثاني، صIbn Abī Uṣaibiʿa 1884، أصيبعةابن أبي  ههذا ما ذكر  )27(

1933.  
النسبة لأنّنا لا نملك تقريرا بوجود ترجمة إغريقية، أما ب الاتينيكان من المحتمل أّن هذا النّص   )28(

 .بن خلدونإريزي وق، خصوصا المPenelas 2001عربية، انظر العرب المتأخرين لترجمته الللمستعملين 
. وقد 2013بن خلدون امّرة، انظر  50كمصدره أكثر من  وقد ذكر هذا الأخير اسم هروشيوش

ن آخرين، انظر عناصر لمؤلّفيوأضيفت اليها بن خلدون اعيدت صياغة الترجمة العربية التي استعملها أُ 
Penelas 2001منتقاة من كتاب قصيرة لتجد فقرة  21، صEtymologiae  لمؤلّفهIsodorus His-
palensis ) يزيدور الإشبيلي، 636ت   ).إ

29)(  Meyerhof 1935، 8ص.  
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نسخة عربية من وبينها أخرى من المشرق العباسي  علميّةأعمال عدد من وقد كانت 
De materia medica)30(  من نت ة مكّ نسخهذه المتوفرة بعد في قرطبة ولـكن

فهم أفضل للـكثير من المصطلحات النباتية المذكورة في هذا العمل وربطها بما هو 
يق كامل الجديدة وقد كانت الترجمة  .في الأندلسمنها موجود  عملا مشتركا لفر
 Hasdai، 970حوالي  -915(حوالي  حسداي ابن شبروت الاسرائيلي أنّ حيث 

ibn Shaprut ية البيزنطي نيكولاس وعدد من الراهب ) كان يتعاون مع بالإنجليز
  الإغريقية. اللّغةالأطباء من ضمنهم طبيب قادم من صقلية ويتكلم 

يون في الأندلس العلماء المسلمين  وانطلاقا من منتصف القرن التاسع، شجع الأمو
ب من المشرق لدعم العلوم. ما للقدوم إلى بلاطهم وعملوا على استجلاب الـكت

بعد انهيار إلّا " في الأندلس لم يحدث الدقيقة"العصر الذهبي للعلوم  أنّ يلاحظ هو 
عندما ففي غضون نصف قرن  .)31(الوحدة السياسيةك وتفكّ ) 1031الخلافة (

يلات  ندلسالأنواحي ت قسمان َ وَ حكم ملوك الطوائف، تحت إلى دو الاتصال ن ه
ًّ  اازدهارً ولـكن الفترة شهدت بالمشرق الإسلامي  ًّ  اثقافي وفي هذا الصدد  .امستقل

ّ 1039ت (ياني جاليمكن ذكر ابن معاذ  س في العلوم الفلـكية ) ذلك العالم المتمر
ياضيات في  ّ إحيث  بالإسبانية). Jaèn( جيانمدينة والر ين مؤلّفه كان من بين الن

في  .اهوطورو مهمة في علم الهندسةالأندلسيين القلائل الذين درسوا الأعمال المشرقية ال
ية  "قسي الـكرةولات جهم كتاب ى "كتابه المسمّ  كتب حول علم حساب المثلثات كرو

                                                            
 Silvestre de ةالفرنسياول من نشر التقرير هذا ب( عةابن أبي أصيبهذا ما ذكر ابن جُلجُل ونقله عنه   )30(

Sacy ،Baġdādī 1810.(اصطفان الأولى قام بها هذه الترجمة فحسب قول ابن جلجل  ، الملحق الثاني
يانية . الى  De materia medicaكتاب  حنين بن إسحاق ترجمكان قد و  .بن باسل وكانت السر

ن ولـكن هذا الاحتمال قد يكوأيًضا أّن هذا الأخير أنتج ترجمة عربية على الدراسات الحديثة تجمع 
  .Ullman and Degen 2009خاطئا، 

31)(  Samsó 1992، 973ص.  
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ّ الشكل و  ) وعلماء مشرقيين آخرين من 1048ت حوالي البيروني (ضح انه عرف يت
َّ تمعاصريه. وبما أن هذا الكتاب لم   من اللغات الأوروبية فقد ظلّ  أيّ ترجمته إلى  تم

ّ المؤ في علم حساب ه عمْلاستفادوا من يين ولـكنهم اللّاتينف مغمورا لدى المسيحيين ل
 Geber filius، 1150حول المثلثات من خلال ما ضمّنه جابر بن الأفلح (عاش 

Affla المجسطي" (إصلاح ") منه في كتابه يةاللّاتينبAstronomia Gebri  أوLiber 
Geber super Almagesti.( وقد ٺتبع ريجيو) 1476- 1436مونتانس ،

Regiomontanus في كتابه (De Triangulis  (في المثلثات) ّ فه في النصف الذي أل
الثاني من القرن الخامس عشر ما جاء في كتاب جابر بصفة لصيقة دون أن يذكر 

  .)32(مصدره
 اللّغةالعربية نحو اللغات الأخرى بما في ذلك  اللّغةوبالنظر إلى التراجم من 

ية ات في المشرق. لقد كان للحكام والمترجمين تطوّرنلاحظ تشابها مع ال )33(العبر
المسلمين شغف بالاطلاع على علوم القدماء من طب وفلسفة وعلوم طبيعية 
ياضيات وعلم فلك وعلم تنجيم ولـكنهم لم يهتموا بما أنتجه القدماء من شعر وأدب  ور

يا لما كان يحدث في أو .وكتابات دينية يعتبر هذا مواز روبا في العصور الوسطى مع و
وجود استثناءات هامة سنعرج عنها في الأثناء. أما الخط الموازي الثاني فهو أن كل 

                                                            
32)(  Hasse 2016، انظر  .368صSuter 1965 ولـكن ريجيومونتانس أشار إلى أّن جابر بن أفلح كان .

. انظر 32ص ،Lorch 1976و  1، صRegiomontanus 1544 الصانع لأداة فلـكية مهمة ،
 Libri IX de astronomia من أعماله الذي ُطبع، وهو الوحيد جابر بن أفلحصفحة العنوان لكتاب 

(في نهاية الأصل الإنجليزي لهذا المقال،  4الصورة رقم (الـكتب التسعة في علم الفلك)، أنظر 
  ).62ص

يع للدور الذي لعبته العلوم العربية في المجتمعات اليهودية ولـكننا  لا يمكن لنا تقديم أيّ   )33( شيء غير ذكر سر
ية كما نتلحدث عن انتوف س ذلك كان له  أنّ  اللّاتينية. ليهود كمتعاونين في الترجمةعن ا حدثتراجم العبر

 ّ -Steinفي هذا الموضوع المراجع  أهمّ  لا يزال. ياتيندور هام في نقل الأعمال العربية للعالم الل
schneider 1893.  
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 ّ  بلغة بلد ما كانت تقع في ذلك البلد نفسه وتحت سلطة حكامه. أعمال الترجمة التي تتم
بتصوير ذلك من خلال ) Dag Nikolaus Hasse( هوقد قام داغ نيكولوس هاس

ية الاستدلال يطة لشبه الجزيرة الايبېر وقد كانت الأماكن التي يعمل فيها  .)34(بخر
ولم يكن الرجال  .المترجمون مرتبطة بمراحل الغزو المسيحي من الشمال إلى الجنوب

ويمكن تعليل ذلك في معظم الاحوال. الذين بادروا بالترجمة من أصيلي شبه الجزيرة 
 اللّغةزالت لديهم في البداية معرفة ب لاالسكان الأصليين  أنّ جزئيا فقط بافتراض 

  التي قليلا ما يفهمونها. اللّغةية هذه اللّاتينالعربية ولا يحتاجون إلى 
ًّ ا إسبانيكان أحد الأجانب الذين قدموا إلى  يطالي يمونيإسمه ا إ  جيراردو الـكر

)1114 -1187 ،Gerardus Cremonensis وكان قد ذهب إلى  )35()يةاللّاتينب
 Castilla y( قشتالة وليونالتي استولى عليها ملك سبانية) إبال Toledo( طليطلة
León والغالب  .سنةبخمسين قبل قدومه وهذا  ،1085سنة  ة)إسبانيبال ّ ه أقام في أن

. كانت غالبية المتساكنين من للاجانب في هذه المدينة صالمخصّ  فرنكيال حيّ ال
مكتبات الإّن  .)36(ية هي لغة المتعلمينالعرب اللّغةوالعرب واليهود وكانت المستعربين 

ً  عربيةال هاكتببة خاصّ ال ّ لا تستغرق وقت يلا قبل أن يتم وكان الأساقفة في  .اكتشافها ا طو
مركزا للنظام الـكنسي. لقد  طليطلةذلك العهد يعملون جاهدين على أن يجعلوا من 

فرنسيين آخرين  تعيينكان هؤلاء الأساقفة من أصول فرنسية وقد نجحوا لفترة ما من 
 اللّغةهدفهم كان يرمي لجعل  أنّ وكان طبيعيا  .كأساقفة في جميع مناطق البلاد

                                                            
34)(  Hasse 2006، 70ص.  
35)(  Burnett 2014.  

الشاعر  )Yehuda Halevi( ا في ذلك العهد بالعربية يمكن ذكر يهودا اللاويمن بين اليهود الذين كتبو  )36(
كتاب الحجة والدليل في نصرة الدين "والفيلسوف اليهودي الشهير وكتابه في الدفاع عن الديانة اليهودية: 

ية: يوالذي  "ليلذال  هوقد وقع نشر نصّ (كتاب الخزري)  Ṣefer ha-khûzarîعرف بعنوان ترجمته العبر
  .Yehuda Halevi 1887العربي في القرن التاسع عشر، 
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وقد نجح هؤلاء في الحفاظ  المستعربينية لغة العبادات في الـكنيسة ضد إرادة اللّاتين
  القديم.  الطقس المستعربعلى 

يمونيالتي قدم إليها طليطلة كانت  ية ذات تمدينة  جيراردو الـكر يارات ثقافية حيو
 1157في الـكثدرائية سنة يوجد اسمه في الوثائق كرجل دين و  .متعددة ومتضاربة

يقول شركاؤه وتلاميذه 1176و 1174و هدفه الأساسي كان العثور على نسخة  إنّ . و
 Claudius Ptolemaeus، (القرن الثاني بطلميوس همؤلّف" لالمجسطيكتاب "من 

ية Ptolemyية، اللّاتينب  .)37()بالإيطالية Tolomeoبالفرنسية،  Ptolémée، بالاجليز
ّ  "المجسطيالكتاب "ولم يكتف بترجمة  ه اكتشف كذلك عديد الـكتب العربية ولـكن

يفتقرون إلى  ييناللّاتين أنّ كان يدرك التي أثارت اهتمامه. وكغيره من معاصريه 
ن برنامج وقد كا. العديد من الـكتب التي يحتاجون إليها من أجل التعليم المناسب

ّ ا نحو ما سمي بالفنون هً والجامعات الناشئة موجّ الـكثدرائية الاديرة ومدارس   رةالمتحر
)artes liberales وأوهي النحو والمنطق ) يةاللّاتينب  ّ ياضي ات الجدل والبلاغة والر

بالين القدامى مؤلّفوالموسيقى والهندسة وعلم الفلك. ولـكن الـكثير من ال لم يقع ين مطلو
النقص  ما يسدّ على الهم وقد عثر جيراردو وغيره آخرون في النسخ العربية نقل أعم
ية اللّاتين. وقد قام هو نفسه بترجمة أكثر من سبعين كتابا من العربية إلى )38(الموجود

                                                            
 Burnettأنظر ، الذي كتبه شركاؤه بعد مماتهوالنّص المحّقق للتقرير ل جيراردو اعمقائمة أللاطلاع على   )37(

2001.  
-Adelardus Ba، 1152حوالي  -1080حوالي لجـيراردو سلف في هذا الصدد وهو أديلار الباثي (  )38(

thensis نيةباللّاتي ،Adelard of Bath  ية) كما ): انه Burnett 2008/a(شارلز بورنات  قالبالاجليز
ّ إكان من السباقين إلى " يفترض أنّه تعلم "رةدراج العلوم العربية ضمن المنهج اللّاتيني للفنون المتحر . و

لحـين العربية وحصل على كتب خلال سفره إلى أنطاكيا التي كانت تخضع لحكم الصليبيين في ذلك ا
) Elementa(ومن صقلية النورمانية ويبدو أنّه ترجم الجداول الفلـكية للخوارزمي وكتاب الأصول 

ية ) Bath(باللّاتينية) في مدينة باث  Euclides، ق.م 365حوالي  - 435حوالي قليدس (لأ الإنجليز
  وقد أصبح نّص هذا الأخير كتابا مدرسيا معتمدا في مدارس العصور الوسطى.
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ّ أُ بما في ذلك كتبا   "كتاب جوامع علم النجوم"العربية في الأصل مثل  اللّغةبفت ل
ّ يةاللّاتينب Alfraganus، (القرن التاسع الفرغانيلصاحبه  -Liber Alfraاه ) الذي سم

gani continens capitula XXX  مع  .)بابًاالمحتوي على ثلاثين  الفرغاني(كتاب
يحظى بشعبية في الغرب هذا  الفرغانيأصبح كتاب  )39(ترجمة سابقة لنفس الكتاب

ّ ل ثر مما كان عليه أك التنجيمه كان في متناول القارئ سواء في علم الفلك أو في علم أن
ّ بعض المسائل كانت خارج اطار الفنون  ."المجسطيكتاب " السبعة مثل  رةالمتحر

يةنبالا metaphysicsالطبيعة ( وراءوعلم ما الفلسفة الطبيعية لأرسطو  وقد  )جليز
وقد ترجمه جيراردو تحت  "إحصاء العلوم") بعنوان 950ت رابي (ام عمل للفقدّ 

ً (كتاب الفارابي في العلوم) Liber Alfarabii de scientiisعنوان   في أعمال ، قائمة
الفلسفية. وقد يجب قراءتها لمختلف مجالات ين الأرسطوطاليسيين مؤلّفارسطو أو ال

 ّ ّ ما في قائمة الفارابي ع حاول جيراردو ٺتب ً ٺتب ولـكنه لم يكن  .)40(الإمكان ا قدرَ ا لصيقً ع
  .)41(للعمل الذي يحتاجهالعربي  نّص على العثور على الاحيانًا قادرا 

يلة التي قام بترجمتهاوفي  يموني قائمة الأعمال الطو من بين  )42(جيراردو الـكر
ون مؤلّفالعديد من عناوين لأعمال كتبها يوجد أصلا ية إغريقال اللّغةالترجمات من 

                                                            
 Limiaالذي يبدو أنّه عمل في ليميا () باللّاتينية Iohannes Hispalensis(يوحنا الإشبيلي ترجمة من   )39(

  .69، صHasse 2006 .1140و  1120ة) في فترة ما بين حديثالبرتغال ال، شمال باللّاتينية
40)(  Burnett 2001 ،أشار  .288-287وصوما يليه  260صThomas Ricklin  هذا البرنامج إلى أّن

 من النصوص يتطابق في أوجه عديدة مع ما ينصح به العالم اليهودي المعاصر يوسف بن يهوذا ابن عقنين
) الذي ولد ببرشلونة وعاش في Yôsef b. Yehûdah Ibn ʿAqnīn، 1220حوالي  -1150حوالي (

وما يليه  25، صIbn ʿAqnīn 1873( "طب النفوس"فاس) في القسم السابع والعشرين من كتابه 
  .66- 65، صRicklin 2006)، وما يليه 82وص

وهو عمل منسوب خطأ إلى  De causis proprietatum et elementorumلـ كما هو الحال بالنسبة   )41(
  .256، صBurnett 2001أرسطو، 

42)(  Burnett 2001281- 276، ص.  
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مساعدة في اختيار البعض من هذه الأعمال قصد  أيّ رابي ام الفولم يقدّ  .عرب
. وعوضا عن ذلك، قام جيراردو كغيره من المترجمين مه الزمنيدّ بسبب تق ترجمتها

 ّ ً خاصّ ر من أعمال على النطاق المحلي وبالاعتماد على ما توف منها الأعمال التي كانت  ة
 حسب العلماء الذين درسوا بالأندلس. وقد يكون لشريكه ةخاصّ ذات قيمة 

بي، تأثير في اختياراته اسمه العر " غالب"، المحتمل أن يكون  Galippusالمستعرب 
بن أحمد  صاعدوقد جمع  )43(د على الترجمات نفسهاللأعمال كما كان له تأثير مؤكّ 

مَن إعتبروهم الأندلسيون  )44("طبقات الأمم" ه) في كتاب1070- 1029الأندلسي (
 ّ ّ سبانيا كانوا يعملون إفي ن ين آخر يومترجمجيراردو  أنّ ويبدو ين فين مهمّ مؤل وازي بالت
 .من الأعمال الأندلسي صاعدذكر ما  مع

 ّ يقية التي مارسها على عكس الترجمة الحر ، عمد أغلب المترجمين  قسطنطين الإفر
-480حوالي ( بوثيوسقبل عصر النهضة بما في ذلك جيراردو إلى ٺتبع أسلوب 

524 ،Boethius خَ ) الذي يةاللّاتينب ّ َ ي  رةمتأخّ الالترجمة الحرفية كلمة بكلمة في ترجماته  ر
وقد حاول  .الأصلي تغيير على النّص  أيّ حداث إية وذلك لتفادي إغريقللفلسفة ال

 الأصلي دون نّص الحفاظ على ترتيب الكلمات في ال حتّىمترجمو العصور الوسطى 
ية سيفضي اللّاتينية المترجمة نحو إغريق. ولو طبق هذا الأسلوب على النصوص التغيير
أوروبية.  وهنداللغتين ترجعان إلى أصول  أنّ ل يسهل فهمه إلى حد ما نّص نتاج إإلى 

ّ ولـكن ذلك لا يستقيم مع لغة ساميّة كالعربية ل  ا يصعب فهمه. ولـكنّ نصّ ه سينتج أن
 ّ ية اللّاتينعلى هذا الأسلوب في الترجمة نحو دين متعوِّ اء في العصور الوسطى كانوا القر

                                                            
43)(  Burnett 2001253، ص  

 Ṣāʿid Ibn-Aḥmad al-Andalusīي مجلد واحد، ترجمة فرنسية فللمرّة الثانية مع  عربيالنّص نُشر ال  )44(
كمفكر استثنائي قام بتوصيف غير متحامل بسبب المواقف الدينية  ابينما يصف البعض صاعدً  .1999

)، يرى آخرون أنّه كان يعالج العلوم وأصولها بنفس 146، صRagep 1994لحركة التطوّر العلمي (
يقة التي استعملت لتقفي أثر الحديث بإسن   ).Martinez-Gros 1965اده إلى الرسول (الطر
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ل لغة لاتينية يغلب عليها وأظهروا أحيانا معارضة لنسخ قد تكون أكثر أناقة باستعما
، يةاللّاتينب Cicero، ق.م 43-106( شيشرونالطابع الكلاسيكي مثل أسلوب 

Cicerone  ،بالإيطاليةCicéron بالفرنسية(.  
يقة  لكتاب "القانون في ية اللّاتينترجمته في الحرفية وقد اعتمد جيراردو نفس الطر

ّ وهو كتاب جامع  Canon medicinaeتحت عنوان الطب"  -980ابن سينا (فه أل
1037 ،Avicenna القرن الحادي عشر. ولم  ةبدايفي المشرق في  )45()يةاللّاتينب
ُ تصل  ولـكن  )46(في النصف الأول من القرن الثاني عشرإلّا منه الأندلس خ سَ ن

 أنّ ورغم  .طليطلةأسقف اقتناها ن من الحصول على واحدة منها عندما جيراردو تمكّ 
ابن سينا أصبح من أكثر الـكتب شعبية في العالم  "قانون" أنّ إلّا  هذا العمل لاقى نقدا

ية من أكثر الأعمال نجاحا في أوروبا اللّاتين ترجمتهالإسلامي تماما مثلما أصبحت 
مدرجة في المناهج الجامعية للطب في فرنسا وإيطاليا  كانتر وفي وقت مبكّ  .يةاللّاتين

   .)47(بة الاطلاع عليهاوغيرها كواحد من الـكتب الواجب على الطل
يمونيكان  لو حتّىو لم يكن الوحيد في فإنّه ا نتاجً إأغزر المترجمين  جيراردو الـكر

لاتينية  ترجماتنتاج إلقد تزايد عدد المترجمين الذين حرصوا على  .اإسبانيوفي  طليطلة
قدم رئيس دير  1142ففي سنة  .للـكتب العربية ولم يقتصر هذا النشاط على العلوم

 Petrus Venerabilis، 1156ت ( لالمبجّ بفرنسا المسمى بطرس  )Cluny(ني كلو
ل وقد كان أوّ .الرهبانيكلوني نظام المنتمية إلى  ةديرالأا لمراقبة إسباني) إلى يةاللّاتينب

                                                            
45)(  Goichon 1971.  
46)(  Savage-Smith 2013147- 146، ص .Vernet 1992943، ص.  

ً بصفته اشتهر ابن سينا في الغرب لا بصفته سلطة في الميدان الطبي فقط بل كذلك   )47( ومنّجمًا.  افيلسوف
لإضفاء نوع من السلطة  مياء القديمةكيعلم الـه بعض الأعمال في يلإ تنسب ت شهرته بأنْ زادوقد 

المأخوذة من ) 56(في نهاية الأصل الإنجليزي لهذا المقال، ص 1رقم للأعمال المذكورة. قارن الصورة 
  .كيميائية قديمةيحتوي على نصوص مخطوط 
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ّ ذلك  بالديانة الإسلامية ومردّ صادقا شخص يظهر اهتماما  المسلمين  دعوةه كان يتمنى أن
وبعد  .القرآن ونصوص دينية أخرىأمر ان يترجم وقد  .)48(المسيحيةالى دين 

ً طليطلة  طلب كاهن من كاثدرائية لالمبجّ بطرس بعد سنة سبعين حوالي  آخرًا  امترجم
لصاحبها ابن  "العقيدة"كما طلب منه ترجمة من جديد لاتينية الى القرآن يترجم أْن 

المسيحية منذ ذلك دعوة الى المسلمين  بين التبشيروقد تواصلت فكرة  .)49(مرتوت
ية كانت  أنّ العهد رغم   .)50(كلما التقت الثقافتانغلب الأالمواجهات العسكر

 
VI  

يقيا في القرن الثاني عشر  ا كان لنتائجه تأثير تطوّروقد شهدت الأندلس وشمال افر
يل الأمد  فقد كان للشعراء والعلماء والمتعلمين حضور  .ياللّاتينالجانب في مباشر وطو

َ الموحّ  الحاكمَينلاط بارز في ب الثاني والثالث أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ين دي
يعقوب المنصور (1184- 1163حكم ( هؤلاء في  أهمّ ومن  )1199-1184حكم ) و

-1126) وأبو الوليد بن رشد (1185ت فيل (الفيلسوفان ابن طُ  :موضوعنا هذا
تقع ترجمة عمل  ) الذي تلا ابن طفيل كطبيب شخصي للحاكم. وفي حين لم1198
فإن ابن رشد كان له  )51(في القرن السابع عشرإلّا ية اللّاتينطفيل إلى ابن واحد ل

                                                            
48)(  Kritzeck 1964.  
49)(  d’Alverny and Vajda 1951.  

 Raymundus، 1315حوالي  - 1232حوالي ( رامون لولالذي جعل بالذات  هذا الهدف كان  )50(
Lullus  ،باللّاتينيةRamon Llull معظم حياته للدعوة إلى تكثيف تدريس اللغات يعمل ) بالإسبانية

يانية) في مدارس وجامعات خاّصة ية والسر لاعتقاده بأنّه يصعب فهم هذا  .(الإغريقية والعربية والعبر
يقة التي يفكر بها    .Altaner 1933ك المتين للغتهم. انظر الناس دون التملالطر

51)(  Hasse 2016ية  "انظحي بن يق"قصته الفلسفية الشهيرة  . لـكنّ 380- 379، ص ترجمت إلى العبر
ولاقت تفاعلا من  )"انظحي بن يقأي "رسالة  Iggeret Hayawan ben Yaqtsanتحت عنوان (

  .Zonta 2016ر والخامس عشر. انظر الفلاسفة اليهود في إسبانيا وإيطاليا خلال القرن الرابع عش
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ه على كتابات أرسطو. وقد كتب اتيين من خلال تعليقاللّاتينين مؤلّفأوسع تأثير على ال
الاختيار للترجمة وقع فقط  ابن رشد في ميادين عدة بما في ذلك الميدان الديني ولـكنّ 

على الفلاسفة في الأندلس عماله الفلسفية والطبية. وكما كانت لأرسطو غلبة على أ
ّ معظمهم إّن حيث يين اللّاتينكانت له غلبة كذلك على الآخرين يين إغريقال بعوا ات

ّ  ولـكنْ يون. الأندلسرسمها التي  هنفس الخطّ  براء نظرا قين خُ كانت هناك حاجة لمعل
وقد كان الاسكندر  .عاليق لتوضيح المعانيلـكون كتابات أرسطو يصعب فهمها دون ت

-Aleية، اللّاتينب Alexander Aphrodisiensis، 200(حي حول الأفروديسي 
xander of Aphrodisias  (ية من بين أشهر المعلقين في العصور القديمة بالإنجليز

   تأثيره لم يرق إلى تعاليق ابن رشد. ولـكنّ 
يموني ففي حين انطلق  رجمة أرسطو انطلاقا من العربية واصل في تجيراردو الـكر

كتابات في تعاليق ابن رشد طليطلة عمله وقاموا بترجمة الجيل اللاحق من المترجمين في 
  أرسطو. 

ّ إلّا العربية  اللّغةر من أعمال ابن رشد بولم تعمّ  ة نادرة إلى حد اليوم ولـكن قل
ّ وهذا دليل على  )52(ية منذ العصور الوسطىاللّاتينأكثرها متوفر في الترجمات  ه لم أن

وما  .)53(ين العرب الذين أتوا بعدهمؤلّفباهتمام معظم معاصريه ومعظم اليحَظ 
 "ةالمْدرَسي"الفلسفة  يفكرمابن رشد كان له وقع عميق على  أنّ يلاحظ أكثر هو 

)scholasticism  (ية لم يكن نهجه  .في الغرب خلال العصور الوسطىبالإنجليز
ياتهكذلك و من الجميع ا مقبولً  العقلاني في الفلسفة مناقشة آراء ابن  ولـكنّ  ،بعض نظر

                                                            
52)(  Burnett 2001 انظر 253ص .Endreß 1999 .للحصول على نظرة شاملة وصالحة  

والذي يحتمل أن  "المقدمة"الاستثناء الملاحظ هو ابن خلدون الذي ذكر ابن رشد عديد المرات في   )53(
دي كانوا لا يزالون يذكرون ابن رشد يكون قد اطلع على أعماله. كما توجد إمكانية أّن أهل البلاط الموحّ 

  .276، صBurnett 1999في القرن الثالث عشر. 
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القرن السادس عشر. فلم يكن  حتّىين مؤلّفلهام للعديد من الإرشد كانت مصدر 
ية مثل أزلية الـكون والروح والعقل في يتناول بالبحث  أنْ حد أبإمكان  المسائل المركز

 دون الرجوع إلى ابن رشد.
 
VII  

يعقوب المنصور قد شجعا على الحياة ان ديّ وحّ المكان إْن  حتّىو أبو يعقوب يوسف و
 .علماء الدينقِبَل مساءلتها من  الفلسفة لم يقع أنّ في أوساطهما فذلك لا ينفي  علميّةال

مر بحرق أُ ود ابن رشد من البلاط في قرطبة رِ فقبل مدة قصيرة من وفاته طُ 
ّ  .)54(كتبه دون بعد فترة. فقد ضيق الموحّ  ه استعاد مكانته مع يعقوب المنصورولـكن

من التسامح مع الأقليات الدينية مقارنة بما كانت عليه العادة في الأندلس قديما. وقد 
رحل جزء من السكان المسيحيين نحو الشمال للعيش في مناطق تحت حكم إخوانهم 

ر اختا الأندلسدين في وبالاستتباب الوثيق لسلطة الموحّ  1172وبعد سنة  ،في الديانة
  . ظلمال الـكثير من اليهود مغادرة البلاد هربا من

-Maimo، 1204-1138الطبيب الشهير موسى بن ميمون (كان من بين هؤلاء 
nides يعتبر  .) وعائلته الذين هاجروا نحو المغرب ثم أخيرا نحو مصريةاللّاتينب موسى و

صريه من اعالفلاسفة اليهود في العصور الوسطى. مثل م أهمّ واحدا من بن ميمون 
جميع العلوم التي وقع لمقتنعا بكون أرسطو هو منبع كان ية اللّاتينالعلماء في أوروبا 

- 1160بن تبون (سليمان معاصره موسى بن ميمون تطويرها بعد زمانه. ونصح 
لفهم الأعمال  )55(وتعاليق ابن رشدفروديسي أال) باستعمال تعاليق الاسكندر 1230

التي  اللّغةنصحه بقراءة هذه النصوص بالعربية، كان وبالتأكيد  .الصعبة لأرسطو
                                                            

)54(   ّ   .Arnaldez 1971ل خطرا على غير المتعلمين، انظر كان ابن رشد نفسه يعتقد أّن الفلسفة تمث
55)(  Steinschneider 189342-41، ص.  
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منطقة ابن تبون كان يعيش في  كان يستعملها هو نفسه في أعماله الفلسفية. ولـكنّ 
في جنوب فرنسا حيث لجأ كثير من اليهود الذي هاجروا من ) Provence(بروفنس 

ت اليهودية قادرة المسيحي على شبه الجزيرة. ولم تعد المجموعام ظلالا هربا من إسباني
الأعمال العديد من ترجمة بابن تبون وآخرون  قاملذلك  )56(العربية اللّغةعلى فهم 

ية باستعمال أسلوب الترجمة الحرفية كلمة بكلمة كما أشرنا  علميّةال والفلسفية نحو العبر
ية منه إلى  يقة أكثر ملاءمة للترجمة من العربية نحو العبر سابقا. وقد كانت هذه الطر

لم تترجم كثيرة التي لقد انتقلت تعاليق ابن رشد وأعمال عربية أخرى  .)57(يةللّاتينا
ية بوصيلة ترجمات ية إلى المجموعات اليهودية في أوروبااللّاتينإلى   .عبر

 
VIII  

يطاليا وصقلية مع أحد الذين ترجموا  هو ابن رشد. أعمال سنعود الآن إلى جنوب إ
ية، اللّاتينب Michael Scotus، 1234حوالي  -1175حوالي مايكل سكوت (

Michael Scot ية  ،كما يشير اسمه اسكتلنداالذي يحتمل أن يكون من  )58()بالإنجليز
ّ  بعد أنْ  رجل طليطلة وأصبح م إلى قدِ  )Bologna( دراسته في فرنسا وبولونيا اتم

انطلق في الترجمة من العربية حيث ترجم عملا في علم  . وقدفي الكاثدرائية دين
 Abuteus( اللاوي أبوطيوساسمه رجل وكتابات لأرسطو بمساعدة  )59(الفلك

                                                            
56)(  Zonta 2006104، ص.  

(دليل  More Nevuchimيمون وترجمها ابن تبون نفسه بعنوان لابن م "دلالة الحائرين"من بينها   )57(
  .الحائرين)

58)(  Thorndike 1965وما يليه. 11، ص  
59)(  De motibus celorum ) الذي ألفه عالم  "كتاب الهيئةـ"اللّاتينية ل الترجمةهي ) تحركات السماواتفي

ّ  Alpetragius، (القرن الثاني عشر الفلك الأندلسي البطروجي في  هذا العمل اليوم ) ولا يوجداتينيةبالل
 ُ نفسه بالتأليف في  مايكل سكوت. في حين ابتدأ خ لاتينيةسَ أّي مخطوط عربي ولـكن يوجد له عدة ن
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Levita (الذي كانت له دراية كافية بالعربية)ا إسبانيمايكل سكوت وقد غادر  .)60
يطالياشُ إنّه وقيل  1229سنة    . الجنوبية بعد ذلك وهد في جنوب إ

يقيلما كان من هذا الزمان قبل قرن ونصف  في مونتي يعمل  قسطنطين الإفر
وبعد بضع عشرات  .، كان حكم البلاد بيد النورمان)Monte Cassino( كاسينو

-Rugية، اللّاتينب Roger، 1154-1130(حكم من السنين طلب الملك روجر الثاني 
gero  (من عالم الجغرافيا  ،حاكم صقلية التي كانت قبل ذلك بلد اسلامبالإيطالية

ّ يؤ أنْ ) 1154حول (الشريف الادريسي  نزهة المشتاق في ه المشهور بـ"ف كتابل
هذا الكتاب لم  أنّ ومن الممكن رجار". كتاب ـ"بايضا الذي عرف  "اختراق الآفاق

يه يعرفون العربية أنّ ل )61(يةاللّاتينيترجم إلى   اللّغةحيث أن  .الملك نفسه ومستشار
صف قرن من وبعد ن .)62(العربية بصقلية في ذلك العهد لم تزل معروفة بين المتعلمين

يك مبراطور إالتولّى ذلك   ،Hohenstaufen( من سلالة هوهنشتاوفنالثاني فريدر
ية،  Frederickية، اللّاتينب Fridericus، 1250-1220حاكم   Frédéricبالإنجليز

 )63() حفيد روجر الثانيبالإيطالية Federicoبالألمانية،  Friedrichبالفرنسية، 

                                                                                                                                               
 Gutasوعوضا عنه استعمل أعمال الفرغاني وبطلميوس. أنظر  البطروجيعلم الفلك لم يستعمل كتاب 

  .9، ص2006
60)(  Zonta 200695و 92، ص.  

كان متوفرا في روما في أواخر القرن السادس عشر نظرا لـكونه  "نزهة المشتاق"ّن مختصرا لكتاب نعلم أ  )61(
  .Jones 1994طبع هناك بحروف عربة. انظر 

كتبه  الذيففي كتابه عن العلاج البسيط  .لقد كان الادريسي نفسه متمكّنا من اللغات إلى حد ما  )62(
ية بما يفوق اثني عشر، أع)Dioscoridesديسقوريدس (لكتاب اضافة   طى مرادفات لأسماء الأدو

  .226ص ،Meyerhof 1930انظر  لغة.
يطاليا سنة   )63( - 1212ألمانيا (على  اوملك )1250-1198(وأصبح ملكا على صقلية  1194ولد في إ

ية الرومانية المقدسة منذ إ) و1250 - 1154وكانت أمه كنستانسيا ( .1220مبراطورا على الإمبراطور
1198 ،Constantia ابنة الملك روجر الثاني ولدت بعد وفاة أبيهاو) ملـكة صقلية باللّاتينية.  
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ا خاصّ ما وت إلى بلاطه وجعله عالما للفلك ومنجّ السلطة في صقلية وجلب مايكل سك
ّ له.  وبنى علاقات مع أناس هو نفسه ف كتبا وقد واصل مايكل عمله في الترجمة كما أل

يعّد  .ومسلمون ويهودالشرق ومن الغرب من بينهم مسيحيون  .متعلمين في البلاط و
يك الثاني ذلك دليلا على انفتاح  اء عديدة الذي كان له شغف واسع بأشيفريدر

   .)64(إضافة إلى مسؤولياته السياسية
يك وقد عرف  الثاني بامتلاك خصال استثنائية في زمنه وبكونه كان "عجبا فريدر

 ال"بالنسبة لعاشقيه و"نذيرا بالمسيح الدجّ ) يةاللّاتينب stupor mundi(للعالم" 
)praeambulus Antichristi لأعدائه. وبما  )65()يةاللّاتينب ّ ّ ه نشأ وتأن م بصقلية عل

وقد شجع اهتمامه  .العربية أكثر من الألمانية لغة والده الأصلية اللّغةفقد يكون يتقن 
مناقشة المسائل الفلسفية والدينية وكذلك ل أينما كانوا يأتونبالعلوم والفلسفة العلماء 

بداء آرائهم من خلال كتاباتهم. وقد أنشأ ة المهمّ ترجمة الأعمال ل يك وفي إ فريدر
أول جامعة بدون  سأسّ وبذلك  .في نابولي) يةاللّاتينب studium(ة تعليمية مؤسس

ّ ـوبها ت .ق من الباباـبـيص مسـترخ  Thomas، 1274-1225(توما الأكويني  معل
Aquinas أكثر الفلاسفة الذي أصبح ) يةاللّاتينب" ّ ّ  ،تأثيرا "ينالمْدرَسي الفنون  متعل

 ّ يك وقد كان  .عربية يّةعلمالسبعة واطلع على أعمال  رةالمتحر يبعث بأسئلة الى فريدر

                                                            
ّ  وان كانياللّاتينيفي حين أّن   )64( ي الحروب الصليبية يخوضون حروبا ضد المسلمين في شرق المتوسط فيما سم

يك لقيادة حملة جديدة بنفسه على أساس أّن ذلك يدخل في واجبات  ضغط البابا على فريدر
يك  .مبراطورإال ولما خرج على رأس جيش نحو المشرق استغل الوضع السياسي أّخر ذلك ولـكن فريدر

حصل المسيحيون وبه ) 1238-1218حكم المحلي ليصل إلى اتفاق مع الحاكم الأيوبي الملك الكامل (
ية للقدس دون  حرب. ملاحظة: عادت القدس إلى  شنّ بموجبه على حق الدخول والسلطة الإدار

في  1187سنة  جفرنإ) على ال1193-1174حكم كم الإسلامي منذ انتصار صلاح الدين الأيوبي (الح
  .ينطّ موقعة حَ 

  .349ص Leppin 2012، 1239ذلك ما سماه البابا غريغوري التاسع سنة   )65(
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ام والعلماء القاطنين مها الحكّعدة دول من العالم الإسلامي للبحث عن إجابات يقدّ 
   .)66(سبتة (في المغرب) والموصل (في العراق)مثل عن البعض بعيدا 

ً نرى فا إسبانيفي أمّا  صر معاهو نفس الفترة تقريبا وملك قشتالة في  وهوآخر  احاكم
 ًّ يكا من أصغر سن بدأ فصلا جديدا من الترجمة قد  )67(العاشرألفونسو يدعى  مفريدر

 .ية في جزء كبير منهااللّاتينبدلا عن الإسبانية)  أيْ (لية االقشت اللّغةوقد استعملت 
ّ  وتعدّ  ّ ة الأولى التي هذه المر هذه  وتعدّ  .الدارجة المكتوبة اللّغةالترجمة فيها إلى تتم

ة إلى لغة مكتوبة. وقد كانت النصوص الفلـكية إسبانيال اللّغةاية لتحول الحادثة بد
ية تحظى بشغف الملك نشاطه بما في ذلك كتابة أعماله  ولـكنّ  .والتنجيمية والسحر

ّ  ةخاصّ ال وكتاب  "كتاب المعراج"ة بل تضمنت ترجمة لم تقتصر قط على النصوص العلمي
إلى اللغات الرومانسية يهودا في معظمهم  . وكان المترجمون"كليلة ودمنة"ابن المقفع 

 .)68(يةاللّاتينبينما عمل الايطاليون على كتابة النصوص 
   

                                                            
حوالي  - 1217حوالي ( سبعيندي عبد الواحد الرشيد قام الفيلسوف ابن بوساطة الحاكم الموحّ   )66(

يك الثاني. انظر  المقيم حينها في سبتة بالردّ ) 1269 وفي  .Sezgin 1999على أسئلة بعث بها فريدر
- 145ص ،Hasse 2000)، 1242-1156الموصل وقع توجيه أسئلته إلى كمال الدين بن يونس (

163.  
 عدادا كبيرة من المسلمين تحتأأخرى من الأندلس ووضع نواحي كان أبوه فرناندو الثالث قد غزا   )67(

  .1248واشبيلية سنة  1246وجيان سنة  1236سلطته: قرطبة سنة 
  .Harvey 1977 ، وBurnett 2008/bانظر   )68(
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IX  
، يةاللّاتينب Rogerius Baconus، 1292-1212حوالي (باكون روجر إّن 

Roger Bacon ية ّ بالإنجليز استنكر م ثم درّس بعد ذلك بجامعة باريس ) الذي تعل
ية والل معاصريه بلغات العهْ جَ  ية والعربية إغريقلم وطالب بأن يقع تدريس العبر

يانية ل ّ والسر ية تطمس المعاني الحقيقية اللّاتيننحو الضعيفة الترجمة  أنّ ه كان يعتقد أن
يعدّ  .للأعمال الأصلية ّ من بين الأوائل الذين أظهروا فهما للطرق التي  و بها نقل  تم

 "المْدرَسية"ينة في المنتصف بين من ناحية معباكون يمكن أن يصنف  .)69(المعارف
)scholasticism( الإنسانيېن"وفكر  ةياللّاتين" )umanisti  ،بالإيطاليةhumanists 

ية على تلك الترجمات اعتماده الـكبير في بدايات عصر النهضة. ورغم  )بالإنجليز
تها ية التي كان ينتقدها فقد كان يدعو إلى قراءة أعمال القدماء وفهمها بلغاللّاتين

 ّ ل ليوناردو بروني يتوصّ  قرن كامل قبل أنْ  ترجمتها. وقد مرّ  الأصلية قبل أن تتم
)1370 -1444 ،Leonardo Bruni بالإيطالية ّ ّ إغريقم ال) الذي تعل مه ية من معل

ّ  اللّغةتقان إالبيزنطي إلى  يين بمختلف مشاربهم إغريقفين البشكل يمّكنه من ترجمة المؤل
 فلوطرخسو وأرسطوديموسثينيس ووأفلاطون نوفون يوز  سنيوأرسطوفا(هوميروس 

عمال هؤلاء في لغة لاتينية أنيقة وعصرية أوقد أخرج  )70()يانقيصرالباسيليوس و 
ضه للنقد بعيدا عن الترجمة الحرفية كلمة بكلمة التي اعتمدتها الأجيال السابقة مما عرّ 

يف حقيقة الأعمال الأ على  وللردّ صلية.اللاذع من طرف أولئك الذين اتهموه بتحر

                                                            
ية.   )69(   .Hackett 2013لقد كتب بنفسه قواعد النحو للغتين الإغريقية والعبر

70)(  Homerus و Aristophanes و Xenophon و Plato و Demosthenes و Aristoteles و Plut-
archus و Basilius Caesariensis.  أنظرKuhlmann 2015.  
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 Deبعنوان  رسالةهؤلاء من ناحية ولتعليل أسلوبه من ناحية أخرى، قام بروني بنشر 
Interpretatione Recta )71()الصحيحة في الترجمة(.   

 ّ يطاليا حينها مقاربة بروني، خصوصا منهم الباحثون فين المثقّ ى معظم وقد تبن في إ
ّ ية لإغريقعن القدوة في العصور القديمة ال ي أولئك يتخذوها دليلا لعصرهم وقد سم

نسان بما يتوافق وما اعتبروه إنوا من تدريس الين القدامى وتمكّ مؤلّفالذين درسوا ال
ُ "وبعد  .)umanisti( "الإنسانيېن"ية الكلاسيكية إغريقالأعمال ال ِ قرون م من  "مةظل

ِ أُ الجاهلة، تلك العبارة التي  "العصور الوسطى"  مرّةلل لك الفترةعلى العصر في تقت طل
المثالي.  إغريقال بالإيطالية) لعهد rinascitaجديدة (ولادة بكانوا يحلمون  الأولى،

يعود الفضل لجهودهم ولمساعدة المهاجرين البيزنطيين الذين جلبوا معهم كتابات  و
التي كتبت في عمال أترجمة جميع التتمّ عديدة لم تكن متوفرة في الغرب من قبل أن 

بل على  .ديمة ولم تندثر. ولم يعد التركيز حينها على العلوم والفلسفة والدينالعصور الق
من الحصول  مّرةلأول  القرّاءالأدبية والتاريخية  أعمالت ترجمة المّكنالعكس لقد 

الأدبية.  أعمالكثر اكتمالا للعالم في اليونان القديمة كما وقع تصويره في الأعلى صورة 
ً وبالتوازي مع هذا الاتجا ّ لأعمال الترجمة التي  ه الجديد ومواصلة ت بتوجيه من الملك تم

العاشر خلال القرن الثالث عشر بدأت حركة واسعة للترجمة نحو اللغات ألفونسو 
يا لنمو  ولـكن  .ية في أوروبااللّاتينأدبية في اللغات غير أنواع الدارجة مما أعطى دفعا قو

العاشر أقصت ألفونسو للغات الدارجة بعد الترجمة إلى ا أعمال أنّ تجدر الإشارة إلى 
  والدينية.  علميّةال أعمالفي معظمها ال

                                                            
 Leonardi) بعنوان Pal. lat. 1598( من هذا العمل في مكتبة الفاتيكان ةنسخة جميل هناك  )71(

Arretini de interpretatione rectaيمكن الاطلاع عليها عبر موقع  .، تعود لعصر المؤلّف
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_1598/0225.  
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. إلى أصولهم العودةاعتبروها  الإغريقية فإعادة الحياة "للإنسانيېن"ا بالنسبة أمّ 
ين في العصور الوسطى مؤلّفوهذا لا يختلف من ناحية المبدأ مع موقف العرب وال

يعتبرونهم مرجعا لهم. بهذا الخصوص كان ال "القدماءـ"ب إغريقالسموا الذين  ون مؤلّفو
دوا يون من جهتهم فقد تعوّ اللّاتينا . أمّ هنفس يون ينهلون من المصدراللّاتينالعرب و

 ولـكنّ  .سياسيين ودينيين ايين في بيزنطة خصومً إغريقعلى اعتبار معاصريهم ال
 ّ الخامس مع الوهن الذي  ت في القرنالمنافسة السابقة بين الغرب وبيزنطة كانت قد ول

  .هاسبببشهدته السلطة في بيزنطة والضعف العام الذي كان يعانيه المجتمع 
يذانا بنهاية الدولة ال 1453لقد كان الغزو العثماني للقسطنطينية سنة   .يةإغريقإ

ية جمعية للتأم المؤتمر الثاني إوبعد سنة من ذلك   Dieta Imperii(الإمبراطور
ية Imperial Dietبالألمانية،  Reichstagية، اللّاتينب في فرانكفورت ) بالإنجليز

يقة للتصدّ  ينيا وقد صرح الناطق باسم الامبراطور  .م التركيي للتقدّ للبحث عن طر إ
خلال كلمته ) Enea Silvio Piccolomini، 1464-1405(بيكولوميني سيلفيو 

ِ ملهي بيت المسيحية  "أوروبا" أنّ ب مّرةفي هذا المؤتمر لأول  ّ  .)72(يةثقاف إلى وحدةا حً م
ية إغريقبيزنطة ال أنّ بيكولوميني أبدى في خطابه نفسه إشارة إلى وعيه ب أنّ رغم 

يقيا وآسيا إبسطت نفوذها سابقا على دول عديدة ب ذكره لأوروبا في هذا فإّن فر
ّ إستفسره كالسياق قد  كما ة منفصلة. خاصّ كوحدة عن ذاته ر في الوعي الأوروبي تغي

                                                            
يك الثالث (  )72(  Fridericus، 1493-1440حكم كان بيكولوميني ناطقا رسميا باسم الامبراطور فريدير

وقد كان  ).باللّاتينية Pius( ليكون بابا واتخذ اسم بيوس الثاني 1458سنة هو باللّاتينية)، وقد انتخب 
يض الأمراء الألمان علالمذكور يرمي في خطابه  ى المشاركة في الحرب كما كان يحدث من قبل إلى تحر

. توجد Erdmann 2006و Strohmaier 1998عند الدعوة للمشاركة في الحملات الصليبية. انظر 
ية على موقع:    مسودة من طبعة خطاب بيكولوميني مع ترجمة أنجليز

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01097147/document.  
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هم سلالة للإغريقيين أنّ بما المعاصرين اعتبر اليونانيېن ) umanista( إنساني""ال أنّ 
 .ېنأوروبي يكونوا أنْ  القدامى

 
X  

أّن ذكرنا فقد  .دخلت أوروبا عهدا جديدا في منتصف القرن الخامس عشر
ّ ولا يقل  .1453سنة لقسطنطينية قد افتتحوا ان ېالعثماني ية عن ذلك غزو أهم

 ّ -1479حكم (الثاني  فرناندو) بالإسبانية Aragon( أرغونملك حدة لالجيوش المت
) لمدينة غرناطة وبذلك 1504- 1474حكم الأولى (يزابيل إ  الةقشت) وملـكة 1516

 كولومبو ونجح كريستوفر هانفسللتاريخ الإسلامي بالأندلس. وفي السنة  ضع حدّ وُ 
)1451 -1506، Cristóbal Colón بالإسبانية ،Cristoforo Colombo 

ية Christopher Columbus ،بالإيطالية  Christophe Colomb، بالإنجليز
ّ  الةلقشتبحاره على سفن تابعة إ خلال  بالفرنسية) بجزيرة كاريبية  مّرةسو لأول في الر

يق البحري بين  حوالي ( زدياا وأمريكا. وقد قام بارتولوميو إسبانيفاتحا بذلك الطر
1450-1500 ،Bartolomeu Dias مرة ملك إ) الذي يعمل تحت غاليةبالبرت

يق البحري يقيا قارّة إجنوب حول  البرتغال باستطلاع الطر  .1488سنة  مّرةلأول فر
يق إلى الهند بالدوران حول إونتيجة لذلك أصبح بال خاضعة البلدان المكان فتح طر

  للحكم الإسلامي. 
من  ولـكن لا بدّ  .حداث بسهولةأمكان تلخيص ما نتج عن هذه الإليس بال

آخر انطلق باختراع  تطوّرلالمهيّأة التاريخية  البيئةهذه هي  أنّ الأخذ بعين الاعتبار 
وسيكون تركيزنا هنا على تأثير هذا الاختراع على  .الطباعة في حوالي منتصف القرن

فنظرا للانتشار عامة. الوقع العميق على المجتمع الأوروبي جانبا ترك سوف نوالعلماء 
يا الطباعة من ألمانيا إلى جميع الدول المجاورة أصبح بالإمكان انتاج السريع لتكنولوج
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ُ عدد كبير من  َ لعمل واحد بأكثر سرعة وأقل تكلفة مما كان عليه أيام خ سَ الن خ سْ الن
اليدوي. ولضمان النجاح لذلك كان من الضروري توفير الورق بكمية كافية وكانت 

بتداء من القرن الحادي عشر. ولما ا الأندلسا من إسبانيصناعة الورق قد دخلت 
 انطلقت الطباعة كانت مصانع الورق تنتج ورقا ذا جودة عالية وتستطيع أن تمدّ 

ّ  أيّ الطباعين ب التكنولوجيا في هذا و عصر النهضة مؤلّفية قد يطلبونها. وقد استغل كم
ن بكتب م "الإنسانيېن"مزيد نشر الـكتب المطبوعة للحرفاء كما وقع اثراء مكتبات 

 جميع الأصناف.
 
XI 

 لم يستثن العلوم إلى أعمال العصور القديمةلعودة لأساسي "لإنسانيېن" بااإّن المبدأ 
الفهم الصحيح وذهبوا إلى أنّه عندما يقرؤون هذه الأعمال بلغتها الأصلية يمكن 

ّ إلى والترجمة  ّ بالترجمة ومقارنته ية إغريقال اللّغةما ب نّص بعد دراسة  .اتينيةالل ية اتينالل
هذه بنقص إلى الإقرار لوا بالفعل توصّ خلال العصور الوسطى تُرجم من العربية كما 

نفسهم قادرين على قراءة النصوص أ "الإنسانيېن"الترجمة. ولـكن لم يكن كل 
-Nicolaus Leonice، 1524-1428(ليونيسينو  نقولاوقد كان  .)73(يةإغريقال

nus يةاللّاتينب ،Niccolò Leoniceno الطبيب والفيلسوف من فيسنزا لإيطاليةبا (
)Vicenza (على صحة المرضىر من المخاطر وحذّ  .أحد أولئك القادرين على ذلك 
ّ و أو عثر على  ية الأصلية كلما انتابه شكّ إغريقة التثبت من الأعمال بلغتها الل مشقّ تحم

 كنّ ولـ .)74(مقاطع يشتبه في خطئها في النصوص الطبية التي ترجمت من العربية
                                                            

  .Kibre 1946لإغريقية المتوفرة في المكتبات انظر عدد الـكتب اعن   )73(
النافع  ستعراضإالإعتمادنا على في هذا الاستشهاد وما يليه من استشهادات في نقد "الإنسانيېن" للعرب   )74(

  .Klein-Franke 1980لـ 
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 لافتراضهم مسؤولية العرب عن كلّ  "لعربـ"افي مهاجمتهم لصراحة آخرين كانوا أكثر 
وكان من بينهم  .ياللّاتيني أو المترجم إغريقال مؤلّفخطأ وعدم تحميل المسؤولية لل

 Giovanni، يةاللّاتينب Johannes Manardus، 1536-1462جوفاني ماناردو (
Manardo في بدايات القرن يطاليين إ أبرز الأطباء ال واحد من) وهو بالإيطالية

- 1463( بيكو ديلا ميراندولافي رسالة بعثها إلى صديقه  نّص وقد  .السادس عشر
1494 ،Pico della Mirandola ابن سينا لم يفعل شيئا في ملخصه إّن ) بالإيطالية

 َّ ّ وقد ثارت با يين.إغريقين عرب ومؤلّفخ من كتب سْ الطبي "القانون" غير الن وازي لت
ين العرب أو الأعمال التي مؤلّفضد أعمال ال "للإنسانيېن"معه موجة جدال عنيف 

 لينهارت فوكسترجمت من العربية. وقد وصلت هذه الموجة إلى منتهاها في أعمال 
)1501 -1566 ،Leonhard Fuchs عالم النباتات الألماني. ولم يكن بالألمانية (

سم ارفوا بالعلماء الذين عُ ذلك ذلك موجها ضد العرب فحسب بل شمل ك
Arabistae ية في العصور الوسطى اللّاتينكل التقاليد الطبية لوهم التابعون لابن سينا و

  من حركة الترجمة السابق ذكرها.معظمها النابعة 
من ناحيتهم الدفاع عن مصادرهم العربية التي  Arabistae ـالوقد حاول 

 .)75(صاحة والحجج الدامغة لـكسب قضيتهماعتمدوا عليها ولـكن كانت تعوزهم الف
ة سواء في التدريس بالجامعات أو في ارتكزوا على تقاليد أصبحت راسخة بشدّ هم ولـكنّ 

ُ " مما سموهالناحية التطبيقية من حيث اتباع  ّ "عربال اسينرِّ دَ م ل عمل . وقد كل
هج الـكتب العربية من منا أهمّ بالنجاح في البداية لما وقع حذف  "الإنسانيېن"

ولـكن هذه  .ا خلال القرن السادس عشرإسبانيا وفرنسا وألمانيالطبية في لجامعات ا
                                                            

فيها يكلم التي في الرسالة ) 1531ت حوالي ( Laurentius Frisiusكمثال على ذلك يمكن ذكر إجابة   )75(
 Fries "،العربالعلماء "مباشرة والتي دافع من خلالها على ابن سينا وغيره من  Leonhard Fuchsلـ 

1530.  
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ا في أمّ . 1600من جديد في المناهج بنفس الجامعات حوالي سنة درجت أُ الـكتب 
 ّ يطاليا فلم يقع التخل ّ إ   .)76(أبدايا ي عنها كل

يعود الفضل للتحليل المفصل الذي قام به   Dag(داغ نيكولوس هاسه و
Nikolaus Hasse ( في ّ  أعمالنا اليوم نتمتع بصورة واضحة عن الاستعمال الفعلي للأن
 Success andالعربية في عصر النهضة. ففي كتابه  مصادرال المنقولة من خلال

Suppression: Arabic Sciences and Philosophy in the Renaissance 
 ههاسجمع  )2016 ،نهضةالنجاح والطمس: العلوم والفلسفة العربية في عصر ال(

ففي السابق كان  .عديدون في تاريخ العلوم إلى الآنون مؤلّفبيانات لم يأخذها 
ّ العلوم العربية على من  الترجماتتأثير  أنّ الاعتقاد السائد هو  ف عند في أوروبا قد توق

 ولـكنْ  .ية مباشرةإغريقالعمل على المصادر ال "الإنسانيون"ا استعاد مّ ـعصر النهضة ل
زمن مما كانت  أيّ في الحقيقة لم تكن الـكتب المترجمة عن العربية أكثر انتشارا في 

ين عرب دون احتساب مؤلّفعليه في تلك الفترة. ففي نظرة للطبعات الصادرة ل
طبعة  114وا مؤلّف 44من إحصاء  ههاس مّكنية المنتقلة بلغة عربية تإغريقالأعمال ال

ُ  اوغالبيته 1700إلى حدود سنة  كانت تلك الـكتب . وضمن 1600سنة قبل ت شرن
ّ أيضا كتب في  هناك تكان السيطرة للطب والفلسفة ولـكنْ  ياضيات علم الت نجيم والر

  والعلوم الطبيعية. 
ّ تفكان ي اتجاريًّ  انشاطً باعتبارها أما الطباعة  تلقى الـكتب المعنية من  أنب تطل

ابن رشد ولابن سينا وهذا ما حدث على ما يبدو للأعمال الفلسفية ل .يشتريها
التي لاقت انتشارا واسعا ومقروئية عالية في للأخير الفلسفية أعمال الفكطبيب. 

                                                            
76)(  Hasse 201619و 295، ص.  
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وكذلك الشأن بالنسبة لأعمال ثابت  .اتالعصور الوسطى لم يقع طبعها غير أربع مرّ 
ياضيات وعلم الفلك يةاللّاتينب Thebit Ben Corat، 902-826بن قرة ( ) في الر

كتاب "ولم يكن الأمر أفضل بالنسبة لترجمة  .يلا من الطبعاتالتي شهدت عددا ضئ
ّ  "جوامع علم النجوم كان إنّه حيث ية) اللّاتينب Alfraganus(اني غالفرفه الذي أل

وسي واسع الانتشار في القرون السابقة ولـكنه لم ينشر يملخصا لعلم الفلك البطلم
  .)77(1600مطبوعا أكثر من أربع مرات إلى حدود سنة 

 .ما لم نعرف عدد النسخ التي طبعت منها ،تأكيد لا نستطيع الجزم بنجاح طبعةبال
يمكن جمع دلائل تشير إلى عدد النسخ التي بيعت أو وزعت  1500فإلى حدود سنة 
، لاختصاربا Incunabula Shorttitle Catalogue )ISTC الـ بعد الطبع من

ورغم ذلك فليس  .)78()1500عام  حتّىالأولى للمطبوعات  الفهرس الالـكتروني
يقة التي استعمل بها العمل ولا على زمن  لدينا غير بيانات كمية لا تطلعنا على الطر

 ولـكنْ  .ستعمالإأو إذا كانت مخطوطات منه قيد ال ،استعماله أو من الذي استعمله
يع  أيّ أصبحنا الآن أقرب من  ههاسبالاستعانة ببحوث  وقت مضى إلى تقييم للتوز

  ين العرب في عصر النهضة. مؤلّفل الالفعلي لأعما

                                                            
)77)  Hasse 20167، ص.  
المعلومات في آخر قائمة ما وهذا طبعة نسخة من اليوم تملك عدد المؤسسات التي  ISTCيظهر   )78(

تثرى ببيانات تساهم بها مكتبات على النطاق العالمي وستشهد تحسنا بمرور  ISTCل . ولا تزاالببليوغافية
مسح  التوصل إلىا بالنسبة للمستقبل فقد يصبح ممكنا أمّ  ./http://data.cerl.org/istcالزمن. انظر 

لى، والباحثون العاملون في قاعدة البيانات المسماة شامل للأسعار التي كانت تباع بها المطبوعات الأو
Material Evidence in Incunabula في المطبوعات الأولىالموجودة  ةالمادي (الأدلّة ،

http://data.cerl.org/meiقاعدة مرتبطة بـ ) والISTC، .هم الآن بصدد جمع مثل هذه المعلومات  
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ّ هو  ،ص العادي لعهد النهضةلدى المتفحّ  ،وما يثير الدهشة ه خلال المائة أن
يع نسخ لاتينية لأعمال  والخمسين سنة التي تلت انطلاق الطباعة شهدت تلك الفترة توز

ّ ولـكن هناك حقيقة  .العدد في القرن الثاني عشرإلّا عربية لا يماثله  ابق في الس تم
ية. اللّاتينين العرب نحو مؤلّفالحركة الجديدة لترجمة أعمال الالنظر عنها ألا وهي  غّض 

حوالي  )79(،إنسانيېنثلاثة بتأييد من عصر النهضة في  وقد بدأت حركة الترجمة هذه
ترجمت  اثنين، مع استثناءين .)80(وتواصلت إلى منتصف القرن التالي 1480سنة 

ية كل هذه الأعمال من نسخ عب ّ ر العربية لاستخدامها من  اللّغةسابقا من  ترجمتها تتم
يقة ال أعلاه، فإنّ  فسّركما هو م .)81(قبل العلماء اليهود في العصور الوسطى ة راهنالطر

يل العربية الأصلية  ية قد اللّاتينإلى  حرفيامع المترجمين في القرون الوسطى لتحو
ية أيضا. وبناء على ذلك،  ية االتر جعل أمكنوااستخدمت للعبر جم الجديدة من العبر

ّ اللّاتينإلى   .)82(عصر النهضةفي اء ية أكثر قبولا للقر
   

                                                            
يّة كّل واحد . 78ص ،Hasse 2006 ؛Gonzagaو  Grimaniو  Picoأسماءهم   )79( واليوم نعرف هو

  في هذه الحركة.المشاركين  المترجمينو لينالمموّ وين مؤيدالمن 
على اتصال من بدايته وأّنهم كانوا هذا المجهود في الترجمة راقبوا ثلاثة الرجال هؤلاء الإلى أّن  هأشار هاس  )80(

ا الجدول بعنوان أمّ  .69ص ،Hasse 2016وما يليه و 75، صHasse 2006 .وثيق بجامعة بادوفا
ملحق الذي وضع في  ")1700-1450الترجمات اللّاتينية في عصر النهضة للعلوم والفلسفة العربية ("

 ،Hasse 2016 ةنتاجه بتنقيحات وإضافات في مقالإ) فقد وقع إعادة 84(ص Hasse 2006مقالة 
  . عًام المطبوعاتوالمخطوطات على الجدول  وما يليه. يحتوي 72ص

يال وصنصمن بين هذه الواحدا  ويبدو أنّ   )81( ّ يرجع إلى القرن الخامس عشر و  ةعبر ترجمته الى قد تم
ية على أساس   .75على ص 8مع الملاحظة  74، صHasse 2016ترجمة لاتينية ؛  العبر

ية نصوص لترجمة من لمحدودة الإمكانيات البخصوص   )82( لمثال الذي انظر اكوسيط بين العربية واللاتينية عبر
  .109- 107، صHasse 2016قدمه 
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XII  
يموني بعد أن ترجمه  -Canon mediciية تحت عنوان "اللّاتينللّغة جيراردو الـكر

nae "منازع وبلا الأولى المرتبة )83(ب "القانون في الطّب" لابن سيناءكتا تصّدر لقد 
 ظل في حتّىالنهضة. ولم يكن من السهل استبداله  عصر حتّى الطبية الكتابات ضمن

ّ ل لإنسانيېن"ل" القاسية الانتقادات وُكتِب ه كان محّل قراءة نموذجية في الجامعات أن
ّ طبع ترجمةلعددها لا حصرعليه تعليقات   أو جزئيا ،مّرات عّدة جيراردو . وقد تم

 البندقية في) Giunta(دار جونتا  ووصولا إلى طبعة 1472 سنة ابتداء من كليا،
هذا العمل لم يكن محّل  أنّ على  يدلّ نة من خمس مجلّدات. ممّا المتكوّ  1523 عام

 نجاحا كان يمثّلفحسب بل  والأطباء والطلاب الباحثين اهتمام مستمر من طرف
  .أيضا لدور النشر مميزا اقتصاديا

ّ اعتماد التعديلات التي كان قد اق 1521 في سنة يا ألباغو (تم ت ترحها أندر
1522 ،Andrea Alpago( بادوفاجيراردو بصفة رسمية من طرف جامعة  ترجمةل 

)Padova( يفترض أن تكون هذه التصحيحات قد عمّمت في نسخ خّطية . و
في مطبعة  ،1527لم تصدر سوى سنة  "القانون" لكتاب ألباغوطبعة  أنّ حينذاك ل

ي كانوقد  .)84(مّرة أخرى ،جونتا مع جامعة  وثيق اتصال على وهو ألباغوا أندر
 اللّغة تعلّم خلالها عاما ثلاثين لمدة دمشق في البندقية لسفارة طبيبايعمل  ،بادوفا

                                                            
ّـ أغلب الـكُل مثيلها منتظرةلا تزال  –بالنسبة لابن سينا هناك دراسة منهجية   )83( اب العرب الآخرين: ت

Siraisi 1987.  
لتقييم بعض  107- 105ص ،Hasse 2016راجع . Paolo Alpagoاستهّل هذه الطبعة ابن أخيه   )84(

(في نهاية الأصل الإنجليزي لهذا المقال،  4رقم رن الصورة قا). Alpago( تصحيحات ألباغو
  ).58ص
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 إلى جنبا لكتاب "القانون" وذلك جديدة لاتينية ترجمة على كما عمل هناك العربية.
ّ  المصطلحات بعض فهم على ساعدوه الذين المحليين الأطباء مع جنب وفي  .)85(يةالفن

لـكن ما أعّده للنشر وقتئذ لم يكن  .الطب في أستاذا وأصبح بادوفا النهاية عاد إلى
يموني المألوفة ل الترجمةسوى   سنة في 350 التي كتبت قبل حواليجـيراردو الـكر
 لـكنه متداول لدى جميع "الإنسانيېن"لاتيني لم يلق ترحابا من طرف  أسلوب
 ألباغوما ميّز الطبعة الجديدة هو تضمينها لتصحيحات  ."قانونلل" مينوالمستخدِ  الطلاب

في بداية  يةاللّاتين بتفاسيرها مصحوبة العربية إدراج فهرس للمصطلحاتوفي الهوامش 
 على كانوا الذين جميع قبل من الجديدة الطبعة استخدام يمكن وهكذا .)86(الكتاب
ّ يمكنهم  ولـكن الآن ،جيراردو ترجمةب دراية . تفسيره سوء أو الأخير ذاأخطاء ه بتجن

 تركها التي العربية تلك المصطلحات لجميع موثوق تفسير لديهم أصبح الأولى مرّةولل
ّ ل نّص ال في ترجمة دون جيراردو ّ ب يعرف لم هأن لقد . يةاللّاتين في ة مرادفات لهاأي

يا ممّا دفع نجاحا ألباغو طبعة مثّلت   .تصحيحاته لضمّ  اللاحقة الطبعات بجميع تجار

                                                            

 Girolamo. بدأ سلف ألباغو في السفارة 316-305ص ،Veit 2006لمزيد من التفاصيل راجع   )85(
Ramusio ) العمل بنفسه على إنجاز ترجمة جديدة.1486ت (  

86)(  Hasse 2016جم من الأسماء اللّاتينية المترجمة هو معو ،"أسماء العربيةالتفسير كتابه "«: 176، ص
ية والنباتات والمعادن والحيوانات وما إلى ذلك في "قانون" ابن سينا ... يعطي تفسيرات متفاوتة  للأدو

ية مع المصطلحات اللّاتينية،  2050الطول من  من المصطلحات العربية، ومن بينها مجرد تحديد الهو
يلة، حيث يستشهد أل ، )Ebenbitar(باغو بالسلطات العربية مثل ابن البيطار ولـكن أيضا مناقشات طو

ّ العالم النبات، و يقدّ شيرازي، المعل م تقاريره عن مدى معرفته الخاّصة ق على كتاب "القانون"، و
بالصيدلانيېن والأطباء والنباتات في البلدان العربية. وبحكمة لم يعوض ألباغو مصطلحات جيراردو 

يموني  ّ ر من الذي نقلها الأخيالـكر  Synonymaكتب الـ ه فسّرها، وبالتالي حافظ على تقليد العربية، لـكن
ّ  )المرادفات( قارن  .»ة والاّطلاعفي العصور الوسطى، وإن كان ذلك على مستوى جديد تماما من الدق

  ).60(في نهاية الأصل الإنجليزي لهذا المقال، ص 3رقم الصورة 
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ّ  من الرغم على  السادس القرن بعد أخرى مّرة قانون"الطبع كتاب " ما ه نادراأن
 1716 حتّى بادوفاو  )Bologna( بولونيا في الطبية المناهج ضمن تمّ إدراجه فقد عشر

ية فرصة الكتاب على وقد مثّل الطلب. 1767 و  ذلك فاستغلت لدور الطباعة تجار
   .)87(عشرالسابع  القرن منتصف حتّى فعال بشكل

ّ تقريبا، وبمجهودات تقنية هائلة، وللغاية نفسها   المطبعة في" للقانون"عربية  تتم
 وقد كان هذا، إلى جانب .1593 عام في) Typographia medicea( ةميديشيال

ّ  التقنية الجودة حيث من سواء ملحوظا إنجازا العربي، الخطب أخرى مطبوعات  والـكم
 الشرق سعوا للحصول على إذن من في القبول ولتحقيقنّص عربي.  من الهائل

 في المطبوعة الـكتب حق إستيراد 1587ومنحهم الأخير سنة الثالث  مراد السلطان
يعا على .)88(في ممالـكه "ولايت فارنكستان" وتداولها  الصعيد لـكن كان ذلك فشلا ذر

 من لبيع سوى العدد القلي ةميديشيال وفي أوروبا أيضا لم تستطع المطبعةالتجاري 
 .)89(المطبوعة النسخ من الهائلة الكمية

                                                            

  .363-360ص ،Hasse 2016ارجع إلى القائمة الرائعة   )87(
َ  ]هكذا[ب لأبو كتب القانون في الطّ " )88( ِ ع ّ الّشيخ ي ل ليفه اتبعض يس ابن سينا وهي خمسة كتب: مع يالر

 ،Romae ،In Typographia Mediceaوعلم الكلام،  ]هكذاي [علم المنطق وعلم الطبيع وهو
M.D.XCIII" ُ  عليها علىالاطلاع ويمكن جامعة هارفرد بمحفوظة واحدة خ النادرة الباقية سَ . من بين الن

ّ http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:3106833 موقع  إلحاق إذن مراد الثالث . تم
وسي المطبوعة طر الدين محمد بن محمد الينصبرواية قليدس أ) لElementa( "كتاب الأصولعلى " المذكور

 ، مونيخ:Bayerische Staatsbibliothekمكتبة الدولة . ارجع إلى النسخة الرقمية لالتالية سنةال في
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10139479-2.  

ّ العثور على نسخة في مكتب  )89( يقيا.  الشرق الأوسط أوات حتّى الآن لم يتم ، Jones 1994شمال أفر
ين سنة وقد حدث إخفاق تجاري مماثل عندما طبع القرآن (في نوعية رديئة) نحو خمس .108-88ص
يطالياقبل    .Nuovo 2013؛ أيًضا لغرض بيعه في البلدان الإسلاميةتمت تلك الطبعة ، ذلك في سمال إ
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XIII 
ّ المقارنة بين عندما  مّرة 78 طبعت التي سينا ابن بكتابات المتواصل الاهتمام تتم

 الفترة في مّرة 114 طبعت والتي رشد ابن كتبها التي وبين تلك 1700 عام حتّى
ّ  أنّ ب يقّدر أن ينبغي للمرء ،)90(نفسها على نفس  كانت روباأو في الأخير هذا يةأهم

 ين الناشطين في العديد من مجالاتمؤلّفكلاهما كان من ال .)91(أفضل أو الدرجة
وكان ينظر إليهما باعتبارهما سلطتين فاعلتين في الطب والفلسفة في العصور  العلوم

م الوسطى. ففي حين كان كتاب "القانون" لابن سيناء من أكثر الـكتب رواجا، قدّ 
غنى عنها لكل من يبحث عن فهم كتابات أرسطو. وقد وفّر كتاب  ابن رشد تفاسير لا

ممّا  ةعربيالو ةهنديالو ةفارسيالوالإغريقية  هالوأص من الطبية لمعارفجامعا ل"القانون" 
. لـكن بدأ الجدل حول فحواه يتفاقم عندما توفرت العلماء أسهم في تيسير مهمّة

فن الطب مع مرور الزمن إلى أمر الحاصل في  تطوّرمصادر جديدة وعندما صيّره ال
زائد عن الحاجة. من جانبه ومنذ البداية، تمّكن ابن رشد من استهواء عقول المفكرين 

 للقضايا العقلاني سواء وذلك بفضل منهجه حد على والمسيحيين واليهود المسلمين
 في يفكرون كانوا الذين أولئك من إدانة أثار نفسه الوقت وفي .للفلسفة الأساسية

نظريته القائمة على  قبول الصعب من كان لهم بالنسبة .دينية أسس على الأول المقام
متعلمة  الغير للعقول متاحة كانت التي الدين مبدأ ثنائية الحقيقة، إحداها تمثل حقيقة

  ها مزعجة لغير المتعلمين.وأخرى فلسفية لا يمكن إدراكها إلاّ من العارفين لـكنّ 

                                                            

  .8ص ،Hasse 2016قائمة الاصدارات اللّاتينية المطبوعة في راجع   )90(
  .357-341ص ،Hasse 2016راجع  للتالي  )91(
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رشد الذي يستأثر  المفسّر ابن إلى بحاجة زالوا ما الذين الأتقياء هناك كان ولـكنْ 
حوالي توما الأكويني ( "المْدرَسي" الفيلسوف بطرق استيعاب فلسفة أرسطو. فقام

1225-1274 ،Thomas Aquinas (مع تعامل كلما رشد ابن واستخدام بقراءة 
ارة يعتمد عب -الوسطى  القرون علماء من مثل غيره -وكان . الأرسطي الفكر

 لا هذا .رشد ابن عند الحديث عن" المعلق"بأرسطو و الاستشهاد عند "الفيلسوف"
ّ  يعني ّ  هأن هذا  مثل تماما رشد، ابن طرحه ما كل مع ولا أرسطية فكرة كل مع فقيت

 أدانت ،1277و 1270 في عام .لأرسطو من المخلصين دوما الأخير الذي لم يكن
ّ  الفلاسفة أخطاء الـكنسيّة السلطات . باريس جامعة كتبهم في تدريس حظر وتم

 دائم انطباع هناك يكن لم ولـكن اللاهوتكلية  على التأثير بعض لهذا الشأن وكان
الأعمال  بعض حظر محاولة فإن بالفعل، .المتحررة الفنون كلية وطلاب أعضاء على

ّ تناقل. الليبرالية للعقول للاهتمام بالنسبة إثارة حتما أكثر كانت ستجعلها  وتم
 عصر وفي القرون مرّ  على الخصوص وجه على رشد ابن تحظر مماثلة مبادرات

للقارئ  مجهولة ظلت لكتاباته التي ترجمات يطلبون وباباوات أساقفة نجدف .)92(النهضة
  .مرضية غير تبدو القديمة الترجمات كانت حيث أو ذلك الزمن لغاية يةاللّاتين اللّغةب

                                                            

في ) الذي Thomas Aquinasلأكويني (أولئك الذين أدانوا ابن رشد اعتادوا على استدعاء توما ا  )92(
وحات من لره. هناك عدد من ال، بعد أن دمّ "الكافر" كان يجادل بفعالية ضد الفيلسوفتصوّرهم 

ر توما يحمل كتابا بينما أرسطو وأفلاطون يقفان على جانبيه و العصور الوسطى وعصر النهضة وهي تصوّ 
"الكافر". تجاه الفيلسوف المتديّنين مذهلة عن موقف ابن رشد جاثما تحت قدميه وهو مهزوم. إنها وثائق 

أرسطو وأفلاطون لدعم هم ، "الـكّفار"ن من ان إضافياوهو لا يمانع في نفس الوقت أن يكون هناك اثن
. اليوم يمكن استرجاع البعض 187- 186، صHasse 2016قائمة من اللوحات في أنظر توما المبجّل. 

ْ لمقاوبسهولة على شبكة الإنترنت.    .Günther 2012ن انظر رنة حديثة بين كل من الفيلسوفي
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يةلم تكن النّقاشات الحماسية حول اب  فقد .ن رشد زمن النهضة مجرّد تمارين فكر
 دفع مما ،1489 عام في بادوفا أسقف قبل من أفكاره لبعض رسمي حظر صدر

ين بفلسفته "نالمْدرَسيي"  الاجتماعات في عنه بأنفسهم ينأوا بأن الجامعة في المتأثّر
ّ  نحي ففي. الجديدة الظروف الاعتبار في أخذت بادوفا في الطباعة حتّى .العامة  لم هأن

 مع جنب إلى جنبا رشد ابن شرح بخصوص طباعة قبل إشكال من يكن هناك
تمّ  ،بادوفا في لأرسطو) (رسائل صغيرة عن الطبيعة Parva naturaliaكتاب 

توما ل بأخرى 1493 عام في هناك طبع عندما العمل استبدال تفاسيره في نفس
 في سائدا بعيد حد لىإ لم يكن بادوفا أسقف موقف أنّ ل ولـكن .)93(الأكويني

ّ  الـكنسية، الدوائر  الأعمال لطباعةالضخم  المشروع أمام عقبة هناك لم تكن هفإن
مع الحفاظ على تعاليق ابن  )1496- 1495( المجاورة البندقية في لأرسطو الكاملة

  .)94(فقرة رشد بعد كلّ 
ّ  بالفعل، . رعش السادس القرن طوال ومناقشتها رشد كتابات ابن الرجوع إلى تم

يادة بسبب بصفة ملحوظة تفاسيره استخدام ولـكن تراجع  توفر فلسفة في الهائلة الز
درسها  الحال وبطبيعة ،الإغريقية اللّغةب القدامى ومفسّريها من اليونانيېن أرسطو
 أهميّتها بابن رشد ةخاصّ ال الفلسفية الأفكار فقدت. يةاللّاتين الترجمات في العلماء معظم

 وعلى جديدة الأوروبيون لمواضيع الفلاسفة قرن بسبب تناولال من لاحق وقت في
 .الوقت تقريبا نفس في طباعتها أعماله انتهت من الطبعات من الهائل العدد من الرغم

                                                            
من )، الثانية 1474أو  1473(حوالي  Laurentius Canoziusمطابع الطبعة الأولى المذكورة من   )93(

  ).Hieronymus de Durantibus )1493مطابع 
أن من الممكن . في هذه المقالة ليس Gregorius de Gregoriisو Johannesفي خمسة أجزاء  هاطبع  )94(

مناقشة الأفكار الفلسفية والحجج المتبادلة بين علماء القرون الوسطى وعصر النهضة، ولا يمكن هنا نبدأ 
  .ʿAlawi 1992تقييم المواقف الحقيقية التي يمكن استخلاصها من كتابات ابن رشد العربية. لهذا انظر 
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XIV  

وما  النهضة عصر على العربية المصادر تأثير مدى يدفعنا هذا إلى التساؤل حول
ّ فإ صريحة، وبعبارة. أوروبا في ر علميتبعه من تطوّ   إيجاد البعد عن كلّ  بعيدون نان

-Felix Kleinه (فرانك- كلاين فيليكس كتب ،1980 عام في. لذلك جازمة إجابة
Franke(،  ّ  العالم في اليونانية العلوم حول تلّقي نهائيا تقييما نعطي أن يمكن لا ناأن
ّ وهذا الأمر لا  .)95(م بعد بداياتهر لم يتقدّ هذا التطوّ  في البحث أنّ ل الإسلامي ل يمث

ما  .)96(ر العلوم في العالم الإسلاميسوى خلفية للمسألة الأشمل حول كيفية تطوّ 
 لأكثر واستكشافها تمّ درسها والتي الغربية، أوروبا إلى علميّةال المعرفة نقل فتئت عملية

 طرق لنا عن وتكشف والمتواترة الجديدة بالاكتشافات تفاجئنا الزمن، من قرنين من
وتحقيقات  الدراسات من العديد إلى وبالنظر .قبل من نجهلها كنا التي الإحالة

 وقت أيّ  من أكثر الصعب، من فإنه الماضية العقود مدى على نشرت التي النصوص
  .بسؤالنا مدى ارتباطها فهم مضى،

 بترجمتها والفلسفة في مجال العلوم العرب ينمؤلّفلل الأصلية الأعمال على بالتركيز
 2016 عام في) Dag Nikolaus Hasse( ههاس نيكولوس اغد قدمف )97(يةاللّاتين
 تكن لم بيانات جمّع فيها النهضة، عصر خلال ر الحاصلللتطوّ  جدا لةمفصّ  دراسة نتائج

                                                            
95)(  Klein-Franke 1980، 5ص.  

ير العلوم العربية (جديدة وهي علمية  مجلة ، تعدّ 1994منذ عام   )96( -Arabic scienمكرسة لجميع جوانب تطو
ces and philosophy: a historical journal, Cambridge ( ية وسيلة جيدة لمتابعة البحوث الجار

  في هذا المجال.
تمّ نقلها الإغريقية التي أعمال لا في الو غير العلميّة عربيةالأدبية الفي دراسته لم ينظر في المؤلّفات  هاسه  )97(

يق اللّغة العربية.   عن طر
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 ذلك في موالعل تطوير حول جديدة نظرة وأعطى الشكل هذا مثل في متوفرة سابقا
 في الأوروبية ضارةالناتج في الح تطوّر"ال إلى تقييمه الشخصي بأنّ  وخلص .الوقت
 نتتضمّ  والتي والقرون الوسطى القديمةالعصور  تقاليد على قائما كان لاحقة قرون

 بفضل جزئيا الأوروبية الثقافة ازدهرت إذ شرقي. وأغلبها كثيرة ولغات ثقافات
ياضيات، مثل الأخرى العربية العلوم وبفضل العربي، والتنجيم والفلسفة الطب  الر
ياء،والفي الفلك، وعلم تغلغلت في  التي] [الـكيمياء القديمة الخيمياءوعلم  والسحر، ز
يلة لفترة الأوروبي الفكر    .)98("الوسطى العصور في طو

 طوّرت عشر، السابع القرن في حتّىو عشر، السادس القرن في" قائلا ههاس كتب
 رةلسيط الأساس ووضعت إلى الأبد أوروبا غيّرت هائلة ديناميكية الأوروبية الثقافة
قد شهدت  الإسلامية الثقافة أنّ  الاعتقاد إالخط ومن الغربية على العالم. الثقافة

 عملية في استثنائيا اتطوّر شهدت التي الغربية هي الثقافة أنّ ل .الفترة ذاتها في انتكاسة
 –البارزة  العوامل من قليل عدد سوى لذكرلفقط  – العملية وشملت .جدا معقدة

 وتطوير ما وراء البحار،بلدان  واستغلال ،علميّةال والاختراقات التقنية، الاختراعات
ية، التقنيات  الاجتماعية والمؤسسات والسياسة، العلوم في الفردية والإنجازات العسكر
 ومفهوم ،تقليد القدماءعلى حساب  تطوّروالأفكار الداعمة لمفهوم ال والدينية،
  ".الاعتراف بالنجاح الاقتصادي للفردو المكننة،
يقةقول هاسه نعتبره  إنّ   يحاول ولم الأوروبي، تطوّرال لوصف مدروسة جيّدا طر

 – فقط واحد جانب دراسة بعد الشامل السؤال هذا عن إجابات إعطاء مؤلّفال هذا
ّ  ذا كان ولو حتّى  وهناك التاريخي. الجوانب الـكثيرة لهذا التحولمن  – كبيرة يةأهم

 افتراضاتهم المعاصرين ينمؤلّفال بعض إذ يقدم .جرأة هم أكثر ممن العديد

                                                            
98)(  Hasse 2016، 315- 314ص.  
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ق بحث نتائج إلى استندوا همأنّ  لو كما واستنتاجاتهم  لا همأنّ  من الرغم على ،معمَّ
 نموذج في إلّا تظهر لا الغالب في ولـكن جديدة تكون أحيانا فرضيات سوى مونيقدّ 

 نشوراتالم هذهأّن مؤلّفوها يوّجهون  ويمكن .)99(العالمي للتاريخ مألوف غير نظري
ها لو ن في المجالات المشابهةودرسها الأخّصائييلـكن . المتخصصين غير القرّاء إلى

يقة ما مفيدة فهي .تأثيرها ّ ل بطر  من خلال البحث نتائج ه يمكن التحقق منأن
ية من تطوّرال إلى وبالنظر. فرضياتهم  يهتمّون الباحثين يجعل أن يمكن جديدة زاو

 تقييم عند توازنا أكثر حكم إلى التوصل على ويساعدهم الم يتعوّدوا عليه أخرى بجوانب
  .نتائجهم
 عموم القرّاء، إلى أخرى مّرةهة الموجّ المنشورات  من آخر نوعا نذكر أن يجبهنا 
. الصادقين الباحثين قبل من الإطلاق على الجد محمل على – أحيانا – تؤخذ وهي لا

ّ  لـكنها يقة مكتوبة فهي ،معين لسبب جدا رةمؤث  وإخفاء معين جمهور لإرضاء بطر
 الاستعمار بعد ما عصر في .النّزهاء الكتّاب يستخدمه أسلوب في المسبقة أهدافهم

السيطرة السياسية  في مواجهة ضدّ  نفسه يجد الإسلامي لا يزال كان العالم عندما
ية والثقافية الجارفة للقوى والاقتصادية  لتأكيد وعندما كان يبحث السابقة، الاستعمار

الغربي  التقدم معظم العظيم، كانت فكرة أنّ  التاريخي وفي ماضيه جذوره اته فيذ
 القرّاء الأوروبيېن موضع ترحيب من قبل بعض غير إنجازات على يرتكز

فقد . الأوروبي الجانب الآخر، الجانب من المتجانس الموقف هناك ثم .)100(المسلمين
                                                            

-Hobson John M. :The Eastern origins of Western civilisaالتاليين: كأنا أفكر في كتب   )99(
tion ،Cambridge 2004 )و )الأصول الشرقية للحضارة الغربيةJohn Darwin :After Tamer-

lane: the rise and fall of global empires 1400-2000 ،London 2008 )ما بعد تيمور  - 
يات العالمية    .)2000-1400صعود وانهيار الإمبراطور

-Sigrid Hunke: Allahs Sonne über dem Abend كتاب سيء من النشر هوالمثال لهذا النوع   )100(
land: unser arabisches Erbe ،Stuttgart 1960 ) في  ).تراثنا العربي -  الغرب لىعشمس اللّٰه
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 ولا الإسلامي، العالم قبل من يدبالتهد شعور الأوروبيېن من متزايد لدى عدد يكون
. متبادلة وتأثيرات مشتركة جذور عن يتحدثون الذين أولئك مع الاتفاق يستطيعون

ية في وهم يأملون بالاطمئنان يشعرون إنهم ّ  ثقافيا كيانا أوروبا رؤ  إلى بالعودة ا،مستقل
 لك، وذ"الخالصة الأوروبية ذوي الشخصية" من الطلائع الآخرين بعض أو الإغريق

 .)101(كبير عربي تأثير أيّ  ويدحض فقط ذلك لهم يذكر كتابا يقرؤون عندما
 
XV 

 بخصوص النفوذ بالثقة جدارة أكثر تقييم إلى للوصول إمكانية أيّ  هناك هل
يق ولـكنّ  بالتأكيد وارد هذا الاحتمال العربي؟ يل الطر  فقد. جدا لذلك طو

                                                                                                                                               
أّن الـكثير إن لم يكن معظم الأشياء في الثقافة الألمانية هي من أصل عربي، الكاتبة الأساس يخـبرنا 

ه هونكان  من الكلمات التي نستخدمها في الحياة اليومية إلى معظم الإنجازات الخاّصة في مجال العلوم.
ّ لا و – يةألمانيا المن ها بخلفيتهنا  نهتم في نمط لطيف للقارئ الألماني ولـكن من الصعب كتبت  – ناز

ترجمته إلى لغات أخرى. يباع كتابها في ألمانيا بشكل جيد و شهد العديد من الطبعات. في أوروبا بقدر 
ّ تقبله بشكل حسن في العالم ما أعرف، ترجم إلى الفرنسية فقط (عدّ  ة طبعات)، ولـكن تم

ة) والفارسية والطاجيكية والتركية (طبعات مكررعربية (طبعات الإسلامي. هناك ترجمات إلى ال
فى رحلة الى الدول العربية عندما  هوقد ارسلت وزارة الخارجية الألمانية الغربية هونك ).ةمكرر

  .1967تدهورت العلاقات مع تلك الدول كثيرا بعد عام 
-Sylvain Gouguenheim :Aristote au Mont-Saintصدار هو إهناك مثال حديث لمثل هذا ال  )101(

Michel: les racines grecques de l’Europe chrétienne ،Paris 2008 ) أرسطو في مونت
الفلسفة والعلوم أّن يبدو أّن هذا المؤلّف مقتنع ب .)سان ميشيل: الجذور اليونانية لأوروبا المسيحية

خ أوروبا في جذور العصور وبرسوملموس  تأثير عربيأّي تطوّرت بشكل مستقل عن قد الأوروبية 
اليونانية القديمة. عندما نشر هذا الكتاب شهدت رد فعل إيجابي في الصحافة الفرنسية مما أثار احتجاجا 

شوّه لفهم يغوغنهايم أّن شديدا من الغالبية العظمى من المؤرخين والمستشرقين الفرنسيين الذين رأوا 
وصول إلى جمهوره، وليس في فرنسا وحدها ولـكن في الحقائق المعروفة. هذا لم يمنع الكتاب من ال

ألمانيا أيضا. من المهم أن نلاحظ أّن لدى غوغنهايم موقف مسيحي واضح في كتاباته، وهو الموقف 
  الذي أصبح نادرا في الخطاب العلمي الأوروبي في العقود الأخيرة.
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 خلال من المنقولة الالأعم حول قرنين مدى على أجريت التي الأبحاث ساعدت
ّ  ومن .أولية صورة على الحصول في العربية اللّغة ّ  عالمتوق  من المزيد ف علىالتعر

 مخطوطاتعندما تكشف ية، اللّاتين بالترجمةإلّا  الآن حتّى تعرف لم التي المصادر
 تحليلال إنّ  .)102(البحوث وتنشر المتوسط البحر وشرق جنوب مكتبات فيعربية 
ّ  بالأمر ليس منعزلًاما  لعمل ّ ل نالهي  الأعمال على اعتماده ه يتوّجب الـكشف عنأن

. الأحيان بعض في عربي غير أصل من وهي المعاصرة، بالأعمال وعلاقته القديمة
 العربية، الصلة: ذات باللّغات دراية على الباحث يكون أن يجب الترجمة جودة لتقييم

يانية، الإغريقية، يةالعب مع وغيرها، الفارسية السر الشأن بالنسبة  وكذلك يةاللّاتينو ر
 هي تلك. في العصور الوسطى اللغات الدارجة من والإيطالية وغيرها إلى الإسبانية

 بعين الاعتبار يأخذ أن الباحث على يجب ذلك، إلى وبالإضافة .المصادر لغات بعض
ّ  وهذا. معين مجال في أجريت التي سبقته والتي البحوث  لغاتال من عدد قراءة بيتطل

 إلى حاجة هناك جليّ، هو وكما. الحديثة البحثية المنشورات وفهم والشرقية الأوروبية
  .تعاونية مقاربة

                                                            
 جالات في دراسات كارل بروكلمانيمكن الاطلاع على نظرة شاملة عن الأعمال العربية في جميع الم  )102(

)Carl Brockelmann( فؤاد سيزجينو )Fuat Sezgin .( تاريخ الأدب "وقد ارتفع مضمون
 Fuat Sezgin :Geschichte des arabischen( جزءا حتّى الآن 17سيزجين إلى  فؤادل "العربي

Schrifttums ،Leiden 1967-2015 ؛Carl Brockelmann :Geschichte der arabischen 
Litteratur الطبعة الثانية ،Leiden 1943-1949( المكتبات الباحثون و. بفضل الجهود التي تبذلها

ّ ت هاومساندي مكملات يمكن اعتبارها لمخطوطات العربية في جميع أنحاء العالم و فهارس جديدة لتم
ن للنصوص التاريخية في بروكلمان على وجه الخصوص. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحررين العلمييلتاريخ 

. وغني عن القول بأنّه يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا العلم ايضا منشوراتهم يسهمون في تاريخ
  المخطوطات والطبعات ليس فقط باللّغة العربية ولـكن باللغات الأخرى في العالم الإسلامي.



 العربية اللّغةنقل العلوم إلى أوروبا من خلال 

156 

 

عبرها المعرفة أو تحديد مكامن الفهم التام  نقلت التي الطرق من ٺتبع مّكننتلا 
 لاحقة، خطوة وفي العمل. هذا بعد إنجاز ها إلّاايا تفسير خاطئللمصادر أو أماكن 

 هناك هل .آخرين مؤلّفين على التأثير عمل ما لمضامين كانت إذا ممّا قلتحقّ ا وجب
ية أو يةاللّاتين اللّغةين بمؤلّفكتابات ال فيالأصل  عربية أعمال لتحكّم أثر أيّ   أو العبر

يات الإيجابي الاكتساب أْن نعتبرفلا يمكن  ؟الدارجة  دليلًا علىالعربي  العمل لمحتو
ٌ  أنّه  في أو معّدل شكل صياغة إعادة فيأيضا  التأثير علامة على العثور كنناويم. تمّ تأثير

 خلال رشد ابن لفلسفة الحادّة تمثّل المناقشة .العربي المؤلّف لأقوال صريح رفض
 على فعل ردودكانت  كلها ورفض، وتعديل قبول الحالة: نظيرا لهذه الوسطى القرون

 والمحسوبة المكتوبة الفلـكية الجداول نفهم أن يمكننا الفلك علم وفي. المصدر هذا
 لاحق وقت في كثيرا تستخدم كانت والتي قشتالة من العاشر ألفونسو للملك لطليطلة

 الصلة، ذات الكتابات دراسة بعد .)103(للنفوذ مباشر كأثر أخرى وأماكن فرنسا في
 العربيو الإغريقيبين الموقفين  العداوة المتبادلة كان" :التنجيم حول علم ههاس يقول
ية في العديدة للتغيرات حافزا   .)104( "النهضة عصرالمنّجمين في  نظر

. على نطاق واسع في تطويره العرب ونمؤلّففساهم ال الصيدلة علمبخصوص أمّا 
 مؤلّفال وصفها والمعادن التي والحيوانات النباتات ألف صنف من نحو مقابل ففي

ت ( البيطار ابن النبات معال ، دوّن)Dioscoridesديسقوريدس (الإغريقي 
1248، Ebenbitar 2324 حوالي) يةاللّاتينب  ً الجامع لمفردات " هكتاب في انوع

ية والأغذية" يُترجم من  ولم .العربية من المصادر 260 من أكثر على يقوم الذي الأدو
                                                            

103)(  Chabás and Goldstein 2003.  
104)(  Hasse 2016، يليه.ي وما 289ص  
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ّ  ولـكنْ  .)105(واحد في فصلإلّا  يةاللّاتين إلى "الجامع"كتاب  تعويض ذلك بترجمة  تم
 الصيادلة الأوربيېن أنّ  العملية الممارسة في ويبدو"الجامع".  ليفأتعربية أعمال 
ية، من المستفيضة العربية القوائم يفضلون أو  عليها الحصول يصعب ومن بينها ما الأدو

 من "الإنسانيون" عبّر وقد. أرخص محلي بديل عن على البحث مرتفع، بسعر يقع بيعها
الى وهو يدعو  جديد تيّار تمّكن المطاف نهاية يفو لاستخدامها، جانبهم عن رفضهم

ية استخدام  .)106(محليا من فرض سيطرته المتاحة الأدو
 

XVI  
ّ  للاّتينيّين يمكن ما فهمنل ما هي أْن نعرف  المهمّ  من العربية، المصادر من مهتعل

ّ  فقد لأندلسإلى ا بالنسبة اأمّ . لهم متاحة كانت التي العربية الأعمال  مجالين وصف تم
 )،الشرقية الدراسات(دليل  Handbook of Oriental Studies من كجزء هامين
 العربية للعلوم مرجع أفضل .)108(الدقيقة والعلوم ،)107(والتقنية الطبيعية العلومهي 
 موسوعة( Encyclopedia of the history of Arabic science وهو الآن، حتّى
يقّدم ،)109(دراش رشدي حررها التي )العربية العلوم تاريخ  كلا عن محيّنة معلومات و

ّ  التي وعرض لكل الموضوعات الموضوعين  هذه عالجت وقد. القرون مر على تناولها تم
                                                            

ْ ابن جُ بالاعتماد على  "مقالة في الليمون وشرابه ومنافعه"  )105(  Deعنوان ب Alpagoترجمها ) 1198ت ( عمي
limonibus )كتاب الجامع "من المرجح أّن  .1602و 1583مرتين، سنة طبعت و )في الليمون

ية والاغذية والثالث  رعش نياثزمن المترجمين في القرنين البكامله لم تصل الأندلس  "لمفردات الادو
يا "المقالةنسخة من "كما من المرّجح أّن ألباغو قد جلب عشر.    .معه من سور

106)(  Hasse 2016، 178- 172ص.  
107)(  Vernet 1992.  
108)(  Samsó 1992.  
109)(  Rashed 1996-2000.  
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 من عدد خلال النهضة عصر حتّى ياللّاتين الغرب يتلقاه أن يمكن ما مسألة الموسوعة
 هنريإسهام  إلى أشير أنْ  أودّ  الصدد، بهذا خاّص ال اهتمامها وبسبب. الإسهامات
 أن جدا حالمرجّ  منأنّه وفي رأيه . )Henri Hugonnard-Roche(روش -هوغونارد

 Nicolaus Copernicus ،1543- 1473( نيكولاس كوبرنيكوساستعمل 
بالألمانية)  Nikolaus Kopernikus بالبولونية، Mikołaj Kopernikية، اللّاتينب

 من معلومات على وييحت يُكتشَف مصدرالآن  حتّىمترجمة، لـكن  عربية مصادر
 سجل صاحب صليبا، جورج ويتّفق .)110(بنفسه كتبه بما صلة ذات عربي أصل
يل  عصر علماء أنّ ب مقتنعوهو . روش- هوغونارد مع العلوم، تاريخ في البحوث من طو
 كانوا بل ذلك، بعد مترجمة نصوص إلى يحتاجوا لم أوروبا في وخلفائهم النهضة
يقول. بأنفسهم العربية تّىحو ةالإغريقي قراءة على قادرين ّ  و  تركيال غزوال قبل هأن

 علميّةال الكتابات إلى مباشرة الوصول على قادرين البيزنطيون العلماء كان للقسطنطينية،
ياتها من البعضاستخدموا  وقد والفارسية، العربية نقل  تم ثم. الخاصة أعمالهم في محتو

 الغرب، إلى الأصلية هابلغات أعمالال من عدد إلى بالإضافة هذه الأعمال البيزنطية
يا المقتدرين الأوروبيېن العلماء قبل من صليبا، حسب بدورها، واستخدمت    .)111(لغو

                                                            

110)(  Hugonnard-Roche 1996،  قارن  .303صRagep 2001.  
111)(  Saliba 2007لأفكار التي قدمها سابقا في دراسات منفصلة في . يجمع المؤلّف بعض ا195- 194، ص

يعد كتاب صليبا مثيرا للاهتمام لسبب آخر، لأنّه يطرح الأسئلة بشكل محاولة  لدمجها في صورة متماسكة. و
ّ نشر  2011وجهات النظر التقليدية بخصوص بداية العلوم الإسلامية. في عام  جذري ويراجع تم

وكما ذكر  )" (بيروتالعلوم الإسلامية وقيام النهضة العروبيةوان "الكتاب في الترجمة العربية تحت عن
ية عام  يقة 2007المؤلّف في مقدمة طبعته باللّغة الإنجليز ّ التعبير عنها بطر ير للأفكار التي تم ، فإنه تطو

لم أتمّكن من مقارنة ). 1998البلمند (" الفكر العلمي العربي: نشأته وتطوّره" أولية في كتاب آخر،
ية. ېنكتابين العربيال   مع الترجمة الإنجليز



 فرنر شفارتس

159 

 

يا اتطوّر أنّ  يعتقدون إذ الشكل بهذا نېإيجابي وغيره ههاس يكن لم  قد للأفكار مواز
 عدد لدى أن كيف الخصوص وجه على هاسه أظهر وقد .)112(ممكنا يزال لا يكون

 اللّغة معرفة أنّ  حين في الإغريقية اللّغةب كافية معرفة الغرب في العلماء من لقلي
ّ  الذي السؤال أنّ  إلى هنا الإشارة وتجدر .)113(شيوعا أقل كانت العربية ْ  تم  حهطر
 لا مباشرة، غير أو مباشرة بصفة عربية مصادر من لمعلومات كوبرنيكوس جمع حول
 ّ ية نظام لبناء جديد عهد صنع بفكرة" قيتعل  بتعديلات ولـكن) ههاس" (الشمس مركز

ياضية ية ر  أيّ  توثيق صعوبة مدى المثال هذا يوّضح. السيّارة للـكواكب بطلميوس لنظر
 قد. النهضة عصر منذ الأوروبيېن العلميين المبتكرين على العربية للعلوم مباشر تأثير

م قالمتعمّ  تحليله في راشد رشدي اتبعه الذي للنهج تكون  في الحاصل للتقّدُ
ياضيات،  الحجة يتبع فهو واعدة. أكثر أوروبا، في أو الإسلامي العالم في سواء الر

ياضية  مقارن تقييم وفي. التضارُبات وكذلك التناغم مدى ويكشف مؤلّف لكلّ  الر
 غير أو المحتمل والاعتماد واحد من المؤلّفين كل مساهمة أخيرا يقيّم أن له يمكن

 .)114(عربي مصدر على أوروبي مؤلّفل المحتمل
   

                                                            
  .xvi-xviiص ،Hasse 2016انظر المراجع المذكورة في   )112(
الرابع عشر ية في المكتبات الأوروبية في القرنين إغريقوينعكس ذلك في ندرة الـكتب باللّغة ال  )113(

مس عشر، . وازداد أعدادها في بعض المكتبات الإيطالية بعد منتصف القرن الخاوالخامس عشر
  .297- 257، صKibre 1946لـكنها تظل نادرة إلى حد ما خارج هذا البلد. انظر 

114)(  Rashed 2011 ّ غات المعنية . للقيام بعمل يشابه عمل رشدي راشد يحتاج الباحث إلى إتقان تام لل
ياضيات في نفس الوقت.   وأن يكون خبيرا في الر
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XVII  
 مع بالتوازي الأوروبية والتكنولوجيا العلوم ظهور أسباب عن الأشمل السؤال أمّا

 مرارا عليهاجاب  فقد عشر السادس للقرن الموالية القرون في الأوروبية الهيمنة بروز
 في البحث نتائج الاعتبار بعين تأخذ لمبعض المنشورات من المحتوى العام  وتكرارا

 العلوم بتاريخ جيدة دراية على الكتّاب يكون عندما. منها قليلال عددال إلّا العلوم تاريخ
 شخصي تقييم هاأنّ  على فهمها من بدّ  لا ولـكن. معقولية أكثر إجابات إلى يتوّصلون فقد
 أريد المقال، هذا ولاختتام. مثبتة تاريخية حقيقة إلى يستند حكما تكون أن من بدلا
 أيّ  يمثّل لا الذي )Gotthard Strohmaier( ستروهماير غوتهاردأشير إلى  أن

 فيأسهم  الكلاسيكية الدراسات مجال في مرموقا امؤلّف فبصفته. للتوّ  قيل لما استثناء
ّ  إلى الانتباه جذب  إلى يشير كان ما فدائما ط،المتوسّ  شرق في الإغريقية التقاليد يةأهم
 تقديم في بل وحفظه الإغريقي التراث رجمةت في فقط ليس العرب ينمؤلّفال مساهمة

 2008 عام في عقد مؤتمر في ذكر كما. العلوم جميع فية لهم خاصّ ال الملموسة إسهاماتهم
 بداية يمثل عشر السادس القرن و عشر الرابع القرنين بين الفاصل الزمني الحـيّز أنّ 

الإغريقية  بالأعمال الكامل الاستئثار بسبب يكن لم هذا ولـكن. الغربية أوروبا هيمنة
 الأيديولوجيةبه  تردداه وير )Voltaire( فولتير أنّ  بما الأوروبيېن، قبل من القديمة

 من بداية بكثير أشمل الإغريقي للتراث العرب ينمؤلّفال تلّقي وكان .)115("ة"الإنساني
                                                            

)115(La différence la plus réelle est celle qui existe entre les Européans et le reste du 
globe ; et cette différence est l'ouvrage des Grecs. Ce sont les philosophes 
d'Athènes, de Milet, de Syracuse, d'Alexandrie, qui ont rendu les habitans de 

l'Europe actuelle supérieurs aux autres hommes. )يقي هو الذي يوجد بين الفرق الحق
هم فلاسفة أثينا، ميليتوس، سيراكوز، إنّ  .الأوروبيېن وبقية العالم، وهذا الاختلاف هو عمل اليونانيېن
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 فةوالفلس القديم، الأدب تلّقي إن": ستروهماير يقول .العاشر القرن إلى الثامن القرن
 هذا في فعلا ازداد والتي ية،اللّاتينو اليونانية المصادر من القديم العمارة وفنّ  القديمة،

 حدثت التي الاجتماعية للاضطرابات مجرد مرافقة كانت ،]النهضة عصر[ الزمن
يطاليا شمال من كلمدن  في مّرة لأول  رأسمالية هاأنّ ب وصفها ويمكن وفرنسا إ

ية  الباحث صليبا، جورج أنّ  ويبدو .)bourgeois capitalist()116( "برجواز
 الأوروبي الرقي عن جواب إلى يتطلّع عندما الطرح هذا مع يتّفق المعروف، المعاصر

ّ " الإسلامية الحضارة في الانتكاسة عصر" يسميه وما  بالظروف أحكامه يقيّد هولـكن
 العلوم ولا ةالإسلامي العلوم تتمّكن لم" أوروبا، وبعكس. العلوم فيها تتطوّر التي

في  هاأساليب خلال من المال رأس يحركها دورة خلق من المثال، سبيل على الصينية،
  .)117("الإنتاج
 تقديم محاولة من مّكننت أن قبل فيه التحقيق يتعين الذي الـكثير هناك يزال ولا

  .مقنعة إجابة
 

   

                                                                                                                                               
ية الذين جعلوا من سكان أوروبا الحالية أناس أعلى درجة من بقية البشر  Œuvres) والإسكندر

Complètes de Voltaire،  22مجلّد :Politique et Législation،  1818، باريس 1مجلّد ،
  56.، صStrohmaier 2005وقد تمّ تنبيهي إلى هذا النّص لفولتير من قبل  .281ص

116)(  Strohmaier 2008.  
117)(  Saliba 2007 ،254ص.  
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 قائمة املراجع احملال عليها يف هذا البحث

 .55-44ص ،لأصل الإنجليزي لهذا المقالنهاية افي قائمة أنظر ال

 الصور

  . 63-55ص ،نهاية الأصل الإنجليزي لهذا المقالنظر الصور في أ
   المعروضة مأخوذة من ممتلكاتالصور كل 

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek   
  بألمانيا.  Göttingen في مدينة

ّ ي  بعد الحصول على إذن من المكتبة. في المجلة العربية للثقافةنشرها  تم



 

 

553 

 

  
  

  
   

  
  
  





 



The transfer of science to Europe through Arabic  
 

 

63 

4) 4 ASTRON I 2026 RARA

 



Werner Schwartz 
 

 

62 

Illustration 4 

Gebri Filii Affla Hispalensis Astronomi libri IX de Astronomia 

(4 ASTRON I 2026 RARA) 

The Latin version of Iṣlāḥ al-Maǧisṭī (The correction of the Almagest) 
by Ǧābir b. Aflaḥ (Geber filius Affla), translated by Gerardus Cremonensis 
and printed in Nürnberg in 1534 with Instrumentum primi mobilis by Petrus 
Apianus (1495-1552). This is the only printing of Ǧābir's work. It provides 
numerous geometrical designs illustrating his mathematical arguments. For 
further reference see Lorch 1975, 1976 and 1997. On the question of 
transmitting Greek and Arabic mathematical texts into Latin in the middle 
ages see Lorch 2001.  

The illustration shows the title page for both, the Instrumentum and the 
Libri IX de Astronomia.  

  4الصورة 
 الإشبيلي ي لجابر بن أفلحطإصلاح المجس

يموني مه ترج" إصلاح المجسطيكتاب "  في نورنبورغ عاموطبعت اللاتينية الى جيراردو الـكر
) آلة المحرق الأول( "Instrumentum primi mobilis"ب في مجلد واحد مع كتا 1534

إصلاح "ويحوي لم يطبع كتاب جابر إلا هذه المرة. . )1552-1495( لصاحبه بطرس أبيانوس
ياضية. للمزيد العديد من الرسوم الهندسية (االلاتيني " المجسطي ية) للتمثيل على حججه الر لجيومتر

ياضية 1997و 1976و Lorch 1975من الاطلاع انظر  . وبخصوص مسألة ترجمة النصوص الر
  .Lorch 2001العربية إلى اللاتينية في العصور الوسطى انظر والإغريقية 

 .وكتاب جابر أبيانوسكتاب  لكل منعنوان في الصورة صفحة ال
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Illustration 3 

Arabicorum nominum interpretatio 

(4 MED VET 266/33) 

This glossary by Andrea Alpago lists more than two thousand Arabic 
terms and names contained in the Latin translation of Gerardus 
Cremonensis of the Canon. In Alpago's Principis Avicennae libri Canonis 
of 1527 (see Ill. 2) it is placed before the text of the Canon. See Hasse 
2016, p. 176.  

The illustration shows the upper part of the first page.  
  3الصورة 

 تفسير الأسماء العربية
يا ألباغو قاموس  ألفي مصطلح واسم عربي مذكور في ترجمة  يحوي أكثر منهذا أندر

يموني  في ليقدم نص "القانون" ألباغو وضع قاموس  لـ"قانون" ابن سينا. اللاتينيةجيراردو الـكر
   .176 ص ،Hasse 2016. انظر )2(أنظر الصورة  1527نشرته 

   الأولى.صفحة في الصورة الجزء الأعلى لل
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Illustration 2 

Principis Avicennae libri Canonis  

(4 MED VET 266/33) 

The title page of the Latin edition of Ibn Sīnā's "al-Qānūn fi 'ṭ-ṭibb" by 
Andrea Alpago, printed at the Giunta printing press in Venice 1527. The 
copy of Ibn Sīnā's Canon, which contains three more works(118), was 
acquired by the university library in Göttingen in 1788. Before, it had 
belonged to the physician Johann Nikolaus Held (1730-1786) whose library 
of 5271 volumes contained 4035 medical works, among them other Latin 
versions of works by Ibn Sīnā, Muḥammad ar-Rāzī and Abu 'l-Qāsim az-
Zahrāwī, all printed in the 16th century. This copy of the Canon, containing 
many handwritten remarks by its previous owners, proves the continued 
importance of the work for medical practice up to the 18th century .  

  2الصورة 
 الترجمة اللاتينية من "القانون في طب" لإبن سينا

يا ألباغونشرة صفحة عنوان   تقتنا 1788سنة . 1527مطبوعة في البندقية عام الاللاتينية  أندر
. وكانت قبل ذلك ملكا للطبيب أعمال أخرىة التي فيها ثلاث نسخةهذه الن غوتنغمكتبة جامعة 

 4035منها  ،مجلد 5271) الذي كانت لديه مكتبة تضم 1786- 1730يوحنا نيكولاس هالد (
 ،لاتينية أخرى لأعمال ابن سينا ومحمد الرازي وأبي القاسم الزهراويترجمات مصنف طبي بما فيها 

يد مالـكيها السابقين على الأهمية المتواصلة على  ةالعديدالهوامش تدل . 16القرن في كلها طبعت 
 . 18لطبية إلى حدود القرن لهذا العمل للممارسة ا

                                                            
(118) Transcription: Principis Avic. libri Canonis/necnon De medicinis 

cordialibus et Cantica ab Andrea Bellunensi ex antiquis Arabum 
originalibus ingenti labore summaq; diligentia correcti atq; in 
integrum restituti vna cvm Interpretatione nominū arabic-
orū/quem partim mendosa partim incognita lectores antea 
morabātur. Opus plane aureū/ac omni ex parte absolutum, Ve-
netijs in edibus Luce Antonij Junta Florentini, 1527. Provenance 
information for this book was provided by Dr Helmut Rohlfing, 
Göttingen; see the catalog record at  
https://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=144396432. 
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Illustration 1 

Liber Auicennae de acquisitione artis alkimie 

(8 COD MS HIST NAT 75 CIM) 

The photograph shows the first lines of a text by Ibn Sīnā in 12 chapters 
contained in a parchment manuscript of 66 folios on fol. 27b-30a. The text 
begins on line 18 of the page and has its title added on the left margin with 
abbreviations as are customary in Latin manuscripts and early printing: 
"Liber auicennae de acquisitione artis alkimie qui sequitur [line 18] Pertractata sunt 
inter me et hascendi de …" (see Meyer 1893, p. 307).  

An Arabic original of this work by Ibn Sīnā has not been identified. The 
parchment manuscript has been tentatively dated to the 14th or 15th century. 
It contains a collection of texts in alchemy, the first half of them mostly 
translations from Arabic. Alchemical works were distributed in manuscript 
form well after the advent of printing.  

  1الصورة 
 الخيمياءكتاب ابن سينا في تعلم فن 

ابواب وهي  12ابن سينا الذي يحتوي على لتوجد في هذه الصورة السطور الاولى من نص 
من الصفحة  18بالسطر  النصة. يبدأ رقو 66أ من مخطوط رق له 30ب الى 27في الورقة 

..." (انظر  الخيمياءفي تعلم فن  سينا نكتاب ابما يلي هو لى الهامش الايسر: "من فوقه عوعنوانه 
Meyer 1893يلاحظ ان اختصارات عديدة استخدمت في كتابة النصوص ). 307، ص و

  الاوروبية المخطوطة والمطبوعة. 
لقرن الرابع المخطوط من ابن سينا. يرجح أن لم يتسن التعرف على أصل عربي لهذا العمل لا

معظم يتكون  الـكيمياء القديمة (الخيمياء)عة من النصوص في وعشر أو الخامس عشر ويحوي مجم
توزع في شكل الـكيمياء القديمة نصفها الأول من ترجمات عن العربية. فقد كانت الأعمال في 

يلة مخطوطات حتى بعد قدوم الطباعة    .لمدة طو
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losophy, and ancient architecture from Greek and Latin sources, 
which actually increased at this time [the Renaissance], was only an 
accompaniment of a social upheaval which first took place in the 
urban communes of Upper Italy and France, and which can be de-
scribed as bourgeois capitalist." (116) Georges Saliba, another well-
known modern scholar, when looking for an answer for European 
progress and what he calls the "age of decline in Islamic civilization" 
seems to agree but narrows his judgement to the conditions under 
which the sciences developed. In contrast to Europe "neither Islamic 
science, nor Chinese science, for example, had managed to start a 
capital-driven cycle through their methods of production"(117).  

Much remains to be investigated before we can attempt to give a 
convincing answer.  
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be more promising. He follows every author's mathematical argument 
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XVII 
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islāmīya wa-qiyām an-nahḍa al-ūrūbīya (Bairūt). As the author 
states in the preface to his 2007 English edition, it is itself the 
further development of ideas articulated in preliminary manner in 
another book, al-Fikr al-ʿilmī al-ʿarabī : našʾatuhū wa-taṭau-
wuruhū, al-Balamand 1998. I have not been able to compare the 
two Arabic books with the English version. 

(112) See the references cited in Hasse 2016, p. xvi-xvii.  

(113) This is mirrored in the scarcity of books in Greek language in 
European libraries of the 14th and 15th centuries. Their numbers 
increase in certain libraries of Italy after the middle of the 15th 
century but remain rather rare outside this country. See Kibre 
1946, p. 257–297.  
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for this. In practice European apothecaries seem to have preferred the 
extensive Arabic lists of drugs, some of them difficult to obtain and 
selling at high price, to looking for cheaper local replacements. The 
humanists on their part argued against their use and eventually a new 
trend of using drugs which were available locally won the upper 
hand(106). 

XVI 

To understand what the Latins could learn from Arabic sources it 
is important to know which Arabic works were available to them. For 
al-Andalus two important fields have been described as part of the 
Handbook of Oriental Studies, the natural and technical sciences(107) 
and the exact sciences(108). The best reference for Arabic science so 
far, the Encyclopedia of the history of Arabic science edited by 
Roshdi Rashed(109), offers updated information on both subjects and 
the full range of topics that were dealt with over the centuries. The 
question of what could be received by the Latin West up to the Re-
naissance is dealt with in several contributions to the Encyclopedia. 
Because of its particular interest in this respect I want to refer to the 
contribution by Henri Hugonnard-Roche. It is his assessment of the 
supposed use of Arabic sources by Nicolaus Copernicus (1473-1543, 
pol. Mikołaj Kopernik, ger. Nikolaus Kopernikus) that this is very 
likely, even though it has been impossible so far to show that Coper-
nicus had knowledge of any source containing information of Arabic 
origin relevant to what he wrote himself(110). Georges Saliba, who has 
a long record of research in the history of science, agrees with Hu-
gonnard-Roche. He seems convinced that Renaissance scholars and 
their successors in Europe did not need translated texts anymore but 
were able to read Greek and even Arabic themselves. Before the 

                                                            
(106) Hasse 2016, p. 172-178. 

(107) Vernet 1992. 

(108) Samsó 1992.  

(109) Rashed 1996-2000. 

(110) Hugonnard-Roche 1996, p. 303. Compare Ragep 2001. 
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Eastern languages and to understand modern research publications. 
As is obvious, a cooperative approach is needed.  

Only after this work has been done, we can trace the ways along 
which knowledge has been transmitted and can tell where the sources 
have been fully understood or where they have been misinterpreted. 
In a next step it has to be seen, whether the contents of a work have 
had their effect on other writers. Is there any trace of influence from 
formerly Arabic works in the writings of Latin, Hebrew or vernacular 
authors? Not only the affirmative acquisition of the contents of an 
Arabic work can be seen as such a trace. A trace of influence can just 
as well be found in the reformulation in modified form or in the out-
right rejection of the sayings of an Arabic author. The heated discus-
sion of the philosophy of Averroes during the Middle Ages is an ex-
ample of this case; acceptance, modification and rejection all are re-
actions to this source. In astronomy we can understand the astro-
nomical tables written and calculated for Toledo for King Alfonso X 
of Castilla which were much used later in France and elsewhere as 
such a direct trace of influence(103). In astrology, says Hasse after 
studying the relevant literature, "the Greek-Arabic antagonism was a 
catalyser of many changes in Renaissance astrological theory"(104).  

Pharmacology was greatly expanded by Arabic authors. As against 
some one thousand plants, animals and minerals described by the 
Greek author Dioscorides the botanist Ibn al-Baiṭār (d. 1248, lat. 
Ebenbitar) in particular, had listed some 2324 in his Kitāb al-ǧāmiʿ 
li-mufradāt al-adwiya wa-l-aġḏiya which is based on more than 260 
Arabic sources. The Ǧāmiʿ itself was not translated into Latin except 
for one chapter(105) but the translations of other older works made up 

                                                            
(103) Chabás and Goldstein  2003. 

(104) Hasse 2016, p. 289 ff. 

(105) Maqāla fi 'l-līmūn wa-šarābihī wa-manāfiʿihī based on Ibn Ǧu-
maiʿ (d. 1198), translated by Alpago as De limonibus and printed 
twice, in 1583 and 1602. Perhaps the complete Ǧāmiʿ had not 
reached al-Andalus at the time of the translators in the 12th and 
13th centuries. Alpago may well have brought the Maqāla with 
him from Syria. 
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XV 

Is there any possibility to arrive at a more trustworthy assessment 
of Arabic influence? This possibility certainly exists but there is a 
long way to go. Research of two centuries into the actual works 
transmitted through Arabic has helped to gain a preliminary picture. 
More sources are expected to be identified when research in libraries 
South and East of the Mediterranean will uncover or publish the Ara-
bic texts(102) which so far are only known in Latin translation. Analys-
ing an individual work is not easy because its own dependence on 
older works and its relation to contemporary works have to be re-
vealed, these being of non-Arabic origin sometimes. To assess the 
quality of a translation the researcher must be familiar with the rele-
vant languages, Arabic, Greek, Syriac, Persian etc. and with Hebrew 
and Latin as well as medieval forms of Spanish, Italian and other 
vernaculars. Those are some of the languages of the sources. In addi-
tion the researcher has to take into account research done in a specific 
field before him. This requires to read half a dozen of European and 

                                                                                                                                          
reaching its audience, not in France alone but just as well in Ger-
many. Gouguenheim, it is important to note, has a distinctly 
Christian attitude in his writings, an attitude which had become 
rare in Euopean scientific discourse in recent decades. 

(102) The most extensive overview of Arabic works in all fields can be 
found in the surveys of Carl Brockelmann and Fuat Sezgin. The 
latter's history of Arabic literature has grown to 17 parts by now. 
Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums, Leiden 
1967-2015; Brockelmann, Carl: Geschichte der arabischen Litte-
ratur, 2nd ed., Leiden 1943-1949. Thanks to the efforts of librar-
ies and sponsors worldwide catalogues of Arabic manscripts keep 
being published which must be read as supplements to Brockel-
mann's Geschichte in particular. In addition scientific editors of 
historic texts in their publications are contributing to the history 
of learning. It goes without saying that manuscripts and editions 
not only in Arabic but in the other languages of the Muslim world 
must be taken into account as well. 
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political but economical as well as cultural, of former colonial pow-
ers and when it is searching to assure itself of its own roots and of its 
great historic past, it is welcome to some Muslim readers to read that 
much of Western progress rests on the achievements of non-Euro-
peans(100). Then there is the corresponding attitude on the other, the 
European side. A growing number of Europeans have a feeling of 
being threatened by the world of Islam and cannot agree with those 
who are speaking of common roots and reciprocal influences. They 
feel reassured in their wish to see Europe as a cultural entity of its 
own, going back to the Greeks or some other forerunners of pure 
European character, when they read a book telling them just that and 
refuting any significant Arabic influence(101). 

                                                            
(100) A notorious example for this kind of publication is Hunke, Sigrid: 

Allahs Sonne über dem Abendland: unser arabisches Erbe, 
Stuttgart 1960. In essence her book tells us that many if not most 
things in German culture are of Arab origin, from the words we 
use in daily life to the most special achievements in science. 
Hunke, whose background in Nazi Germany is not of relevance 
here, wrote in a style well fitted for the German reader but rather 
difficult to translate to other languages. In Germany her book sold 
well and experienced many reprints. In Europe as far as I know, it 
was translated into French only (several reprints), but it was well 
received in the Muslim world. There are translations into Arabic 
(several), Persian, Tajik and Turkish (several). Hunke was sent on 
a trip to Arab countries by the West-German foreign ministry 
when relations to those countries suffered a lot following 1967.  

(101) A recent example for such a publication is Gouguenheim, Syl-
vain: Aristote au Mont-Saint-Michel: les racines grecques de 
l’Europe chrétienne, Paris 2008. This author seems to be con-
vinced of European philosophy and science having developed in-
dependently of any significant Arabic influence and of Europe 
firmly rooted in Greek antiquity. When it was published this book 
experienced a mostly positive reaction in the French press which 
in turn provoked the vehement protest of the great majority of 
French historians and orientalists who saw Gouguenheim grossly 
misrepresenting known facts. This did not prevent the book from 
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lamic culture declined in the same period. Rather, it is Western cul-
ture that underwent an extraordinary development, in a notoriously 
complex process. The process involved technical inventions, scien-
tific breakthroughs, the exploitation of overseas countries, the devel-
opment of military techniques, individual achievements in science 
and politics, social and religious institutions, and ideas such as the 
notion of progress over antiquity, the concept of mechanization, and 
the valorisation of private economic success – to mention only a few 
prominent factors."  

This is a very thoughtful way to describe the European develop-
ment and this author does not try to give answers to such a global 
question after studying just one aspect – be it one of high importance 
– of many that have contributed to a historic process. There are many 
who are more daring. Some modern authors are presenting their as-
sumptions and conclusions as though they were based on the results 
of thorough research, even though they offer only hypotheses, some-
times new but mostly only set out in an unusual theoretical model of 
global history(99). Such publications may be directed at the non-spe-
cialist readership. But they are read by specialists and by specialists 
of neighbouring disciplines and they exert their influence. They are 
useful in a way, because the results of research can be checked 
against their hypotheses. Looking at a development from a new angle 
can make researchers look at other aspects than they were used to and 
can help them to arrive at a more balanced judgement when assessing 
their own results.  

At this point we are bound to mention another type of publication 
which again is directed at a general audience and – sometimes – is 
not taken seriously at all by sincere researchers. But they are very 
influential for a certain reason. They are written in a way to please a 
specific audience and hide their preconceived aims in a style used by 
dispassionate writers. In post-colonial times when the Muslim world 
still finds itself confronted by the overwhelming influence, not only 
                                                            
(99) I am thinking of books as the following two: Hobson, John M.: 

The Eastern origins of Western civilisation, Cambridge 2004; 
Darwin, John: After Tamerlane: the rise and fall of global em-
pires, 1400 - 2000. London 2008.  
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sessment of the reception of Greek science in the Muslim world be-
cause research in this development has not progressed beyond its 
beginnings(95). This is only the background to the broader question of 
how the sciences developed in the Muslim world(96). The transmis-
sion of scientific knowledge to Western Europe, studied and explored 
for more than two centuries now, has not ceased to surprise us with 
frequent new discoveries and the revelation of ways of transmission 
of which we have previously been ignorant. Looking at the numerous 
studies and editions of texts published over the last decades it is more 
difficult than ever before to grasp their relevance to our question.  

Concentrating on original works of Arabic authors of science and 
philosophy in Latin translation(97) Dag Nikolaus Hasse in 2016 has 
presented the results of a very detailed study of the development 
during the Renaissance, assembling data which was not available in 
such a form previously and giving new insight into the development 
of learning at that time. In conclusion he gives his personal assess-
ment that "the development of European civilization in later centuries 
rested on ancient and medieval traditions that involved many more 
cultures and languages, many of them Oriental. European culture 
prospered in part because of Arabic medicine, philosophy, and as-
trology, and because of the other Arabic sciences such as Arabic 
mathematics, astronomy, physics, magic, and alchemy that had long 
permeated European thought in the Middle Ages"(98).  

Hasse writes: "In the sixteenth century, and even more so in the 
seventeenth, European culture developed an enormous dynamic that 
changed Europe lastingly and laid the foundation for the global 
dominance of Western culture. It would be wrong to believe that Is-

                                                            
(95) Klein-Franke 1980, p. 5. 

(96) Since 1994 a scientific journal devoted to all aspects of the devel-
opment of the Arabic sciences (Arabic sciences and philosophy: a 
historical journal, Cambridge) is a good medium to follow ongoing 
research on this field.  

(97) He is excluding other Arabic literature and Greek works transmitted 
through Arabic. 

(98) Hasse 2016, p. 314-315. 
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The heated discussions about Ibn Rušd in the Renaissance were 
not just intellectual exercises. A formal interdiction of certain of Ibn 
Rušd's ideas was promulgated by the bishop of Padua in 1489, 
prompting teachers at the university who followed his thinking to 
distance themselves from Ibn Rušd in public. Even printing at Padua 
took account of the new circumstances. While it had not been a 
problem before to print the commentary of Ibn Rušd alongside the 
Parva naturalia of Aristoteles at Padua, the same work when printed 
there in 1493 saw his commentary replaced by that of Thomas Aqui-
nas(93). But because the Paduan bishop's stance was by far not the 
prevailing one in church circles, it was no obstacle for the major 
project of printing the complete works of Aristoteles in neighbouring 
Venice (1495-1496) with the commentary of Ibn Rušd following 
each paragraph(94). 

Indeed, Ibn Rušd was used and discussed throughout the 16th 
century. But use of his commentaries declined much because of the 
tremendously increased availability of Aristoteles and his ancient 
commentators in Greek; naturally most scholars read them in Latin 
translations. Philosophic ideas specific to Ibn Rušd ceased to be of 
importance later in the century because new themes were taken up by 
European philosophers. In spite of the tremendous number of editions 
of his works printing of these ended around the same time.  

XIV 

This takes us to the question of what influence Arabic sources had 
on the Renaissance and the later development of science in Europe. 
To put it squarely, we are far from finding a definite answer to this. 
In 1980 Felix Klein-Franke wrote, that we cannot give a final as-

                                                            
(93) The first print mentioned is by Laurentius Canozius (about 1473-

74), the second by Hieronymus de Durantibus (1493). 

(94) Printed in five parts by Johannes and Gregorius de Gregoriis. In the 
present article it is not possible to discuss the philosophical ideas 
and arguments exchanged among medieval and Renaissance schol-
ars, nor is it possible here to assess the true positions to be gleaned 
from Ibn Rušd's Arabic writings. For this see ʿAlawi 1992.  
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time he provoked condemnation from those who were primarily 
thinking along religious lines. For them it was difficult to accept his 
theory of two truths, one being the truth of religion which was open 
to the mind of the uneducated, the other philosophical which was 
comprehensible to the learned only and disturbing for the uneducated.  

But there were the pious who still needed Ibn Rušd because as a 
commentator he held the keys to understanding Aristoteles. The 
scholastic philosopher Thomas Aquinas (ca. 1225-1274) read and 
used Ibn Rušd whenever he dealt with Aristotelian thought. When 
citing Aristoteles he called him "the Philosopher" while Ibn Rušd for 
him and other medieval scholars was "the Commentator". This does 
not signify that he agreed with every Aristotelean idea, nor with all 
those put forward by Ibn Rušd, just as Ibn Rušd had not been an un-
conditional follower of Aristoteles. In 1270 and 1277 at the univer-
sity of Paris, church authorities condemned the errors of philosophers 
and prohibited teaching their books. This had some effect on the fac-
ulty of theology but made no lasting impression on members and 
students of the arts faculty. Indeed, the attempt to prohibit certain 
works would inevitably make these more interesting to liberal minds. 
Similar initiatives prohibiting Ibn Rušd(92) in particular are reported 
over the centuries and in the Renaissance. We find bishops and popes 
asking for translations to be made of his writings, which remained 
unknown to the Latin reader so far or where older translations were 
felt to be unsatisfactory.  

                                                            
(92) Those who condemned Ibn Rušd used to invoke Thomas Aquinas 

who with his works was understood to have effectively argued 
against the pagan philosopher, having destroyed him. There exist a 
number of medieval and Renaissance paintings depicting Thomas 
holding a book with Aristoteles and Plato standing at his sides and 
Ibn Rušd lying below his feet defeated. They are striking docu-
ments of the attitude of the pious towards the pagan philosopher 
who do not mind at the same time, to have two more pagans, Aris-
toteles and Plato support the revered Thomas. A list of paintings 
can be found in Hasse 2016, p. 186-187; today some are easily re-
trieved on the web. For a recent comparison of both philosophers 
see Günther 2012. 
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cially however, this was a failure and the printing press was able to 
sell in Europe only few of the huge number of copies printed(89). 

XIII 

When we compare the continued interest in Ibn Sīnā's writings 
which were printed 78 times up to the year 1700, to those of Ibn Rušd 
which were printed 114 times in the same period(90), one should ex-
pect that the latter's importance in Europe was equal or greater(91). 
Both authors were active in several fields of learning and both were 
understood to be authorities in medicine and philosophy in the Mid-
dle Ages. While Ibn Sīnā had his bestseller with the Qānūn, Ibn Rušd 
provided the commentaries to Aristoteles, indispensable for all who 
wanted to understand the Aristotelian corpus of writings. The Qānūn 
provided a sum of medical knowledge of Greek, Persian, Indian and 
Arabic origin and thereby eased the scholars' task. Controversy about 
its contents started only when new sources became available and 
when the development of the medical art over time rendered it redun-
dant. Ibn Rušd for his part, with his rational approach to the basic 
questions of philosophy was attractive for intellectual minds from the 
start, for Muslim, Jewish and Christian thinkers alike. At the same 

                                                                                                                                          
Medicea, M.D.XCIII. One of the rare copies surviving is kept at 
Harvard University and accessible on the web, 
http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:3106833. The permis-
sion of Mūrād III was printed and appended to Naṣīr ad-Dīn 
Muḥammad b. Muḥammad aṭ-Ṭūsī's adaptation of the Elementa of 
Euclides printed a year later; see the digital copy of Bayerische 
Staatsbibliothek, Munich: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-
bsb10139479-2. 

(89) So far no copy has been traced in a library of the Middle East or 
North Africa. Jones 1994, p. 88–108. A similar commercial failure 
was experienced when the Qurʾān had been printed (in poor qual-
ity) some fifty years before in Northern Italy in view of selling it in 
Muslim countries; Nuovo 2013. 

(90) See the list of printed Latin editions in Hasse 2016, p. 8. 

(91) For the following see Hasse 2016, p. 341-357. 
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ceded by a glossary of Arabic terms with their Latin explanation(86). 
Thus the new edition could be used by all who were familiar with 
Gerardus' version, but now they could avoid the latter's mistakes or 
misinterpretations. For the first time they had a reliable interpretation 
of all those Arabic terms which Gerardus had left untranslated in the 
text because he did not know any Latin equivalent for them. Alpago's 
edition was a commercial success and all subsequent editions took 
care to integrate his corrections.  

Even though the Canon was rarely printed again after the 16th 
century it is listed in the medical curricula of Bologna and Padua 
until 1716 and 1767. Demand for the book meant commercial op-
portunity for the printers and this was exploited effectively until the 
middle of the 17th century(87). Much for the same reason and with 
considerable technical effort the Qānūn was printed at the Medici 
printing press in 1593. Together with other prints in Arabic script, 
this was a remarkable achievement both in terms of technical quality 
and sheer quantity of text. To gain acceptance in the East permission 
for importing and trading books printed in wilāyet-i Farankestān was 
sought from sultan Mūrād III which he granted in 1587(88). Commer-

                                                            
(86) Hasse 2016, p. 176: "His Interpretatio Arabicorum nominum, a 

lexicon of transliterated Latin names for drugs, plants, minerals, 
animals, and so forth in Avicenna’s Canon … gives explanations of 
2,050 Arabic terms of varying length. Among them mere id est 
identifications with Latin terms, but also long discussions, in which 
Alpago cites Arabic authorities such as Ibn al-Bayṭār (Ebenbitar), 
the botanist, and aš-Šīrāzī, the commentator on the Canon, and re-
ports his own knowledge of apothecaries, physicians, and plants in 
Arab countries. Alpago very wisely did not replace Gerard of Cre-
mona’s transcriptions of Arabic terms, but explained them, and thus 
continued the tradition of medieval Synonyma, albeit on a com-
pletely new level of precision and knowledgeability." See illustra-
tion n° 3 on p. 60. 

(87) See the impressive list in Hasse 2016, p. 360-363. 

(88) Kutub al-qānūn fi ’ṭ-ṭibb li-Abū [sic] ʿAlī aš-šaiḫ ar-raʾīs Ibn Sīnā 
wa-hiya ẖamsat kutub : maʿa baʿḍ taʾlīfihī wa-hūwa ʿilm al-manṭiq 
wa-ʿilm aṭ-ṭabīʿī [sic] wa-ʿilm al-kalām, Romae, In Typographia 
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XII 

Al-Qānūn fi 'ṭ-ṭibb by Ibn Sīnā(83) in its Latin rendering by Gerar-
dus Cremonensis in the 12th century as Canon medicinae had won the 
undisputed first rank among medical handbooks until the Renais-
sance. Being standard reading in universities and commented upon 
innumerable times it was not easy to replace even under the harsh 
criticism of the humanists. Gerardus' translation was printed many 
times, in part or in full, since 1472 up to the five-volume edition of 
the Giunta press in Venice of 1523. This proves that this work was 
not only of continuing interest to scholars, students and physicians 
but was a particular economic success for printers as well.  

In 1521 already the corrections to Gerardus' version offered by 
Andrea Alpago (d. 1522) were officially recommended by the univer-
sity of Padua. These corrections must have circulated in handwritten 
copies at this time because Alpago's edition of the Canon was printed 
in 1527 only, at the Giunta press again(84). Alpago who had close 
contacts to Padua had been working as physician to the Venetian em-
bassy in Damascus for thirty years. He learnt Arabic there and 
worked on a new Latin translation of the Qānūn, together with local 
physicians who helped him to understand certain technical terms(85). 
He finally returned to Padua and became professor in medicine. What 
he prepared for publication then was nothing else but the familiar 
version of Gerardus Cremonensis created some 350 years ago in a 
Latin style not acceptable to the humanists but well known to all stu-
dents and users of the Canon. The importance of the new publication 
was that it carried Alpago's corrections in the margins and was pre-

                                                            
(83) For Ibn Sīnā there is a systematic study – still missing for most 

other Arabic authors: Siraisi 1987.  

(84) This printing was initiated by his nephew Paolo Alpago. See Hasse 
2016, p. 105-107 for an evaluation of some of Alpago's corrections. 
See illustration n° 2 on p. 58. 

(85) For more detail see Veit 2006, p. 305–316. Alpago's predecessor at 
the embassy, Girolamo Ramusio (d. 1486), had started work on a 
new translation himself. 
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Even with this we only have quantitative data that cannot tell us what 
kind of use is made of a work, when and by whom; or whether manu-
scripts of it were still used. Still, with Hasse's research we have come 
closer to an evaluation of the effective distribution of works by Ara-
bic authors in the Renaissance than ever before.  

The fact – surprising in view of the usual perception of the Re-
naissance – that the first 150 years after the introduction of printing 
saw the distribution of Latin versions of Arabic works in numbers 
paralleled only by the 12th century is remarkable in itself. But there is 
another fact previously mostly neglected, namely the new translation 
movement of Arabic authors into Latin. This Renaissance translation 
movement, supported by three young humanists(79), started around 
1480 and lasted until the middle of the next century(80). With two 
exceptions all these works were translated from Hebrew versions that 
had been produced previously from Arabic for the use by Jewish 
scholars of the Middle Ages(81). As explained above, the method cur-
rent with medieval translators to transpose the original Arabic word-
for-word into Latin had been used for Hebrew as well. Consequently 
the new translations from Hebrew could be rendered in a Latin more 
acceptable to Renaissance readers(82). 

                                                            
(79) Their names are Pico, Grimani and Gonzaga; Hasse 2006, p. 78. 

Not only the financiers and supporters are known to us but all the 
translators as well. 

(80) Dag Nikolaus Hasse has shown that this new effort in translation 
was followed closely by these three men, all of whom were in close 
contact to Padua university; Hasse 2006, p. 75 ff. and Hasse 2016, 
p. 69 ff. The table of Renaissance Latin translations of Arabic sci-
ences and philosophy (1450–1700) given in the appendix to the 
2006 article (p. 84 ff.) has been reproduced with corrections and 
additions in Hasse 2016, p. 72 ff. It takes account of manuscripts as 
well as of prints. 

(81) One Hebrew text was apparently made from a Latin translation 
dated to the 15th century; Hasse 2016, p. 74 with note 8 on p. 75. 

(82) On the limitations of translating from a Hebrew intermediate see 
the example given by Hasse 2016, p. 107-109. 
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(2016) he assembles data which until then had not been taken into 
account by many writers in the history of science. Previously it had 
been generally accepted that the influence of Arabic authorities on 
European scholarship had come to an end during the Renaissance and 
with the humanists tapping Greek sources directly. In reality books 
translated from Arabic were never more widespread than in this time. 
Looking at printed editions of Arabic authors only, that is excluding 
Greeks who were transmitted through Arabic, Hasse counts 44 au-
thors in 114 editions up to the year 1700, most of them published 
before 1600. Philosophy and medicine dominate but astrology, math-
ematics and natural sciences are represented as well.  

Printing as a commercial enterprise meant that it was important 
that the book in question found its buyers. This was apparently the 
case for the philosophical works of Ibn Rušd and for Ibn Sīnā as a 
physician. The philosophical works of his which were widely dis-
tributed and read in the Middle Ages were printed only four times. 
Similarly the works of Ṯābit b. Qurra (826-901, lat. Thebit Ben Co-
rat) in mathematics and astronomy saw the same small number of 
printings. Likewise the translation of Kitāb ǧawāmiʿ ʿilm an-nuǧūm 
of al-Farġānī (lat. Alfraganus), being a much distributed compendium 
of Ptolemaic astronomy in previous centuries, was not published in 
print more than four times up to the year 1600(77). 

Of course we cannot exactly judge the success of a printed edition, 
if we do not know how many copies were printed. For prints up to the 
year 1500 some indication of how many copies were sold or distrib-
uted can be gathered from the Incunabula Shorttitle Catalogue(78). 

                                                            
(77) Hasse 2016, p. 7 ff. 

(78) The ISTC shows the number of institutions holding an edition to-
day at the end of the list of each record. The ISTC is still being in-
creased by data contributed by libraries internationally and will be 
improved over time; go to http://data.cerl.org/istc/. For the future it 
may be possible to gain a general overview of the prices at which 
early imprints were sold; information such as this is being gathered 
by researchers working with the database Material Evidence in In-
cunabula (http://data.cerl.org/mei/), which is linked to the ISTC. 
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Greek original whenever he found doubtful or seemingly mistaken 
passages in medical works translated from Arabic(74). But others were 
more outright in their attack on the Arabs and assumed that any mis-
take must be their fault and not the fault of the Greek author or the 
Latin translator. One of them is Johannes Manardus (1462-1536, it. 
Giovanni Manardo), one of the leading Italian physicians around the 
turn to the 16th century. In a letter to his friend Pico della Mirandola 
(1463-1494) he stated that Ibn Sīnā in his famous compendium of 
medicine, the Canon, had done nothing but copy from the books of 
Arabic and Greek authors. With him a wave of humanist polemic 
against works of Arabic authors or translations from Arabic started, 
culminating in the writings of Leonhard Fuchs (1501-1566), the 
German botanist. This was not only directed against the Arabs but 
just as well against the Arabistae, the followers of Ibn Sīnā and all 
the medieval Latin tradition of medicine that originated mainly from 
the translation movements described above.  

The Arabistae on their part tried to defend the Arabic sources to 
which they adhered but they did not have the eloquence nor the con-
vincing arguments to win their case(75). However, they could rely on a 
firmly established tradition in university teaching as well as in prac-
tice to follow Arabic teachers. At first the humanists were successful, 
when in the 16th century Arabic authorities were withdrawn from 
curricula of medicine in universities of Germany, France and Spain. 
Around 1600, though, many of them were back in the curricula of the 
same universities. In Italy they were never totally removed(76). 

It is thanks to the detailed analysis by Dag Nikolaus Hasse that we 
now have a clearer picture of the actual use of works transmitted 
through Arabic sources during the Renaissance. In his Success and 
Suppression: Arabic Sciences and Philosophy in the Renaissance 

                                                            
(74) For this and the following references to humanist criticism of the 

Arabs I am following the useful survey of Klein-Franke 1980. 

(75) For one example we may point to the answer of Laurentius Frisius 
(d. ca. 1531) and his epistle addressed directly to Leonhard Fuchs, 
defending Ibn Sīnā and other Arabs; Fries 1530. 

(76) Hasse 2016, p. 295 and 19. 
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1488 already Bartolomeu Dias (ca. 1450-1500) who was acting under 
the orders of the king of Portugal, had for the first time explored the 
sea route around the Southern part of Africa. This opened the way to 
India circumventing countries under Muslim rule.  

What resulted from these events cannot easily be summarised. But 
we have to keep in mind that this was the changing historical back-
ground to another development initiated by the invention of printing 
around the middle of the century. We will concentrate here on its 
influence on scholars, leaving aside its deep reaching effects on Eu-
ropean society as a whole. With the fast spread of printing technology 
from Germany to all neighbouring countries it became possible to 
produce multiple copies of one work much faster and cheaper than 
this had been possible by manual copying. For this to be successful 
the availability of paper in sufficient quantity was essential; the tech-
nique of paper production had been introduced to Spain from al-An-
dalus starting in the 11th century. When printing started paper mills 
with an output of quality paper were able to supply this to printers in 
any quantity. Authors in the Renaissance soon took advantage of the 
new technology to spread printed books to customers and the private 
libraries of the humanists were now being greatly enriched with 
books of all sorts.  

XI 

The principle attitude of the humanists to go back to the works of 
antiquity did not exclude the sciences. They argued that only when 
reading those works in their original language their content could be 
understood correctly and be translated into Latin. Indeed, when they 
studied a text in Greek and compared it to the same work as it had 
hitherto been known in its medieval Latin translation from Arabic, 
they saw the poor quality of the latter translation. But not many hu-
manists could read Greek themselves(73). One of those who could was 
Nicolaus Leonicenus (1428-1524, it. Niccolò Leoniceno), a physician 
and philosopher from Vicenza. Warning against possible danger for 
the health of patients, he endeavoured to check the works in their 

                                                            
(73) On the presence of Greek books in libraries see Kibre 1946.  
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temporary Greeks in Byzantium as religious and political rivals. In 
the fifteenth century however, the former rivalry between the West 
and Byzantium had lost its weight with the dwindling of Byzantine 
power and the general weakening of its society.  

The conquest of Constantinople by the Ottomans in 1453 marked 
the final end of Greek statehood. A year later the second Imperial 
Diet (lat. Dieta Imperii, ger. Reichstag) assembling in Frankfurt dis-
cussed how to counter the Turkish advance. In his speech at this as-
sembly the emperor's spokesman Enea Silvio Piccolomini, for the 
first time described Europe as home to Christianity implying a cul-
tural unity(72). Although Piccolomini in the same speech shows his 
awareness of Greek Byzantium previously ruling over many coun-
tries on the Asian and African continents, this mention of Europe has 
been taken to mark a change in European self-consciousness as an 
entity of its own. In the eyes of the humanist the Greeks, direct de-
scendants of the ancient Greeks were now seen as Europeans.  

X 

With the second half of the fifteenth century Europe is entering a 
new era. The conquest of Constantinople by the Ottomans in 1453 
has already been mentioned. Of equal importance is the conquest of 
Ġarnāṭa (sp. Granada, fr. Grenade) by the combined troops of King 
Fernando II of Aragón (r. 1479-1516) and queen Isabel I of Castilla 
(r. 1474-1504), thus ending the history of Muslim al-Andalus. In the 
same year Cristóbal Colón (ca. 1451-1506, it. Cristoforo Colombo, 
eng. Christopher Columbus, fr. Christophe Colomb), sailing his ships 
in the service of Castilla, for the first time landed on a Caribbean 
island, thus opening the sea route from Spain to the Americas. In 

                                                            
(72) Piccolomini was the spokesman for emperor Fridericus III (r. 1440-

1493); in 1458 he was elected pope and took the name Pius II. His 
speech was aimed at exhorting the German princes to join a war 
just as had been done many times before when calling to join a cru-
sade. See Strohmaier 1998 and Erdmann 2006. A draft of an edition 
of Piccolomini's speech with English translation is accessible at 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01097147/document. 
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was able to render their works into a stylish Latin far from the word-
for-word translations of previous generations and he promptly en-
countered harsh critique from those who saw this as falsifying the 
truth of the original work. Answering this and justifying his method 
Bruni published a treatise, De interpretatione recta(71). 

His approach was shared by the great majority of educated people 
in Italy at that time, especially by those who now cherished the model 
of Greek antiquity as guidance for their own time. Those who studied 
the ancient authors and strove to educate man along the lines of what 
they understood to be the Greek classics, came to be called humanists 
(it. umanisti). After dark centuries of uneducated Middle Ages, an 
expression termed at that time, they dreamt of the rebirth (it. ri-
nascita) of ideal Greek times. Due to their effort and to the help of 
Byzantine émigrés – who brought with them many writings that had 
been absent from the West before – almost all surviving works of 
antiquity were translated. Now there was no exclusive focus on sci-
ence, philosophy and religion anymore. On the contrary, by translat-
ing literary and historical works they enabled readers for the first 
time to get a fuller picture of the world of ancient Greece as it ap-
peared in literary works. Parallel to this new trend and in continuation 
of the translations made for King Alfonso X in the 13th century, a 
broad activity of translating into vernacular languages started, which 
gave an important impulse to the development of literary genres in 
the non-Latin languages of Europe. But it is important to note that 
vernacular translation after Alfonso X for the most part excluded 
scientific and theological works.  

For the humanists the revival of Greece implied returning to it as 
their origin. In principle this might not be different from the attitude 
of Arabic and medieval authors who spoke of the Greeks as the an-
cients (ar. al-qudamāʾ) and regarded them as their forerunners. In this 
respect Arabic and Latin authors had a common source from which to 
draw. The Latins on their part had become used to regard their con-
                                                            
(71) There is a beautiful manuscript copy of this work in the Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1598 Leonardi Arretini de interpreta-
tione recta, dated to the author's lifetime and now accessible on the 
web at, http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_lat_1598/0225. 
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tilla(67) initiating a new round of translations. These are remarkable 
for using Castilian instead of Latin for a greater part. This was the 
first time that translations into a vernacular written language were 
done systematically; in fact this is one of the beginnings of Spanish 
as a written language. Astronomy, astrology and magical texts at-
tracted the king's interest. But his activity, which included writing his 
own original works, was by no means restricted to scientific texts but 
included translating the Kitāb al-miʿrāǧ and Ibn al-Muqaffaʿ's Kalīla 
wa-Dimna. The translators who worked on the Romance versions 
were mostly Jews while Italians created the Latin texts(68). 

IX 

Roger Bacon (ca. 1212-1292) who studied and later taught at the 
university of Paris deplored the ignorance of his contemporaries of 
the languages of learning and demanded that Hebrew, Greek, Arabic, 
and Syriac be studied. Because he thought that the true sense of the 
original works were being blurred by inadequate Latin renderings. He 
is among the first to show an understanding for the ways in which 
knowledge has been transmitted(69). In a way Bacon can be seen to 
stand midway between Latin scholasticism and Humanist thought of 
the early Renaissance. Although still heavily dependent on just those 
Latin translations he criticised, he was calling for reading and under-
standing the works of the ancients in their original languages before 
they were translated. It took another century before Leonardo Bruni 
(1370-1444), who had studied Greek with his Byzantine teacher, to 
arrive at such a level of language skill that he could start to translate 
Greek authors of all kind (Homerus, Aristophanes, Xenophon, Plato, 
Demosthenes, Aristoteles, Plutarchus, Basilius Caesariensis)(70). He 

                                                            
(67) His father Fernando III (r. 1217-1252) had conquered further parts 

of al-Andalus bringing large numbers of Muslims under his rule; 
1236 Córdoba, 1246 Jaén and 1248 Sevilla. 

(68) Burnett 2008/b and Harvey 1977. 

(69) He even wrote himself grammars for Greek and Hebrew. Hackett 
2013. 

(70) For this and the following see Kuhlmann 2015. 
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Fridericus II was understood to be a man of truly exceptional 
qualities for his time, an 'amazement to the world' (lat. stupor mundi) 
for his admirers and the 'forerunner of Antichrist' (lat. praeambulus 
Antichristi(65)) for his adversaries. Raised and educated in Sicily he 
probably had a better knowledge of Arabic than of German, his fa-
ther's native language. His interest in science and philosophy encour-
aged scholars of various backgrounds to discuss philosophical and 
religious questions, to engage in translating important works and to 
lay out their views in their own writings. Fridericus founded an insti-
tution of learning (lat. studium) at Naples, thereby creating a first 
university without prior permission by the pope. It was here that 
Thomas Aquinas (ca. 1225-1274), the most influential of scholastic 
philosophers, studied the seven liberal arts and was introduced to 
works of Arabic science. In questions sent to several countries of the 
Muslim world Fridericus sought answers from rulers and scholars 
living as far apart as Sabta (sp. Ceuta) and al-Mauṣil (eng. Mosul)(66).  

In Spain at about the same time we see another ruler and younger 
contemporary of Fridericus, King Alfonso X (r. 1252-1284) of Cas-

                                                                                                                                          
derstood the duty of the emperor. But Fridericus delayed any action 
for a long time and when he finally embarked on an expedition to 
the East, he exploited the local political situation to arrive at an un-
derstanding (in 1129) with the Aiyubid ruler al-Malik al-Kāmil (r. 
1218-1238) giving the Christians access to and administrative au-
thority over Jerusalem without waging war. N. B. Jerusalem had 
returned to Muslim rule since the victory of Ṣalāḥ ad-Dīn al-Aiyūbī 
(r. 1174-1193) over the Franks at Ḥaṭṭīn in 1187. 

(65) Thus designated in 1239 by pope Gregorius IX; Leppin 2012, p. 
349. 

(66) By mediation of the Almohad ruler ʿAbd al-Wāḥid ar-Rašīd the 
philosopher Ibn Sabʿīn (ca. 1217-ca. 1269), then at Sabta, answered 
questions sent by Fridericus II; see Sezgin 1999. In al-Mauṣil his 
questions were directed to Kamāl ad-Dīn Ibn Yūnus (1156-1242); 
Hasse 2000, p. 145–163.  



Werner Schwartz 
 

 

22 

knowledge of Arabic(60). He left Spain towards 1229 and is next re-
ported in Southern Italy.  

When a century and a half before him Constantinus Africanus was 
working at Monte Cassino the Normans were ruling the country. 
Some decades later Roger II (r. 1130-1154, it. Ruggero II), king over 
formerly Muslim Sicily, asked the geographer aš-Šarīf al-Idrīsī to 
write the famous Kitāb Nuzhat al-muštāq fi 'ḫtirāq al-āfāq known 
also as Kitāb Ruǧār. It is possible that this book was not translated to 
Latin(61), because the king himself or his councillors knew Arabic. At 
that time in Sicily knowledge of Arabic was still present among the 
educated(62). Now, another half century later emperor Fridericus II of 
Hohenstaufen (r. 1220-1250, eng. Frederick, fr. Frédéric, ger. Frie-
drich, it. Federico), grandson of Roger II and king of Sicily(63), re-
ceived Michael Scotus at his court and made him his astronomer and 
astrologer. Michael continued his translating activity, wrote books of 
his own and engaged in contacts with other learned people at court. 
Among them were Christians from West and East, Muslims and 
Jews. This fact is proof of the open mind of Fridericus who had a 
broad interest in many things beyond his political offices(64). 

                                                            
(60) Zonta 2006, p. 92 and 95. 

(61) In the late 16th century we know that an abridgment in Arabic of 
the Nuzhat al-muštāq was available in Rome since it was printed 
there in Arabic letters. See Jones 1994. 

(62) Al-Idrīsī himself had some knowledge of languages. In his book on 
simple remedies which he wrote supplementing Dioscorides, he 
gives synonyms from a dozen languages for the names of drugs. 
See Meyerhof 1930, p. 226. 

(63) Born in Italy in 1194 he was king of Sicily (r. 1198-1250), German 
king (1212-1250) and emperor of the Holy Roman Empire from 
1220. His mother Constantia (1154-1198, it. Costanza, fr. Con-
stance, ger. Konstanze), queen of Sicily, was the posthumous 
daughter of King Roger II. 

(64) At times when the Latins were engaged in fighting the Muslims in 
the Eastern Mediterranean in a series of crusades, the pope had 
pressured Fridericus to lead a new crusade himself, this being un-
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was the source of all the sciences that were developed after his time. 
To understand the difficult Aristotelian works however, he advised 
Samuel b. Tibbon (1160-1230) to use the commentaries of Alexander 
Aphrodisiensis and Ibn Rušd(55). Of course he meant reading them in 
Arabic, the language he himself was using in his philosophical works. 
But Ibn Tibbon lived in Provence in the South of France where many 
Jews from Spain sought refuge, fleeing from Christian oppression on 
the Peninsula. The Jewish communities here no longer understood 
Arabic well enough(56). So Ibn Tibbon and others cared to translate 
numerous works of science and philosophy into Hebrew, using the 
method of literal word-for-word translation described above. For 
Arabic-into-Hebrew this was by far the more suitable rendering than 
for Latin(57). In Hebrew versions most of Ibn Rušd's commentaries 
and many other Arabic works, some of which were not translated into 
Latin, reached the Jewish communities in Europe.  

VIII 

With one of Ibn Rušd's translators we will return to Southern Italy 
and Sicily. Michael Scotus (ca. 1175-ca. 1234, eng. Michael Scot)(58), 
probably coming from Scotland as his name tells us, came to Toledo 
after studies in France and Bologna. As a cleric of the cathedral he 
started to translate from Arabic a work on astronomy(59) and writings 
of Aristoteles with the help of one Abuteus Levita who had sufficient 

                                                            
(55) Steinschneider 1893, p. 41-42. 

(56) Zonta 2006, p. 104. 

(57) Among them Dalālat al-ḥāʾirīn of Ibn Maimūn, translated by Ibn 
Tibbon himself as More Nevuchim. 

(58) Thorndike 1965, p. 11 ff. 

(59) De motibus celorum being the Latin version of Kitāb al-haiʾa of the 
Andalusian astronomer al-Biṭrūǧī (12th century, lat. Alpetragius) of 
which there exists no manuscript in Arabic but several in Latin. 
When Michael Scotus later wrote on astronomy himself he did not 
use al-Biṭrūǧī but al-Farġānī and Ptolemaeus, whom we have men-
tioned already. See Gutas 2006, p. 9. 
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Ages(52). This is an indication of his being disregarded by most 
contemporary and almost all later Arabic authors(53). It is all the more 
remarkable that Ibn Rušd made a profound impression on scholastic 
thought in the medieval West. His rational approach in philosophy 
and some of his theories were not accepted by all, but discussing 
Averroes ideas was an inspiration to many authors up to the sixteenth 
century. No one who dealt with central questions as the eternity of 
the world, the soul and the intellect could do this without reference to 
Averroes.  

VII 

If the Almohads Abū Yaʿqūb Yūsuf and Yaʿḳūb al-Manṣūr en-
couraged scholarly life in their entourage this does not mean that 
philosophy was not questioned by religious scholars. Not long before 
his death Ibn Rušd was banished from court at Córdoba and his books 
were ordered to be burned(54). But he regained favour with Yaʿḳūb al-
Manṣūr after some time. The Almohads showed less tolerance to-
wards religious minorities than was the custom in al-Andalus before. 
Some Christian population left for the North to regions ruled by their 
coreligionists. Following 1172 and the firm establishment of Almo-
had power in al-Andalus, many Jews chose to leave the country to 
escape oppression.  

Among them was the well-known physician Mūsā b. Maimūn 
(1138-1204, lat. Maimonides) and his family who left for Morocco 
and finally to Egypt. He is regarded as one of the most important 
philosophers among the medieval Jews. Like his contemporaries 
among scholars in Latin Europe he was convinced that Aristoteles 

                                                            
(52) Burnett 2001, p. 253. For a very useful overview see Endreß 1999. 

(53) A notable exception is Ibn Ḫaldūn who mentioned Ibn Rušd several 
times in his Muqaddima and must have known some of the latter's 
works. And there is a possibility that Ibn Rušd was still remem-
bered at the Almohad court in the 13th century; Burnett 1999, p. 
276. 

(54) Ibn Rušd himself held philosophy to be dangerous for the unedu-
cated; see Arnaldez 1971. 



The transfer of science to Europe through Arabic  
 

 

19 

 
VI 

Al-Andalus and North Africa of the twelfth century saw a devel-
opment, the results of which soon had a direct and long lasting influ-
ence on the Latin side. At the court of the second and third Almohad 
rulers, Abū Yaʿqūb Yūsuf b. ʿAbd al-Muʾmin (r. 1163-1184) and 
Yaʿqūb al-Manṣūr (r. 1184-1199), poets, scholars and learned men of 
many disciplines were present. Most important for our subject are the 
philosophers Ibn Ṭufayl (d. 1185) and Abu 'l-Walīd Ibn Rušd (1126-
1198, lat. Averroes) who followed the former as personal physician 
of the ruler. While a work of Ibn Ṭufayl was translated into Latin 
only in the 17th century(51), Ibn Rušd won the widest influence on 
Latin authors through his commentaries on Aristoteles' writings. He 
wrote on many subjects including religion, but only his works in 
philosophy and medicine were selected for translation. The predomi-
nance of Aristoteles over other Greek philosophers in al-Andalus had 
its parallel among the Latins. They overwhelmingly went along the 
same lines. But as Aristoteles was difficult to understand without any 
commentator to clarify the meaning expert commentators were 
needed. Alexander Aphrodisiensis (lived 200, eng. Alexander of 
Aphrodisias, ar. al-Iskandar al-Afrūdīsī) was one of the best-known 
commentators of antiquity, but his influence was a minor one com-
pared to the commentaries of Ibn Rušd. While Gerardus Cremonensis 
had begun to translate Aristoteles from Arabic, the next generation of 
translators in Toledo continued this work and embarked upon the 
commentaries of Ibn Rušd on Aristotelian writings.  

Only a few works of Ibn Rušd have survived in Arabic to this day, 
but almost all are available in Latin translations from the Middle 

                                                                                                                                          
would be impossible to fully grasp what their speakers were think-
ing. See Altaner 1933.  

(51) Hasse 2016, p. 379-380. His famous philosophical novel Ḥaiy ibn 
Yaqẓān however, was translated into Hebrew with the title Iggeret 
Hayawan ben Yaqtsan and found some reaction among Jewish 
philosophers in Spain and Italy during the 14th and 15th centuries. 
See Zonta 2016. 
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first half of the 12th century(46), but Gerardus soon gained access to 
one of them when the bishop of Toledo acquired it. Although this 
work was not received without critique, Ibn Sīnā's Qānūn became 
one of the most popular handbooks in the Muslim world just as its 
Latin version, the Canon, became one of the most successful medical 
works in Latin Europe. Early on it was included in the university cur-
ricula of medicine in France, Italy and beyond as one of the texts 
students had to read(47). 

Even if Gerardus Cremonensis was the most prolific translator he 
was not alone in Toledo and Spain. An increasing number of transla-
tors worked to produce Latin versions of Arabic books. This activity 
was not confined to the sciences. In 1142 Petrus Venerabilis (d. 
1156), abbot of Cluny in France, came to Spain to inspect monaster-
ies of his monastic order. He was the first to show a sincere interest 
in the religion of Islam and was motivated by his wish to convert the 
Muslims to the Christian faith(48). He had the Qurʾān translated to-
gether with a few other religious texts. Some seventy years after 
Petrus Venerabilis another translator was asked by a cleric of Toledo 
cathedral to produce a Latin version of the Qurʾān again and in addi-
tion to translate the ʿAqīda of Ibn Tūmart(49). The idea of converting 
the Muslims was kept alive since that time even though military con-
frontation never ceased to be preponderant in contacts of the two 
cultures(50). 

                                                            
(46) Savage-Smith 2013, p. 146-147. Vernet 1992, p. 943. 

(47) Ibn Sīnā was renowned in the West not only as an authority of 
medicine but just as well as philosopher and alchemist. His fame 
was such that some works in alchemy may have been ascribed to 
him only to lend authority to the work in question. See illustration 
n° 1 on p. 56. 

(48) Kritzeck 1964. 

(49) d’Alverny and Vajda 1951.  

(50) With this aim in mind Raymundus Lullus (ca. 1232–ca. 1315, span. 
Ramon Llull) devoted much of his life campaigning for language 
teaching (Greek, Hebrew, Arabic und Syriac) in special schools and 
universities. Because without good mastery of their language it 
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dus, just as all the other translators, had to rely on what works were 
available locally and which of them were regarded as particularly 
valuable by scholars, who were educated in al-Andalus. His learned 
Mozarab collaborator Galippus (presumably from ar. Ġālib) may 
have had some influence on the selection as he certainly had on the 
translations themselves(43). Authors of importance in Andalusian view 
are described by Ṣāʿid b. Aḥmad al-Andalusī (1029-1070) in his 
Kitāb ṭabaqāt al-umam(44). It is mainly along these lines apparently 
that Gerardus and other translators in Spain were working.  

In contrast to the rather free translation practiced by Constantinus 
Africanus most other translators before the Renaissance including 
Gerardus rather followed the model of Boethius (ca. 480-524, fr. 
Boèce), who in his later translations of Greek philosophy favoured a 
faithful word-for-word translation to avoid any change of the origi-
nal. Medieval translators tried even to leave the sequence of words 
unchanged. This if applied to Greek rendered into Latin, might pro-
duce a text that is still quite easy to understand because both lan-
guages are related to Indo-European. But it was bound to produce a 
text rather difficult to understand when applied to a Semitic language 
like Arabic. Still medieval readers were used to this kind of transla-
tion into Latin and sometimes objected to a perhaps more elegant 
version which attempted to use a more classical Latin following Cice-
ro's (106-43 before our time, it. Cicerone, fr. Cicéron) model.  

In just the same way Gerardus created his Latin version called 
Canon medicinae of Kitāb al-qānūn fi 'ṭ-ṭibb, the medical compen-
dium composed in the East by Ibn Sīnā (980-1037, lat. Avicenna)(45) 
in the early 11th century. Copies of it reached al-Andalus only in the 

                                                            
(43) Burnett 2001, p. 253 f. 

(44) Arabic text with French translation reprinted in one volume, Ṣāʿid 
Ibn-Aḥmad al-Andalusī 1999. While some see Ṣāʿid as an excep-
tional thinker who described the development of science unbiased 
by religious views (Ragep 1994, p. 146), others understand him as 
treating the sciences and their origins in a way similar to the tracing 
of a ḥadīṯ by an isnād to the Prophet (Martinez-Gros 1965). 

(45) Goichon 1971.  



Werner Schwartz 
 

 

16 

himself translated well over seventy works from Arabic into Latin, 
including many works that were written in Arabic originally. Among 
those was the Kitāb ǧawāmiʿ ʿilm an-nuǧūm of al-Farġānī (9th cen-
tury, lat. Alfraganus) which he called Liber Alfragani continens ca-
pitula XXX. Just as a slightly earlier translation of the same book(39) it 
became very popular in the West because it was more easily accessi-
ble to the reader in astronomy and astrology than the Almagest. But 
there were subjects beyond the seven liberal arts, as Aristotelian natu-
ral philosophy and metaphysics. A work by al-Fārābī (d. 950, lat. 
Alfarabi), Iḥṣāʾ al-ʿulūm translated by Gerardus as Liber Alfarabii de 
scientiis, gave a list of works by Aristoteles or Aristotelian authors to 
be read for the different fields of philosophy. Gerardus tried to follow 
this as closely as possible(40). Sometimes however, he could not find 
an Arabic text of the work he was looking for(41). 

Looking at the long list of works translated by Gerardus Cremo-
nensis(42), among translations from Greek we read the titles of numer-
ous works that were written by Arabic authors. For the selection of 
these for translation al-Fārābī could not give any help. Instead Gerar-

                                                                                                                                          
learnt Arabic and acquired books when travelling to Antioch, ruled 
by the crusaders at that time, and in Norman Sicily, but seems to 
have translated astronomical tables of al-Ḫwarizmī and the Ele-
menta of Euclides (ca. 435-ca. 365 before our time) in Bath in 
England. The latter text became a textbook in medieval schools. 

(39) By Iohannes Hispalensis, who appears to have worked in Limia 
(modern Portugal) sometime between 1120 and 1140. Hasse 2006, 
p. 69.  

(40) Burnett 2001, p. 260 ff. and p. 287-288. As Thomas Ricklin has 
pointed out, this program of texts for study is corresponding in 
many ways with what the contemporary Jewish scholar Yôsef b. 
Yehûdah Ibn ʿAqnīn (ca. 1150-ca. 1220, born in Barcelona and 
living in Fes) is recommending in chapter 27 of his Ṭibb an-nufūs 
(Ibn ʿAqnīn 1873, p. 25 ff. /82 ff.). Ricklin 2006, p. 65-66. 

(41) As in the case of De causis proprietatum et elementorum, a Pseudo-
Aristotelian work; Burnett 2001, p. 256. 

(42) Burnett 2001, p. 276-281. 
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educated(36), private libraries with Arabic books were there to be dis-
covered. At that time the archbishops actively worked for making 
Toledo the centre of ecclesiastical organisation. They were of French 
origin and for some time they were successful in installing other 
Frenchmen as bishops around the country. Naturally it was their aim 
to introduce Latin as the language of church service against opposi-
tion by the Mozarabs. The latter, however, succeeded at least in 
maintaining their old Mozarabic rite.  

It was into this lively city of multiple and contrasting cultural cur-
rents that Gerardus Cremonensis came. He is attested as a cleric of 
the cathedral in 1157, 1174 and 1176. According to his associates and 
pupils his primary aim had been to find a copy of the Almagest, the 
Kitāb al-maǧisṭī of Claudius Ptolemaeus (2nd century, eng. Ptolemy, 
fr. Ptolémée, it. Tolomeo, ar. Baṭlamiyūs)(37). He did not only trans-
late the Kitāb al-maǧisṭī but discovered a lot of Arabic books that 
were of interest to him. As perhaps many scholars of his time he was 
aware that the Latins lacked many of the books which they needed 
for proper education. The program for monastic and cathedral schools 
as well as for the nascent universities was oriented toward the so-
called liberal arts: grammar, logic or dialectics, rhetoric and arithme-
tic, music, geometry, and astronomy. But many of the authors of an-
tiquity that were needed had not been transmitted. Now, Gerardus 
and others found much of what was missed in Arabic versions(38). He 
                                                            
(36) Among the Jews of this time who wrote in Arabic we can name 

Yehuda Halevi (1075 – 1141, ar. Yahūḏā al-Lāwī), famous Jewish 
poet and philosopher, and his book  in defence of the Jewish reli-
gion, Kitāb al-ḥuǧǧa wa-'d-dalīl fī nuṣrat ad-dīn aḏ-ḏalīl; it is gen-
erally known by the title of the Hebrew translation as Ṣefer ha-
khûzarî. The Arabic text was published in the 19th century; Yehuda 
Halevi 1887.  

(37) For the work of Gerardus and an edition of the report by his associ-
ates written after his death see Burnett 2001. 

(38) Gerardus had a predecessor in this respect in Adelardus Bathensis 
(ca. 1080-ca. 1152, eng. Adelard of Bath). As Charles Burnett 
writes (Burnett 2008/a), he "was a pioneer in introducing Arabic 
science into the Latin curriculum of the liberal arts". He must have 
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Looking at translations from Arabic into Latin and other languages 
including Hebrew(33) we observe a similarity with developments in 
the East. Muslim rulers and translators had an interest in knowing 
about the sciences of the ancients, medicine, philosophy, natural sci-
ence, mathematics, astronomy and astrology. But they did not care 
about the poetry, literature or religion of the ancients. This was par-
alleled mainly by medieval Europe, with some notable exceptions 
which we will mention in passing. Another parallel is the fact that all 
translating into their own language was done in the territory under 
their rule. Dag Nikolaus Hasse has aptly visualised this by showing a 
map of the Iberian Peninsula(34). The places where translators were 
working are seen to correlate with the phases of conquest by the 
Christians, moving from North to South. Men who took the initiative 
to translate were no natives from the peninsula as a rule. This may be 
explained only in part by assuming that the natives in the beginning 
still knew Arabic and needed no versions in Latin, a language they 
rarely understood.  

One of the foreigners who came to Spain is the Italian Gerardus 
Cremonensis (1114-1187)(35). He went to Toledo which had been 
taken by the king of Castilla and León in 1085, about fifty years be-
fore his arrival. There was a foreign, Frankish quarter in the city 
where he must have lived. While the great majority of the population 
was Mozarab, Arab and Jewish with Arabic as the language of the 

                                                                                                                                          
cal instrument; Regiomontanus 1544, p. 1; Lorch 1976, p. 32. For 
the only printing of Ǧābir's work see illustration n° 4 on p. 62 at the 
end of this paper. 

(33) In this article we cannot give anything but a passing mention to the 
role of Arabic science in Jewish communities. But we will speak of 
Hebrew translations as well as of Jews as collaborators in translat-
ing of course, which both played an important role for the transmis-
sion of Arabic works to the Latin world. The main reference for this 
topic still is Steinschneider 1893. 

(34) Hasse 2006, p. 70. 

(35) Burnett 2014.  
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new copy made it possible to improve the understanding of many 
botanical terms in this work and relate them to material known in al-
Andalus. The new translation was the work of a team: Ḥasdāi b. 
Šaprūt al-Israʾīlī (ca. 915-ca. 970, eng. Hasdai ibn Shaprut) worked 
with the Byzantine monk Nicolas and a number of physicians, one of 
whom came from Sicily and spoke Greek.  

From the middle of the 9th century the Umayyads of al-Andalus 
encouraged Muslim scholars to come to their court and had books 
from the East brought to support the sciences. It is remarkable that 
the "Golden Age of the exact sciences" in al-Andalus came about 
only after the end of the caliphate (1031) and the loss of political 
unity(31). In this period of half a century when Muslim Spain and 
Portugal were split up under the Mulūk aṭ-Ṭawāʾif (span. reyes de 
taifas), contact to the Muslim East weakened but at the same time an 
independent cultural development flourished. Ibn Muʿāḏ al-Ǧaiyānī 
(d. 1093), distinguished astronomer and mathematician in Jaèn (ar. 
Ǧaiyān), may serve as an example. He was one of the rare Andalusi 
authors who read and further developed important Eastern works on 
geometry. In his Kitāb maǧhūlāt qisī al-kurā he wrote about spherical 
trigonometry and demonstrated that he knew al-Bīrūnī (d. ca. 1048) 
and other Eastern contemporaries. As this book was not translated 
into any European language its author remained unknown among 
Latin Christians. But they learnt about his trigonometry through what 
Ǧābir b. Aflaḥ (lived around 1150, lat. Geber filius Affla) incorpo-
rated from it into his Iṣlāḥ al-Maǧisṭī (lat. Astronomia Gebri or Liber 
Geber super Almagesti). Regiomontanus (1436-1476) in his De tri-
angulis, written in the second half of the 15th century, followed the 
Liber Geber closely without mentioning his source(32). 

                                                                                                                                          
De materia medica was made by Ḥunain b. Isḥāq. Modern research 
agreed that the latter produced an Arabic version as well but this is 
likely now to be an erroneous assumption; see Ullmann and Degen 
2009. 

(31) Samsó 1992, p. 973.  

(32) Hasse 2016, p. 368. See Suter 1965. Regiomontanus, however, 
mentioned Ǧābir b. Aflaḥ as the author of an important astronomi-
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Iraq and Iran. Only very few Latin works are known to have been 
translated into Arabic(25), most of them for Christian readers. These 
Christians, whom we call Mozarabs today (span. mozárabes from ar. 
mustaʿrab), spoke an Arabic dialect with much Romance influence 
und used Arabic when writing. There are only few traces showing 
influence of translations from Latin on Arabic authors(26). A singular 
event took place at the time of the Umayyad Amīr ʿAbd ar-Raḥmān II 
(822-852). According to Ibn Ǧulǧul (943-987)(27), a Byzantine 
delegation arrived in Córdoba carrying valuable presents, among 
them a copy of the Historiae of Paulus Orosius (ca. 385-418, 
Hurūšiyūš)(28) and Dioscorides' (ca. 40-90, ar. Dīsqūrīdis) De materia 
medica in Greek(29). The latter work of pharmacology had been the 
most influential of its kind during antiquity, Galenus (ca. 129-216) 
contributing much to popularize it. Together with other scientific 
works from the Abbasid East an Arabic version of the De materia 
medica(30) had been available at that time already in Córdoba. But this 

                                                            
(25) Burnett 1992, p. 1037. 

(26) The Arabic version of Columella's (4-ca. 70) De re rustica seems to 
be lost, but there are elements of this work in agricultural literature 
of al-Andalus written in the 11th and 12th centuries; see Colin 
1965. 

(27) As cited by Ibn Abī Uṣaibiʿa 1884, vol. 2, p. 47. See Meyerhof 
1933. 

(28) This was a Latin text presumably, because we have no report of a 
Greek version. For late uses of an Arabic version see Penelas 2001, 
in particular al-Maqrīzī and Ibn Ḫaldūn. The latter is citing 
Hurūšiyūš as his source more than 50 times; see Ibn Ḫaldūn 2013. 
The Arabic version that Ibn Ḫaldūn was using had been reworked 
to include elements taken from other authors; see Penelas 2001, p. 
26 for a short paragraph taken from the Etymologiae of Isidorus 
Hispalensis (d. 636). 

(29) Meyerhof 1935, p. 8 ff.  

(30) According to Ibn Ǧulǧul, cited by Ibn Abī Uṣaibiʿa (first repro-
duced in French by Silvestre de Sacy, app. II to Baġdādī 1810), this 
was the translation made by Iṣṭafān b. Bāsil. A Syriac translation of 
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Arabic author's name the work was understood to be Constantinus' 
own. He did the same with most treatises of Arabic origin. Some of 
those gained importance for medical teaching in Salerno and later in 
the universities from the 12th century onwards such as the Kitāb zād 
al-musāfir wa-qūt al-ḥāḍir written by Ibn al-Ǧazzār which he called 
Viaticum in Latin. He translated only the first part of the medical 
handbook called Kāmil aṣ-ṣināʿa aṭ-ṭibbīya by ʿAlī b. al-ʿAbbās al-
Maǧūsī (d. ca. 990, lat. Haly filius Abbas)(23) in his Latin version 
named Pantegni but added to it extracts from other Arabic sources, 
again without naming the authors. The only Arabic author that ap-
pears in his translations by name is Isḥāq al-Isrāʾīlī, of whom three 
works were published in Latin, Kitāb al-ḥummayāt (De febribus), 
Kitāb al-baul (De urinis), and Kitāb al-aġḏiya (De dietis universali-
bus et particularibus). Constantinus Africanus practiced a method of 
rather free translation, giving the sense of the work in question rather 
than following its wording closely. He even left out and added pas-
sages perhaps to render the text more readable and complete in his 
view. In spite of this most of his translations were well received and 
widely read during the Middle Ages.  

V 

Let us look further west to developments on the Iberian Peninsula. 
In al-Andalus(24) there is nothing comparable to the translation move-
ment of Abbasid times. This may easily be explained by the low level 
of education on the Peninsula prior to the Muslim conquest, which 
cannot be compared to what the Arabs discovered in Egypt, Syria, 

                                                                                                                                          
a number of earlier Arabic authors had written. Ullmann 1970, p. 
73 and 125 f. See also Rufus of Ephesus 2008, ed. by Pormann. 

(23) This work is also known as al-Kitāb al-Malakī because of its being 
dedicated to the Buyid ruler ʿAḍud ad-Daula in Šīrāz. Stephanus 
Antiochus (eng. Stephen of Antioch) later made a complete transla-
tion with the title Liber regalis or Regalis dispositio. See Micheau 
2009. 

(24) In this article al-Andalus designates the regions under Muslim rule, 
while Spain is used to designate those under Christian rule. 
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1098)(17) came to Southern Italy which at that time was under Nor-
man rule. He became a monk in Monte Cassino where he translated 
both from Greek and from Arabic. The Monte Cassino monastery 
library has preserved a ninth century codex which contains a number 
of Greek medical writings(18). It is possible that Constantinus used 
precisely this codex when translating works attributed to Hippocrates 
(d. ca. 379 before our time, ar. Buqrāṭ)(19) and Galenus (ca. 129-216, 
gr. Galenos, ar. Ǧālīnūs, it. Galeno, fr. Galien, eng. and ger. Ga-
len)(20). For Arabic sources he must have relied on books procured 
from libraries of once Muslim Sicily or from North Africa. Modern 
research seems to agree that Constantinus must have learnt medicine 
at al-Qairawān and found those books there(21). 

One of the best known works that Constantinus translated from 
Arabic to Latin under the title De melancholia is the Maqāla fi 'l-
mālīḫūliyā by Isḥāq ibn ʿImrān(22). Because he failed to mention the 

                                                            
(17) Because of conflicting and partly legendary reports about Con-

stantinus in historic sources it is not possible to gain a coherent 
picture of his biography. Compare the entries under Constantinus 
Africanus in the 2nd and 3rd editions of the Encyclopaedia of Islam 
(Ben Yahia 1965 and Jacquart 2011) and the literature cited there. 
For a rather convincing discussion see Kristeller 1945, p. 151 ff. 

(18) Creutz 1929, p. 24. 

(19) For works by Hippocrates or works attributed to him see Fichtner 
2016/b; Strohmaier 2017/a. 

(20) Just as for Hippocrates there is an exhaustive bibliography for Gale-
nus; Fichtner 2016/a. 

(21) This is rather unlikely because the formerly rich and populous capi-
tal city of al-Qairawān, already weakened by wars had been sacked 
and plundered by Arab bedouin in 1054. This marked the end of the 
preponderant role it had played since the Muslim conquest. Instead 
it is well possible that Constantinus found his books at Tunis which 
took over from al-Qairawān as the centre of Ifrīqiya at that time. 

(22) This is a development of the doctrine of medical melancholy about 
which Rufus of Ephesus (lived around 100, ar. Rūfus al-Afsīsī) and 
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East, we read about a royal library (bait al-ḥikma, lit. house of wis-
dom) in the Aghlabid capital al-Qairawān(15) (fr. Kairouan) that may 
well have contained books on philosophy and astrology, the sciences 
for which the ruler Ibrāhīm II (874-902) had a special interest(16). The 
Ismaili Fatimids who followed the Aghlabids as rulers of Ifrīqiya 
(909-972) are known to have had a sincere interest in the sciences as 
well.  

IV 

Only shortly before, the last of the Aghlabids, Ziyādat Allāh III 
(903-909) had invited Isḥāq b. ʿImrān (d. ca. 909), a physician from 
Baghdad, to work at his court. After the advent of the Fatimids we 
see two more well-known physicians working in al-Qairawān, Isḥāq 
ibn Sulaimān al-Isrāʾīlī (d. ca. 932, lat. Isaac Israeli), pupil of Isḥāq 
ibn ʿImrān, and Ibn al-Ǧazzār (d. ca. 980), in his turn pupil of Isḥāq 
b. Sulaimān.  

Their writings or major elements taken from them were among the 
first to be translated into Latin und thus came available to Latin read-
ers. A native from North Africa, Constantinus Africanus (d. before 

                                                            
(15) Or possibly in this dynasty's residence ar-Raqqāda which is situated 

not far from al-Qairawān to the southwest. 

(16) ʿAbd al-Wahhāb 1965. The author argues that this Bait al-ḥikma 
was a kind of university like its Abbasid namesake, however there 
is no proof of this in the sources. Compare Gutas and van Bladel 
2017 in EI3 who strongly argue against describing this princely 
library of the caliphs ar-Rašīd (r. 786–809) and al-Maʾmūn (r. 812–
833) as an academy, a school for the study of the ancient sciences 
and institute of translation. They identify the British orientalist De 
Lacy O'Leary (1872-1957) as being the first to formulate this the-
ory unsupported by any historic source. Other influential oriental-
ists were quick to follow this, since it offered a seemingly good ex-
planation for the tremendous achievements in translation work and 
the parallel scholarly activity. The discussion is ongoing. 
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fore, exclude the contribution of Greek writers of antiquity when we 
deal with the transfer of Arabic science. Indeed the high esteem in 
which Greek authors were held by the Romans was inherited by what 
we call the Latin West. 

III 

Under the favourable conditions created by the patronage of the 
early Abbasid caliphs and continuing into the tenth century, the broad 
translation movement started, which we are used to connect to the 
names of such famous scholars as al-Ḥaǧǧāǧ b. Yūsuf b. Maṭar, Ibn 
Māsawaih, Ḥunain b. Isḥāq, his son Isḥāq b. Ḥunain and many others. 
An enormous number of works from Greek heritage was translated. 
Generally speaking, we can say that all that was there in late antiquity 
became available in Arabic. Together with works by scholars writing 
in Arabic this constituted the starting point for the enormous devel-
opment of the sciences in the Muslim world. A number of works that 
have not passed on to us in Greek manuscript are known to us only 
from their Arabic versions(13). The focus in the translation movement 
was on natural sciences and on Galenic medicine. Aristoteles (384-
322 before our age, ar. Arisṭū or Arisṭūṭālīs, eng. Aristotle, fr. Aris-
tote) was held in highest esteem, his philosophy and other works re-
ceived more attention in Arabic than they had in Greek antiquity(14).  

With the expansion of Muslim rule from North Africa to the Ibe-
rian peninsula, to Sicily and part of Southern Italy the first scholarly 
activities are naturally tied to Islamic studies, Qurʾān, Tafsīr, Ḥadīṯ, 
Fiqh and what relates to these, such as Arabic language and literature 
which are needed to correctly understand the text of revelation. But 
not much later than the translation movement got underway in the 

                                                            
(13) Mavroudi  2002 has pointed to a fact illustrating the importance of 

the Greek-to-Arabic translation movement, namely that contempo-
rary scholars in Byzantium used Arabic versions of Greek science 
to translate them back into Greek. See also Gutas 2005, p. 609 f. for 
his review of Mavroudi 2002. 

(14) Strohmaier 2010; I am referring to this paper as republished in 
Strohmaier 2012, p. 2. 
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Egypt(7) prove that some knowledge of Greek survived until that 
time(8). For special purposes such as religious literature Greek was 
used even longer. Except for such restricted uses, there is no doubt 
that Greek was no longer the language of science and literature(9). 
Translations of Greek works of antiquity were made into Syriac at 
least since the sixth century. Demand for Syriac translations did not 
cease altogether even when, under Abbasid rule, the major movement 
of translating into Arabic had started. Obviously there were members 
of the Christian community in Baghdad of the ninth century for 
whom a text in Syriac remained more accessible than one in Arabic. 
At this time though, Arabic had taken over as the main language of 
profane science with Syriac being reduced mainly to the role of an 
intermediate(10) when direct translation from Greek was beyond the 
reach of the translator.  

Indeed, for translating science of the "ancients" (ʿulūm al-awāʾil or 
ʿulūm al-qudamāʾ) to Arabic one had to rely on scholars, who were 
still in touch with their Syrian cultural background or with Hellenism. 
For them contact to Byzantium was nothing extraordinary. For find-
ing Greek works, they could rely on what was available in Syria or 
Egypt, as is exemplified for the 9th century by the famous Ḥunain b. 
Isḥāq (808-873, lat. Iohannitius), himself a Christian Arab probably 
from al-Ḥīra(11). For Arabic scholars who had an interest in science 
and philosophy, whatever their religious or ethnic background, the 
Greek heritage of the lands now under the rule of Islam became part 
of their own heritage. Some would even say that there existed "an 
uninterrupted tradition"(12). 

Many works originally written in Greek, mainly from science and 
philosophy, reached the medieval West in Arabic. We cannot there-
                                                            
(7) See van Berkel 2013. 

(8) This is similar to Coptic, the language of Christians in Egypt which 
is not dealt with in this article. 

(9) Mavroudi 2015. 

(10) Baumstark 1922, p. 227 ff.  

(11) Strohmaier 2017/b. 

(12) This is the wording of Strohmaier 2003, p. 119. 
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solution of the empire and the decline of urban civilisation brought 
about a situation where reading and writing was rarely used by others 
than Christian clerics, priests and monks. They never lost this ability 
because reading the Bible was central to their office. The monks 
cared to copy the holy scriptures and other religious texts such as the 
works of the Church Fathers for their own use and that of coming 
generations. Thanks to monasteries and their libraries also works of 
non-religious content, some of them Greek, dating back to antiquity 
were preserved. But there was not much knowledge of Greek in the 
Middle Ages, except for parts of Southern Italy with Sicily, where a 
population of Greek origin lived alongside other ethnic groups(4). 
Even though Greek works survived in the original language in the 
West, scholars had to rely on translations mostly when they wanted to 
read and understand them(5). 

II 

During the reign of ʿAbd al-Malik b. Marwān (r. 685-705) Per-
sian(6) and Greek had officially been replaced by Arabic in the admin-
istration of the central lands of the Caliphate. But documents in 
Greek dating toward the end of the eighth century that are found in 

                                                            
(4) Greek colonies existed there since the eighth century before our 

time. 

(5) For a concise description of translating Greek works from the Mid-
dle Ages up to the Renaissance see Kuhlmann 2015. 

(6) For the sake of brevity and in spite of its importance for Muslim 
culture, I will not deal with the Persian heritage here, nor with the 
Indian, because the transmission of knowledge to the West happened 
in Arabic. As an example we can name Abū Maʿšar Ǧaʿfar b. 
Muḥammad b. ʿUmar al-Balḫī (787–886 AD, lat. Albumasar), who 
lived in Baghdad and wrote in Arabic the works that came to be 
known in the West. He was of Iranian origin and "the most influen-
tial and best-known astrologer of both the Arabic and Latin worlds" 
(Hasse), who incorporated much from the intellectual heritage of his 
native country in his works. See Burnett 2007 and Hasse 2016, p. 
326. 
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to be disregarded that historic as well as modern authors are children 
of their time and environment, subject to currents of thinking, reli-
gious, national or scientific. Such currents of their time and their per-
sonal attitudes have an influence on the selection of topics of research 
just as well as on the adoption of theories or theses, of certain values 
or their rejection. Only in looking back at historic developments we 
may have a chance to understand the scientific content of a work and 
make a judgement about what it has contributed to the advancement 
and spreading of science.  

Arabic has been the language of literature in which Europeans of 
the Middle Ages discovered numerous works of scientific 
knowledge. Why Arabic? Why did medieval scholars not use Greek 
or Latin works before turning to works written in Arabic, the lan-
guage of their enemies on the Iberian Peninsula and Sicily as well as 
in the East since the crusades? A short answer is, because only a 
trickle of scientific knowledge was available in Greek and knowledge 
of this language was scarce. Did they know Arabic then? Not really, 
with a few exceptions even the well-known 'translators' of the 12th 
century had no sufficient ability to read and understand Arabic text 
without help from others.  

Sometime after the advent of Islam, Arabic had become the me-
dium to transmit the works written or translated by scholars whatever 
their ethnic or religious background. The Arabic language had super-
seded Greek as the language of science and learning around the East-
ern Mediterranean. We know that Greek had had this role before, in 
Hellenic and Roman times, and continued to be used under Byzantine 
rule. In the centre of the Roman Empire too, the Greek language had 
never ceased to be regarded as the language of learning(3). Thus only 
a relatively small amount of Greek works was translated into Latin 
until late antiquity.  

In Western Europe, which had been part of the Roman Empire for 
centuries and used Latin as the language of communication, the dis-

                                                            
(3) The Greek scholar Galenus (ca. 129-216), perhaps the most prolific 

writer of antiquity, spent many years in Rome but he wrote all his 
works in Greek, not Latin. 
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I 

Shall we talk about Arabic(1) science, science of the Arabs or 
about science in the world of Islam, Muslim science? In reference to 
discussions among Muslims Roshdi Rashed says, "Everybody knows 
that this question has been able and still is able to provoke opinions, 
which for the most part, have no relation to science and its history. 
The answers often are nothing but an echo of national or religious 
antagonism, sometimes open, sometimes concealed"(2). In the present 
article we will look at the transmission of scientific works through 
Arabic language and therefore can leave aside differences of opinion 
among contemporary Muslim nations. Nonetheless, it is a fact never 
                                                            
Note: Arabic is transliterated conforming to the predominant rule in 

modern research library catalogues in Europe. Medieval names are 
written as they are common in Latin texts of their time; where 
deemed necessary their equivalents in modern European languages 
are given. Names may be a source of confusion and error because 
according to the language or taste of historic and modern authors 
many variants may exist. Several attempts have been made to over-
come this of which I want to cite only two because they allow all 
languages and all scripts: The CERL Thesaurus  
(https://thesaurus.cerl.org/) and the Virtual International Authority 
File VIAF (http://viaf.org/). Both are living resources created from 
data derived from multiple databases; there may be duplicate entries 
and errors that can be resolved only over time. Finally and for con-
venience, by al-Andalus we denote the areas of the Iberian Peninsula 
under Muslim rule and by Spain the areas under Christian rule. 

(1) Writing this article in English we can use Arabic to designate the 
language or literature in contrast to the less specific term Arab. Most 
other languages of present-day Europe and the Middle East have 
only one word and cannot easily differentiate between Arabic and 
Arab, thus leaving more room for ambiguity and misunderstanding. 
In the Arabic version of this article (p. 111 ff.) ʿarabī has to be un-
derstood as ʿarabī al-luġa generally. 

(2) In his preface to Allard 1992, the edition of early Latin translations 
of al-Ḫwārizmī (ca. 780-ca. 850, lat. Algorizmi). 
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The article follows the main steps in the movement of sci-
entific works and ideas from the Muslim East to the Muslim 
West and further on to Latin Europe. Of the numerous medi-
eval scholars and their works only a few can be mentioned. 
The main phases in the transfer of knowledge, however, and 
its reception are briefly described in their historic context. 
Today we know more about this transfer than only a few dec-
ades ago. At the same time, it seems to be more difficult than 
before to assess the influence Arabic works of science had on 
the advance of European science and technology in early 
modern Europe. The reason for such a difficulty is the tre-
mendous increase in information gained from ongoing re-
search. This adds to the complexity of the picture that we try 
to draw of this development. The present article gives a con-
cise but selective overview of recent research published in 
European languages. 

                                                            
 Georg-August-Universität Göttingen, Germany.  

For the Arabic translation see p. 111 ff. 
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