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Abstract 
What we call Islamic studies today stems from orientalism, which in recent centuries 
has become a field of scientifically developed studies. Orientalism is Christians west 
dates back to the founding of the council of the Church of Vienna in 1312AD, 
establishing a chair for Arabic, Greek, Hebrew and syriac in the schools of Paris, 
Oxford, Bologna and Salamanca. Orientalists were also mostly biblical scholars, 
Semitic students, Islamologists, or Chinese scholars. However, some scholars believe 
that orientalism dates back to the early 11th century. Other associate the beginning of 
orientalism with the translation of Quran into Latin for the first time. In the twentieth 
century, orientalism entered a new phase, called Islamic studies. Islamic studies is a 
bridge from orientalism to religious studies in which scholars seek to engage in more 
dialogue in religious studies by emphasizing new perspectives. Among the research, the 
coexistence of Muslims and Christians in Andalusia is an issue that has been addressed. 
In this study, researcher, faced with the question of what condition have created the 
coexistence of Muslims and Christians studies? In addition, what has been the process 
of formation of Islamic studies according to the created fields? In this study, question is 
that the coexistence of Muslims and Christians in Andalusia was able to create 
evangelical, economic and scientific fields of Islamic studies. The research method is 
descriptive- analytical, and library method collect data. The results of this study indicate 
that after the conquest of Spain, relations between Muslims and Christians were natural 
and non-hostile. These relations continued in the following centuries, they chose Arabic 
as their scientific and cultural language. With the spread of Islam in Andalusia, the 
formation of Islamic civilization, the flourishing of the economy and dominance of 
Muslim culture and literature evangelical, economic and scientific grounds were 
provided for the knowledge of Muslims. After the beginning of the reconqueste 
movement by Christians and the conquest Islamic cities, their attention to Muslim 
science, technology and culture was aroused. In order to access the scientific treasures 
that existed in Islamic libraries, the movement to translate Arabic books began. The 
beginning of the translation movement in Andalusia established Islamic studies. Its 
transmission by scholars who flocked to Spain, formed all over Europe spread Islamic 
studies in Europe. 
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The Context of the Formation of Islamic Studies in Europe with the Approach of Muslims and Christians' Integration…/48 
1. Intuoduction 
Islamic studies is a series of specialized studies derived from oriental studies. Christians Europe 
first had to learn the Greek, Hebrew and Aramaic languages to which Christianity was 
associated in order to understand the original roots of its civilization (Saeid, 1389, 97). They 
also needed to recognized Muslim culture and religion as an enemy that had won the battlefield 
for centuries in order to defend itself against it. Finally, in the Middle of Ages, with European 
wanted to study science and Philosophy and this science was with Muslims and in Islamic 
libreries. Christians had to learn Arabic to get it, so they turned to the language, culture and 
literature of the orient. 
In series of articles, Charles Burnett seeks to find the missing link in European civilization and 
for this reason, and he has turned his attention to Islam in Spain. In this research, we used from 
these articles. 
In Iran, Morteza Asadi in his book “Islamic studies in the west” has paid attention to the Toledo.  
Hematti Galian in his book, “MODAJARS” deals with the social context of Andalusia. Given 
that there is very little information about the impact of coexistence of Muslims and Christians in 
the formation of Islamic studies, this study conducted to investigate the dimension of Islamic 
studies according to the coexistence approach of Muslims and Christians in Andalusia.  
The most important questions in this research are the following:  
1- What were the factors that created coexistence between Muslims and Christians in 
Andalusia? 
2-How did the results of the confrontation between Muslims and Christians lead to the 
formation of Islamic studies. 
The research hypothesis is that the tolerance and facilitation of Islamic governments in 
Andalusia made it possible for Christians to learn science in various disciplines. After the 
arrival of the Muslims in Spain in the eighth century AD, relations between Muslims, Jews and 
Christians were generally normal and non-hostile. Christians accepted the political authority of 
Muslims and were satisfied with their social situation. They remained in Spain and formed 
Mozarabs and Movaled groups, mingling with Muslim culture and learning Arabic language 
(Annan, 1380, 2/255). On the other hand, the cultural conditions in Andalusia made it possible 
to study in different branches of science. Concerns about the progressive spread of Islamic 
culture necessitated the knowledge of Islam and, consequently, the learning of Arabic languages 
and study about Islam (Holilovic, 2017, 69). The familiarity of Christians with Arabic as a way 
of understanding Islam led them to the sciences that preserved by Muslims, and thus established 
Islamic studies. 
The researcher seeks to express the evangelical, economic and scientific contexts affecting the 
formation of Islamic studies and to examine the impact of the coexistence of Muslims and 
Christians in to rope by examining the coexistence of Islamic studies. 
This research was conducted use Analytical, descriptive and the library method has been to 
collect data. First, we studied the historical sources and references about Islamic Spain and then 
according to the subject, from the new studies taken, by analyzing the data, the present study 
formed.  
The results of this study showed that with spread of Islam in Andalusia, the formation of Islamic 
civilization and economic prosperity, as well as the acceptance of Muslim culture and literature 
among the Christians community, the evangelical, economic and scientific fields of Islamic 
studies provided. In the face of Christianity with Islam, a group and planned movement of 
priests to Andalusia its spread. The first program was to learn Arabic and was acquainted with 
Islamic teachings. Some priests believed that war could not change Muslims and believed that 
in order to influence Muslims, they must change the beliefs of Muslims (Sartun, 1383, 2/1566). 
To do this, one most know their religion and heavenly book. The Church and the Empire 
endorsed this idea and a group of Priests such as, St.Prter, Gerbert Ourliak, and Robert Keton 
entered the Toledo translation school (Keritzek, 1964, 54). Sending student to Spanish cities 
was common, with scholars and researchers from European cities traveling to Cordoba, Toledo 
and Sivill to study in libraries and universities 
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Movement as holly wars and the conquest of Islamic cities, Christians gained access to libraries 
full of scholar books was the most important action to create scientific motivations of Islamic 
studies. On the other hand, trade and commerce were factors in paying attention to Muslim 
culture. 
In business, ideas exchanged. Andalusia, with its special geographical location, proximity to the 
seas, growth and production of the products, slave trade privilege, was recognize as one of the 
profitable and wealthy lands. In the fourth century AH, Muslims transported all kinds of goods 
by land and the Mediterranean Sea (Metz, 1362, 2/507). Relation between Muslims and 
Christians in Europe were not limited to the holy war and the Crusades, and trade was 
influential. In the meantime, ideas were exchanged and its path. It was mainly from Islamic 
lands to Christian territory (Hourani, 1387, 120). After dominating Islamic cities, Christians 
rulers gradually regained their lost power and began extensive relations with southern France. 
Guest- houses were built and market demand, craftsmen and merchants were invited to Spain. 
These people played an effective role in transferring Muslim knowledge to Europe. Economic 
prosperity shaped the economic motivations of Islamic studies. Thus, the motivations for 
Islamic studies were formed during the centuries of coexistence of Muslims and Chtistians in 
Andalusia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 در اندلس انیحیمسلمانان و مس یستیهمز ةنحو کردیدر اروپا با رو یمطالعات اسالم يریگ شکل يها نهیزم /50

همزیستی مسلمانان و  ةگیري مطالعات اسالمی در اروپا با رویکرد نحو هاي شکل زمینه
 مسیحیان در اندلس

 مهري السادات هاشمی دوالبی
 ، تهران، ایران.واحد تهران مرکزي ،انشگاه آزاد اسالمید فرهنگ و تمدن ملل اسالمی،  دانشجوي دکتري تاریخ

 1مهرناز بهروزي
 ، تهران، ایران.واحد تهران مرکزي، انشگاه آزاد اسالمید ،یشناس باستان و تاریخ گروه استادیار

 30/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 21/07/1397 تاریخ دریافت:
 دهیچک

 افتهی توسعهلعات هاي اخیر به یک رشته مطا شود که در قرن شناسی ناشی می نامیم، از شرق ما امروز مطالعات اسالمی می آنچه
مبنی بر  م 1312ل شناسی را در غرب مسیحی از زمان تقسیم شوراي کلیساي وین در سا شروع شرق .شده استعلمی تبدیل 

دانند. همچنین  آکسفورد، بلونیا و ساالمانکا می هاي پاریس، نانی، عبرانی، سریانی در دانشکدههاي عربی، یو ایجاد کرسی زبان
دانستند.  شناسان می شناسان یا چین هاي زبان سامی، اسالم هین در کتاب مقدس، دانشجویان رشتشناسان را بیشتر متخصص شرق

 م 11شناسی، به اوایل قرن  آغاز شرق ۀبرخی از پژوهشگران معتقدند نقط توان این مسئله را ندیده گرفت که حال نمی ینبا ا
بیستم میالدي،  ةدانند. از سد ط میولین بار به زبان التین مرتبقران براي ا ۀشناسی را با ترجم دیگري آغاز شرق ةگردد و عد بازمی
فت. مطالعات اسالمی یک پل از اي شد که قسمتی از آن به طور مجزا مطالعات اسالمی نام گر تازه ۀشناسی وارد مرحل شرق
هاي جدیدتر گفتگوي بیشتري در مطالعات  بر دیدگاه تأکیدن تالش دارند با شناسی به مطالعات دینی است که محققان در آ شرق

مانان و مسیحیان بر همزیستی مسل تأکیدمطالعات اسالمی در اروپا با  گیري شکل، شده انجامی انجام دهند. در میان تحقیقات دین
که همزیستی مسلمانان و مسئله در این پژوهش این است  .شده استي است که کمتر به آن پرداخته ا در اندلس، مسئله

مطالعات اسالمی با توجه به  گیري شکلروند همچنین  ؟عات اسالمی ایجاد کردمطال گیري شکلهایی جهت  ، چه زمینهمسیحیان
هاي  توانست زمینهی مسیحیان و مسلمانان در اندلس، در این پژوهش فرض بر این است که همزیست ؟چه بود جادشدهیاهاي  زمینه

ردآوري و براي گ گرفته انجام، توصیفی این پژوهش به روش تحلیلیتبشیري، علمی و اقتصادي مطالعات اسالمی را ایجاد کند. 
. نتایج حاصله از این پژوهش، بیانگر آن است که پس از فتح اندلس روابط مسلمانان شده استاي استفاده  ها از روش کتابخانه داده

 و علم زبان عنوان بهی عرب زبان بعد،ي ها قرن درروابط مسلمانان و مسیحیان  ۀادام بابود.  خصمانه ریغو مسیحیان طبیعی و 
، فرهنگ و ادبیات مسلمانان غلبۀشکوفایی اقتصاد و  تمدن اسالمی، گیري شکلبا گسترش اسالم در اندلس،  .شد  انتخاب فرهنگ

و فتح  انیحیمس ۀوسیل ي بهریگ بازپس جنبش آغاز از پس .هاي تبشیري، اقتصادي و علمی مطالعات اسالمی فراهم شد زمینه
هاي علمی که در  براي دستیابی به گنجینهشد.   برانگیخته مسلمانان، فرهنگ و فنون علوم، به آنان توجهشهرهاي اسالمی، 

ریزي  ، مطالعات اسالمی را پایهنهضت ترجمه در اندلس شروعهاي عربی آغاز شد.  کتاب ۀهاي اسالمی وجود داشت، ترجم کتابخانه
مطالعات اسالمی را  که از سراسر اروپا به اندلس سرازیر شده بودند،محققان و پژوهشگران  ۀانتقال آثار ترجمه شده به وسیل کرد و

 در اروپا گسترش داد.
 

 .، مسلمانان، مسیحیانترجمهنهضت  ،اندلس ،یاسالم  مطالعات: يدیکلهاي واژه

 مقدمه. 1
 یر کلبه طو ان،یحیو مس انیهودیمسلمانان،  نیروابط ب ،يبریا ةریجز شبهها حضور مسلمانان در  طول قرن در
وضعیت حقوقی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی مسـیحیان بـا پیمـانی کـه بـین رؤسـاي       بود.  مانهیو صم یعیطب

پذیرش قـدرت برتـر و اقتـدار سیاسـی اسـالم از      گرفت.  گشت، شکل می مسیحی منعقد میمسلمان و مقامات 
جیوسـی،  دادند (  خود رضایت داده و به اوضاع اجتماعی   آنان به قوانین اسالمی تن باعث شد کهسوي مسیحیان 

1380 :1/268.( 
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 يایدر اسـپان  ،یمتنـوع تمـدن   ۀشد. دامنـ  اندلس سراسر در ها فرهنگ انسجام و انطباق سببی هماهنگ نیا
کرد کـه تبعـات آن    فراهم علوم،مختلف  يها را در شاخه يریادگیامکان  ،در اندلس یفرهنگ طیمسلمان و شرا

 رشـته  یـک ي هـا نـه یرو، زم شیپـ  يایـ دن نیبا ا انیحیمس برخوردبود.  رشد و گسترش صنعت، تجارت و علم
ـ از طر )م 12/13( يهجـر ششـم و هفـتم   که در قرن  کرد  فراهم را رهیدر شبه جز یاسالم -یعرب مطالعات  قی

 ،انتقـال  نیـ عوامـل ا  نیتـر  از مهم یکی. افتی  انتقال یغرب يفرانسه و سرانجام اروپا ا،یتالیبه ا ایو اسپان لیسیس
زبـان   کیـ مسـلمان، آمـوختن    ۀدر جامع یتمدن يها نهیدرك زم يفهم اسالم و سپس برا يزبان بود. ابتدا برا

 یونانی یو فلسف یبه متون علم یابیدست يبرا یتوانست راه یزبان مشترك م نیشمرده شد. ا يمشترك ضرور
که به  میکن دایهزاران سند پ میتوان یها م ترجمه شده بود. امروز در کتابخانه یباشد که توسط مسلمانان به عرب

اشـاره   ایـ و جغراف یپزشـک  ،یمیشـ  ک،یـ زیف ات،یاضینجوم، ر يها نهیدر زم یاسالم -یتمدن عرب يدستاوردها
 آمــده   در انــدلس بــه دســت   انیحیمســلمانان و مســ  یســت یارتبــاط و همز  ۀیکنــد کــه در ســا   یمــ

ثرترین راه براي مقابله با فرهنگ برتر و جلوگیري از عالوه بر آن، پیروان مسیح، مو .)Holilovic,2017:70(است 
گسترش اسالم را در مطالعه و شناخت ماهیت آن می دانستند. آنان بـا ایجـاد یـک ادبیـات جـدلی در پـی آن       

رویکرد بـه مطالعـات    همبنابراین به لحاظ دینی ؛ بودند تا مسلمانان را به تغییر عقیده و قبول مسیحیت وادارند
از طرفی تجارت و بازرگانی در اقتصـاد شـهرهاي اسـالمی نقشـی     مسیحیان ضروري دانسته شد. اسالمی براي 

هـاي شـناخت شـرق را     اندازي خطوط دریایی، بازارهاي پررونق، انگیزه کلیدي داشت. رفت و آمد بازرگانان، راه
 .)Vaghan, 2003: 18( فراهم ساخت

 . پیشینۀ پژوهش2
 نهمواره مورد پژوهش قرار گرفته است. ایـ  ،شرق و غرب قابلستاوردهاي تاسالمی به عنوان یکی از د طالعاتم

 طالعـات بـه م  چطـور شـده و کجـا و     برخورد تمدن و فرهنگ شرق و غرب از چه زمـانی آغـاز   نکه اولی مسئله
 اسالمی انجامید نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کـرده و بـه آغـاز ترجمـه       ح در اندلس را بیـان ، تاریخ فتو»اسالم در اروپا تأثیر«در کتاب  ،مونتگومري وات
تـاریخ  «است. گوستاو لوبون، در کتـاب   کرده  گیري آن از سوي مسیحیان توجه  متون در طلیطله پس از بازپس

تعـدادي   ۀاست که انتشار علوم اسالمی در اروپا بر خالف نظریـ  کرده   ، با ذکر دالیلی بیان»تمدن اسالم و عرب
است، بلکـه پیشـرفت علـوم یونـانی از انـدلس آغـاز شـده و         هاي صلیبی نبوده  جنگ ۀه وسیلاز تاریخ نگاران، ب

به مطالعات اسـالمی توجـه نشـده     اند. در این کتاب نیز را داشته تأثیراندلس و صقلیه در انتقال علوم بیشترین 
لمان و برخورد آنـان بـا   ، اثر جورج سارتن، به سبب اسامی کامل دانشمندان مس»اي بر تاریخ علم مقدمه« است. 

دانشمندان مسیحی قابل توجه است. این کتاب با روش توصیفی تحلیلی ارتباط و انتقال علم از جهان اسالم به 
تـاریخ دولـت اسـالمی    «دنیاي مسیحیت را بررسی کرده است. در این پژوهش از این کتاب استفاده شده است. 

شده است. این کتاب که در تاریخ سیاسی و اجتماعی انـدلس  ، به وسیله ي محمد عبداهللا عنان نوشته »اندلس
بسیار مفید است، یکی از مآخذ اصلی در این پژوهش بوده و به عنوان راهنما بـراي اسـتفاده از منـابع و کتـب     

مرتضی اسعدي در کتاب مطالعات اسالمی در غرب انگلیسی زبـان از آغـاز    دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.
اند، همین  وم واتیکان، به آغاز ترجمه در طلیطله پرداخته و نام افرادي که در این کار شراکت داشتهتا شوراي د
است. چارلز برنت، یکی از محققان معاصر آمریکایی اسـت کـه    کرده   اند، ذکر هایی را که ترجمه کرده طور کتاب
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 ةاسـت. او از زنجیـر   کـرده    براي خود ثبـت صد عنوان مقاله و کتاب را در موضوع اندلس و انتقال علوم به اروپا 
دارد بـرون رفـت    است و عقیـده    تمدن اروپایی کمک کرده ةمفقود ۀمحققانی است که به بازسازي و یافتن حلق

اروپا از قرن تاریکی نه تنها منحصر به خود اروپاییان نیست، بلکه به جهـان غیـر اروپـایی مـرتبط اسـت. او بـا       
گذاشـت.   تـأثیر علوم عربی و اسالمی، در ترغیب تاریخ شناسان در بازنگري رنسانس  هاي آشکار تمرکز بر ریشه

بـه آغـاز مطالعـه    » شناسـی  شرق-مقدمه اي به سوي یک دیدگاه پسا«اي با عنوان  چارلز دبلیو ارنست، در مقاله
جدیـد   ۀک مرحلشناسی و رسیدن به ی را به عنوان رویکردي براي عبور از شرق است و آن اسالم پرداخته ةدربار

اسـالمی در ایـن    است. این مقاله براي مفهوم جدید مطالعات از مطالعات مذهبی در شرق مورد بررسی قرار داده
هاي تبشیري، علمـی و   که به زمینه کمتر پژوهشی یافت شد، شده انجاماست. در مطالعات  پژوهش استفاده شده

سـالمی در  گیري مطالعـات ا  لس و نقش آن در شکلاقتصادي حاصل از همزیستی مسلمانان و مسیحیان در اند
 اروپا، توجه کند.

و  این پژوهش نشانگر این موضوع است که هفت قرن همزیستی مسلمانان و مسیحیان در اسپانیاي اسالمی
مطالعـات اسـالمی نقـش     گیـري  شکلهایی را فراهم کند که در  ها، توانست زمینه رویارویی فرهنگ و تمدن آن

 .بسزایی داشتند
 . روش تحقیق3

ي بردار شیف صورت به وي ا  کتابخانهمطالب  يو روش گردآور یلیتحل–یفیپژوهش توص نیدر ا قیتحق روش
 .است آن ریتفس و لیتحل و مربوطه کتب از
 از آغاز ورود مسلمانان اندلس. 4

عف و سـقوط قـرار   ض یبیدر سراش (Visigoth) گوتیویزتوسط مسلمانان، دولت  ایاسپان يها نیاز فتح سرزم قبل
در اواخر قرن چهـارم مـیالدي، توانسـتند بـر     هاي شرقی بودند.  نشین ژرمن از قبایل کوچها  وزیگوتگرفته بود. 

آوري حاکمیت و سـلطنت خـود را     هاي بخش غربی امپراتوري روم استیال یابند. آنان با سرعت شگفت سرزمین
کردنـد. بـه ایـن ترتیـب      یبریا پراکنده شده بودند، تحمیـل  که پیش از آنان در ا (Germans) بر دیگر قبایل ژرمن

اسپانیا براي نخستین بار به عنوان کشوري با مرزهاي جغرافیایی معین، داراي حکومت مرکزي قـوي شـد کـه    
  دار و فرهنـگ غنـی رومـی بـود و بعـد از آن طلیطلـه (تولـدو)        با تمدنی ریشه، بارسلوناولین پایتخت آن ابتدا 

(Toledo) هـا مسـیحیانی    ویزیگوت ).25 :1386نعنعی، شد (وقعیت دفاعی مستحکم، به عنوان پایتخت انتخاب با م
بودند. پیروان این آیین به الوهیت مسیح باور نداشتند، براي کشیشان حق وسـاطت میـان خـدا و     1کیش  آرین

وش خاص خود را داشتند، شناختند و در عبادت نیز ر مردم قائل نبودند، براي مریم باکره موقعیت ممتازي نمی
ها بیزار و متنفر شدند.  ها و ایبرها از حکومت گوت بنابراین دیري نپایید که ساکنان اصلی شبه جزیره یعنی گل

یافت و موقعیت آنـان را در    زدند. با گذشت زمان این احساس نفرت شدت می ها هم بر این نفرت دامن  کشیش
ها دست به قیـام و پیشـروي بـه سـوي      سردار فرانک ،)Clovis( ویسکرد. بطوري که وقتی کل میان مردم سست 
 .ها در ایبري محدود شـد  نفوذ گوت ۀدرنگ به حمایت او برخاستند و بدین ترتیب دامن ها بی جنوب زد، کشیش

شسـتن   هـا در گـرو دسـت    ها، ریکاردو در قرن ششم میالدي، دریافت کـه مصـلحت گـوت    آخرین پادشاه گوت
م) در مجمـع دینـی تولـدو اعـالن      587سـال ( کیش آرین است و همین کار را هم کرد. بـه   پادشاهان آنان از
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آیین کاتولیک در اسپانیا، این آیین  یافتن اند. با رسمیت اش مذهب کاتولیک را پذیرفته داشت که وي و خانواده
 .)1377:25ونس حسـن،  مـ شـد ( دواند و به استحکام روابط این کشور با روم منجـر    به زودي در میان مردم ریشه

 ةدچار شده و تود مشکالتبه انواع   نیاجامعه اسپا چندانی نیافت. ةها از آرامش و رفاه، بهر اسپانیا در زمان گوت
 و بودنـد  نیزمـ  به وابسته بردگان مانند که دادند یم  لیتشکی زارعان و تنگدست و متوسط ۀمردم را طبق میعظ

هـا   بودند که آن شانیمالکان، کش نیداده بودند. در کنار ا اختصاص خود به را شانیای زندگ و گرم حق مالکان
همـواره   شـان یدار و مومن بودند، کش نید یها مردم جا که گوت بودند. از آن  مند بهره یاز سلطه و نفوذ کاف یز،ن
مري به اسـپانیا  مسلمانان در اواخر قرن اول هجري ق ).2/27 :1380عنان، داشتند (خود  ينفوذ معنو ریرا ز شانیا

قرن پنجم تـا  ( یانیمهاي  ی سدهجنگ خیتار در کامل قیتوف و اجرا سرعت لحاظ از اندلس به حملهوارد شدند. 
 انیـ روم بـود،  قـا یآفری وال) م 699/.قه 80( سال از که رینص بنی موس. دارد برجستهی مقامپانزدهم میالدي) 

لشـگریان  رفـت و راه    شیاطلس پـ  انوسیراند و تا سواحل اق  رونیب (Carthage) کارتاژ مغرب ۀیناح از رای شرق
ـ  (Tatiq ibn ziad)  ادی) طارق بن زم 711/.قه 93سال (کرد. او در  حمله به اروپا هموار ياسالم را برا  یرا بـا مردان

 ن،عنـا ( دیـ انجاممسـلمانان   يروزیـ فرستاد که بـه پ  ایبودند به اسپان 1مردمان شمال آفریقا)بربر ( شترشانیکه ب
 :1384 ر،یـ (ابـن اث  رفـت   شیپ طلهیطلي سو به خود لشگر با استجه شهر فتح از پس ادیز بن طارق. )2/30 :1380
 (Castil) کاسـتیل اندلس و  انیکه مرز مرا (جبل الشارات) (Siramona)  رامونایارتفاعات اندلس و جبال س ).2793

قرار  يبریا رهیدر وسط شبه جز باًیشهر تقر نیا. دیدر نورد ارانشیو  انیولیی یاست به راهنما در شمال اندلس
ـ ا از بعـد  ).64، 1989ابـن بشـکوال،   شـد (  یهـا محسـوب مـ    زگـوت یو تختیگرفته است و در آن زمان پا  کـه  نی

 وی خصوصـ ی زنـدگ  در نانبه َآ ،2هیجز یکه با پرداخت مقدار کم یبه فاتحان مردم، آمدند، ایاسپان به مسلمانان
 طـارق  ).2/30 :1380 عنان،( ستندینگر یم نجات ۀفرشت چون بودند، کرده عطاي آزاد، دهیقع و نییآ در نیهمچن
 یشـان بـاق   يبـرا  سایآن گروه از مردم که در شهر مانده بودند، امان داد و چند کل بهشد و  یمستول طلهیبر طل

داد کـه    اجـازه  زیـ ن یو رومـ  یگـوت  انیحیداد و به مس ي خود آزاد ینیمراسم د يرا در اجرا شانیگذاشت. کش
مطران سـابق سـپرد   (Opass)  »اوپاس«به  زین شهر را ییدارند، فرمانروا  اخود را برپ یو مراسم مذهب نیشعائر د
ـ  يها تیاز وال یکی ایاسپان نکیا ).2/13 :م 1985 ،ي(ابن عذار آن انـدلس شـد. هفـت     یخالفت شده بود و نام عرب

ـ پا بـود،  اروپـا ی نواح نیتر و گسترده نیباتریاز جمله ز یکه در قرون وسط رهیسال بعد فتح شبه جز  افـت ی انی
 اریـ اخت. بودنـد  نمـوده  شـام  و مصری اهال با که بودي رفتار همان اندلس اهل با اعراب رفتار ).638 :1380 ،یحت(

 و کـام ح حکومـت  ریـ ز که نمودند مختار را ها آن زین و کرده واگذار خودشان به را ها آن نیقوان و معابد و اموال
 فقـط  هیـ جز ).232: 1334لوبون، بدهند (ي ا هیجز انهیسالي، چند شروط مطابق، ماندهی باق خود شیهمک قضات

نخسـت بـه   . بودنـد   معـاف  هیـ جز از راهبان و رانیپ عاجزان، کودکان، زنان، و بود مقرر انیهودی و انیحیمس بر
 انیروحان و بپردازند سانیقدي ها مجسمه لیتکم به. رندیبگ  پس شان را باز يها سایشد کل  داده  اجازه انیحیمس

 هیـ هـا مرث  جنـازه  عییدهنـد و در تشـ    کننـد، بخـور    تـن   بر شیکش یعام لباس رسمءشدند که در مال یمجاز م
ـ    يبـرا  انیحیمتعدد داشت. مس يها و صومعه سایبخوانند. شهر، کل داشـتند  مسـتقل   ۀخـود مدرسـه و کتابخان
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(مالـه   شدند ینم مقدسه اماکن ارتیز مانع و کردند یم رفتار مدارا و برفق همواره ها عرب ).1/236 :1380 ،یوسیج(
 ).2/249 :1343 زاك،یآ و

 بـه بـود.   يهـا بـر آن کشـور جـار     کـه قـرن   ییهـا  یبود بر سخت یانیپا ۀموارد، تسلط اعراب، نقط یبرخ در
 اسـالم دادند  یآن را نم ةها اجاز گوتزیبود که و يکار نیکنند و ا  تصرف شیداد در امالك خو  اجازه انیحیمس
 ,DOZY).بودنـد  رکردهیتفسـ  زگـوت یو شـان یکش که بودی تیحیمس از تر موثر اریبس بردگانیی رهاي برایی گرا

 رو به انحطاط و تنـزل  یاسیبود. بعد از آن اوضاع س یو تعال یسال رو به ترق صدیتا س یعرب تمدن (236 :1913
بودند، فرصت داد تـا شـروع     شده  پناهنده یکه به حدود شمال انیحیبه مس ،انمسلمان یداخل يها نهاد و جنگ 

ـ ا). 336 :1334(لوبـون،   کرده بـر اقتـدار خـود افزودنـد      . بعد از آن از ضعف مسلمانان استفادهندیبه حمله نما  نی
 ،يریـ گ پـس  بـاز  روزافـزون  فشار بعد،ي ها سال در گرچهشناخته شدند.  يریگ پس باز يها حمالت با نام جنگ

 و شـد  ممنـوع  نیالت زبان ها يامو حکومت اواخر در کهي ا بگونه برد، نیب از را مسلماناني ریپذ  تحمل تیظرف
ـ ا رسـد  مـی بـه نظـر    ).1/236 :1380 ،یوسـ ی(ج کردند یم شرکتی عرب مدارس در ستیبا یمی حیمس کودکان  نی

  .داشت فراوان تأثیری عرب زبانرشد  وي ریادگیعامل خود در 
 اندلسدر  تیجمع ساختار. 5

  کـرده  فـراهم ی زندگ يرا برا یمتنوع ۀاقوام گوناگون با مذاهب مختلف، صحن یتیجمع بیاندلس، با ترک ۀجامع
مـورد   رااندلس  ۀمختلف جامع يها اندلس الزم است گروه یاسالم ۀدرست از جامع یبه درک دنیرس يبرابود. 

حـاکم و مـردم    يهـا  شـد. گـوت   یم میبه دو گروه تقس یگوت ۀامعکشور، ج نیا یاصل ساکنان داد. مطالعه قرار
 یبودنـد. سـپس وقتـ     خـاص برخـوردار   ازاتیـ طبقات مختلف از امت آن در که بودي ا گونه به جامعه نیا. يعاد

کردند، چرا که فاتحـان انـدلس     کشور ازدواج یمختلف فاتحان مسلمان به اندلس آمدند با ساکنان بوم ينژادها
 داشتند و ناچار شرکت یمهاجرت نظام نیبلکه تنها مردان در ا امدندین نیسرزم نیشان به ا يها ادههمراه خانو

با توجه بـه تـداخل    .)1/67 :1380 ،یوسی(ج نندیشان را برگز شده، همسران  تازه فتح نیزنان سرزم انیبودند از م 
هـاي   بـراي شناسـایی آنهـا از نـام     هاي مختلفی پدید آمدنـد کـه   مسلمان و مسیحی در اندلس، گروه ۀدو جامع

 رود خاصی استفاده شده و در چندین سده متـداول بـوده کـه در آثـار نویسـندگان اروپـایی هـم بـه کـار مـی          
 ).1390:13گلیان، همتی(

  مستعربان .5-1
از  (Mozarab) مسـتعرب  ةواژ. بودنـد  معاهـد  انیحیمس ای مستعربان اندلس، تیجمع از گروه نیتر مهم و نیاول

 .  ستیحال آن که عرب ن ،عرب بودن است یکه مدع يشدن است. فرد یگرفته شده که به مفهوم عرب یعرب
فـتح شـده توسـط     يهـا  نیهـا و سـرزم   خود را حفظ کرده و در شـهر  میقد نیبودند که د یافراد کسان نیا

 .)222/ 2 :1380، عنـان بودنـد (  سـاکن  و قرطبـه   طلـه یدر طل شانیاز ا یبزرگ تیکردند. اقل یم یمسلمانان، زندگ
را  یاسـالم  اتیـ و ادب یمعروف است، زبان عرب به رمانسکه و در کنار زبان خود  ختندیها با مسلمانان در آم آن

 انیـ م ازدواج). 60 :1366(ابـوار،  کردند  زبان و ادبیات التین را تحقیر مینوشتند و  . به زبان عربی میآموختند زین
 قابـل  طـور  به نیهمچن و شد یم مشاهده بود، سایکل قانون نقضی حتی لحاظ از که مسلمان زنان و انیحیمس

 ی حیمسـ  زنـان  شـدن   مسـلمان  آنی عـ یطب ۀجـ ینت کـه ی حیمسـ  زنان و مسلمان مردان نیب ازدواجی توجه
 .)Vaghan, 2003: 9(بود
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 نامولد. 5-2
مـد.  آدر تیـ به مفهـوم مل  انهیم يها واژه در دوره نیاسالم درآمدند. ا نیبودند که به د یانیفرزندان بوم نومولد
کـه بـه مفهـوم فرزنـدان      افـت یدر» ون«توان از تکرار فراوان پسوند  یم یمغرب ۀرا در جامع آن تیاز اهم یبخش

 ،یوسـ یج( میشـو  یخلـدون مواجـه مـ    حفصون و ابن عبدون، ابن ابن دون،یز مانند ابن ییما با نام ها مولدان است.
1380: 1/245.( 

 يودهي یها تیاقل. 5-3
کـه در   یاسالم حکومتی سرپرست و تیحما از زین نانیا. کردند یمی زندگ ایاسپان بزرگي شهرها در ها يهودی
ـ ا جـاد یا عوامـل  ازی کـ ی انیـ هودی و مسـلمانان  انیـ م تجارت. بردند یشد، بهره م ینم افتیاقوام  ریسا انیم  نی

 ,Vaghan( دیـ گردآنـان   انیـ م یستیمزها در طول ه آن انیدر م يرفتار ،يفکر يهمکار سبب که بود تسامح

ي ایاسـپان  در موحـدان  دوران تـا ) 961-350/912-300( سـوم  عبـدالرحمان  زمـان  از کـه ی انیهودی ).2003:1
 چیهـ . داشـتند ي زیمتمـا  تیوضـع  انـه، یمهاي  ي سدههودي یها جامعه با سهیمقا در کردند، یمی زندگی اسالم

 صـاحب ی حت و کند  کسبی اجتماعي ها تیموقع اندازه نیا تاي هودی ریغ جامعه کی در نتوانست گریدي هودی
 دري فکر اتیح متقابل و قیعم تأثیر انگریب خود که ندیافریب اتیادب و فرهنگ حد نیا تا و شودی اسیس اقتدار
 ).1/325 :1380 ،یوسیجاست ( انیهودی ریغ بای زندگ

ي ا برجسـته ي هـا  یژگـ یو کهاست  انیودهی از فرد نینخست(Hasdai Ibn Shabroot)   شبروط  بن ي حسدا
 مهـم ي هـا  تیولؤمسـ  ار،یبسـ ي مـوارد  در و کـرد  یمـ  خدمت فهیخل دربار در بودي هودی یبیطب کهي و. دارد

 جامعـه  خـود  در کـه  کـرد ی مـ ي گـر  يهـود ی اظهار آشکارا تنها نهي حسدا. داشت  عهده بر زینی مال وی اسیس
 منـافع  تنها نه وي هودی جامعه منافع حفظي برا خودی اجتماع تیموقع از او. بود عمده اشخاص از زین انیهودی
ي تلمـود  ۀمدرسـ  کیـ  قرطبـه  دري حسدا نفوذ اثر در ).2/327 :1388 ،ینیترمان( کرد یم استفادهی اندلسي هودی
 ).2001:2/50 بعه،یاصی اب ابن( شد غازآ جا آن از اندلس در هودی فرهنگ رونق که شد  ادیبن
 صقالبه. 5-4

 که بودند) ایتالیا و فرانسه آلمان،، ایاسپان انیحی(مس(Galisia)  ها یقیاز بردگان جل یمخلوط  (Slaves) صقالبه
 ۀیـ ناح از کـه  شد یم دادهی رانیاس و بردگان به ابتداي اسالو عنوان. شدند یم انتخاب پسران و دختران انیم از

 و اهـ  جلیقـی  و هـا  انـک فر جمله از و گانهیب غالمان ۀهم ها بعد اما بودند، آمده  بدست اسالو لیقبا گرید و ژرمن
 ،یتـ (ح دادنـد  یمـ ي اسالو عنوان بودند،  کرده تیتربی عرب روشه ب و گرفتهی بچگ از که ها آن امثال و لمباردها

ـ  در دارند برخود را اسالوي ها نیسرزم نام ،یسیانگل زبان در که ها برده نیا). 671 :1380  دهیـ نام صـقالبه  ،یعرب
ـ  تیـ ترب و نمودند یم آشنا اسالمي مباد با را ها آن ).31 :1392(بوکهارت،  شدند ـ ا ازی برخـ  .کردنـد  یمـ ی عرب  نی

 عبـدالرحمان  عصـر  آغـاز  از. گفتنـد  یم دهیقص و کردند یم فیتال کتاب و شدند یم آمد سر نظم و نثر در غالمان
 يکارهـا  در و کـرد   دایـ پ راه زیـ ن رونیـ ب بـه  خالفـت  قصر از نفوذشان ۀدامن چنانکه افتی شیافزا صقالبه نفوذ

 ).4/118 :1363(ابن خلدون، صاحب منصب شدند يو لشگر یوانید

 نامدجن. 5-5
 ةریـ جز شـبه  دری حیمسـ ي هـا  یپادشاه در تیرع صورت به که دش یگفته م یمسلمانبه (Modajars)  مدجن

 ووشـقه)  آراگـون (  در طله،یطل فتح از سپ(Castil)  قشتاله در بار نیاول جوامع گونه نیا. کرد یمی زندگي بریا
 بافـت  در مدجنان ،یحیمس انیسپاهي روزیپ با زدهمیس ةسد در. خوردند یم چشم به(Navar) ناوار) نبره ( در
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ـ ا از گـروه  نیتـر  بـزرگ . شـدند  نیگزیجای انیم ةسد اواخري ایاسپانی اجتماع  تیـ حاکم بـه  کـه  مسـلمانان  نی
ـ ا ).1/306 :1380 ،یوسـ ی(ج بودنـد (Valensia)  هیبلنسـ ی ادشـاه پ مسـلمانان  نهادنـد،  گردن انیحیمس  افـراد،  نی

 نیـ د هـم  و نیقـوان هم ی ول بودند شده انیحیمس ۀتبع ها مانیپ راه از ای فتح، ۀجینت در ای که بودندی مسلمانان
ی ولیاسپان و ومر زبان و برده ادی از رای عرب زبان مدجنان نیا ازي اریبس اثنا نیا در چه گر. حفظ کردند را خود

 خـدمت  از ها اسقف و شاهان ).705 :1380 ،یتحبودند (  شده مستهلک انیحیمس در ادیز و کم نسبت به و گرفته
 اسـتفاده یی ایاسـپان  عیصـنا  در شده  بافتهي ها پارچه از و قصرها و ساهایکل ساخت در مدجني بنّاها و معماران

 .)Imamuddin, 1981:212( کردند یم
 وهاسکیمور. 5-6

 یاصـطالح نـام   نیـ دارد. ا يا گسترده میاست که مفاه یاصطالح يمورخان امروز انیدر م (Moors) سکویمور
 ناندیفرد ک،یپادشاهان کاتول يغرناطه از سو ریشود که بعد از تسخ یاطالق م یبه مسلمانان ایاست که در اسپان

گونـه   نیرا ا آن ایاسپان یسلطنت یاندند. آکادمم ی کشور باق نیدر ا ينصر ۀپادشاه سلسل نیبا عزل آخر زابلیو ا
 داده دیـ تعم دیجدي ایاسپان لیتشککه در کشور ماندند و بعد از  یانیمغرب ياست برا یکند، اصطالح یم یمعن

 عـد ب .شدند داده دیتعم غسلی حیمس عنوان به ها آن که دارد موضوع نیا بر تأکید و درآمدند تیحیمس به شده
 محسـوب ي سـر  مسلمانان ،یحیمس تیحاکم تحت در اکنون که مسلمانان مفهوم به ها وسکیمور) م 1500( از
 بـه  را آن انیحیمسـ  که بودي اعتقادي ابزار اصطالح، نیا. کردند یمی زندگی لیکاستي ها نیسرزم در شدند، یم

 را هـا  آن تـا  نـد دینام) ی(مغرب سکویمور(مسلمان)  موري جا به را مردم نیا حاکمه اتیه واقع در. بردند یم کار
 بودند، ساکن آن در کهیی جا هر با خود قیتطب تیظرف از مسلمانان. سازند دیعقا شیتفت دادگاه احکام مشمول

 ,Imamuddin( کردنـد  یم القا شان یحیمس گانیهمسا به را خودي ها وهیش و ها سنت نیبنابرا؛ بودند برخوردار
1981:211.( 

 اندلس دری ماسال مطالعات گیري شکلي ها نهیزم. 6
 حکومـت  تحـت  ایاسـپان ي هـود ی وی حیمس مسلمان، امتی ستیهمز از ایاسپاني مور فرهنگ عظمت ازی بخش
 نظـر  بـه ی خشـونت  بـا  تضاد در ،داشت یم روا گریدي جاها در چه ایاسپان در چه اسالم کهی تساهل. هاست عرب

ي رویـ ن وی نـ ید شـور  ةزاد تـوان  یمـ  تنهـا  را اسـالم  سپاه قدرت. داد نشان خودش از، گسترش در که رسد یم
ی تسـاهل  با جنگ ۀخاتم محض به مسلمانان که نیا تر جالب دانست، نندیب یم خود با را خدا کهی کسان محرك

 دهیـ د شـان  حکومـت  تحتی نواح در انیهودی از نه و انیحیمس از نه کردندکه یم رفتار انیهودی و انیحیمس با
  ).23 :1392(بوکهارت،  است نشده

را  ییایاسپان انیحیمس زین یبهتر بودند و از نظر فرهنگ انیحیمسلمانان از مس ،يو اقتصاد یاسیحاظ سبه ل
؛ برداشت اروپاي غربی از اعـراب، حـاوي دو عنصـر متضـاد بـود      ).Imamuddin, 1981:211( شگفت زده کردند

بـه برتـري آنـان دو چنـدان     ها که با اعتـراف   ها و از سوي دیگر تحسین آن از آنیعنی از یک سو ترسی عمیق 
رفـت.    ) با تسخیر شهر طلیطله و استیال بر سیسیل از بـین م 11/.قه 5قرن (بود. ترس از اعراب در اواخر  شده 

 ).107 :1361وات، ( شود و به فرهنگ اعراب توجه نمایند همین نکته سبب شد تا راه براي اروپاییان هموار 
ی فرهنگـ  وی علمـ  انیجر با سهیمقا در ،هاي میانه در اروپا سده از يریتصو ۀدر این قسمت از پژوهش با ارائ

اغـاز   بـا  .یمکنـ  روشـن  را شدی اسالم علوم به انیحیمس کردیرو سبب آنچهیم توان یم ،یاسالمي ها نیسرزم در
. گرفـت   شـدت  یخـانوادگ  یزنـدگ  یفروپاشـ  یعنـ ی افـت، ی  کاهش ایتالیا تیجمع یحیمس ةدور نینخست ةسد
داد. حجم پـول    رنگ و رمقش را از دست نیو د اتیرفت. ادب انیاز م یو روم یونانیگر علم  نشیفرآ يها زهیانگ
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شد و حکومـت مطلقـه    میبزرگ تقس يها . روستاها به ملکدیدچار رکود گرد ی. بازرگانافتی  در گردش کاهش
(لوکـاس،   شـد  یرومـ  _یونانیفرهنگ  يشدن بنا رانیکه سبب و دیبرقرار گرد دیشد یاتیو نظام مال افتیشدت 
1366: 309 .( 
 یرسم نید ح،یمس نید رایز؛ داشت را نفوذ نیشتریب سایکل ،سده هاي میانیدر پرورش، و موزشآ نظر از
 ،یشارلمان عهد. داشت نامحدود اراتیکه داشت، اخت يکزرکامل و متم سازمان ۀواسطه ب و بود رومي ورتامپرا
 بر نیهمچن و داد  آموزشی اسقف وی رهبان مراکز در را ندهیآ ونیحانرو که دربار مدارس بر استی انیپا ۀنقط

ي برا ریمد نیتام نیا از گذشته. آوردند یم فراهم اطرافي روستاهاي ها بچهي برا ها صومعه کهیی ابتدا آموزش
 نشان خود از تازه افکار نشر بهی شوق نه  (Carolingian) انیکارولنژ ةدوري فکر جنبش سا،یکل و دولت

 نشیبه ب یشیو نه گراداشت ها  آن ةدتازه به دست آور يفکر يبه استفاده از ابزارها يا عالقه نه داد، یم
 کهشد  یها باعث م کردن آن بودند. مصور یتجمل ییکاالها ،آن دوران سینف یخط يها کتاب نان.آ یعموم
 نیاي برا، کردند ینم دیتول خواندني برا را کتاب اصالً که نیا تر مهم. فتندیب انیجر به کند اریبس، ها کتاب

 ).19 :1387(لوگوف،  ترکنند یغن را ثروتمندان ای ساهایکلي ها کتابخانه که کردند یم دیتول
یی داشتند که فقط  بزرگـان و اشـراف توانـا    یم  برپا وانگانیخود جشن د يها ها در رواق و محراب کاتدرال 

توسـط   ایزمـان خبـر تمـدن اسـپان     نیـ کننـد. در ا   در آن شـرکت و قابل شستشـو   زهیپاک يها داشتند با لباس 
ي افـراد ی شـارلمان ي هـا  مدرسـه  در ).205 :1326ماکـاپ،  ( دیرسـ  یبازرگانان و جهانگردان به گوش مردم اروپا م

 چیهـ  در لیسیس و ایاسپان از ریغ به ).411 :1366(لوکاس،  شدند یم دهیبرگزي دار صومعه وی اسقفي برا و تیترب
ی تمـدن  تازه که ها یساکسن از ریغ به نداشت، وجود باشد، تیمدن ازي ا نشانهي دارا کهي شهر اروپا نقاط از کی
و  انیحیعوامل توجه مسـ  نیتمام ا. بود حاکم اروپاي شهرها تمام در تیبربر و توحش اوضاع بودند  کرده جادیا

 ل،یقرطبه، سـو  يکه در شهرها یدر زمان کرد.  ها جلب تفاوت نیا لیرا به دال یحیمس تیها، روحان در راس آن
اروپـا، در   گـر ید يها داشت در قسمت  فراوان وجود تیو جمع یآبادان ایدر اسپان طلهیغرناطه، ماالگا، طل ره،یالم

 هـا  کوچه جهیتساخت و در ن یو کج وجود داشت و هر کس به دلخواه، خانه م کیتنگ و تار ییها ها کوچه شهر
 ). 417 :1343 زاك،یآ و(ماله یی روشنا نه رو ادهیپ نه داشت سنگفرش نه ها چهکو. دیگرد یم معوج و کج

 معـروف  اد،یـ زي هـا  هتـل  و هـا  حمام با،یز مساجد و ها محله پررونق،ي بازارها با اندلس، در بزرگي ها  رشه
دو طـرف   يهـا  ها راه سنگفرش بود کـه از خانـه   کیلومترکه در قرطبه  یزمان در ).111: 1/1983حوقل،(ابن  بودند
که دانشـگاه آکسـفورد نظـر     ینداشت. زمان یوضع نیهفت قرن بعد چن یحت سیگرفت، لندن و پار یم یروشن

ي هـا  حمـام  دردانشوران قرطبـه از اسـتحمام    یمتوال يها است، نسل یرسم بت پرست کیداد که استحمام  یم
آغـاز شـد.    يدیشـد  یعلمـ  يهـا  تیفعالناگهان  يالدیدر قرن هشتم م ).673 :1380 ،یت(ح بردند یم بهره مجلل

در ارتبـاط بـود،    دیالرشـ  شـرق و هـارون   يهـا  نیکه با سـرزم  روم )، موسس امپراتورم 814-742( ریشارل کب
 رهـا، یداد تـا د   و فرمان رندیگ  عهده  بر يرا در کاخ امپراطور يا مدرسه ةرا از خارج آورد تا کار ادار یدانشمندان

 و بـردن   بهـره ي بـرا  کوشـش  دانـش، ي ایاحمدارس در سراسر کشور بپردازند.  سیبه تاس ساهایها و کل صومعه
 .  شد آغاز نیالتی سنت آثار و منابع بر افتنی  ياستاد

خـاص از افـراد منحصـر     يا علـم فقـط بـه عـده     لیتحصـ برد و  یم که اروپا در فقر و ضعف به سر یدر زمان
بـا   ییآشـنا را جلب نمـود.   انیحیمس ۀان توجه و عالقمسلم يایتمدن و علم در اسپان ییو شکوفا رشدشد،  یم
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 ،دبرسـ  اروپـا  بـه  عربسـتان  ةریـ جز شـبه  از د،یـ جد نیـی آ کیـ  کردن مطرح باي نژاد بود شدهکه سبب  یعامل
با مسـلمانان در   انیحیمس یستیهمزکرد،   کیداشتند، تحر  س امور قرارأدر ر را که معموالً شانیکش يکنجکاو

 کـه مختلـف تمـدن و علـم را     يهـا  با جنبه ییآشنا طیشرامستعربان، سفرا و صقالبه،   مولدان،اشکال مختلف، 
 ،یمطالعـات اسـالم   يریـ گ شـکل  يهـا  نـه یزم نیتر از مهم یکی. ساخت  فراهم بود،  شده  جذاب انیحیمس يبرا

 شد. ایاز نقاط مختلف اروپا به اسپان انیحیمسلمانان بود که سبب جذب مس یاسالم و زندگ یتمدن يها جنبه
ي هـا  شاخه دري ریادگی امکان اندلس، دری فرهنگ طیشرا. داردی مختلف تنوع و دامنه ایاسپان دری اسالم تمدن

 شـتر یب. بـود  شکوفا هنر و شده نسخي ادیزي ها کتاب بود، شده سیتاسي متعدد مدارس. کرد  فراهم را مختلف
 و هیلیاشـب  قرطبـه،  ماننـد  اندلسي ها رشه در بودند،ی اسالم ادارات ازي ا نمونه که ادارات و داشتند  سواد مردم

از  انیحیدر قرطبه وجود داشـت کـه مسـ    ییدرمان دارو نیبهتر ).Hulilovic, 2017:69( شدند ساخته طلهیطل
 ).Imamuddin, 1981:212( آمدند یدارو به آنجا م زیدرمان و تجو يشمال برا

 و فرانسـه  بـه  این دو مکان از و شد  برقرار لیسیس و ایاسپان دری اسالم تمدن رفته همي رومی توان گفت: 
ـ  یقبل يها سنت يتوانست به نابود یاسالم م گسترشکه   . با اینکرد  دایپ نفوذ ایتالیا  نیمسـلم  یمنجر شود ول

 میهـا باعـث تحکـ    سـنت  نیـ شـرط کـه ا   نیـ کردند. تنها به ا یم تیو حما رفتندیپذ یها را م آن سنت يبه جا
 ). 13 :1363 ه،یواگرفت ( قرار ینفوذ هنر اسالم ریز ،مخصوصاً ییهنر اروپا ایشوند. در اسپان یشرق يها آل دهیا

 انتقـال  و علم مرکز شان يدربارها و دادند یم تیاهم ادب و شعر به مسلمان حاکمان و اندلسي اموي خلفا
 بیـ ترت هاي خصوصـی  کتابخانهی شخص ذوق موافق فهیخل بزرگ پسران. آمد یم حساب به نقاط گرید به دانش

بهـا را بـه دسـت     گـران  یباسـتان  يها از نسخه ياریکتب شدند و بس يو بازرگانان هم مشغول گردآور دادند یم
  ).76 :1326(ماکاپ،  آوردند

 بـه  گـوارا  بآ قنـات  ۀلیبوسـ  و آراسـت  را کشـور ي ها شهري امو(Abd Al rahman I)  الداخل عبدالرحمان
 حکـم  ).1/270 :1968 ،يمقـر ( قصرکاشـت  بـاغ  در و وردآ ازخارج هلو انار، چونی درختان نیهمچن. آورد تختیپا

ـ ، آنجـا  در کـه  کـرد   ادیـ بن مدرسـه  27 تخـت یپا در و بود دانشوري مرد شخصاً ،يامو  (ابـن  بـود  گـان یرا میتعل
 در تـا  فرسـتاد  یمـ  رای کسـان  بـود،  دانشمندتر مسلمان فگانیخل ۀهم از دیشا که حکم ).2/256 : م 1985،يعذار

 حکـم . بردارنـد  نسـخه  آن از ایـ  بخرند افتند،ی یم  يا تازه سیدستنو جا هر بغداد و دمشق ه،یاسکندري شهرها
 هـا  آن ۀمقابل و ضبط و کتب استنساخ در کرده کار استادان و دست رهیچ سانیخوشنو ازی جمع ها نیا بر عالوه

 ارسـالن،  بی(شـک  بردارند  نسخه خوش خط به کتبي رو از اوي برا که بود آورده گرد دربار در را قابل صحافان و
 ).1/385 :1968 ،يمقراست (شده   جلد کتاب گزارش 600000او  ۀدر کتابخان ).238 :1348

هـا   بـه بهداشـت شـهر    يادیـ توجه ز که بودی تیکفا با نیسالط از(Abd Al rhmanIII)  الناصر عبدالرحمان
 :1968 ،يمقـر خشکاند ( را ها باتالق. نمود مرمتها را  کرد و جادهدر شهرها بنا  زهیپاک اریبس يداشت. آب انبارها

بنـا نمـود و دانشـکده     يادیـ ز يهـا  مارسـتان ی. بافـت یبود که هفت قرن بعد در اروپا رواج  يکار نیا و )1/275
ـ  الناصر، عبدالرحمان خالفت مقر قرطبه، ).61 :1326ماکاپ، داشت (  برپا یپزشک  و داشـت  تیـ جمع ونیـ لیم مین

 ی. قصـر شـاه  نبـود  آن شـکوه  بهي شهر هیقسطنطن و بغداد جز و بود جا  آن در حمام صدیس و مسجد صدهفت
  ).670 :1380 ،ی(حت داشتند مقر آن در نگهبان و غالم هزاران که اشتاتاق د 400
مـردم انـدلس را    دنیلبـاس پوشـ   وهیش اب،یمعروف به زر يمشهور بغداد ندهیشاعر و سرا ،ییحیبن  ییحی    
رنـگ روشـن رسـم     يهـا  لبـاس  يکرد و بـرا  یدر فصول سال را به مردم معرف دنیپوش  داد. او آداب لباسرییتغ

 عیطبـا ي مقتضا به تا چهار آن از کی هر و بود جیراعود که در همه جا  میبه چهار س يکرد. و را متداول یخاص
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 ۀمجموعـ . داشـت  روح از تیـ حکا کـه  کـرد  اضـافه ی پنجمـ  میس داشت، مختلفي ها رنگیی ارسطو ۀچهارگان
 خود زمان در تنها نهی اندلسی قیموس شدنی شرق در که شد یم بالغ مختلف ۀنغم 10000 از شیب اوي آوازها

 کـه ی شـکل  بـه  را سري مو شیآرا و بغل ریزي بو دفع دندان، ریخمي و. داشت  عمده نقش زین او از پس که او
 ).1/231: 1380جیوسی،کرد (  متداول جامعه در را ردیگ قرار موها از رونیب ابروها ها گوش گردن،

 لیتشـک یی روسـتا  ۀجامعـ  ازي بـردار  بهـره  را آني مبنا که بودي دار هیسرما شیپ ساختار کي یدارا اندلس
 ).251 :1334 لوبون،( شد یم حاصل نیزم کشت از درامد اعظم بخش اساساً کهي ا جامعه. داد یم

 بـه  مسـلمانان  توجـه . شـد  گسـترده ی بازرگـان  و گرفـت   رونـق ي زکشـاور  اندلس، به مسلمانان ورود از بعد
ی زمان در. بودند  برخوردار استقالل ازي حد تا که شدند  لیتبدی کشاورزان به ایاسپانی اهال شد،  سببي کشاورز

ي هـا  روش تـا  بودنـد  آزاد ها آن شد،ی بیصلي ها جنگ بروز ۀنیزم و داشت وجودی دهقان مشکالت غرب در که
ها (نوریه هـا،   شان در فن آبرسانی دوالب به سبب مهارت ).Dozy, 1913:236( رندیگ کار بهي کشاورز در را خود

  اي از دسـتگاه آبیـاري در سرتاسـر شـبه     آبی ساختند و شـبکه  هاي  ها براي آبیاري و چرخ آبی، آبراه هاي آسیاب
 جادیاي برا مسلمانان و بود اندلس قتصادا ازی مهم بخشي کشاورز ).2/741: 1380جیوسـی،  کردند (  جزیره ایجاد

 ,Vaghan( بـود  جیـ را مسـلمانان  انیـ م در اریـ خ و کلـم  گـل  ر،یـ انج تـون، یز دیتول. بودند مشهور صنعت، نیا
 کـرد  یمـ  صادر روغن و تونیز پنبه، بود، مهمي ا رودخانه بنادر ازی کی که(Sevill) (سویل)  هیلیاشب .)2003,18

(ابـن   بـود  شـکر  و ریـ انج و زعفران ان،یج و مالقه صادرات. آورد یم زیکن ایسآ و اروپا زا و برده و پارچه مصر از و
   .)2/247 :1985 ،يعذار

از  یو بـر بخـش بزرگـ    داشـت  غـرب  و شرق انیمی مهم نقشی بازرگان مبادالت در(Saragosa)  سرقسطه
 ياز کاالهـا  یمـ یبخـش عظ  نینـابرا ب؛ بـود   افتهی  الیو دو بندر مهم آن طرکونه و طرطوشه است ترانهیمد يایدر

 یجنـوب  يمـرز  يهـا  ها را از شـهر  گاه آن نمود، آن یمد، جلب مآ یرا که از مشرق به اندلس و مغرب م یبازرگان
 ).2/303 :1380(عنان،  رساند یم ییبه ملل اروپا ایتالیفرانسه و ا
 يا دارالترجمـه  زین طلهیشد، در طل یکه در قرطبه انجام م یرونق فرهنگ پر يعالوه بر تکاپوها امیا نیدر هم

 بـر  عـالوه  ).35 :1381 ،ي(اسـعد  دادنـد  یملیو مسلمانان تشک انیهودیمستعربان و  عموماًرا  آنبود که مترجمان 
در  یاسـالم  يو خلفا رانیبود که مورد توجه ام یمسائل گریاز د يمعمار ،صناعات و فنون ادب، و علمیی شکوفا

ی خوالن مالک بن  سمح  ).1/350 :1968 ،يمقربود ( بایزي هنرها مرکز ،فیالطوا  لوكمي قصرهاگرفت.  اندلس قرار
 ).76: م 1973ب،یـ خط ابـن ( کـرد   بنـا  نو ازی روم میقدي بنا ۀرانیو بر ریالکب  يواد بر را قرطبه پل قرطبه، رانیام از

هـاي معمـاري اسـالمی در     یکی دیگـر از نمونـه  ترین اقدام عبدالرحمان اول اموي،  بزرگساخت مسجد قرطبه 
 ).2/79 :1985،يعذار(ابن  اندلس است

 چـرم،  پنبه، شم،یابر ۀیته مخصوص ایاسپان استان کی در دکان هزار سهاي بود که  پیشرفت صنعت تا اندازه
. شـدند   دهیکشـ  قرطبـه ي سـو  بودنـد  جهان گرید نقاط در که ردستیز هنرمندان ازی گروه. بود فلزات و پشم
(ماکـاپ،   شـدند   جمع ایاسپان در رهاگ هکوز سازها، چرم بافندگان، لیقب از هنرمندان و وران شهیپ ازي ریکث جمع
1326: 72.(  

 مـردم . که مسلمانان به اروپـا دادنـد، در انـدلس بـود     يزیچ نیسودمندتر یعنی ،یمحل يساز کاغذ صنعت
 يآور جمـع  ؛ ونوشـتند  یورق م يرو  بر ها و دفترها را اند و مصحف وراقان بوده نیزمان از ماهرتر نیاندلس در ا

ـ پا در و شـد  وارد اسـالم  جهـان  بـه  نیچـ  از کاغذشد.   سریمکاغذسازي صنعت  نیکتاب با ا  هشـتم  قـرن  انی



 در اندلس انیحیمسلمانان و مس یستیهمز ي نحوه کردیدر اروپا با رو یمطالعات اسالم يریگ شکل يها نهیزم /60

 مـراکش ) م 900( مصـر  بـه  کاغـذ ي فناور جا نآ از و شد  سیسأت بغداد دري ساز  کاغذ ۀکارخان نیاول ،يالدیم
 :1382(رومـن،   افـت ی  انتقال اروپا دیگر مناطق به این صنعت از اسپانیا. تافی راه) م 1150( ایاسپان و) م 1100(
ـ ا. اسـت ی اسـالم  وی ونـان ی معارف و علم تراوش سبب بهي ا اندازه تا دوازدهم قرن دریی نوزا .)4  از فرهنـگ  نی

 اگـر ی حت. افتی  گسترشی حیمسي ها نیسرزم در زیون و ناپل پالرمو، قرطبه، طله،یطل چوني اریبسي ها هیناح
 ریتسـخ  بـا  ).492 :1366(لوکاس،  افتی یم  ادامهي ا ندهیفزا هنگآ با انیجر نیا بود،  فتادهین راهی بیصلي ها جنگ

علـم   يدرها) م 1248/.قه 484( لیسو و )م 1236/.قه 633(، سقوط قرطبه )م 1085/.ق ه 478در ( طلهیطل
و طالبان علم به  انیسبب شد تا ماجراجو نیا ).156 تا یب م،وی(آرنولد و گ شد اروپا باز ياسالم بر رو يایو دانش دن

 يریـ گ بـازپس شـدند. غنـائم     دهیاندلس کش يبه سو یدانش عرب يو برتر یسبب شکوه و جالل فرهنگ اسالم
 یانیـ جو شد. پنـاه  یم شامل زیبا ارزش را ن یخط يها بلکه نسخه ،ریو حر یشمیابر يها نه فقط پارچه انیحیمس

 انیحیدوباره فتح شـده بـه دسـت مسـ     يها که در شهر یفرمان مسلمانان و دانشمندان و متفکران ریز یاز نواح
کـرده بودنـد،    لیتحصـ  ینیکه در مدارس الت یفرهنگ برتر را به کسان کی یماندند، توانستند دانش علم یباق

تـالش   یحیمـان مسـ  حاک ).2/704 :1380 ،یوسـ یجکنند ( تیفعال یانتقال دهند و به عنوان مترجمان متون عرب
 دادنـد   اسـت، انجـام   یکه مخصوص هنر اسالم یدست عیدر صنا ژهیمسلمانان، به و عیحفظ صنا يمتقابل را برا

)Glick, 2005:224 .( ،به سبب قـدرت   طلهیداشت. طل ی را در پ طلهیطل سرزمینبر سراسر  الیاستفتح طلیطله
 طلـه یشـد. سـقوط طل   یبه آن م انیحینع تجاوزات مساندلس و سد استوار آن ما یدژ شمال ۀاش به منزل یدفاع

 جـا  آن بـه  ایاسـپان  تخـت یپا طلـه یطل فـتح  از پس. داد  دست از رهیجز شبه در را خودسبب شد تا اسالم تفوق 
 ملکـه  نفـوذ  اثـر  در ساهاگون رید سیرئي فرانسو برنار اسقف. شد ایاسپاني سایکلی اصل مرکز باز و شد  منتقل

که پـس از   طلهیمسجد طل ۀکتابخان ).2/404 :1380(عنان،  شد دهیبرگز سایکل استیر به  (Constanc) کنستانس
ـ  ۀگشت و ترجم انیعموم طالب و دانشجو ۀها افتاد، محل مراجع ییایفتح آن شهر، به دست اسپان کتـاب   یعرب

ـ  وم،یـ ولد و گ(آرن گرفت شد، مورد توجه قرار یم  محسوب میقد ۀاز منابع بزرگ فلسف یکی ایارسطو در اسپان  :تـا  یب
ـ  در دیجدي ها شهیاند کهي اتازهي ها کتاب آمدن  دسته ب با وضع نیا دوازدهم قرن از شیپ). 14  و داشـتند ر ب
ـ ا. رفتیپـذ ی دگرگـون  بودنـد،  شـده  ترجمهی عرب وی وناني یها اصلي رو ازی تازگ به  ابتـدا  در دیـ جد مـواد  نی

 داد رییـ تغ اسـاس  از را نیزمـ  مغـرب ی عقلـ  اتیح و شد لیبدت لیس به تاًینها بود،ي ا چکه وي ا قطره همچون
 ).275 :1377 ندبرگ،ی(ل
 انیحیمسلمانان و مس هاي ارتباط . راه7

ـ    ۀنهضت ترجم يریگ شکل بادر غرب  یاسالم مطالعات وی شناس شرق گرفـت.   شـکل  طلـه یدر طل یمتـون عرب
الملـل، زنجیـر اتصـالی     روابـط بـین  بود.  تیحیجهان اسالم و مس نیب ارتباط ةنحو کرد،یرو نیعامل ا نیتر مهم

مسیحی که مجموعاً ساختار سیاسی  –هاي اسالمی  ناشی از این همزیستی، اثرات بسیاري در پی داشت. دولت
 دوران دراي از ارتباطات بین خود به وجود آوردنـد.   کامالً پیچیده ۀدادند، شبک ایبري را تشکیل می ةشبه جزیر

 روم امپراطـور  جانـب  از و بود تر پررونق اروپاي دربارهاي همه از فهیخل دربار ،يامو صرالنا عبدالرحمان خالفت
 ).2/229 :1985،يعذار(ابن  آمدند یم آنجا بهی رانیسف فرانسه و ایتالیا و آلمان شاهان وی شرق

) منصب مهمـی بـه   م 1212-1172/.قه 567-609((Al Mohad Caliphate)   یناواخر حکومت موحد در
 یرفت و زمـان  یم یحیول آن به سفارت نزد حاکمان مسؤداشت و مس  عهده  الملل را به نیکه روابط ب آمد  ودوج 

منصب در زمـان   نیگرفت. ا یاو را به عهده مسخنان  ۀترجمو  ییرایآمد، امور پذ یها م نین سرزمآاز  یکه کس
در هـود   یالدوله از بن فیس شخص. دیبرخوردار گرد یخاص تیعباد برقرار بود و از اهم یخالفت المامون از بن



 61 / 1400 تابستان ،2 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 
 

دوستانه برقرار کرد و در مراسـم   یروابط ،(Alfonso VII) هفتم يبا پادشاه آراگون، آلفونسو )1118/.قه 512(
 کـل یداشت که اسـقف ما  ياو به عنوان امپراطور شرکت جست. نکته قابل توجه آن که او کتابخانه ا يتاجگذار

از  یکـ ی (Hogo Salantai) ییهوگو سـانتاال  اریترجمه در اخت يجا انتخاب کند و برا نآرا از  يتوانست آثار یم
 ).2/711 :1380،یوسی(ج بگذارد مرکز ترجمه ي طلیطله درآمد،  رجمانافرادي که در شمار مت

در  یاعلـ  غـر ث يامرا نیاز اول یبیالتج ی حی  بن هم از مسائل متداول در اندلس بود. منذر گانیبا همسا ارتباط
 :1380(عنـان،   اش در ارتبـاط بـود   یحیمسـ  گانیکرد، بـا همسـا   یکه بر سرقسطه حکومت م فیالطوا  عهد ملوك

 ،یحیمس يعقد ازدواج دو تن از امرا يجا که برا کرد تا آن یمبالغه م یحیمس يبا امرا یمنذر در دوست ).2/247
دو  انیـ و اع شـان یداد و فقهـا و کش  بیـ ترت ییزناشو سانچو پادشاه ناوار و رامون بورل در قصر خود مجلس عقد

 ینـ یو مسـلمان و غـرب الت   زانسیـ دربـار ب  انیطور م نیهم ).3/176 :1985 ،ي(ابن عذار کردند ملت در آن شرکت
آلمان و قرطبه مبادلـه شـدند کـه     انیم ریدر قرطبه دو سف )م 950سال (داشت. در   وجود یاسیس يها تماس

 هر دو دانشمند بودند.
ي هـا  دولـت  و هیهمسـا یی ایاسپاني ها دولت و اندلس انیمی مدن وی فرهنگ ۀمبادل در خصوصه ب سرقسطه

 بـا  دربار از و آمدند یم هود ی بن دربار بهي نژاد هر ازی حیمس سواران. داشت  برعهدهی مهم نقش شمالی فرنگ
ـ ا. بـود یی غنـا  وی حماسـ  ،یمـان قهر اشعار مرکز سرقسطه دربار. گرفتند یم بهره امیران  لطف و آنان شکوه  نی
 جـا  آن از. بـود  منتشـر (navar)  ناوار و(Aragon)  آراگون و(Catalonia)  هیقطلون اطراف درزمان  نآ در ها شعر
 تـأثیر ی ملـ ي هـا  چکامـه  و ها حماسه در و افتی یم  راه هیهمسای حیمس مجامع به زینی اندلسی قیموس که بود

 تمـام  در جـا  آن از و دیرسـ  فرانسـه  جنوب به و گذشت رنهیپي ها کوه از زمان مرور به راتیتاث نیا. گذاشت یم
 در رایـ ز رفتنـد،  یم ایاسپان بهی عرب آموختني برا اروپا انیحیمس ).2/303 :1380(عنان،  افتی  راهی حیمس مجامع

 نیبـه همـ  . ختنـد آمو یمـ  زبان  عرب استادان از رای عرب زبان و شد یم سیتدر هم بای نیالت وی عرب زبانجا  نآ
 صـحبت  زبـان  دو بـه  مـردم  اکثـر  ،یاسالم يها نیسرزم ةو فتح دوبار يریگ  پس جهت پس از آغاز جنبش باز

 ).Burett, 2001:249( بود فرهنگ و نید زبانی عرب و کردند یم
 رییـ تغ نیـ آموختند. ا یگرفتند و زبان عرب  دهیو رومنس را ند نیاستفاده از زبان الت انیحیاز مس یبعض یحت   

کـه  بـه    یو مـذهب  یاندلس را به صـفات فرهنگـ   انیحیتوانست مس یبود که م یفرهنگ تیمامور نیزبان، آخر
 اندلس، گریدي شهرها و قرطبه در ).Tiszen,2013:35( ، مرتبط کندبود  معرفی شده ز،یمتما ۀجامع کیعنوان 

هـزار کتـاب در قرطبـه     80تـا   60هـا  وردآبر یبرخـ  ۀیـ پاداشـت. بـر    قرار توجه مورد زین سانیخوشنو تیفعال
 ییفرهنـگ اروپـا   يترجمه برا ۀنیدر زم تیفعال نیداشتند. ا  مشارکت تیفعال نیدر ا زیشد. زنان ن یاستنساخ م

شـدند    بـه اروپـا منتقـل    قیـ طر نیبه ا یونانی یو فلسف یعلم يها از کتاب ياریبسداشت. چه  ییبسزا تیاهم
 ).286 :1373 چ،یپچویاست(

تنها به جنـگ   ییاروپا انیحیمسلمانان و مس روابطگرفت.  رونق يالدیم زدهیدر قرن دوازده و س زین تجارت
هـا   شـه یاند انیـ م نیاز عوامل ارتباط بود. در ا یکیشد. تجارت  ینم  و جهاد منحصر یبیصل يها مقدس، جنگ

). 12 :1387 ،یحـوران بـود (  یحیبـه قلمـرو مسـ    یاسـالم  يهـا  نیاز سرزم ها قاعدتاً آن ریشد و مس یمبادله م زین
 از اسـتفاده  ویی ایـ در ۀنقشـ  ۀیـ ته ویی ایـ در فانوس برکت به ایدر راه. شد  ساخته سراها مهمان و ها خانه مهمان
 یرونق تجارت بـه شـغل صـراف    با معبد نگهبانان ۀفرق مانندی مذهبي ها فرقه ازی بعض. افتی  گسترش نما  قطب
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عمـل کـرد و    ایعامل جذب صنعتگران و بازرگانـان بـه اسـپان    کیبه عنوان  ییاروپا يبازارها يتقاضا. پرداختند
و  احانیسـ  شـه یشـان کامـل نبـود. هم    ییو غرب هرگز جدا شرق. خواند اندلس فرا يتجار يها آنان را به شهر

ـ  زبانهمرزها مردم دو  کیکردند و در نزد یتردد م غرب و شرق انیم که بودندی بازرگانان  فـراوان  زبانـه  چنـد  ای
 هنگـام  و نگاشـتند  کاغـذ ي بـررو  را کتـاب ي هـا  نسـخه  رفتند، شرق بهی اندلس دانشمندان کهی هنگام. بودند

  ).Glick, 2005:225( کردند منتقل را خودي ها طرح خانه به بازگشت
بـه   )م 946-1003(  (Jerbert Orliac) برت اورلیاكجر ۀتوان در مسافرت زائران یاز تماس را م يگرینوع د
بـود و بعـد بـه     ایو سـپس اسـپان   اكلیـ . مطالعات او در اوردید یاضیو علم ر یعرب لیتحص يبرا ،ایپانشمال اس
و سـرانجام بـه عنـوان    بود در شمال فرانسه رفت. او اسقف رنس و سر اسقف راونا  (ranse) در رنس يمدرسه ا

 يتمـاس فکـر   شـگامان یاز پ یکـ یو اولین پاپ فرانسـوي   وي. دیرس یبه مقام پاپ(SilvesterII) دوم  لوستریس
بـا منـابع مهـم     طلـه یدر طل نی. او همچنـ )256 :1377 ندبرگ،ی(ل بود نیالت تیحیمس يایجهان اسالم و دن انیم

 ).Holilovic, 2017: 65شد (  آشنا یعرب یعدد هندس ،یاضی، ریخیتار
 سـه مـذهب گـرد   شهر دانشـمندان از   رامونیو پ انیدر م، م) 1085 ،.قه 478در ( طلهیطل ریاز تسخ پس

ـ  بودند  آمده   مرکـز  را شـهر  و کـرد  جـاد یا رای تیجمعي ها وهیش رییتغ شهر، به انیحیمس ورود .)509 :1371 ،ی(ل
 ان،یـ هودیاز جملـه   تیـ از جمع يادیـ تعـداد ز  ).Tieszen, 2013:148( سـاخت  آنـان ي هـا  تیفعال و مستعربان

کردند. پـس از آن رامـون    یزبان خودشان استفاده ممانند  یمسلمانان، مستعربان و مدجنان از عرب  ان،یحیمس
درآورد. او در اطـراف   يشان شده بود، به وضع بهتـر  بیفرهنگ باالتر نص ۀمطالع يرا که برا یاول، فرصت بزرگ

ـ ا. بودنـد  کار به مشغول زبان اهلي همکار با کهورد آ  از مترجمان فراهم يا مدرسه شیخو  از شـتر یب گـروه  نی
ـ  از شیبـ ی نـ یالت بـه  کـه ی کسان ۀلیوس به کارشان احتماالً و کردند یم ترجمهی لیکاست بهی عرب  تسـلط ی عرب

 اصـطالحات  فهم در اشتباه از مترجمان تا شد یم سببی محل ارانیدست از استفاده نیا. شد یم لیتکم داشتند، 
 ).Tieszen, 2013, 160( باشند مصون

ـ  هیـ اول يپـس از برخوردهـا   ل ارتباط بود.نیز از دیگر عوام ایاسپان يدانشجو به شهرها عزاما فرانسـه و   نیب
در اوج  ی. حتافتی یو بازرگان یعلم ۀجنب شتریب یفرانک يها یعرب و پادشاه يها نینش ریمسلمانان، روابط ام

بـه   رنـه یپ يهـا  گذر از کـوه  يبرا یکوشش زی) نم 961-912( سلطنت عبدالرحمن سوم ةخالفت قرطبه در دور
کوچـک و بـزرگ    يهـا  و پژوهشگران از شـهر  المانصورت نگرفت. در عوض عسلمانان، از سوي مسمت شمال 

کردنـد   سـفر  هیلیو اشـب  طلـه یبـه قرطبـه، طل   يمور يایاسپان يها ها و دانشگاه مطالعه در کتابخانه يفرانسه برا
 یراکز فرهنگـ م طلهیقرطبه و طل ،)لیسو( هیلیاشبشهر  يها دانشگاه) م 13/.قه 7(در قرن  ).130 :1382رومـن،  (

را  یکرانیها ثروت ب دانشگاه نیآوردند و ا ي ها رو به آن یسیو انگل یو آلمان يبود که جوانان فرانسو  شده یبزرگ
ـ ا مکـت یسـاخت. بـر ن    آنـان نمـودار   ةریخ يها کردند، در مقابل چشم یجوانان هرگز تصور آن را نم نیکه ا  نی

خـود   يهـا  نشستند و هنگام بازگشت به کشـور  یم گریکدینار ک یحیمسلمان و مس ،یولیها عرب، اسپان دانشگاه
 ی(روسو، بـ کردند  یباز م يدیخود مکاتب و مدارس جد ایکردند و  یبودند، منتشرم  را که آموخته يدیمطالب مف

 ةگسـترد  انیـ و جر شـده  انجـام  ۀترجمـ  یصحت و درست ۀنیدر زم يا مناقشه چگاهیها، ه مکان نیدر ا ).138 :تـا 
ترجمـه شـده    ي. کارهـا امدیبه وجود ن یعرب یمتون اصل یو حت یبه عرب یونانیکارها و متون  ۀنیمترجمه در ز

 نیهمچنـ نمودنـد.   ها مشورت مـی  این ترجمه ةبه طور منظم در بارو روشنفکران  انیشجونو دا بود دسترسدر 
 ,Gibb( کردنـد  یمـ  اعـالم  عـرب  سـندگان ینو بـه  نسبت را شان تیحما و نیتحس خود،ي نقدها و نوشتارها در

1955: 87.( 
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 به ابتدا اواست. (Daniel Morly)  یمورل  لیدان کرد،  ترك لیتحص قصد به را انگلستان کهی پژوهان دانش از
  شـده  متمرکـز ی اضـ یر علـوم  بـر ی عربي ریادگی که بود  دهیشن او. نکرد  تلف جا آن را خود وقت اما رفت سیپار

 ۀفلسـف  علـوم  نیمترجم نیتر بزرگ با و شد جا آن عازم پس دارد،  وجود طلهیطل در مطالعات نیا امکان و است
بعـد از   یمـورل  لیـ در ارتباط بـود. دان  ییایتالیمراکز ا با احتماالً کرامونا جرارد .کرد دارید کرامونا  جرارد ،یعرب
جـرارد  ي هـا  هترجمـ  زیـ ن اتیاضـ یر ةرا با خود به انگلستان آورد. در حـوز  ییها کتاب طله،یاقامت در طل یمدت

 .(Burnett, 2001:253)داشت  یغرب التیبر تحص يداریو اثر پا افتی کرامونا به آکسفورد انتقال
مسـافرت   ،هاي اروپا نیز الگوي دیگري از ارتباط جهان اسالم و دنیاي مسـیحیت بودنـد. در اسـالم    دانشگاه

بودنـد. ایـن ارتبـاط بـا      ها مشغول  عهشد در حالی که در مسیحیت، راهبان به فعالیت در صوم کردن تشویق می 
تاثیرگذاشـت. بـه   در قرون اولیه اسالمی، نقاط مختلف جهان، به تدریج در حیات اقتصادي و سیاسی مسلمانان 

اسالمی سرعت باالتري نسبت بـه جهـان مسـیحیت     ۀهمین ترتیب آموزش در مدارس و نوشتن کتب در جامع
 داشت.

گرفت. این موسسـات از لحـاظ تشـکیالت و     هاي علوم دینی در اروپا شکل اه) دانشگم 11/.قه 5قرن (اما از     
نظران بر این اعتقادند که حتمـاً   نگرش علمی چنان شبیه مدارس علوم دینی اسالمی بودند که بعضی از صاحب

ریس در . دانشـگاه پـا  )45: 1386(بولییـت،   انـد  مستقیم داشته تأثیرها  لوم دینی اسالمی، بر این دانشگاهمدارس ع
 ۀقایسـ شـد. بـا م   تاسیس  1231و دانشگاه کمبریج در  م 1224در (Mon Polie) م، دانشگاه مون پلیه  1200

است که تاکنون فـرض   هاي مشرق و مغرب بیش از این بوده  شویم که تماس دانشگاه ها متوجه می این دانشگاه
، همان حقوق و مواهب و همان درجـات و  مرتب و منظم، همان ارتباط استاد و شاگرد ۀاست. همان مطالع شده 

 ۀینظر ،بر استدالل يریادگی تأکیدو  اتینظر نیبا توجه به ا). 35: 1384سعیدیان، ( تیتربهاي تعلیم و  نامه گواهی
 گرفـت، مطـرح شـد    یمـورد اسـتفاده قـرار مـ     یچه در مدارس اسالم بر اساس آن ییاروپا يها ساختار دانشگاه

)Burnett, 2010: 6 .( 
 اندلس دری اسالم مطالعات آغاز .8

از  يگـر یکردنـد و تعـداد د    مهـاجرت  طلـه یاز مستعربان به همراه مسلمانان از طل يتعداد ،يریگ از بازپس بعد
 طلـه یبـه طل  رهیـ جز  مـردم خـارج از شـبه    ز،یـ ها شـدند. در جهـت مقابـل ن    آن نیگزیسربازان جا يها خانواده

 تیـ تقو يبـرا  انیحیند. مهاجرت مسـ دش یم  دهیها د آن انیدر م يسوکردند که سربازان و راهبان فران مهاجرت
 :Tiszen,2013( افـت یرواج  طلـه یبـه طل  زین یاسالم يایاسپان گرید يدر برابر اسالم، از شهرها یحیجهان مس

 متوجـه ي زود بـه  انیحیمس. افتیشهرت و رواج  هیپل مونی طب مکتب فرانسهدر  م) 13/.قه 7قرن ( در). 169
در هنگـام   هـا  یبیکردند صل الیاست و خ یمشکل اریکار بس یعرب يها متن يرو از قیعت عهد لیتحص هک شدند 

هـا   ها فقط به قتـل و غـارت و آتـش زدن شـهر     اما آن؛ را همراه خواهند آورد یونانیکتاب  یمراجعت متون اصل
ـ  نیبنابرا؛ کردند اکتفا افـراد   نیتـر  از مهـم  یکـ ی. دنـ یترجمـه نما  ینـ یرا بـه زبـان الت   یالزم شد که متون عرب

ـ  . زمانی که ژرارد در طلیطله، بود  (Gerand De Cremon) ژرارددوکرمون ـ     یآثـار فراوان  یرا کـه بـه زبـان عرب
ـ   ،دیـ گرد آگاه ن،یدر زبان الت یآثار علم کمبودحال از  نیو در ع دینوشته شده بود، د را آموخـت و   یزبـان عرب

 ). 139 :تا ی(روسو، ب شد  ترجمه بیترت نیب دانشمندان به اکرد. کتب غال یعربآثار  ۀشروع به ترجم
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 ترجمـه  کاررانـد   دسـت  خود بلکهی حام کی فقط نه ل،یکاست و ونیل پادشاه فرزانه،ي آلفونسودر طلیطله، 
 آثـار  ازی کـامل  ۀمجموعـ  و نآقـر  سراالسـرار،  دمنـه،  و لهیکل داد  فرمان او. داشت معارف بهي ادیز ۀعالق و بود

ی مکتبـ  و بـود  مند عالقهی شناس اختر به همه از شیب او. کنند  ترجمهی لیکاست بهی عرب از رای کیزیف وی نجوم
 :1383(سـارتن،   میبنـام  ایاسـپان  علـم  پـدر  را او کـه  بـود  جامع چنان آن اوي ها تیفعال. داد  لیتشک مترجمان از
را  امپراطـور ی سـنت  عنوان ازی خاص نوع  ،ي هفتمفونسواي بود که آل فرهنگ مسلمانان به اندازه تأثیر). 2/1572

ـ  عنـوان  به رای پادشاه عنوان نیا او. بود مسلمانان »نیرالمومنیام«ز ا برگرفته که براي خود انتخاب کرد ی عرب
 رسـوم  و آدابي کننـده  مـنعکس ایـن رفتـار،   . کنـد  یم حکومت مسلمانان و انیحیمس بر کرد ادعا و داد وندیپ

-م 1126( (Reymond) مونـد یر طلـه، یطل اعظـم  اسـقف  زمان همان در ).Drews, 2017: 297( بود مسلمانان
ـ ا در رای مختلف دانشمندان داشت،  عهده  به هم را قشتالهي عظما صدارت منصب ضمناً که) م 1151  شـهر  نی

 ی،حیدانشـمندان و محققـان مسـ    نیهمچنـ  ).509 :1371 ،ی(ل بپردازند ترجمه به داد دستور ها آن به و گردآورد
 (Peter Venerable) پیتر مقدسشدند.  ایاسپان یعلم راه يبه جهت جستجو يا و عده يکنجکاو يبرا يا عده

کرد. هدف پیتر،  هاي دیر کلونی فرانسه، به دعوت آلفونسوي هفتم، کلونی را به قصد اسپانیا ترك  یکی از اسقف
تواند مسلمانان را تغییـر   داشت جنگ نمی ده اسالم بود که در طلیطله آغاز شده بود. او عقی ۀمشارکت در مطالع

گذاشت و براي ایـن کـار بایـد دیـن و کتـاب       آنان تاثیر ةدهد و معتقد بود براي نفوذ در مسلمانان باید بر عقید 
در تولـدو   ۀاسالم منحصر بـه فـرد اسـت. مجموعـ     ۀآسمانی آنها را شناخت. سفر پیتر به لحاظ تمرکز بر مطالع

 بود، هرمـان دالماتیـا   که عربی را در سیسیل آموخته  (Adelar of Bbth) باثیت از آدالر، با دعويالدیم 1162
(Herman Dalmatia) قران و خالصه کردن آن تمرکز داشـت، کـار خـود را آغـاز      ۀو رابرت کتون که بر ترجم

 Rabert) یاسـت کـه توسـط رابـرت کتـون      ين، ترجمـه ا آقر يترجمه  نینخست .(Kritzec, 1964: 95) کرد
Catoni)  65 :1381 ،ي(اسعد انجام شد ینیبه الت یکلون ریدر د يفرانسو قدسم یترپ تیبا حما.( 

 یاسالم مطالعات گسترش. 9
از حضـور دانشـمندان و    ییفضـا  م،یدر انـدلس شـاهد آن هسـت    يالدیمـ  )م 11/.قه 5(چه در اواخـر قـرن    آن
ـ  يهـا  کتاب ۀکارگرفتن مستعربان، به ترجمه ق است که با بمحق شانیکش  نیـ پرداختنـد. بـا مهـاجرت ا    یعرب

هـاي اسـالمی بـه     هـایی را کـه در کتابخانـه    که تعداد زیادي از کتاب یی در حالی اروپا يها نیمحققان به سرزم
ایـن مسـیر   . افتةبه خارج از اندلس را وستهیعلوم آهسته و پ نیابردند،  شد، به همراه خود می فراوانی یافت می

 خیتـار  دانشمندان دنبال شد و مکتب هاي متفـاوتی را در مطالعـات اسـالمی ایجـادکرد.    به وسیله ي خط سیر 
کـه   ی گردد. زمان یم م بر1143به سال  ،یبه مدت زمان طوالن ،»نآلما«ر دی طوراختصاصه بی اسالم مطالعات

 Martin)  رلـوت  نیمـارت  توسـط کـه   يا ترجمـه ترتیـب،    همـین   بهانجام شد.  این در اسپانآترجمه از قر نیاول
Luoter) روند آغاز گسترش مطالعـات اسـالمی در آلمـان     ۀ، ادامشد  منتشر سیچهارصد سال بعد در بازل سوئ

گوتـه، بـر آن    ،یشـاعر آلمـان   رایـ داشـتند، ز  يادیـ ز تیشد که اهم  ن چاپآدو ترجمه از قر م 16. در قرن بود
موجـود   دلبرگیه ۀکه در کتابخانی خط  يها هنسخ يبر رو یعرب قاتیداشت. بعد از آن مطالعات و تحق  نظارت

 سـکه یشـد. را  یمـ   محسـوب  اتیعلوم اله نیو همچن يمطالعات عبر يبرا يدیمطالعات کل نیشد. ا بود، آغاز
(Raiske) ـ   یآلمان نیاول  نیـ در نظرگرفـت. ا  یشناسـ  نگـرش شـرق   کیـ را بـه عنـوان    یبود که مطالعـات عرب

از  يدیجد ۀبه خود گرفت و مرحل يا و تجارت، شکل تازه یرشد بازرگانبا  ،یعرب -یبه متون اسالم يمند عالقه
 ).Schimmel, 2010: 401( کرد يزیر هیفرهنگ، پا کیفهم شرق را به عنوان 



 65 / 1400 تابستان ،2 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 
 

 در هـا  شـه یاند تبـادل  به بود،ی بیصل ي ها جنگ ازی ناش که مسلمانان و »فرانسه«ن یب کینزد ۀرابط قرن سه    
ـ   یبیصـل  يهـا  رفته جنگ  هم  ياما رو؛ ها بود به نفع فرانک عمدتاً دکهیگرد یمنته مختلفي ها نهیزم  نیروابـط ب

در  ینـو بـه اسـالم بودنـد و سـع      يکـرد یقرن شانزدهم آغازگر رو ۀ. فالسفمخدوش کردغرب و جهان اسالم را 
 ۀیـ بـر ترک  يادیـ فرانسه تا حـد ز  یقرن شانزدهم روابط خارج یمشترك داشتند. ط يگفتگو يها نهیزم افتنی

کـردن    وادار ين بـرا آفرانسـه توانسـت از    دیمنعقد گرد مانیکه با سلطان سل یمانیپ یمتمرکز بود. ط یعثمان
دخالـت  مـیالدي،  کنـد. قـرن هفـدهم      استفاده شانیا تیمصون شیو افزا انیحیبا مس شتریب يسلطان به مدارا

اشـت و فرانسـه توجـه خـود را بـه شـرق       د  را به همـراه  ترانهیو شرق مد هیترک ژهیوه ب ،جهان اسالمدر مداوم 
همـه   نیـ سـاخت. بـا ا    معطوف ،کیمذهب کاتول دیجد يها آرمان غیو تبل جیترو يبرا ییمسلمان، در حکم جا

آمـد. او از    وجـود   ) بـه م 1683-1616( چهـاردهم  یدر زمان سلطنت لـوئ  ،روابط فرانسه با شرق یواقع ۀتوسع
 يبـرا  يجـد  يهـا  بار تالش نینخست يکرد. برا یم  تیخاور دور حما و ترانهیبه شرق مد یعلمي ها اتیاعزام ه

دوم قـرن هفـدهم، بـه     ۀمـ یگرفـت. در ن   انجام قیمنظور مطالعه و تحق  به یاسالم یخط يها نسخه يآور جمع
قـرن هجـدهم    یآمـد. طـ    دیبه اسالم پد يا ندهیفزا یو ادب یعلم شیو دولت به شرق، گرا سایموازات توجه کل

 یعثمـان  يامپراتـور کشور با  نیا یاسیس يتجار روابطماند و  ی به قوت خود باق ،نسه به شرق مسلمانفرا ۀعالق
کـه قـدمت آن بـه     يریـ بـه مصـر، آغـاز درگ    (Bonapart) بناپـارت  ۀ. در اواخر قرن هجدهم، حملـ افتیادامه 
ـ بـا اتکـا بـه روح جد   در روابط فرانسه با شرق مسلمان بود. ناپلئون  یعطف ۀنقط د،یرس یم یبیصل يها جنگ  دی

را در  آنچـه خواسـت   یو غلبه مـ  تیکرد. او عالوه بر حاکم  غرب به مصر حمله یعلم يو برتر یغرب سمیالیمپرا
تـا او را در   داد لیتشـک هنرهـا و علـوم را    ونیسـ ی. ناپلئون کمدینما  ثبت یقیو تحق یعلم ةویبا ش ابدی یم آنجا

مـورد   دیـ و جد میجوانب اعـم از قـد   یمصر را از تمام دیبا یم نویسیکم نی. اکند یهمراهبه مصر  یکش لشکر
کـه   نیـ شدند. پس از ا يبند و طبقه کیتفک ،یبررس ،يدهد. منابع از هر گوشه و کنار مصر گردآور  قرار یبررس

خـود   يهـا  فرانسـه همـراه بـا مجموعـه     یعلم ئتیه يشد، اعضا  میتسل ایتانیارتش فرانسه در مصر به ارتش بر
 در امـا ؛ به کار خود ادامه دهنـد  آنجاپرندگان و جانوران به فرانسه بازگشتند تا در  اهان،یها، گ سنگ مشتمل بر

فرانسـه بلکـه در    یفرانسه، نه تنها در مطالعات اسـالم  یقاتیهرم تحق رأسدر  1یدوساس لوستریس نوزدهم قرن
 قرن نـوزدهم را تحـت   یدر اروپا ط یمطالعات عرب یداشت. دوساس یفراوان تأثیرسراسر اروپا  یمطالعات اسالم

 ).144-130 :1382(رومن،  داد خود قرار ریثأت 
 یبیصـل  يهـا  مسـلمان و جنـگ  ي ایبـه اسـپان   کم بود و عمدتاً اریو اسالم بس »ایتانیبر« نیب هیارتباطات اول

معلـم   مشـهور و آدالر اهـل بـاث،    اگریـ میاسـکات مـنجم و ک   کلیمانند ما یسیشد. دانشمندان انگل یمربوط م
 طلـه یدر قرطبه و طل یاسالم یرا در مراکز مهم علم ی، مدتمیالدي در قرن دوازدهم ،دوم يشاه هنر یخصوص
ـ ا لهیوس  جهان اسالم به دیاز عقا یگذراندند. برخ یمتون فلسف يریبه فراگ . دیرسـ  ایـ تانیدانشـمندان بـه بر   نی

فلسفه بـود کـه    يها ها و گفته حکمت د،یرس  پدر انگلستان به چا م 1447سال که در  یکتاب نیمثال اول يبرا
از  یاسـت. برخـ    شـده   در مصـر نوشـته   )م 1053/.قه 509(الکلم که در سال آن مختارالحکم و محاسن يمبنا
ـ   يآن دوره، مانند جفر یسیانگل ۀشعرا و فالسف يها در نوشته زین نیمسلم دیعقا  مشـهود  کنیچاسر و راجـر ب
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ـ   یکرسـ  کیـ  جـاد یبا ا م 1634در سال  یآموزش عرب يبرا ریتدب نیتر مهماما ؛ است  کسـفورد  آدر  یزبـان عرب
ـ   ۀشد. هدف مطالعـ   اسقف اعظم انجام(Bishop Lad) توسط الد  فهـم متـون کتـاب مقـدس      يبـرا  یآثـار عرب

ـ  یکرسـ  جـاد یعـالوه بـر ا   ي. و)10 :1382، (رومن مسلمانان و گفتگو با مسلمانان بود ـ  جـاد یا يبـرا  ،یعرب  نیاول
کـه   صـادر کـرد  لوانت  یکمپان يمضمون برا نیبد يا در انگلستان فرمان نامه یاسالم ینسخ خط يها مجموعه

ـ  ای یـ فارسـ  یخط ۀنسخ کیگردند  یکه از شرق برم یکمپان نیا يها یاز کشت کیهر  دیبا همـراه خـود    یعرب
را  یاسـالم  یطـ خ يهـا  شد، اسـاس مجموعـه   یداده م  لیکه به اسقف اعظم تحو یخط يها نسخه نی. ااورندیب

کرد. به مـوازات توجـه     لیپروتستان تبد يدر اروپا یمراکز پژوهش عرب نیتر داد و آکسفورد را به بزرگ  لیتشک
  بـه  نیزمـ   مسلمان مشرق يبا کشورها يبه ارتباط تجار زین يادیز لیتما ،یبه مطالعات اسالم یافزون علم روز

 خصوص در حلب بنـا نهـاده  ه ب يمهم متعدد يها و کارخانه لیاز انگلستان به استانبول گس يریآمد. سف  وجود
 انیـ و گسـترده م  دهیـ چیپ ۀماند.  به علت رابطـ  ی باق سیشهر تا قرن هجدهم مرکز مهم تجارت انگل نیشد و ا 

 ایـ تانیدر بر یاسالم ینسخ خط يها اکنون مجموعه  که هم ستیگونه تعجب ن چیه ياسالم، جا ي ایو دن ایتانیبر
از آغاز قـرن هفـدهم    ،یطوالن ةدور کی یها ط مجموعه نیباشند. ا نیزم  ها در مغرب مجموعه نیهترب ةدر زمر
اسـالم نشـان    يایاز دن یعیرا در مناطق وس ایتانیبر یقاتیو تحق يتجار ،ياند و تنوع عالئق استعمار آمده  فراهم

مسـیر خـود را از    عات اسالم ظهور کـرد، با عنوان مطال ،در قرن نوزدهم میالدي آنچه ).16 :1382(رومن، دهند یم
. در این زمان مطالعات اسالمی یک رشته مطالعات جدید نامیـده شـد کـه بـه دنبـال آن      عقاید جدیدي گرفت

شناسی را مورد ارزیابی قرار دهد. با این دیدگاه جدید، مطالعات اسـالمی یـک    است تا بدون بحث و جدل شرق
توانستند در آن فعالیت کننـد. در   تر می د که نسل جدید محققان راحتشناسی به مطالعات دینی بو پل از شرق

ها  هاي اسالم، بر متون، روش واقع مطالعات اسالمی، یک روش مطالعاتی است که محققان آن با تکیه بر دیدگاه
 .(Ernest&Martin, 2017: 5)و منطق تمرکز دارند 

 . نتیجه 10
 ایوارد اسـپان  الطـارق  جبل ۀتنگ قیمسلمانان از طر ،يالدیقرن هفتم مبرابر با  ،قمري يجره  اول قرن اواخر در

 مسـلمانان . حضـور  دنـد یمسلمان) نام يایبودند، اندلس (اسپان  کرده  را که فتح ایقسمت از اسپان آنشدند. آنان 
 در رای نـ ید تساهل و تسامح استیس اندلس، دري اموي خلفا. دیانجام  طول  قرن به هفت ،يبریا ةریجز شبهدر 

ـ ا ۀجـ ینت. برسـانند  وحدت به را خود نیسرزم در متفاوت عناصر لهیوس  نیبد تا گرفتند شیپ  ،يریـ گ آسـان  نی
مسـتعرب و مولـد بـود کـه بـا       یتـ یجمع يهـا  گـروه  لیو تشک شده فتح يها نیدر سرزم انیحیماندن مس  یباق

 ةویآموختنـد و بـه شـ    یعربـ ن زبـا هـا حضـور یافتنـد،     در مدارس آن ،ختندیدرآم یمسلمانان و فرهنگ اسالم
و  عیاسـالم چنـدان وسـ    گسـترش  و در تجارت، صنعت و کشاورزي پیشـرفت کردنـد.   کردند یزندگمسلمانان 

زبـان   ریناگز کشیشان براي آشنایی با معارف اسالمی به اندلس سرازیر شدند واز  یمیبود که گروه عظ یناگهان
وجـود خـود را    دنـد ید یکـه الزم مـ   نیز انیکینیسالم، دومبا جهان ا تیحیعالم مس ۀمواجه. در عربی آموختند

 و پراگي ها دانشگاه زین آن ازپرداختند. بعد  یبه سبک مدارس اسالم ییها  مدرسه جادیمحسوس گردانند، به ا
ـ . بعـد از آغـاز جر  شـدند   سیسـ أت پاپ دستور به بود، اروپا دانشگاه نینخست که فلورانس در  يریـ گ بـازپس  انی

-یعربـ ی خطـ ي هـا  نسـخه  و آثار ازي ا نهیگنجه ب آنان ان،یحیمس ۀلیبه وس م 1085در  طلهیح طلو فت ایاسپان
. گرفـت   قـرار  شـرق  با مرتبطي ها شهیاند با کینزد تماس در اروپاسبب،  نیا بهو  کردند  دایپی دسترسی، ونانی

فرزانه را که در  يآلفونسوبود،  تیحیکه در مواجهه با مس یبا مکتب ییآشنا يبرا يحضور مستعربان و کنجکاو
 و مترجمـان  گروه کرد. او  قیتشو طلهیطل ۀترجم ۀمدرس لیبود، به تشک دهینام ایاسپان امپراتورآن زمان خود را 
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ـ . اآورد شمار بهی پژوهش ۀموسس کی را آن توان یم که داد  لیتشک رای اخترشناسان بـه   طلـه یحرکـت از طل  نی
حرکـت   نیـ و رشد ا زیو جرارد کرامونا در تجه موندیرا مانندی . اشخاصتافی  انتقال هیلیو اشب هیمرس يشهرها
و  تیحیمعرفان انتقال ترجمه از اسالم به مسـ  نیاز بهتر که »لول رامون« مانندي افراد نیداشتند. همچن  نقش

هـاي   اقتصادي، دستیابی به ثروت و منابعی کـه در سـرزمین  رشد و توسعۀ  .بودی نیالت يایبه دن یعرب يایدناز 
هاي تبشیري، علمـی   انگیزه نیا. فراهم کردهاي اقتصادي آشنایی با مشرق زمین را  انگیزه وجود داشتاسالمی 

 اسـت ی علمـ  مطالعـات  ۀنیزم کمطالعات اسالمی یقطع  طورکرد. به   يزیر یرا پ مطالعات اسالمی ،و اقتصادي
 و يآور جمـع  محققـان  و مترجمـان  توسـط  کـه  است  برخورداری مطالب از یکیتفک رقابلیغ و عیوس حجم از که

 يدهایـ بـاور کـه عـرب کل    نیها به ا اسقف ةدیشد و با عق آغاز طلهیاز فتح طل ها پژوهش نی. ااست شده قیتحق
 يهـا  زبـان  يریبا ضرورت فراگ شه،یاند نی. اافتی  دارد،  ادامه  اریرا در اخت کیجهان کالس راثیاز م يارزشمند

از تمـدن   يبا برخوردار يالدیم زدهمیقرن دوازدهم و س یشد و سرانجام در ط هزمج ریمسلمانان با هدف تبش
بـه   ،یشناسـ  شـرق  تیـ . فعالافـت ی  و سـپس فرانسـه گسـترش    ایتالیو ا لیسیبه س ایاسپان ي منطقهاز  ،یاسالم

ـ مق انتشـار  بـا  م 1978 سال درشد.  تیتقو یو عرب یمطالعات اسالم ارذگانیبن یدوساس لوستریس يلهیوس  ۀال
توانسـتند   یبود و مستشرقان م  شده  لیتبد مجزای علم ۀرشت کی به کهی شناس شرق د،یسع ادواردی شناس شرق

 مـورد  شـدت  بـه دهنـد،    دانش و فهم متقابل نشـان  ةطرف و اشاعه دهند یخود را ناظران ب یچالش چیبدون ه
 ونـد یهـا در پ  انـد و آثـار آن   اجز بـوده محققان و مستشرقان از فهم شرق عـ  نیکه ا سؤال نیا. گرفت  قرار سؤال

ی را با عنـوان مطالعـات اسـالم    یشناس از شرق دیجد یاست، شکل  بوده شانیکشورها یاسیتنگاتنگ با منافع س
 ا،یدر آسـ  گـر ید یمـذهب  يها نییجهان، باالتر از آ خیاسالم در تار تیرسد اهم یم  نظر  به نیهمچنکرد.   مطرح

 ازدهمیـ قـرن   در کـه ی اسـالم  مطالعـات  نیبنـابرا ؛ است  کرده  مجزا یمطالعات شرقاسالم را از  يمطالعه بر رو
 ي (دوم تـا نهـم هجـري)   الدیاز قرن هشتم تا پانزدهم م انیحیمسلمانان و مس یستیهمز يها نهیزم باي الدیم

 یدانشگاه ۀرشت کیعنوان  به اسالم، نید ةدربار دتریجدي ها دگاهید بر هیتک با،  امروز شکل گرفت لس،در اند
 است.  انیدر سراسر جهان در جر

 ها نوشت یپ
4. Arianism  

  آن بر تثلیث است. تأکیدشد و  يزیر هیپایک مکتب فکري دینی است که در قرن چهارم توسط آریوس در اسکندریه 
 
5. Barbaria 

. کردند بنیاد  را نومیدیا پادشاهی میالد از پیش 201 در ایشان از گروهی که بودند گرد ابانیب مردمانی یونانی، غیر معنی به بربر 
شدن  مسلمان از پس حال هر به اما؛ ندادند نشان اسالم برابر در یکسانی واکنش بربر مختلف قبایل آفریقا شمال به اعراب ورود با

 .اند داشته مهمی نقش اندلس و آفریقا شمال در اسالم دین ترویج در
6. Julian 

طـی   الطـارق  جبـل  ي تنگه از گذر از بعد زیاد، بن طارق فرماندهی به مسلمان نیروهاي مغرب، و آفریقیه یوال به یولیان ي هیتوص با
 .شد پیروز ویزگوت ي ساله 300 دولت بر روزه 4 جنگ

6. Jezya 
 تا در قلمرو اسالمی جان و مالشان حفظ شود. پرداختند یمخراج یا مالیاتی که اهل کتاب به مسلمانان 

 
 
 



 در اندلس انیحیمسلمانان و مس یستیهمز ي نحوه کردیدر اروپا با رو یمطالعات اسالم يریگ شکل يها نهیزم /68

 منابع
 . ریاساط ،تهران ی، چاپ سوم،روحان نیحس دیس ۀترجم ،کامل خیتار، )ش 1384(، نیعزالد ر،یاث ابن
 .یفرهنگ قاتیتحق وی مطالعات سسهؤم، تهران ی،تیآ عبدالمحمدترجمۀ ، خلدون ابن خیتار ،)ش 1363(، عبدالرحمان خلدون، ابن

 .73-54، صص 14، شماره مشکوهیدرضا آژیر، ، حمۀترجماسپانیا و تمدن اسالمی، )، ش1366ابوار، میله هشام، (
 .جا یبی، دوانی عل، ۀترجم ا،اروپ دری اسالم فتوحات خیتار، )ش 1348(، بیشک ارسالن،
 .مهر یفروش کتاب، علم، تهران یمصطف، ۀ، ترجماسالم راثیم، تا) ی(ب، آلفرد وم،یو گ سرتوماس آرنولد،

 .يآستان قدس رضو ، مشهد ،آژنگ درضایحم، ۀ، ترجمخیتاري هیپو در کتاب،، )ش 1373(، الکساندر چ،یپچویاست
 سمت. ،تهران، زبانی سیانگل غرب دری اسالم مطالعات، )ش 1381(، یمرتض ،ياسعد

 حکمت.  ،تهران ی،مهرداد وحدت، ۀترجم ،ایدر اسپانی اسالم فرهنگ کتاب ،)ش 1392(، توسیت بوکهارت،
 .الملل نیب، عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و ۀ، ترجممسیحیت پیوند اسالم و)، ش 1386بولییت، ریچارد، (

و  یپژوهشکده مطالعات فرهنگ ،نساج و همکاران. تهران دیحم، ۀ، ترجمییاروپا تفکر در اسالم ،)ش 1387(، آلبرت ،یحوران
 .یاجتماع

 يها پژوهش ادیبن، مشهد، گرانید ویی عظما عبداهللا، ۀ، ترجممسلماني ایاسپان راثیم، )ش 1380(، خضراء یسلم ،یوسیج
 .يرضو قدس آستانی اسالم

 .یفرهنگ یتهران. علم، چاپ سوم، ندهیابوالقاسم پا، ۀ، ترجمعرب خیتار ،)ش 1380(ي، خور پیلیف ،یحت
 .ریرکبیام، تهراني، صفار حسن، ۀ، ترجمعلوم خیتارکتاب  ،)تا یب(، رییپ روسو،

، زهرا اباذري، ۀترجماروپاي غربی و آمریکاي شمالی،  يها کتابخانهاسالمی در  يها مجموعهن تکوی)، ش 1382رومن، استفن، (
 تهران، سمت. 

 .یفرهنگی علم، تهران، افشاري صدر نیحس غالم، ۀ، ترجمعلم خیتار بر يا مقدمه ،)ش 1383(، جورج سارتن،
، پژوهان خیتارنامه ]، یوسط قروننان بر مراکز علمی اروپا در و مراکز علمی مسلما ها دانشگاه تأثیر[)، 1384سعیدیان، غالمحسین، (

 .45-23صص ، 4شماره 
 . هانیک ،تهرانی، چاپ دوم، تیآ عبدالمحمد، ۀ، ترجماندلس ردی اسالم دولت خیتار ،)ش 1380(، محمد عبداهللا عنان،

 اسالمی. هاي پژوهش، مشهد، بنیاد مدجنان)، ش 1390همتی گلیان، عبدالمجید، (
ی مطبوعات بنگاه ،تهرانی، چاپ چهارم، النیگ یفخر داع یمحمدتق دیس ،ۀترجم ،اسالم و عرب تمدن ،)ش 1334(، گوستاو بون،لو

 . یعلم اکبر یعل
 .هانیموسسه ک، تهران ،آذرنگ نیعبدالحس، ۀترجم ،تمدن خیتار، )ش 1366(ي، هنر لوکاس،

 .ریکو، تهرانی، النیگی بازرگان نیالدءبها ،ۀ، ترجمیوسط قرون مولود اروپا، )ش 1387(، ژاك وگوف،ل
 ادیبن، مشهدي، رضو شجاع محمدرضا، ۀترجمن، جها یو نقش آن در تحول علم یعلوم اسالم، )ش 1371(، هیآلدوم ،یل

 .يرضو قدس آستانی اسالم يها پژوهش
 .یفرهنگی علم، تهران ي،ا بدره دونیفرترجمۀ، ،  غرب در علمي سرآغازها، )ش 1377(ی، دسیوید ندبرگ،یل

 .دییتأ یفروش کتاب ،اصفهانی، ضیف ابوالقاسمترجمۀ، ، ایاسپان در نیمسلم عظمت، )ش 1326(، ژوزف ماکاپ،
 ، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی، تهران، امیرکبیر.تمدن اسالمی در قرن چهارم هجريش)، 1362متز، آدام، (

 .معارف ونیسیکم، تهران ،ریآژ نیعبدالحسترجمۀ، ، یوسط قرون خیتار، )ش 1343(، ژول زاك،یآلبر. آ ماله،
 حمیدرضا شیخی، چاپ دوم، مشهد، پژوهشگاه آستان قدس رضوي. ترجمۀ،، اندلس دم دهیسپ)، ش 1377مونس، حسین، (

 محمد سپهري، چاپ دوم، قم، زیتون.ترجمۀ، ، دولت امویان اندلس)، ش 1386نعنعی، عبدالمجید، (
 . یمول،  تهران، آژند عقوبیترجمۀ، ، اروپا در سالما تأثیر ،)ش 1361(ي، مونتگومر. وات

 .النیگی، رحمان ساروچ، ترجمۀ ،نینخست يها سدهدر  یهنر اسالم، )ش 1363(، گاستون ه،یوا
 اسالمی. هاي پژوهش، مشهد، بنیاد مدجنانش)، 1390همتی گلیان، عبدالمجید، (

 ، محقق، عامر النجار، قاهره.ءعیون االنباء فی طبقات االطبا)، م 2001ابن ابی اصیبعه، (
 میابراه ،محقق، ادبائهم و فقهائهم و همیمحدث و علمائهم و االندلس ائمه خیتاری ف الصله، )م 1960(، ابوالقاسم بشکوال، ابن
 . یدارالکتاب اللبنان ،روتیب ي،اریاالب



 69 / 1400 تابستان ،2 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 
 

 ، چاپ دوم، بیروت، دار صادر.صوره االرض)، م 1983ابن حوقل، (
 .قاهره، عنان عبداهللا محمد، محقق ،غرناطه اخباری فاالحاطه ، )م 1973(، ابوعبداهللا ،یغرناط بیخط ابن
 دارالثقافه.، روتیب، پروونسالي لوو، محقق، المغرب و االندلس اخباری ف المغرب انیالب، )م 1985(ی، مراکش يعذار ابن

 .دارصادر، روتیب ،بیالرط االندلس غصن من بیالط  نفح ،)م 1968(، محمد ،یتلمسان يالمقر
Abvar, M. H. 1987. Spain and Islamic Civilization, Translated by, Hamid Reza Azhir, 

Meshkooh, No. 14, pp. 54-73. [In Persian]. 
Arnold, S. Guillaume, A. (Bita), Islamic Heritage, Translated by, Mostafa Alam, Tehran, Mehr 

Bookstore. [In Persian]. 
Asadi, M. 2002. Islamic Studies in English West, Tehran, Samat. [In Persian]. 
Al-Muqari Tlemesani, M. 1968. Nafh al-Tayyib from Ghosn al-Andalus al-Ratib, Beirut, Dar 

Sadr. 
Annan, M. A. 2001. History of the Islamic State in Andalusia, Translated by, Abdolmohammad 

Ayati, Second Edition, Tehran, Kayhan. [In Persian]. 
Burnett, Charles. 2001. “The Coherence of the Arabic-Latin Translation Program in Toledo in 

the Twelfth Century”, Science in context, 14, pp, 249-288.  
Burnett, C. 2010. The “Transfer of Science between India, Europe and China via Muslim 

Heritage”. 
Bookhart, T. 2013. Islamic Culture in Spain, Translated by, Mehrdad Vahdati, Tehran, Hekmat. 

[In Persian]. 
Bolit, R. 2007. The Link between Islam and Christianity, Translated by, Abdolrahim Gavahi, 

Tehran, Office of Political and International Studies. [In Persian]. 
Drews, W. 2017. “Imperial Rule in Medieval Spain”, THE Medieval History Journal, 20, pp, 

288-319. 
Dozy, R. 1913. Spanish Islam. London, Chatto& Windus.  
Ernest, C & Martin, R. 2017. “Toward a post orientalists approach to Islamic religious studies”, 

WWW.sc.edu 
Gibb, S.  H. 1955. “THE Influence of Islam Culture on Medieval Europe”, Bulletin of the John 

Rylands Library, 38, pp, 82-98. 
Glick, T. 2005. Islamic and Christian Spain in the Early Middle Age, 2ED, Priceton university 

press, ISBN, 978-90-04-14771-3. 
Gaiosi, Salmi Khazra. 2001. Muslim Spain Heritage, Translated by, Abdullah Azmaei and 

others, Mashhad, Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation. [In Persian]. 
Hata, Philip Khoury. 2001. Arab history, Translated by, Abolghasem Payende, third edition, 

Tehran. Scientific and cultural. [In Persian]. 
Hemati, Glian, A. 2011. Madjanan, Mashhad, Islamic Research Foundation. [In Persian]. 
Holilovic, S. 2017. “Islamic Civilization Spain-A magnificent example of interaction and unity 
of religion and science”, Urope PMC, PMID. 
Horani, A. 2008. Islam in European Thought, Translated by, Hamid Nesaj et al. Tehran, 

Research Institute for Cultural and Social Studies. [In Persian]. 
Ibn Abi A. 2001. Ayoun al-Anba 'fi Tabqat al-Atba', researcher, Amer al-Najjar, Cairo. 
Ibn Athir, Izz al-Din. 2005. al-Kāmil fit-Tārīkh, Translated by, Seyyed Hossein Rouhani, Third 

Edition, Tehran, Asatir. [In Persian]. 
Ibn Bashkwal, Abu al-Qasim. 1960. AL-Sele, researcher, Ibrahim Al-Abyari, Beirut, Lebanese 

Library. 
Ibn Hawql. 1983. Surah Al-Ard, second edition, Beirut, Dar Sader. 
Ibn Khatib al-Gharnati, Abu Abdullah. 1973. Al-Ahta fi Akhbar al-Gharnati, researcher, 

Muhammad Abdullah Annan, Cairo. 
Ibn Khaldun, Abdul Rahman. 1984 tarikh-e Ibn-al-Khaldun, Translated by, Abdul Mohammad 

Ayati, Tehran, Institute of Cultural Studies and Research. [In Persian]. 



 در اندلس انیحیمسلمانان و مس یستیهمز ي نحوه کردیدر اروپا با رو یمطالعات اسالم يریگ شکل يها نهیزم /70

Ibn Azari M. 1985. Al-Bayyan Al-Maghrib Fi Akhbar Al-Andalus and Al-Maghrib, researcher, 
Levi Provençal, Beirut, Dar al-Thaqafa. 

Imamuddin, S.m. 1981. Muslim Spain 711-1492A.D, 2d. Ed, Leiden, Brill. 
Kritzec, J. 1964. Peter the venerable and Islam, Newjersey, Priceton University Press. 
Kansoff, F. 1993. History of International Relations in the Middle Ages, Translated by, Qasem 

Safavid, Mashhad, Cultural Deputy of Astan Quds Razavi.[In Persian]. 
Lubon, G. 1955. Islamic and Arab Civilization, Translated by, Seyyed Mohammad Taghi 

Fakhrdai Gilani, Fourth Edition, Tehran, Ali Akbar Elmi Press. [In Persian]. 
Lucas, H. 1987. History of Civilization, Translated by, Abdolhossein Azarang, Tehran, Kayhan 

Institute. [In Persian]. 
Lugoff, J. 2008. Europe born in the Middle Ages, Translated by, Bahauddin Bazargani Gilani, 

Tehran, Kavir. [In Persian]. 
Lee, A. 1992. Islamic sciences and its role in the scientific development of the world, Translated 

by, Mohammad Reza Shoja Razavi, Mashhad, Astan Quds Razavi Islamic Research 
Foundation. [In Persian]. 

Lindbergh, D. 1998. The Beginnings of Science in the West, Translated by, Fereydoun Badraei, 
Tehran, Cultural Science. [In Persian]. 

Macap, J. 1947. The Greatness of Muslims in Spain, Translated by, Abolghasem Feizi, Isfahan, 
Confirmation Bookstore. [In Persian]. 

Maleh, A. Isaac, J. 1964. Medieval History, Translated by, Abdolhossein Azhir, Tehran, 
Education Commission. [In Persian]. 

Metz, A. 1983. Islamic civilization in fourth century, Translated by, Alirea Zekavati, Tehran, 
Amir Kbir. 

Mones, H. 1998. Rise of Andalusia, Translated by, Hamidreza Sheikhi, Second Edition, 
Mashhad, Astan Quds Razavi Research Institute. [In Persian]. 

Nanei, A. 2007. The Umayyad Government of Andalusia, Translated by, Mohammad Sepehri, 
Second Edition, Qom, Zeiton. [In Persian]. 

Roman, S. 2003. The Development of Islamic Collections in Libraries of Western Europe and 
North America, Translated by, Zahra Abazari, Tehran, Samat. [In Persian]. 

Saeid, E. 2010. Orientalism, Translated by, Abd Al Rahim Gavahi, Tehran. Islamic Culture 
publishing office. [In Persion]. 

Saeidian, Gh. H. 2005. “The influence of Muslim universities and scientific centers on 
European scientific centers in the Middle Ages”, Letters of Historians, No. 4, pp. 23-45. [In 
Persian]. 

Sarten, G. 2004. Introduction to the History of Science, Translated by, Gholam Hossein Sadri 
Afshar, Tehran, Cultural Science. [In Persian]. 

Schimmel, A. 2010. “Islamic Studies in Germany”, Islamic Studies, 49, pp, 401-410. 
Tieszen, C. 2013. “Identity amid Islam in medieval Spain”, Brill, Studies on the children of 

Abraham, VOL, III. 
Shakib, A. 1348. History of Islamic Conquests in Europe, Translated by, Ali Davani, Bija.. [In 

Persian]. 
Stipchevich, A. 1994. Book, in the context of history, Translated by, Hamidreza Azhang, 

Mashhad, Astan Quds Razavi. [In Persian]. 
Vaughan, L. M. 2003. Conviencia: Christian, Jews, and Muslims in Medieval Spain, University 

of Tenneessee, Knoxville. 
Wat. M. 1982. The Impact of Islam in Europe, Translated by, Yaghoub Azhand, Tehran, Molly. 

[In Persian]. 
Waye, G. 1984. Islamic Art in the First Centuries, Translated by, Rahman Sarouchi, Gilan. [In 

Persian]. 
 
 
 
 


