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  قدمةم
تناول عدد من الباحث بالدرس الرتاث العر 

ا عند نقط عديدة تتعلق بإشكاليات اإلسالمي ووقفوً 
ا  تتجاوز تلك الدراسات النظرة السلبية محورية وأحيانً 

ملوروث حضاري استفادت منه اإلنسانية يف شتى 
صفت ذلك الرتاث نادرة املجاالت وتعد الدراسات التي أن

يف البحوث املتعددة التي صدرت يف مناطق عدة 
كن  من العا وإن كانت مختلف اآلراء متعددة وال 
للباحث أن يقف عند رأي موحد فإن تلك املواقف قد 
عربت عنها "روح العرص" الذي أنتج استنتاجات ال تعدو 

ا أن تكون سوى نزوات مغال فيها من قبل ما أحيانً 
.يعر    ف باملسترشق أو املستعرب

نتناول يف هذا الصدد عمل ألحد الكتاب األسبان 
عىل أيدي  اإلسبانيةالذي تر ب رفوف املكتبات 

ا مسترشقي بلده الذين كانت لهم رؤى متضاربة أحيانً 
من فرتة إىل أخرى حسب األوضاع التي سادت أسبانيا 

ع عرش من القرن التاس يف الفرتة املعارصة ابتداءً 

ا يف القرن املوايل (العرشين) وأصبحت أك انفتاحً 
ومن تلك األوضاع  يجد املؤلف نفسه خارج منظومة 
م  اإلقصاء واالتهام والتهميش ولعل عدم االهت
ؤلفه كان من ب املسائل التي أرقت صاحب الكتاب 
ومثل تلك الحالة ال تشذ عن القاعدة العامة للفكر 

رؤى إنسانية رفضت بوتقة االنغالق الغر الذي حجب 
ا يف ظل وإقصاء اآلخر ولعل إعالن أسبانيا مؤخًر 

ئة سنة عىل وفاة ابن خلدون، أن  رور ست االحتفال 
سبانية ما هي إال رؤية مضادة إ ذلك الفذ كان ذو جذور 

ا يف األوساط اليمينية األسبانية وتبدو ملا يزال سائدً 
ثابة ردة فعل ال تخلو من مبالغة  تلك الفكرة 

وإيديولوجية سياسية عرفت مكامن الضعف يف 
  العرب التي ندد بها ابن خلدون نفسه.

ضمن هذا السياق املحفوف باالنزالقات املعرفية 
ا دفتيه للقراءة املتأنية وفاتحً  ا قابالًا علميً نقدم كتابً 

الرغم أن الكتاب إيجا عىل للتأويل والنقاش، ف
ي من بالنسبة للقارئ العر  "املنفعل" إال أنه أكاد
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أعىل طراز فكل محاولة لتبني أفكار املؤلف يجب أن 
تؤخذ بروية وحكمة ال تخرج من خانة التاريخ الذي هو 

  فينا ونحن منه.

 :   التقديم املادي للكتابأوالً
للنص  ٣٥٢( صفحة. ٤٠٠: ما يناهز عدد الصفحات

  والبقية للمالحق والهوامش)
  فصول تتوزع كالتايل: ١٠ عدد الفصول

  الفصل األول: مقدمة تاريخية
:   مالمح اإلرث القديم يف العا العر الفصل الثا
  تقنيات الرتجمة :الفصل الثالث

  الفصل الرابع: العلوم خالل القرن العارش والحادي عرش
  الفصل الخامس: العلوم يف القرن الثا عرش

  علوم القرن الثا عرش: الفصل السادس
  الفصل السابع: العلوم يف القرن الثالث عرش

  من القرن الثالث عرش العلوم ابتداءً  :الفصل الثامن
  الفصل التاسع: العلوم من بداية القرن الثالث عرش

  والفن واألدب :الفصل العارش: األسبان العرب
  

  محتويات الكتابثانًيا: 
  املدخل

قدم املؤلف كتابه بقوله: "هذا العمل هو ترجمة 
مت  وعنوانه األصيل  ١٩٧٤سنة  إنجازهللكتاب الذي أ

سبانية العربية يف الرشق والغرب" ونرش :"الثقافة اإل 
وتأخر نرشه ألسباب عديدة وذكر صاحب  ١٩٧٨سنة 

 ١٩٨٤- ١٩٧٤الكتاب أنه عىل امتداد الفرتة املرتاوحة ب 
ت الجديدة وبالرغم من قلتها فقد هناك عديد الكتابا

استفدت منها عىل حد قوله وذلك قصد اإلضافة 
ملحتوى مؤلفه ونفس املالحظة تنطبق عىل 
البيليوغرافيا املتصلة باملواضيع التي عرضت يف 
الكتاب لذلك قام املؤلف ببعض التعديالت يف 
كن للقارئ أن يتفطن إىل  املواضيع والهوامش و

  عناء.تلك اإلضافات دون 
  هيد

ا تدين به الثقافة  يزعم هذا الكتاب القيام بكشف 
لعرب أسبانيا وبالنسبة للفظ عرب فإنها ال تحيل بالنسبة 
ا تحيل  ه إىل عرق أو ديانة وإ للمؤلف عىل حد تعب
عىل اللغة التي استعملها العرب والفرس والرتك 

سبان يف العرص الوسيط والتي كانت قد واليهود واإل 
مت يف انتقال املعارف املختلفة من الفرتة ساه

ة  إىل العا اإلسالمي -الكالسيكية والرشقية–القد
ويكفي أن "أش عىل سبيل املثال إىل انتقال العلوم 
ت  الصحيحة وعلم الجرب إىل الغرب عن طريق الرتج

وقد ساهمت تلك  romaneالالتينية واللغة الرومانية 
إن ما ذكر  تي عرفتها أوربا.العلوم يف حركة النهضة ال

كن القيام بإحصاء النصوص العلمية التي  مجرد مثال 
وأش  إلسبانياتم نرشها حتى نعلم ما يدين به الغرب 

أن املشكل املتعلق باملؤلف ثانوي بالنسبة يل 
حتويات املؤلفات التي كتبت يف  ولكني أهتم 

ا الحقً  أسبانيا أو تم نقلها عن طريق أسبانيا وسنتب
ا بالكيمياء بشكل محسوس كيف أن معارف عديدة بدءً 

إىل املالحة يف أعايل البحار  عىل سبيل املثال وصوالً
  انتقلت إىل أوربا.

  )١(الفصل األول: مقدمة تاريخية
*نشأة اإلسالم: تعرض املؤلف إىل الصعوبات 
األوىل التي حفت بنرش الدين الجديد ثم انتصار الرسول 
عىل أعدائه وقام يف األثناء االتصال بالعا الخارجي 
عن طريق "السفراء" للتعريف باملبادئ الجديدة التي 
أ بها إىل كل من بالد فارس وبيزنطة والحبشة وأثار 

ا كان يف األثناء املؤل ف أن الرسول  يكن أميا وإ
ا عند عىل معرفة بالحساب والكتابة باعتبار أنه كان تاجًر 

  ا زوجته.خديجة بنت خويلد التي ستصبح الحقً 
م وكان قوام عدد ٧٤٠و ٧١٢تم غزو أسبانيا سنة 

مقاتل ومع تتابع السن  ٤٠٫٠٠٠و ٣٠الجيش يرتاوح ب 
التأث يف  كنت تلك املجموعة التي استقرت من

ا ا هامً الواقع األسبا وشهدت مرحلة التعريب تقدمً 
خاصة خالل القرن العارش امليالدي حيث شهدت 

ية لهيمنة ا واسعً العربية انتشارً  ا يف الجزيرة األيب
طبقة سياسية لها ثقافة عربية منذ القرن التاسع 

ا وتدعم ا مطردً امليالدي كان ذلك التأث يشهد تطورً 
ص يف القرن املوايل (العارش امليالدي) بشكل خا

  )٢(عىل حساب الثقافة األسبانية.
ثل الدعامة  إن األسلمة يف أسبانيا إذن كانت 
املبارشة للتعريب وبالنسبة لسلطة الثقافة التي كانت 
نصف مرشقية فحسب فقد مكثت يف البداية يف 
األدب ثم مجال العلوم بشتى أنواعها فإذا كانت 

وىل محلية الطابع خالصة وهي التي الثقافة األ 
اعتمدت منذ نشأتها عىل الشعر الذي كانت له حيويته 
املذهلة عىل نهري دجلة والفرات خالل القرن 
السادس امليالدي فإن الثقافة العربية الثانية كانت 
ة و يكن  رة الرتجمة والدراسة للمؤلفات القد

د التعب ذلك مخجال أبدا بالنسبة إىل املسلم وعن
ا يستعملون اللغة العربية تارك  عن آرائهم كانوا دا
إىل الخلف األصول واملصادر التي استندوا إليها مه 
كان مرجعها وكانت اللغة العربية قد أبقت جنبا إىل 
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جنب لغات أخرى مختلفة عنها مثل اللغة الفارسية 
  والسنسكرية واليونانية واللغة الالتينية يف أسبانيا.

وقد أشارت الرسالة الواحدة والعرشين إلخوان 
الصفاء (نهاية القرن العارش امليالدي) أن اليوناني 
قد أخذوا الحكمة من املرصي واليهود واعرتف 
املرتجم العرب الكبار خالل القرن التاسع امليالدي 
بالدين الذي عليهم تجاه اليونان والفرس والالتيني 

  دون أي مركب نقص.
ت الثقافة العربية يف البداية ذات نزعة كان

ولكن ستتحول تلك النزعة مع  syncrétismeتوفيقية 
التطور التاريخي ونجد ذلك املنحى التوفيقي يف 
ة الذي نجد به تجسيدات  اآلثار املتبقية يف قرص عم
للملوك واألباطرة الذين هزموا من قبل املسلم 

تلك املنحوتات  ومن بينهم امللك رودريق ك نش أن
 قد أبقت عىل الطابع البيزنطي الخالص.

  )٣(:العباسيون
خالل القرن العارش امليالدي ظهرت الفرق الكالمية 
وكانت حلقات الدروس التي يقوم بها الكالميون 

ختلف مللهم (السنة،  الشيعة، يحرضها املسلمون 
الخوارج...) باإلضافة إىل املاديون وامللحدون واليهود 
واملسيحيون وبكلمة جامعة كل ممثيل الديانات 

مها الذي يتصدرها التوحيدية وكان لكل فرقة زعي
للدفاع عن فكرهم وآرائهم وكان كل دخل شخص إىل 
عات يقف الحضور احرتاما وإجالال له وقبل  قاعة االجت
أن يبدأ الجدل يتدخل أحد الحارضين من غ املسلم 
 ويبادر بالكلمة التالية:" اجتمعنا اليوم للنقاش/

ا ي وجد للمجادلة أنتم أيها املسلمون ال تهاجموننا 
ا ذكره رسولكم تقبلونا بحجج تستند  يف كتابكم أو 
ع  إىل العقل اإلنسا وكانت تلك الوضعية تقبل باإلج

  والرتحيب".
في يتعلق بالسلطة الجديدة (العباسية)  تكن 
قادرة عىل القيام بحروب توسع جديدة ولذلك اقترصت 

التي  اإلمرباطوريةعىل رتق الصدع للحلول دون تفكك 
ولت إىل فسيفساء من الدول املستقلة يف كل من تح

أسبانيا واملغرب وتونس وبالد فارس وهي نواتات 
ألقليات وكانت يف بعض األحيان تستند إىل العنف 
فنجد منهم القرامطة والعبيد الزنوج الذين هددوا 
أركان الدولة مثل قام بذلك سبارتكيس يف القرن 

لشيعة إىل ذرية األول امليالدي ضد روما، واجتمع ا
عيل ابن طالب ونجحوا يف الوصول إىل السلطة يف 

ويف فرتة املعز لدين الله ) م٩٠٩هـ/٢٩٦(تونس سنة 
الفاطمي سينتقلون إىل مرص ويبسطون نفوذهم 
عىل جزء من سوريا وكانت تلك االنتصارات قد ساهمت 

يف تأسيس القاهرة التي عوضت الفسطاط العاصمة 
ة.   القد

  )٤(ة العربيةنشأة الثقاف
خالل القرن األول ليس هناك من املسلم 
سوى عدد قليل يحسن الكتابة باللغة العربية وبقي 
هناك العديد من الذين دخلوا اإلسالم يكتبون بلغتهم 
األصلية بدون صعوبات تذكر وبقي املسلمون 
منشغلون بعمليات التوسع لإلمرباطورية الجديدة 

لق باللغة التي وكانوا ال يعلمون إال القليل في يتع
استعملت يف اإلدارة ويف الوثائق الرسمية وكانت 
وقراطية تس بشكل مقبول ويف نهاية القرن  الب
السابع امليالدي عندما مست حروب الفتح نهايتها 
بدأت الوثائق الرسمية تكتب باليونانية جنبا إىل جنب مع 

  اللغة العربية يف الوثائق الرسمية.
ن الزاوية املدنية يف وإذا كانت املسألة م

ل  ل الكتابة ليست لها انعكاسات يف استع استع
اللغة األجنبية يف اإلدارة فلم يكن ذلك املسار هو 
ا نسخ  نفسه يف امليدان الديني ولذلك كان يتم دا
القرآن وكتابته باللغة العربية وحتى اليوم ال يسمح 

للسنة  بكتابة القرآن بغ اللغة التي جاء بها وبالنسبة
 Michnaتوافق املشنة -الدينية (العادات الدينية)

اليهودية والعادات املتبعة من قبل آباء الكنيسة لدى 
فكانت تنقل شفويا من اللسان إىل األذن -املسيحي

عرب األجيال قبل أن يقوم بتثبيتها كتابيا (أو عن طريق 
الكتابة) وكانت كذلك عن طريق اللغة العربية منذ 
النصف الثا من القرن التاسع امليالدي بفضل 

رسيعة يف الرشق باإلضافة إىل عمليات التعريب ال
  استخدام الورق.

وألجل الحفاظ عىل أصالة تلك العادات، الحديث، 
قام املسلمون بخلق منظومة تتعلق بنقد النص 
وتتمثل تلك الطريقة في سمي باإلسناد لكل الذين 
قاموا بنقل النص يعني قبل عرض املحتوى كان من 

ل الحديث الرضوري اإلشارة إىل اسم الشخص الذي نق
ثم من أخذ عنه إىل غاية الوصول إىل الخرب الذي نقل 
عن الرسول أو أحد الصحابة وانتقلت تلك الطريقة من 
القاموس الديني إىل مجاالت أخرى لها صبغة أدبية 
وهي مؤلفات الطبقات (األجيال) التي اهتمت بكل 
الشخصيات التي روت األخبار ملعرفة مدى صدق الخرب 

انت تلك الشخصيات السابقة التي روي املنقول وهل ك
ا وقع أو ما حدث وكان ذلك  عنها عىل معرفة 
التقليد قد بقي من القرن الثامن امليالدي إىل القرن 

  الثا عرش امليالدي.
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ا يف العلوم مثل الرياضيات ونجد صدى ذلك أيضً 
ء الفلك النوبخت ٧٦٢وعلم الفلك يف سنة  م كان عل
صلت الحفاظ عىل نفس اإلرث ك وهي عائلة علمية وا

م) ٨١٥نش إىل ما شاء الله (املتوىف حوايل سنة 
وهو يهودي قد يكون أصيل مرص اعتنق اإلسالم الذي 
أشار إىل عالقة النجوم بتخطيط مدينة بغداد وفي 
يتعلق بالكتب التالية فقد وجدت يف أسبانيا يف القرن 

ري وكان العارش ويف نفس الفرتة ظهرت عائلة الفزا
األب يدعى إبراهيم واالبن محمد الذي تويف حوايل 

م واحتكرا ترجمة املؤلفات العلمية من ٨٠٦
السنسكرية وقاما بوضع أول إسطرالب وكان كل ذلك 
يف عالقة بهارون الرشيد واملأمون وعند تأسيس بيت 

(تويف  الحكمة كان عا الفلك يحيى بن عيل منصور
ا أغلب الوجوه م) وعىل رأسه٨٣٢هـ/٢١٧سنة 

العلمية يف تلك الفرتة مثل كان عليه الحال زمن 
الفرتة الهيلنستية يف مكتبة ومتحف اإلسكندرية وكان 

ا لكل كتاب مرتجم وزنه ذهبا مثل املأمون يدفع ذهبً 
  أشار إىل ذلك حن ابن إسحاق.

كن ذكر الخوارزمي(املتوىف  ء  ومن ب العل
جال الرياضيات علم الجرب م) الذي أبدع يف م٨٤٥سنة 

وعلم الفلك (الحساب عىل الشاكلة الهندية) ومن 
املرجح أنها قد انتقلت إىل األندلس عن طريق عباس 

م) وفي يتعلق ٨٨٧هـ/٢٧٤ابن فرناس (تويف سنة 
بطريقة التعليم فإن حن ابن إسحاق قد ذكر يف 

"كانت حلقات  مؤلفه "نوادر الفالسفة" بقوله:
بدايتها قد بدأت من مشاغل املعلم  الفالسفة يف

وا أبناؤهم يدرسون  اإلغريق واألمم األخرى ل
الفلسفة ويتقبلون تكوينا أدبيا كامال وقد بنوا منازل 

ا عديدة موجهة لقلوبهم لقبول مغلفة بالذهب وصورً 
املعرفة بعيونهم واختلف صغار السن يف تفس ما 

زي بيعاتهم يرونه يف الروح والقلب وقام اليهود بت
بالنحت وكذلك فعل املسيحيون يف كنائسهم 
واملسلم يف مساجدهم وعندما ينهي الطالب 
تعلم أو معرفة مادة ما كان يتم االحتفاء بذلك يف 
ية ويوم فرح يحرضه  ذلك املنزل (الدار) دورة أكاد

  كل سكان تلك املنطقة..."
وخالل كامل الفرتة العباسية ظهر العديد من 

ء يف جميع املجاالت وكان لدور الرتجمة من العل
اليونانية إىل العربية دور هام يف نرش العلوم 

-٣٥٤( وشيوعها مثل الفيزيا ابن الهيثم
رص والطبيب ابن ١٠٣٩-٩٦٥هـ/٤٣٠ م) الذي ظهر 

م) بفارس ١٠٣٧-٩٨٠هـ/٤٢٨-٣٧٠سينا والفيلسوف (
و ( م) يف غازان ١٠٤٨-٩٧٣هـ/٤٤٠-٣٦٢والب

ء يف كل أنحاء بأفغان ستان وانترش علم أولئك العل
اإلمرباطورية تقريبا سواء يف فرتة حياتهم أو بعد 
ء قد شارفت عىل  موتهم وكانت تلك الحركة من العل

الخامس الهجري/ (األفول تقريبا يف أواخر القرن 
  .)نهاية القرن الحادي عرش امليالدي

   )٥(يف إسبانيااإلمارة العربية 
ء  ذكر املؤلف النقاش الذي دار ب نخبة من العل
األسبان وخاصة منهم املؤرخ يف تقييم الغزو 

يز برسعة السيطرة عىل  إلسبانياالعر  الذي 
ا املنطقة ويث املؤلف أن ذلك املشكل  يكن خاصً 

قد حدثت -رسعة الفتح-فقط بل نفس الظاهرة بإسبانيا
مركزية قوية أك من  يف أماكن أخرى كانت فيها دول

تها أسبانيا مثل بالد فارس وبيزنطة نفسها التي  نظ
كن تفس  شهدت السلطة فيها تداعيا رسيعا و
الظاهرة بالقوة العسكرية الضاربة إال أن ذلك  يكن 

ا أو أن الديانة الجديدة قد تم تقبلها برسعة أو  واقعً 
ها تدخل يف رصاع مبارش مع الشعوب التي تم غزو 

يف ح  تكن املسيحية قد رسخت بشكل كب يف 
أسبانيا عىل سبيل املثال التي بقيت وثنية بامتياز ومن 
ة قد تركت  هذه الناحية فإن هناك استقاللية كب
للشعوب الخاضعة التي  يطلب منها سوى رضائب 
غ مجحفة م ساهم يف سقوط املقاومة 

د واملسيحي قد اإليديولوجية وكان العديد من اليهو 
دخلوا يف الدين الجديد والذي مثل من ناحية أخرى 

عيا عىل كل من عرفوهم   .يزا اجت
إن الحضور اإلسالمي يف أسبانيا قد عرف نقاشا 
متقطعا وأخذ من الوقت حيزا هاما ولكنه يف نهاية 
ين لجامعتنا وتم  املطاف كان مثمرا ب العامل الكب

ة الحرب األهلية، نريد الحديث نفيه االثن يف فرت 
 Américoعن الجدل الذي طرحه كل أمريكو كسرتو 

Castro/Sanchez-Albrnoz.  
اتخذ ذلك الجدل مناهج ووجهات نظر وتوترات 
مختلفة جنحت به إىل استنتاجات متباعدة بالنسبة 
ثل أحد أسس الذات والجوهر  لألول اقرتح أن الديانة 

بذلك أن أسبانيا باعتبارها  والوجود لشعب ما واستنتج
دولة  توجد إال مع مجيء اإلسالم وهو ما أدى إىل 

وقد وجد ما  داالسرتدارد فعل املسيحية يف حروب 
يؤيده يف النصوص الرسمية ذات املحتوى الديني 

  )٦(.١٩٣٦التي نرشت بعد سنة 
-وبدون أن يدحض كل أفكار الطرف األول–أما الثا 

كن التغ ي بشكل سهل من ديانة أك من فالحظ أنه 
عىل األقل من خالل ما -الذات/الجوهر وأيضا األفعال

تتيح لنا بفكرة: تتعلق بوضعية املرأة  قد-اليومنعرفه 
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عىل العكس م هو موجود بفرنسا، إن تغي الديانة 
كن العثور منذ القرن العارش امليالدي عندما نع 

ء مسلم مثل كرملان   ,Carloman, Pascualعىل أس
Garcia, Castillo   وهو ما يجعلنا نشك يف أن تلك

األنساب قد اعتنقت اإلسالم خالل غزو أسبانيا وعادت 
  إىل املسيحية يف فرتة االسرتداد.

ا من هذه النظرية املتعلقة باالحتالل وانطالقً 
ذج تاريخنا: املسلم الذي فتح لنا تطورا  الثال الذي 
ا ب القرن العارش والقرن الثالث عرش  علميا كب
والثا مع كريستوف كولومبس يف أمريكا وهو 
الذي وضعنا عىل طرقات عا ما وراء البحار والثالث 

لنا اإلمرباطورية الذي قاد مع شارل كانت الذي جلب 
أسبانيا إىل مشاريع خارسة مشكوك يف أهميتها 

  بشكل عام.
ومه كان فإنه منذ أن تغلغل الفكر الصليبي يف 
أذهان األسبان نسينا ما كان يجمعنا باملسلم ملدة 
قرون يف حياة مشرتكة بيننا وحتى القرب من املغرب 

 ً ً قد فرض عىل تاريخنا تأث مجراه ومثال   أخذا حاس
بسيط عىل ذلك لنفكر يف النتائج السياسية ملوت 
امللك دون سباستيان يف معركة وادي املخازن أو 
كذلك يف عرصنا في يتعلق باحتالل املنطقة التابعة 

ا إذا كان ممكنا نهدف إىل عدم وأك عمقً  للمغرب.
التسامح الديني الذي ندعيه يف غالب األحيان يف 

اإلسالمي، صحيح أن هناك مناسبات  عالقة باملوروث
ء خالل الفرتة  عدة تم فيها حرق الكتب ومالحقة العل

كن ذكر مثال عىل ذلك خليل  بإسبانيااإلسالمية  و
الغفلة ومكتبة الحكم الثا وابن حزم والغزايل ومن 
ن سعيد بن  ء الذين تم نفيهم أبو عث ب العل

ر الذي نفاه  املنصور فتحون، الرسقسطي الح
وتويف بصقلية وصحيح أن املسيحي يف فرتة 
النهضة قد اتبعوا نفس األساليب والطرق من خالل 
تلكون كتبا محرمة إن كانوا  مالحقة كل الذين 

ريسكي أم ال ولكن ليس مؤكدا أن العا القديم و م
  نفسه قد عرف عدم التسامح.

وألجل ذكر مثال يكفي التذك أن أرسطو قد هرب 
من أثينا ليهدي لها نشيد الحرب (النرص) فُخمن بأنه 

وأن مؤلفاته يبدو  Hermiasجاحد بال دين يف هرمياس 
أنها نُظر إليها بشكل غ مريض فوضعت يف 
املالحق/أو ملحقة وكذلك الشأن بالنسبة ألرستارك 

Aristarque  يف ساموس أُتهم باإللحاد ألنه دافع عن
قبل  héliocentriqueنظرية الشمس مركز الكون 

مجيء املسيحية واإلسالم وال يبدو من املوجب 

ا عن الفرتة الحية واملعارصة التي شهدت الذهاب بعيدً 
  عمليات مالحقة للمفكرين يف أوربا من دوافع مختلة.

إن عدم التسامح اإلسالمي نشأت يف فرتة تفشت 
فيها تلك الظاهرة وعممت وضد إرادته ال يأخذ اإلسالم 

ما ورد يف سوره القرآنية التي من خاللها  يف تطبيق
يحاسب الله عىل االختالف ب الديانات يف الدار اآلخرة 
 وهو ما يعني أن األسبان كان بإمكانهم أن يخلقوا/
يبدعوا ثقافة علمية من طراز عال يف الفرتة 

وهي حجة -اإلسالمية وليس هناك أي فكرة عنرصية
اد إليها لتفس سنحاول االستن التي-ألبونوزسنشاز 

الفشل الذي حصل يف الفرتة الحديثة واملعارصة: 
  البحث إذن يف األسباب. يجب-اآلخرونما أبدعه –العقم 

إن أوربا خالل فرتة النهضة التي قامت بنرش العديد 
من الكتب واملؤلفات العربية العلمية يعتقد أن كل 

ا سباني وخالل أيامنإ الوجوه الكربى لذلك العرق كانوا 
هذه أكرب مؤرخ العلوم جورج سارتون ال يرتدد يف 
الكتابة بأن أسبانيا خالل القرون الوسطى كانت أكرب 

  )٧(مركز ثقايف يف العا بفضل املسلم واليهود.
ن الثا ( -٢٠٦/٨٢٢يف فرتة عبد الرح

ء وكانوا متفوق عىل ٢٣٨/٨٥٢ م) ظهر أول العل
النهضة الكرولنجية وتجاوزوا الكتابات الالتينية العربية 
لعلم الفلك والطب ومن بينهم ابن جلجل والقايض ابن 
سعيد فبالنسبة لألول هو من هيلنستيي قرطبة كان 

وهشام الثا يف ا يف فرتة الحكم الثا ناشطً 
مؤلفه "طبقات األطباء" ب أنه عىل معرفة جيدة 
بالطب يف معناه الواسع وحافظ عىل لهجة أصيلة ملا 
ء" البن حن  نجده يف مؤلف "تاريخ الطب والحك

م) الذي تأثر بدوره بسابقه يحيى ٢٩٨/٩١٠(تويف 
بالنسبة البن سعيد  )٨(م).٦٤٠(تويف حوايل  النحوي

م) وانتهى قايض ١٠٢٩هـ/٤٢٠ة (ولد يف املري
م) ترك مؤلفا عنوانه ٤٦٢/١٠٧٠طليطلة وعند وفاته (

"طبقات األمم" باإلضافة إىل األحداث الواضحة التي 
يقدمها بخصوص املؤلفات والكتاب فهو يحلل 
عقائدهم مع معرفته بكل القضية ويطرح أفكاره 

  الخاصة به.
يف نفس تلك الظرفية كان قد ظهر عباس ابن 

ناس الذي أدخل نظريات علم الفلك الهندي السند فر 
الهندي وقام بصناعة ساعة وكان يدرّس حجم جزيئات 
ان وقام بالفعل بصنع جناح  الصخور ويحاول الط
ان يف فضاء  ين تشبه أجنحة العصاف وحاول الط كب
الرصافة ونجح يف أن يبقى فرتة يحلق يف الفضاء 

ل وجرح خلفه ألنه  ولكنه  يتفطن لتقنية النزو 
يتفطن أن العصفور ألجل النزول تستعمل الخلف إن 
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هذه املحاولة(خالل القرن التاسع امليالدي) كانت 
كمثيالتها يف أوربا الحقا خالل القرن الحادي عرش 

وو ( ) يجب أن ١٧٠٩وليونارد فنيش ولورنزو دي قوس
ان  تفهم عىل أنها تشبه يف نواحيها محاوالت الط

  )٩(طاد.باملن
كن قوله  النجوم يف األندلس كان  إن علموما 

قد تطور موازاة مع تقليد نظرائهم املشارقة ونجد 
ا ب الذين  فيها مطابقة عجيبة وكان الجدل قا
يؤمنون بعلم النجوم وب نظرائهم الذين يرفضون 
ذلك العلم من املسلم وترك إنتاجا هاما ومن ب 

ء الفلك نجد املدعو أبو عبيدة البلنيس  عل
م) إىل ٢٧٥/٨٨٨واملعروف بصاحب القبلة (تويف 

 جانب املعتزيل يحيى بن يحيى املعروف بابن سمينة
  م).٣١٥/٩٢٧(تويف 

ويف نفس الفرتة جاء إىل قرطبة املوسيقي 
م) الذي أدخل لعبة ٨٥٧هـ/٢٤٣العراقي زرياب(تويف 

الشطرنج التي عرفت عند الفرس منذ القرن الرابع 
دي ك نذكر الطبيب الحرا من ب املسلم ميال 

األوائل الذي وهب حياته للطب يف شبه الجزيرة 
ية ك انترشت بكامل الجزيرة لعبة الصولجان  اإليب

وز ( جانفي) واملهرجان ١واالحتفاالت باألعياد مثل الن
 الذي اختلط بالعيد املسيحي القديس جون باتيست

) ١٠٤٤-١٠٠٩يف مليورقة مبرش ((أنصارة) أما األم السال 
قرر أن يقوم بالرصاع ب الزوارق التي تغنى بها ابن 
ثابة موروث أجدادنا  كن أن نعتربها  اللبانة والتي 
ملا يعرف عندنا اليوم بسباق اليخوت ويف نفس 
الفرتة تسللت بعض خرافات الفرس التي يشرتك فيها 

  األسبان اليوم مع الفرس.
فإن النصوص التاريخية والفقهية  وموازاة مع ذلك

واألدبية وخاصة منها النصوص الشعرية تفيدنا بأنه قد 
دخل أو انترش بالجزيرة بعض املنتوجات أو الصناعات وال 
ا منها إىل اليوم لدينا يحمل اسمه  يزال عددا كب
ها من املنتوجات املشابهة  العر مثل السكر وغ

د ذلك م يف مرص وبع٦٤٣فقد ذكر يف سنة 
ويف أسبانيا سنة  ٧٠٠) ثم قربص سنة ٦٨٠بسوريا(

م وقد تطور يف العا الغر وظهر رسيعا يف ٧١٤
النصوص األدبية العربية واملسيحية وكذلك القطن 
الذي يعود أصله إىل الهند وهو الذي عرف منذ 
ة و يصل إىل درجة تطوره يف أسبانيا  الفرتة القد

قد انتقل إىل إيطاليا إال مع جلب من قبل العرب و 
وفرنسا يف القرن الثا عرش ويف الفلندر (القرن 

) وأملانيا يف القرن الرابع عرش وأنقلرتا يف الثالث عرش
القرن الخامس عرش ونفس اليشء ينطبق عىل 

مختلف املنتوجات األخرى مثل املشمش والليمون 
ا أن واألرز والط الربي والزعفران وإذا كان صحيحً 

ة قبل الغزوة العربية. إنتاجه   )١٠(كان يف الفرتة القد
ا أن بعض الزراعات قد ارتبطت بتوفر كميات  و
هامة من املياه فإن العرب قاموا بجلب طرق التزود 
باملاء يعود أصلها عىل األقل إىل الفرتة األخمينية 
وكانت أوىل عمليات التطبيق يف مدريد وكان مركز 

األول قد أكد عىل املدينة مجرد قرص كان محمد 
تشييده وتم تزويده باملاء عن طريق مجاري تحت 
األرض تسمى الفقارة أو خطارة حسب املناطق العربية 
وتسمى قناة أو مجري وهذا الشكل األخ أعطى 
اسمه للمدينة الجديدة "مجريط" بالعربية ومدريد 

ونفس الكلمت تعطيان  romaneباللغة الرومانية 
املكان الذي توجد فيه قنوات  نفس املعنى الداليل:

  تحت األرض لتجميع املياه.
تزال بعض التسميات املتعلقة بطرق استغالل  ماو 

املاء نستعملها إىل اليوم مثل أشار إليه كتاب "انباط 
املياه" للخراجي وخالل منتصف القرن التاسع امليالدي 

من السفارات ساهمت يف معرفة  كانت هناك سلسلة
القرطبي بالجديد ومن بينها ما هو طريف يتمثل يف 
ا فإننا عرفنا  ها من التقنيات وأخ كيفية صيد البالن وغ
اخرتاع جديدين: دودة الحرير والورق وكان للفرس 
دور يف جلب صناعة الحرير إما من الهند أو الص منذ 

  )١١(قل إىل بيزنطة.القرن السادس امليالدي ثم انت
فإنه تم جلب صناعة الحرير عىل  إلسبانياوبالنسبة 

ما يبدو خالل رحلة يحيى الغزال الفل الشاعر إىل 
م) ألننا نجد بعيد ذلك بفرتة ٢٢٥/٨٤٠القسطنطينية (

ة إشارة إىل الحرير ثم انترش يف أوربا أما الورق  قص
فقد اكتشف يف الص من قبل تسايي لون وبدأت 

رشقية يف القرن الخامس صناعته يف تركستان ال
م كان بعض الحرفي الصيني الذين ٧٥٧ويف سنة 

يبدو أنهم أرسى حرب قد صنعوه يف سمرقند وعن 
طريق الرشق انتقل إىل تونس يف الفرتة األغلبية 

م ويف أسبانيا قبل منتصف القرن ٩٠٩وكان ذلك قبل 
بعض  Leydeالعارش امليالدي حيث وصلنا من ليد 

  )١٢(الورق.الكتابات عىل 
رت خالل  بالنسبة لعلوم الطبيعة والطب قد أ
القرن الحادي عرش عن طريق تالمذة بن جلجل كل من 

كن أن ذكر أيضً  ا ابن الجبيل وهزداي ابن شربوت و
م) و مؤلفات مختلفة  لهذا ٤٦٧/١٠٧٤-٣٩٨/١٠٠٧الوافد (

األخ قد انتقلت إىل الالتينية أو لغات أخرى (رومانية) 
والفالحة ويعترب  دوية املفردة، كتاب الوسادة،مثل: األ 

ه عىل النهضة  هذا الكتاب األخ مهم ال من ناحية تأث
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ّيرا  ا ولكنه أيضً  Gabriel Herreraعن طريق قربيال ه
ا  ألنه يش إىل ذوق األسبان اليوم في يتعلق 
ه من املؤلفات التي  تنتجه األرض وألنه عن طريقه وغ

كن  أن نقوم بعملية جرد تتعلق باملعارف تشبهه 
  )١٣(م).١١الزراعية للقرن الحادي عرش امليالدي (

وحسب شهادة ابن األبار فإن ابن الوافد قد زرع 
تد عىل  )" يف طليطلة التي  "حديقة امللك(األم

أو جليانة والنهر إىل حيث جرس -باجة ب قرص قليانة
ب ألقلمة القنطرة وقد اعتمد عىل العديد من التجار 

acclimatation  ا التلقيح االصطناعي وهذا األخ ور
ة وطبق  اكتشف يف بالد الرافدين يف الفرتة القد

ا باألندلس ليس يف املجال عىل النخيل وكان معروفً 
ا لدى عامة الناس من خالل ما  الفالحي فحسب وإ
ذكره الشاعر ابن زيدون يف إحدى قصائده التي بعثها 

  )١٤(.إىل املعتمد

ابن الوافد والذين جاؤوا من بعده كان عىل علم 
بشكل مبارش أو غ مبارش بالكتاب الكالسيكي اآل 
قريطس وأرسطو املزعوم وتيوفراست  ذكرهم: د
وأناطليوس وكاستوس وفيليمون وفرجيل وفرون 
وبالنسبة للرشق أخذوا الفالحة النبطية الذي كتب سنة 

 حنيفة الدينوري وكتاب النباتات أل) م٩٠٤هـ/٢٩١(
م) الذي وصل إىل أسبانيا يف منتصف ٨٩٥هـ/ ٢٨٢(ت.

القرن العارش امليالدي ألننا نجد الصيدال ابن 
م) يذكره وتم رشحه من ١٠٠٠سمجون (تويف حوايل 

قبل ابن أخت غانم يف املرية يف ست مجلدا 
وبالنسبة للعمل الهام فقد قام به من جاء بعد ابن 

لبصال مؤلف "القصد والبيان" الذي الوافد وهو ابن ا
ترجم يف العرص الوسيط إىل اللغة الالتينية وانتقل 
من املرية إىل اشبيلية لخدمة ابن عباد ولنفس هذه 

م) ١٠٧٣ا سنة الفرتة ينتمي االشبيليون الحجاج (كان حيً 
ل تم جمعها يف  وأبو الخ والتقناري وكل هذه األع

متنوعة كتبت من مؤلف جامع حيث نجد استشهادات 
  م).١١٧٥قبل ابن العوام (كان حيا سنة 

: مالمح اإلرث القديم يف العا  الفصل الثا
  )١٥(العر

ألف الخوارزمي كتابه "الجمع والتفريق بحساب 
م) وقد فقد األصل ووصلتنا ٨٢٠الهند" (حوايل سنة 

ترجمة الالتينية واستعرض املؤلف مختلف مكونات علم 
ب بشكل خاص الذي له جذور عىل حد الرياضيات والحسا

ة ترجع إىل البابلي والصيني وبالد الهند  قوله قد
وفارس ومنها ما يعرف بحروف الغبار املأخوذة عن 
الالتينية والتي تعني الحروف التي تكتب عىل الرمل 

كن محوها ثم استعملت كذلك يف األعداد وكانت  و
  قد تواجدت باألندلس.
باألعداد "الرومية" التي تواصل  ك نجد ما يعرف

لها من قبل املستعرب يف طليطلة خالل  استع
القرن الثا عرش وتعني كلمة "رومي" إما ذو أصول 
إغريقية أو بيزنطية" ويحيل اللفظ عىل أصولها وتم 

-٦٥/٦٨٥( التعامل بها منذ فرتة عبد امللك بن مروان
يف  م) الذي قام بتعريب الوثائق الرسمية٨٦/٧٠٥

ل يستعملون الرموز العددية التي  ح بقي الع
وجدوها سابقة عنهم مثل اإلغريقية والقبطية وبقيت 
املحافظة عليها إىل حوايل القرن السادس عرش 

  امليالدي.
وبالنسبة لألعداد التي نهتم بها اآلن هي التي 
تسمى األعداد الهندية أو العربية وال تتعلق أهميتها 

فة ولكن ألن قيمتها يف النظام بأشكالها املختل
وبالنسبة  ١٠العرشي الذي له قاعدة مرجعية هو عدد 

لها  للقواعد األك قدما والتي حافظت عىل استع
فقد ظهرت يف األندلس خالل القرن الثا عرش 

ا باللغة الالتينية يف طليطلة وكان ذلك النظام موجودً 
بانيا باألندلس منذ القرن التاسع امليالدي ويف أس

املسيحية خالل القرن العارش امليالدي ويبدو تطور 
عام من ٢٠٠٠ذلك النظام غريبا يف موازنته تفصله 

الزمن عن النظام العرشي املطلق الذي وجد يف بابل 
وتبقى الفرضية مرجحة بأن العرب أخذه مبارشة من 

  هناك.
وكان ذلك النظام الحسا البابلو والسوماري 

ا) وكان يرتك فراغا ب يفتقد إىل رمز (وهو الصفر الحقً 
التنضيد الفوقي والتنضيد التحتي وهو ما يعني التثبت 
الجيد من قبل القارئ ملعرفة ما إذا كان ذلك الفراغ 
يبقى عىل حاله أو غ ذي جدوى وذلك النظام 

وجود عدد من األخطاء كانت الحسا قد ساهم يف 
ا مثل هو الحال بالنسبة لنظام الحساب شائعة جدً 

  الهندي قبل اخرتاع الصفر.
  )١٦(الفصل الثالث تقنيات الرتجمة

 تكن عملية الرتجمة سهلة ولكنها استندت إىل 
قواعد علمية ومناهج نجد لها صدى يف مؤلفات 

ضح أن عربية عديدة ومن بينها ما ذكره الجاحظ الذي و 
عملية الرتجمة لها تقنيات ومعرفة رضورية من قبل 
كن لشخص يريد أن يرتجم كتابا  املرتجم ذلك أنه ال 
يف العلوم وهو ليس عىل دراية بتلك العلوم وكان 
من ب املرتجم املعروف يف الفرتة العباسية 
عىل دراية بتلك الرصامة العلمية التي تتطلبها عمليات 

رجمة مؤلف جالينوس: "كتاب يف الرتجمة وقد ت
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ء الطبية" وذكر أن صاحب الكتاب األصيل قد أشار  األس
إىل أرسطيفون يف ح ال نجد يف املخطوطة 
اإلغريقية التي اعتمدتها عىل حد قوله للرتجمة من 
اللغة الرسيانية التي تحتوي عىل العديد من األخطاء 

كن من فهمها لوال أنني كنت قد تعودت  عىل و أ
أسلوب وعبارات جالينوس وساعدتني ذلك عىل 
الفهم ولو أنني  أكن عىل علم بأغلب األفكار يف 

ا عىل لغة مختلف املؤلفات ولكنني لست متعودً 
أرسطوفان و أفهم تلك الفكرة فرتكتها ولكن تب 
كنت من  يل أن هناك فكرة أخرى فبعد قراءتها 

ا وس فرتكتها جانبً معرفة أن تلك الفكرة  يقلها جالين
  .وواصلت عميل مع أشياء أهم"

م ٧٢٠-٧٠٠كان ظهور أول مكتبة عربية ب سنتي 
عندما طلب األم األموي خالد بن اليزيد تجميع 
املؤلفات التي تركها معاوية واستدعى لذلك الغرض 
مجموعة من الفالسفة اإلغريق الذين كانوا يسكنون 

از وطلب منهم مرص ويتقنون اللغة العربية بامتي
ترجمة كتب الكيمياء (االلخيميا) حسب ذكر ابن النديم 
يف الفهرست وهي أوىل عمليات الرتجمة يف ديار 

إنه اإلسالم ونفس تلك اإلشارة ذكرها الجاحظ بقوله 
مؤلفات يف العلوم "التطبيقية" منها التنجيم  ترجمت

  )١٧(وفن الحرب وفن الحرف والتقنية والكيمياء والطب".
ستعرض املؤلف بعد ذلك ما وصل إىل األندلس وا

ل مرتجمة كان قد أشار إليها يف الصفحات  من أع
ت الالتينية التي  تكن أمينة  السابقة ك عرض الرتج
يف جوانب عديدة لحاجز اللغة التي  تفهم من قبل 
املرتجم الالتيني ويبدو من خالل ذلك أنه أراد 

لطريقت يف الرتجمة والنقل اإلشارة إىل الفرق ب ا
املتبعت من قبل العرب واملسلم ونظرائهم 

 .   املسيحي
الفصل الرابع: العلوم خالل القرن العارش والحادي 

  )١٨(عرش
كانت ترجمة تلك العلوم من العربية إىل الالتينية 
قد بدأت يف أسبانيا خالل القرن العارش بعد هجرة عدد 

ن الثا كب من املستعرب يف فرت  ة عبد الرح
ا شاء الله الذي ألف كتابا  ومنهم خاصة املعروف 
يف اإلسطرالب يف شكل مقتطفات من مؤلفات عربية 
باإلضافة إىل كيفية صنع الساعات الشمسية والتي 
كن أن تحدد لنا زاوية  طورها العرب وهي ساعات 
ارتفاع الشمس ويف كلتا الحالت فمن الرضوري أن 

وقد عرفت  صانع عىل معرفة بعلم الحساب.يكون ال
الساعات الشمسية يف املرشق يف نفس الفرتة 
(القرن العارش امليالدي) مثل نجد ذلك عند أبو عبد 

م) يف ٩٧٧(املتوىف سنة  الله محمد الخوارزمي
  .مؤلفه "مفاتيح العلوم"

الفصل الخامس والسادس: العلوم يف القرن 
  الثا عرش

الفلسفة والرياضيات وعلوم التنجيم والبرصيات 
  )١٩( واأللخيمية والطب

بالنسبة للرتجمة من اللغة العربية إىل اللغة 
الالتينية قبل القرن الثا عرش فإن املرتجم 

ا أما خالل القرن الثا عرش فإن الوضع مجهول تقريبً 
يختلف حيث وصلنا عدد كب من املخطوطات وتأسست 

  لك الفرتة شبه مدرسة تعنى بالرتجمة.أثناء ت
ار د كرمون  كان الفضل يف الرتجمة يعود إىل ج
ومارك الطليطيل اللذان قاما برتجمة الكتابات الطبية 
ة يف الفرتة الوسيطة فباإلضافة إىل مؤلفات  القد
هبّوكرات وهو الطبيب اليونا الذي عاش من سنة 

اليوم يؤدون  يزال األطباء إىلما ق.م و ٣٧٧إىل  ٤٦٠
القسم املعروف بقسم هيبوكراط وكان الطبيب 
املعروف الذي اعتمد عليه العرب هو جالينوس 

Galien  ١٣١وهو كلود قاليان طبيب إغريقي عاش ب 
م، وعىل سبيل املثال فإن حن ابن إسحاق قد ٢٠١و

  )٢٠(ا لجالينوس.مؤلفً ١٢٩عرف ما يناهز 
الذي قام ونذكر كذلك الطبيب أبو بكر الرازي 

الالتينيون برتجمة مؤلفاته وعرف لديهم رازاس إضافة 
م) ٩٨٠(تويف حوايل  إىل عيل بن عباس املاجويس

إضافة إىل ترجمة مؤلف عام يف الطب يعرف بكتاب 
القانون للطبيب ابن سينا إضافة إىل طب الجراحة 
والصيدلة ومؤلفات ابن الوافد وبالنسبة لقانون ابن 

كتب: يتعلق األول برؤية شاملة  سينا يتكون من خمسة
عن املكونات الفيزيولوجية لألعضاء واألمراض والصحة 
أما الكتاب الثا فخصص لعرض ألفبا لألدوية 
املفردة مع وصفها وما يقابلها من العقاق والكتاب 
الثالث نجد فيه عرض ملختلف األمراض حسب الرتتيب 

مراض الرأس التقليدي املعتمد املتمثل يف البداية بأ 
واالنتهاء بأمراض الرجل والكتاب الرابع تعرض إىل 
كن أن تكون يف البداية  األمراض العامة أو تلك التي 
وتسعى إىل الرضر بباقي األعضاء مثل الحمى 
ة  واألورام ويف الكتاب الخامس قدم ابن سينا قا

  نوع من األدوية املركبة. ٧٦٠ب
ويعترب مؤلف ابن سينا قد عوض كل املؤلفات 
السابقة عنه يف عدد أجزائه إضافة إىل الكتب التي 
ها وهو  تحتوي عىل مرض الحمى وأمراض القلب وغ
مؤلف ملحق بالكل الذي سبقه وعرف باستقاللية 

ا بذاته ونظًر  ثل مؤلفا قا ا لألهمية البالغة وكأنه 
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ر فإن أوربا قد التي حققها مؤلف ابن سينا املذكو 
بقيت تستعمله يف جامعاتها إىل نهاية القرن 

  السادس عرش.
ار املرتجم الالتيني برتجمة الكتاب  ك قام ج

) "ترصيف" من املوسوعة الطبية الضخمة ٣٠( الثالث
التي ألفها أبو القاسم الزهراوي ويتعلق ذلك الكتاب 

وضوع الجراحة٣٠(  فموضوعه علم ٢٨أما الكتاب  .) 
م من قبل املدعو ١٢٩٠تركيب األدوية الذي ترجم سنة 

ساعدة أبراهام الطرطويس وهذه  سيمون الجنوي 
الرتجمة لها طبعة قشتالية للمدعو ألنزو رودريقاز 

م وبالنسبة لكتاب الجراحة من ١٥١٦تعود إىل سنة 
مؤلف "ترصيف" فإنه يحتوي عىل املعارف التي أخذت 

ة وهي مقتب سة من بول د ج من الفرتة القد
إضافة إىل ما توصل إليه األطباء العرب اآلخرين يف 

  الجراحة من مختلف األقطار.
  الفصل السابع: العلوم يف القرن الثالث عرش

وعلوم التنجيم والرياضيات وعلم الفلسفة والدين 
   )٢١(الفلك وأدواته والفيزياء

كان انتقال العلوم من الرشق إىل الغرب خالل 
القرن الثالث عرش نتاج عوامل ثالث: يف املرتبة األوىل 
نجد جنوب إيطاليا وتحديدا صقلية التي كانت تحت حكم 
النورمان ويف عهد فريدريك الثا الذي كان مولعا 
بالثقافة الرشقية فأحاط به يف قرصه أفضل العارف 

  Michel Scotميشال سكوت من املسيحي ومنهم
الذي كان يعمل مرتج يف طليطلة وليونارد 

 Fibonacciاملعروف بفيبونّيش  Léonard de Piseبيز
هم و يكتفي بذلك بل اتصل  الريايض الكب وغ
ء املسلم  بطرقة مبارشة أو غ مبارشة بالعل
األك أهمية يف تلك الفرتة مثل ابن سبع وكذلك 

ل الدين بن يونساملرشقي  م) ١٢٤٢-١١٥٦( ك
م) ونفس ١٢٨٥والفيزيا القرايف (املتوىف سنة 

ابن فريدريك الثا  Manfredالنهج اتبعه منفراد 
الذي استقبل يف قرصه املؤرخ املعروف لأليوبي 
كن أن نستغرب أنه منذ سنة  ابن واصل ولذلك ال 

م كان فريدريك الثا يستحوذ عىل الرتجمة ١٢٣٢
  )٢٢(الالتينية ملدونة ابن رشد.

أما بقشتالة فإن ألفونصو العارش كان قد ارتقى 
إىل الحكم بعيد وفاة فريدريك الثا ومن الناحية 
الثقافية فإنه قد ابتع سياسة مشابهة مللك صقلية 
ء اليهود املتعرب  وقد استند بشكل خاص عىل العل

 Moséوموىس ها كوهان  Rabbi  çagمثل ر صاج 
ha-Cohen  وإبراهيم الفكAbraham Alfaquin 

(ابراهيم الطليطيل) إضافة إىل العرب املتمسح أو 

وقد  Bernard l’Arabeاملستعرب مثل برنارد العر 
ً لعب العنرص اليهودي دورً  ا يف ترجمة العلوم ا كب

العربية إىل الالتينية خالل كامل الفرتة الوسيطة إىل 
  )٢٣(التي ذكرناها آنفا. األخرىجانب العنارص 

أما العامل الثالث الذي ساهم يف نقل تلك العلوم 
العربية بغزارة إىل أوربا يف القرن الثالث عرش فكان 
يعود إىل املغول ومنذ غزو بالد فارس وظهور ساللة 
ة كانت تقوم بعديد  الخان الحاكمة فإن هذه األخ

ما ساهم البعثات الدبلوماسية إىل املسيحي وهو 
التقنيات التي عرفها الرشق  يف نقل األفكار وخاصةً 

  منذ فرتة بعيدة.
  من القرن الثالث عرش العلوم ابتداءً  :الفصل الثامن

  )٢٤(الكيمياء والتقنية واملالحة
ذكر املؤلف أن صناعة الورق التي بدأت منذ القرن 
التاسع وانتقلت إىل أسبانيا قد كان لها األثر العميق 
يف وفرة اإلنتاج املعريف يف أوربا ومن ب أهم 
املؤلفات التي عالجت تقنية صناعة الورق نذكر مؤلف 
"عمدة الكتاب وعدة ذوي األلباب املنسوب للمعز بن 

وقد انتقلت تلك التقنية إىل أوربا م) ١٠٦١-١٠١٥( باديس
م ثم يف ١٢٦٨تباعا فظهرت بإيطاليا يف حدود سنة 

ونورنبورغ سنة  ١٣٤٨سنة  Troyesمدينة ترويس 
م وكانت نسخة من اإلنجيل تتطلب ما قدره مائت ١٣٩٠

من جلود األغنام أما الحرير فقد احتكرت صناعته يف 
جي الثا م عندما قام رو ١١٤٦األندلس إىل غاية سنة 

ل  باحتالل كورنث وحمل معه مجموعة من الع
اإلغريق إىل بلرمو ومنذ تلك الفرتة شاعت صناعة 
الحرير بإيطاليا فالبندقية دخلت تلك الصناعة بعد الحرب 
الصليبية الرابعة ووصلت تلك الصناعة منذ تلك الفرتة 
إىل أغلب الدول املسيحية مثل أوقسبورغ سنة 

  )٢٥(م.١٣٠٠
ك تم استغالل الطاقة الهوائية عن طريق 
الطواح التي تبدو أنها قد ظهرت يف آسيا 
الوسطى ومن خالل كتاب تاريخ الرسل وامللوك 
للطربي تب للباحث أن هناك إشارة أفاد بها قاتل عمر 

م) املدعو أبو لؤلؤة ونقلها الطربي ٦٤٤( ابن الخطاب
طاحونة تحركها  "إذا أرت أن أصنع وهي الجملة التالية:

الريح بإمكا فعل ذلك" وحتى املؤرخ املسعودي 
قد حدد مكان وجود تلك الطواح يف سجستان عىل 
الحدود الفارسية األفغانية وأشار إىل دور تلك 
الطواح الثنا واملتمثل يف رفع املاء للسقي 
ء أخرى  ولطحن الحبوب وعرفت تلك اآلالت بأس

لرحى ويف أسبانيا بقي مختلفة وهي الطاحونة وا
  )٢٦(.طاحونة مستعمالً االسمنفس 
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) noriasإن اإلشارات املتعلقة بطواح املاء (نوريّ 
وآالت أخرى هيدرولية كانت متواجدة بشبه الجزيرة يف 
القرن العارش امليالدي ويف نهاية القرن الحادي 
عرش كان الشاعر ابن ُمكانة الذي ترك بالط أمراء 

رضه التي  تكن غنية باملياه ذكر ما الطوائف لزراعة أ
إن كنت إنسان ميت فإنك بحاجة إىل طاحونة " ييل:

ويف نفس  ."تحركها السحب دون أن تحتاج إىل مصادر
كن أن نرجع اإلشارات التي ذكرها ابن  هذه الفرتة 
ي املتعلقة بريف ترّقونة فاألول يف  غالب والحم

حمل مياه مؤلفه فهرست األنفس ذكر وجود قنوات ل
الطواح أما الكاتب الثا املتأخر فإنه قد أكد "من 
ب فضائل ترقونة طواح الريح التي استعملت من 
قبل األول وتعمل عندما تهب الريح وتتوقف عند 
انعدام الريح" ويبدو أن ترقونة كانت بوابة لألوربي 

م ١١٨٠يف أخذ تلك التقنية فظهرت يف فرنسا سنة 
م وهولندا ١٢٣٧م وبإيطاليا سنة ١٢٧٠ة سن وبإنجلرتا

ل تلك االرحية يف أوربا ١٢٧٤سنة  م وانعكس استع
  عىل األب والشعر منذ تلك الفرتة.

دها من قبل  ك نش إىل تقنية أخرى تم اعت
الغرب املسيحي تتعلق بنقل املياه وهي مد القنوات 
التي ظهرت مع القرن الثا عرش يف الفرتة 

تي وصلت إىل بلجيكا ثم بعد خمسة قرون املرابطية ال
سنجها مستعملة يف أمريكا بعد أن حملها معهم 
األسبان ونش كذلك إىل الشادوف الذي يعود أصله 
إىل مرص ووصل إىل أملانيا والفلندر يف منتصف 

  )٢٧(القرن الرابع عرش بعد أن مر عرب األندلس.
ك نش إىل تقنية صناعة البارود التي كانت 

عملة يف األندلس وانتقلت إىل أوربا يف القرن مست
الرابع عرش وكان من ب عوامل قوة الجيش الغرناطي 
امتالكه تلك التقنية الحربية التي نجد لها صدى يف 
ي الكب وقد انتقلت  املصادر األوربية وأثرها التدم

عن طريق أحد األطباء الذين  إنجلرتاصناعة البارود عىل 
ن حاول إسعاف املصاب بالبارود بعد كانوا من ب م

الحرب التي وقعت ب ألفونصو الحادي عرش 
م ك نش إىل ١٣٤٣واملسلم يف األندلس سنة 

تقنية صنع الخزف التي اشتهرت بها مدينة مالقة 
وخاصة الخزف ذو الربيق املعد باإلضافة إىل الزليج 

بيد  الذي بقيت تقنيات صناعته إىل القرن الخامس عرش
املسلم وانتقل إىل اإليطالي يف القرن الرابع 
عرش أما بأملانيا فكان يف نهاية القرن الخامس عرش 
باإلضافة إىل التقنيات البحرية وخاصة البوصلة التي 
كانت محتكرة من قبل املسلم وعرفها األوربي يف 

  نهاية القرن الثالث عرش.

  الثالث عرش الفصل التاسع: العلوم من بداية القرن
  )٢٨(الجيولوجيا وعلوم النبات وعلوم الحيوان والطب

استغل األوربي اإلشارات الهامة التي ذكرها ابن 
سينا يف مؤلفه "كتاب الشفاء" الذي تحدث فيه عن 

كن  التكون الجيولوجي للتضاريس بقوله: "إن الجبال 
: عن طريق ارتفاع األرض مثل  أن تتشكل بطريقت
يحدث عن طريق زلزلة األرض أو بعد فيضان املياه 

يد يف الصخور الهشة وتُبقي والرياح التي تفتح األخاد
ورة تشكل  عىل الصخور األك صالبة وهذه هي ص
ات تفرض عديد  عدد كب من التالل وهذه التغ
السنوات ومن املمكن أن الجبال الحالية هي يف حالة 

(أو انخفاض) والحجة أن املياه كانت العامل  نزول
األسايس يف تشكل قرشة األرض وجود عدد كب من 

ت حيوانات مائية. وبالنسبة الصخو  ر تحتوي عىل بص
لألرض الصفراء التي تغطي الجبال ليس لها نفس األصل 
تها املوجودة تحت سطح األرض: إنها قد جاءت  مع نظ
نتاج تفتت البقايا العضوية املختلطة بالتي حملتها 
املياه ويف األصل كل تلك املواد كانت بدون شك يف 

إن هذا الكالم البن  األرض". البحر الذي كان يغطي كل
سينا يوضح بشكل جيل االنخساف البطيء لألرض ويب 
بطريقة مقنعة وجود بقايا الحيوانات يف الصخور 

  البحرية.
ا بالنسبة لتطور هذا العلم واضح جدً  علم النبات:

وقد اعتمد عىل مؤلفات أرسطو وتيوفراست ودعم 
إىل من قبل نيكوالس الدمشقي وترجم هذا األخ 

العربية عن طريق إسحاق ابن حن وراجعها ثابت ابن 
قرة وترجمت إىل الالتينية من قبل ألفرد سارشال 

Alfred Sareshel  م وباإلضافة إىل ذلك فإن ١٢٢٧سنة
هناك من اتجه إىل العلم التطبيقي وهو ابن وافد 
الذي كتب "بحث يف الفالحة" واستفاد من مختلف 

-١٤٧٠تب قربيال ألنزو د هريرا (معلومات ابن الوافد الكا
م) وهو الذي دافع عىل ما يبدو بعد ابن الوافد ١٥٣٩

  عىل جنس النباتات.
 )٢٩(أما ما تبقى من الكتاب فمخصص للفصل العارش

ويحتوي عىل موضوع الفن واألدب من شعر ون 
ه ونقف عند هذا الحد يف التعريف باملادة  وغ

ية التي يحتويها هذا  املؤلف بالرغم أنه العلمية ال
ا ولكن جل اآلراء الواردة يف كتب منذ فرتة طويلة نسبيً 

صادرها ومراجعها الغزيرة وهو ما  الكتاب موثقة 
يجعله كتابا يف غاية األهمية للذين يريدون االطالع 
عىل الجوانب التاريخية الخاصة بالثقافة األندلسية خالل 

التبسيط إن الكاتب  يتوخى  كامل العرص الوسيط.
ية الصارمة يف  ا أبقى عىل الجوانب األكاد وإ
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تثبيت املصادر واملراجع ك أنه قدم معلومات غزيرة 
فيها العديد من املعارف املغمورة سواء تعلق األمر 
باملؤلف واملبدع أو كتاباتهم وإسهاماتهم وهو 

  بالفعل كتاب جدير بالقراءة والتمحيص.
  

ة   خا
يبدو أن صاحب الكتاب الذي ارتأى البحث يف 
موضوع دور "عرب إسبانيا" الحضاري والثقايف خالل 
العرص قد نجح إىل حد كب يف إدراج أفكاره ضمن 
ي للدفاع عن فكرة رئيسة تخللتها  السياق األكاد
ه من  إجابات عديدة عن تساؤالت ومواقف غ

لرافض املستعرب األسبان املتعصب بشكل خاص وا
لدور العرب الحضاري يف أسبانيا العصور الوسطى مع 
ـ اإلشارة إىل استخدام مفهوم "ثقافة" كرديف ل

  "حضارة" حسب عنوان الكتاب.
ية والحجج  التزم الكاتب يف بحثه بالجوانب األكاد

ا عن التشنج، لذلك جاء مؤلفه العلمية الرصينة بعيدً 
 ً ميادين علمية  باإلجابات عن أسئلة عديدة يف مفع

جهود كب لجمع  ومعرفية مختلفة وهو الذي قام 
املادة املصدرية وحشدها للدفاع عن رأيه والتذك 
برضورة األخذ بع االعتبار دور العرب الحضاري 

يف العرص الوسيط ويف  إلسبانياواإلضافات العديدة 
  الفرتات الالحقة.

ة إن الفصول التي أوردها يف مؤلفه غنية باملاد
جاءت التاريخية يف شتى املواضيع وهي بالفعل 

وحسب الزمن الكرونولوجي وهو عمل صعب  متنوعة
تملعالجة مسائل يف شكل  م  thématique ثي

يستوجب قراءة متأنية ومركزة للخروج باستنتاجات 
ا، وحسب ذلك التميش للكاتب يف مؤلفه عديدة جدً 

كار العامة يكون قد استبعد االستنتاجات العامة واألف
ليبقى محّك إىل املادة التاريخية الغزيرة والنادرة 
التي جمعها، إنه بحق كتاب يستحق القراءة والنظر 
ويعطينا فكرة واضحة ع تدين به الثقافة يف إسبانيا 

  للعرب خالل العرص الوسيط.
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