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چکیده
رويکرد تاريخ نگاران غربی در نگارش تاريخ دوره رنسانس در اروپا که آن را «تولد» دوبارة علمی،
فرهنگی ،هنری ،دينی ،ادبی ،سیاسی ،و اقتصادی میدانند ،رويکردی خالی از خطا و لغزش نیست
و جمله معرو «تاريخ را فاتحان مینويسند» را به ياد میآورد ،چرا که در خوانشی که از تاريخ
اين دوره دارند ،به تالش ديگران در دوران گذشته کمتر توجه میکنند .گويا رنسانس آغاز تمام
تحوالت در دنیا بوده و پیش از آن هیچ اتفاقی نیفتاده و يا هیچ تالشی صورت نگرفته است .اين
جستار بر آن است تا با تمرکز بر چگونگی توسعة تاريخی جنبش ترجمة تولدو به اهمیت نقش
دنیای اسالم و جنبشهای ترجمه در شکلگیری رنسانس و تحوالت مرتبط با آن و چگونگی
ايجاد جريان های مختلف علمی و فرهنگی و سیر آنها از دنیای اسالم به اروپا بپردازد .پژوهش
حاضر نشان میدهد که زيست چند فرهنگی ،کثرت زبانی و جو سیاسی مطلوب چگونه باعث
میشود تا شهر تولدو به مرکزی برای شکلگیری جنبش ترجمه تبديل شده و در آن جمعی از
دانشمندان با ترجمة آثار مختلف راه را برای پیشرفت و توسعة علوم در حوزههای متنوع علمی
برای دوران بعدی هموار سازند.
کلیدواژهها :اسالم؛ تولدو؛ اسپانیا؛ جنبش ترجمه؛ مدرسه مترجمین؛ رنسانس.
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 .1مقدمه
2

واژه رنسانس ريشه در زبان ايتالیايی )Treccani, 2020 1و فرانسوی
 )2011دارد و متشکل از پیشوند  re-به معنی «دوباره »3و ريشه  naissanceبه معنی
«زايش »4و «تولد» است .لغتنامة دهخدا برای رنسانس بربر آن «احیا»« ،5بازگشت
به زندگی»« ،6اعاده حیات»« ،7تولد جديد» 8و «تجديد حیات» 9را قرار میدهد.
«دورة تجديد حیات»« ،دورة نوزايی» و يا «دورة نوزايش» معادلهای فارسی رنسانس
هستند و به دورهای اطالق میشود که در اروپا ،پس از پايان قرون وسطی ،از قرن
چهاردهم میالدی آغاز و تا قرن هفدهم ادامه پیدا میکند .معموالً گفته میشود که
رنسانس در اواخر قرن چهاردهم در ايتالیا آغاز شده و از قرن پانزدهم و قرن شانزدهم
از ايتالیا به ساير کشورهای اروپای غربی رسیده است ;Mikics, 2010: 260
 .)Cuddon, 2014: 598; Abrams, 2015: 338در اين دوره هنرهای نقاشی،
مجسمهسازی ،معماری و ادبیات به سطحی از شکوفايی رسیدهاند که در هیچ عصری
نظیر آن ديده نشده است  .)Abrams, 2015: 338تالشهای بسیاری برای ارائه
تعريفی موجز برای رنسانس صورت گرفته است ،اما شايد بتوان آن تعاريف را اين
گونه در يک جمله خالصه کرد« .رنسانس تولد دنیای مدرن از خاکستر دوران تاريکی،
Larousse,

1. Rinàscere
2. Renaissance
3. Again
4. Birth
5. Renewal
6. Reawakening
7. Revival
8. New birth
9. Rebirth
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به عنوان کشف جهان و کشف انسان؛ و به عنوان عصر ظهور بی حد و مرز فردگرايی
در زندگی ،انديشه ،دين و هنر است» .)Abrams, 2015: 338
 .1 1از قرون وسطی تا رنسان

 :فرآيندی پیوسته يا دورههای گسسته

تاريخی؟
در دوره رنسانس عالقه وافری به دانش و ارزشهای کالسیک يونان و روم باستان
پديد میآيد .همچنین ،دنیا شاهد کشف و اکتشا قارههای جديد ،جايگزينی
کیهانشناسی کوپرنیکی به جای بطلمیوسی ،زوال نظام ف ودالی و رشد تجارت و
اختراع يا بهکارگیری نوآوریهای قدرتمندی مانند کاغذ و صنعت چاپ بود .با اين
حال ،به سختی میتوان باور کرد که تمام اين رويدادها به يکباره همچون انفجاری
رخ دادهاند .اخیرا ً،برخی از مورخان بر اين باورند که پیداکردن ويژگیهای مشابه
اين دوران در افراد و مکانهای مختلف در قرون وسطی نیز ممکن بوده است و
همچنین ،بسیاری از اين ويژگیها از قرون وسطی وجود داشته و تا دورة رنسانس
نیز تداوم يافته و در نهايت وجود دورهای به نام رنسانس را انکار کردهاند Abrams,
 .)2015: 338اين نظر ترديدآمیز نسبت به وجود دورهای به نام رنسانس تذکری از
اين باب است که تاريخ همیشه فرايندی پیوسته است و وجود «دورههای» تاريخی
صرفاً ابداع مورخان است .با وجود اين ،تقسیم پیوستار زمانی به بخشهای
نامگذاریشده باعث سهولت در مباحث تاريخی میشود .)Abrams, 2015: 338
ژاک لگا بر اين باور است که «دورهبندی» تاريخی و «بريدن زمان به تکههای
کوچک» قطعاً «خنثی» و «مبرا» از تعصب نیست و اغلب ،تاريخنگاران با تبعیض و
مهمتر جلوهدادن بعضی از دورهها نسبت به دورههای ديگر اين کار را انجام میدهند
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 .)Le Goff, 2009: 2با تکیه بر همین باور میتوان دريافت که بیشک بین دوران
جهل و تاريکی و پس از آن رنسانس از يک سو و عصر طاليی مسلمانان از سويی
ديگر ارتباطی نزديک وجود داشته است  )Haskins, 1933: 4و جنبشهای ترجمه
در بغداد ،سیسیلی 1و تولدو 2نقش بسیار مهمی در برقراری اين ارتباط و شکلگیری
تحوالت دورة رنسانس اروپا داشتهاند.
 .2 1جنبش ترجمة بغداد
شايد اغراق نباشد اگر بگويیم اهتمام به يادگیری ،آموزش ،ترجمه و همچنین،
تأسیس مدارس ترجمه از سنت های اصیل مسلمانان بوده است ،چرا که مهمترين
مدارس ترجمه معموالً در سرزمین های مسلمانان تأسیس شدهاند .جنبش
ترجمه در بغداد ،مدرسه ها ی ترجمة تولدو ،مورسیا و سويل در اسپانیا ،مدرسه
ترجمه پالرمو در پادشاهی سیسیل در جنوب ايتالیا ،همگی بخشی از شبکة
مراکز ترجمه بودند که کار آنها ترجمه و انتشار آثار متنوع در حوزه های مختلف
علوم و فلسفه بود .با تأسیس شهر بغداد در سال  145هجری قمری مصاد با
 762میالدی ،به دست منصور دوانیقی ،خلیفه عباسی ،جنبش ترجمة بغداد با
تالش خاندان ايرانی برمکیان پس از گذشت سه سال در اين شهر شکل گرفت
 .) Gutas, 1998: iبرمکیان در زمان هارون الرشید و فرزندش مأمون بیتالحکمه
يا خانة حکمت را بنا نهادند که در آن تعداد زيادی از متون علمی از زبان فارسی
میانه يا پهلوی و سپس از هندی ،سريانی و يونانی به عربی ترجمه شدند .روزبه
پور داووديه ،معرو به ابومحمد عبداهلل ابن مقفع ،از نام آورترين نويسندگان و
1. Sicily
2. Toledo
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مترجمان اين جنبش بود که از میان ترجمه های او از فارسی میانه به عربی
می توان به کلیله و دمنه ،تاجنامة انوشیروان ،آيین نامه ،سخنوری بزرگ األدب
الکبیر) و سخنوری خُرد األدب الصغیر ) اشاره کرد .به گفته ديمیتری گوتاس،1
استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه يیل درکتاب انديشه يونانی ،فرهنگ عربی در
اواخر قرن دهم میالدی تقريبا تمامی آثار علمی و فلسفی يونان باستان در
حوزه های مختلف از جمله اخترشناسی ،شیمی ،فیزيک ،رياضی ،طب و فلسفه
به عربی ترجمه شده بودند  .) Gutas, 1998: iدر جايی که مسلمانان در بغداد
و ديگر مدرسه های ترجمه با جديت تمام مشغول يادگیری و ترجمة علوم مختلف
در تمامی حوزه های علوم و فلسفه بودند ،ب ه گفتة گوتاس ،شهرهای اروپا همچون
بیزانس که پايتخت امپراطوری روم شرقی بود ،در «عصر تاريکی» به سر میبردند
و از نیمة قرن هفتم میالدی تقريباً هیچ عالقه ای نسبت به مطالعه و انتشار آثار
غیرمذهبی وجود نداشت  ،) Gutas, 1998: 177اما با آغاز قرن دهم میالدی
فعالیت ه ای علمی به تدريج آغاز شدند و «دورة نوزايی» با نام «اولین اومانیسم
بیزانس» 2را پايه نهادند  .) Gutas, 1998: 177اگر چه پل المرل 3بر اين باور
است که اين شکوفايی يا نوزايی تحت تأثیر مسلمانان نبوده است ،اما گوتاس به
وضوح اين نظريه را مردود می شمارد و اذعان میدارد که «بیزانسی ها از
جنبش های علمی ترجمه در بغداد کامالً آگاهی داشته اند و آشکارا تحت تأثیر
آنها قرار گرفته اند» .)Gutas, 1998: 178

1. Dimitri Gutas
2. First Byzantine Humanism
3. Paul Lemerle
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 .3 1جنبش ترجمه سیسیلی
جنبش ترجمه سیسیلی را در دو دوره میتوان بررسی کرد .دورة اول از سال 1140
تا  1154میالدی تحت پادشاهی راجر دوم و دورة بعدی از سال  1154تا 1166
تحت پادشاهی پسر او ويلیام اول است .هر دو پادشاه در دوران حکومت خود با
تکیه بر مدارا و رواداری نسبت به مسلمانان ،فضای سیاسی و فرهنگیای را فراهم
کردند که باعث رشد و شکوفايی علوم مختلف شد .مسلمانان در دربار و حتی در
دادگاهها نیز دارای مشاغل مختلفی بودند  .)Birk, 2017: 4چنین فضای
چندفرهنگی که در سیسلی حاکم بوده ،همیشه تاريخنگاران را بر آن داشته است تا
از اين شهر به عنوان الگويی برای همزيستی میان اديان و فرهنگهای مختلف نام
ببرند و آن را بستايند  .)Birk, 2017: 4چارلز هومر هسکینز سیسیلی را «اولین
دولت مدرن و شهر مدارای مذهبی ،تبادالت فرهنگی و رويای عینیت يافتهی
همزيستی مسالمتآمیز 1میداند»  .)Birk, 2017: 4سیسیلی در آن زمان شهری
سه زبانه بود که در آن مدارک سلطنتی ،نمادها و کتیبههای حکومتی همه به سه
زبان التین ،يونانی و عربی بودند  .)Molinini, 2009: 195ترجمة آثار نیز به اين
سه زبان انجام میشد .از مترجمان مشهور اين جنبش میتوان به هنری آريستیپوس
و درياساالر يوجنیوس اشاره کرد  .)Molinini, 2009: 195آريستیپوس در سال
 1156میالدی فیدو و منو افالطون را از يونانی به التین ترجمه کرد و يوجینیوس
در سال  1162کلیله و دمنه را از عربی به يونانی ترجمه کرد Molinini, 2009:
 .)195در ادامه ،به معرفی جنبش ترجمة تولدو و جايگاه آن در زمینهسازیهای
علمی فرهنگی رنسانس میپردازيم.

1. Convivencia
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 .2بحث و بررسی :جنبش ترجمه تولدو
جنبش تولدو يا جنبش مترجمان تولدو 1به جنبشی اطالق میشود که در آن
گروهی از دانشمندان قرن دوازدهم و سیزدهم میالدی در شهر تولدو با همکاری
يکديگر بسیاری از مهمترين آثار فلسفی و علمی را از عربی به التین و بالعکس
ترجمه کردند .آثار انديشمندان مسلمان همچون ابن سینا ،فارابی ،کندی به التین
و آثار انديشمندان يونان باستان از جمله افالطون ،ارسطو ،بقراط ،جالینوس ،اقلیدس
و بطلمیوس به عربی در اين مدرسه ترجمه شدند .جنبش ترجمه تولدو نزديک به
چهار قرن پس از جنبش ترجمه بغداد در ايران که بین قرون هشت تا ده میالدی
فعال بود کار خود را شروع کرد که اين حاکی از پیشتازی مدرسة ترجمة بغداد،
ايرانیان و مسلمانان در اين زمینه است .اکثر مورخان بر اين باورند که فرهنگ و
تمدن اسالمی از قرن هشتم تا يازدهم میالدی در اوج شکوفايی بوده و نقش واسط
را در انتقال تمدن يونانی به اروپای قرون وسطی به عهده داشته است قريشی،
 .)34 :1394جرج سارتن ،2مورخ تاريخ علم می نويسد :)Minowa, 1990: 54
« در نیمه نخست قرن دوازدهم میالدی ،در اروپا سه جريان مهم در ترجمه وجود داشت:
از عربی به التین ،از عربی به عبری و از يونانی به التین .جريان اول ،يعنی از عربی به
التین مهمتر و به لحاظ کمی بزرگتر از دو جريان ديگر بود و مبین دانشآموزیِ اروپای
غربی از تمدن اسالمی است .جريان دوم نشان میدهد که تمدن اسالمی نزد يهوديان
اروپای مسیحی مقبولیت داشته است و جريان سوم حاکی از دانشآموزی بیواسطهی
اروپای غربی از تمدن يونانی است».

1. Escuela de traductores de Toledo
2 .Sarton, George
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شهر تولدو واقع در مرکز ا سپانیا ،در کرانه رود تاخو ،مرز بین جهان م سیحی و
جهان عرب بود و به دلیل موقعیت اســـتراتژيک خود از اهمیت ويژهای برخوردار
بود .در سال  1085میالدی اين شهر توسط مسیحیان از سیطرة مسلمانان خارج
و به کانونی بدل شد که دانش م سلمانان عرب را ـــــ که خود ترکیبی از يونانی،
فارسی و هندو بود ــــ به اروپای مسیحی انتقال داد  .)Haskins, 1933: 14برای
آشـنايی با محیط فرهنگی حاکم بر تولدو در آن زمان بايد تاريخ اسـپانیا را از قرن
هفتم میالدی که زمان ورود اعراب به اســپانیا اســت ،مطالعه کرد .در ســال 711
میالدی اعراب شـــهر تولدو يا تولتوم 1به التین) را که اولین پايتخت هیســـپانیا،
پاد شاهی ويزيگوتها ،2بود ،فتح کردند  ،)Ibn al-Qutiyah, 2011: 49اما شهرت
فرهنگی اين شهر به قرن ششم میالدی برمیگردد که در آن زمان نوعی از تجديد
حیات هنری و ادبی را تجربه کرده بود ،هر چند با ت صمیم شورای سوم 3تولدو در
ســال  589میالدی و به طبع آن آزار و اذيتهای يهوديان و اجبار آنها به پذيرفتن
دين مسیحیت ،اين شهرت تحتالشعاع قرار گرفت  .)Tejada, 1850: 25بنابراين،
از ســال  589تا قرن هجدهم میالدی اســت که تولدو تبديل به پايتخت ســیاســی
پادشاهی میشود که در آن کلیسا و دولت هويت واحدی را تشکیل دادند.
1 .Toletum
 .3ويزيگوتها در کنار او ستروگوتها دو شاخه ا صلی گوتها را ت شکیل میدانند و هر دو از اقوام ژرمنهای غربی
بودند .ا ستقرار ويزيگوتها در شبه جزيرة ايبری به قرن ش شم میالدی باز میگردد و با حمله م سلمانان در سال
 711میالدی به اتمام میرسد.
 .4شوراهای تولدو به جلسات تصمیمگیری سیاسی و حقوقی حاکمیتی اطالق می شد که با محوريت نهاد کلیسای
کاتولیک در پادشــاهی ويزيگوتها برگزار میگرديد .ســومین شــورای تولدو در ســال  589میالدی و آخرين و يا
هجدهمین شورا در سال  702میالدی برگزار شد .شورای سوم تولدو در زمان سلطنت رکاردو  )586-601برگزار
شد که يکی از مهمترين تصمیمهای اتخاذشده در آن شورا رسمیتيافتن م سیحیت کاتولیک بهعنوان دين رسمی
و اجباری پادشاهی ويزگوت بود.
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حضـــور اعراب در خاک اســـپانیا که هفت قرن به طول انجامید و طی آن با
همکاری مسلمانان ،مسیحیان و يهوديان تمدن اندلس 1شکل گرفت ،در سه برهة
مختلف میتواند مورد بررســـی قرار گیرد .شـــهر کوردوبا 2که اعراب آن را قرطبه
می نامیدند  ،)Ibn al-Qutiyah, 2011: 49تحت ســـلطه بنی امیه ،با داشـــتن
کتابخانه ای غنی که به دســـتور خلیفه حکم دوم  )915-976در قرن دهم ،با
جمع آوری چندين هزار جلد کتاب از ســـراســـر جهان توســـط نمايندگان او در
ا سکندريه ،قاهره ،بغداد و دم شق تا سیس شد ،به پايتخت فرهنگی تبديل گ شت
 .)Manzano, 2013: 229خلفايی که بین ســـال های  929تا  976ســـلطنت
میکردند ،اهتمام ويژهای به جمع آوری نســـخ خطی داشـــتند و با مســـاعدت
دانشـــمندان و مترجمان متون يونانی به عربی ،نســـخهنويســـان به جســـتجو و
جمعآوری نســخ خطی پرداختند ،اما در ســال  1031میالدی ،خالفت کوردوبا را
بربرها 3سرنگون کردند و خالفت اموی تبديل به پاد شاهی و طايفههای کوچک با
خودمختاری سیا سی ،اداری و فرهنگی شد .علیرغم سقوط خالفت اموی ،همین
پادشـــاهی های کوچک نیز به فعالیت های فرهنگی و جمع آوری نســـخ خطی
دانشـــمندان ادامه دادند .در میان اين پادشـــاهیهای جديد ،شـــهر تولدو يکی از
برجستهترين مراکز به شمار میرود.

 .1اندلس که در عربی االندلس و به ا سپانیايی  Al-Ándalusمیگويند ،نام قلمرو م سلمانان در شبه جزيره ايبريا
از سال  711تا  1492میالدی است.
2 .Cordoba
 .3بربرها يا آمازيغ ها گروه قومی بیابانگرد و بومی مناطقی از شمال افريقا به ويژه مراکش ،الجزاير ،صحرای غربی،
تونس و لیبی بودند.
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در طول تاريخ طوالنی فتح دوبارة 1مسیحیان ،يعنی بین سالهای  1080و
 1130میالدی پیروزیهای مهمی از لحاظ نظامی و سیاسی حاصل شد که از اين
میان به بازپسگیری والنسیا 2در سال  1094توسط رودريگو دياز دويوار 3و تولدو در
سال  1085توسط آلفونسو 4ششم میتوان اشاره کرد  .)Guichard, 2001: 77در
اين فتوحات ،مسیحیان سعی کردند که هويت اسپانیای ويزيگوت را احیا کرده و
کوردوبا را به پايتخت فرهنگی اسپانیا تبديل کنند.
حاکمان محلی جديد همچون پیشینیان عرب خود ،سیاست تساهل و تسامح را
در سرزمینی متشکل از پادشاهیها و اقوام مختلف با ريشههای مختلف سرلوحه
خود قرار دادند .اين رويکرد به يهوديان اجازه میداد در مقابل پرداخت خراج ،حق
انجام مناسک دينی خود را داشته باشند .اعراب نیز قضات ،قوانین ،مساجد و مناسک
شرعی خود را داشتند .عالوه بر يهوديان و مسلمانان ،دو دسته بومی نیز در اين
سرزمینها ساکن بودند :آنهايی که در اندلس بدنیا آمده و کامالً عرب بودند و
بومیانی که از قبل مسیحی مانده بودند ،اما برخی از ويژگیهای اعراب از جمله
عربی سخنگفتن را پذيرفته بودند و به عربی به آنها مستعرب 5عربشده)
میگفتند  .)Pharies, 2015: 43عالوه بر اينها ،در طول قرن يازدهم ،بسیاری از
کشیشهای مسیحی که اکثريت آنها فرانسوی بودند به اسپانیا سفر کرده بودند.
کثرت زبانی ،چندفرهنگی و جو مناسب سیاسی زيربنای خوبی برای خلق
مجموعهای از آثار ترجمهشده پديد آورده بود که میتوان آنها را در دو برهه زمانی
بررسی کرد .در دورة اول که از سال  1130تا  1187ادامه دارد ،آثار فلسفی به
1 .Reconquest
2 .Valencia
3 .Rodrigo Díaz de Vivar
4 .Alfonso VI
5 .Mozarabic
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التین ترجمه شد و در دورة دوم ،از سال  1252تا  ،1287ترجمة آثار مرتبط با
علوم محض غلبه يافت.
 .1 2مدرسه تولدو
مدرسة ترجمة تولدو تنها يکی از معدود مراکز ترجمه بود که به علت تولید زياد
آثار ترجمهشده از مهمترين مراکز ترجمه به حساب میآمد .مهمترين مدارس
ترجمه معموالً در مناطقی بودند که توسط مسلمانان تسخیر شده بود .در جنوب
ايتالیا ،مدرسه ترجمة پالرمو و در پادشاهی سیسیل و شبه جزيرة ايبريا ،مدارس
ترجمه سويل و مورسیا ،که در قرن سیزدهم تأسیس شده بودند ،از مهمترين اين
مدارس بودند که به نوعی ادامهدهندة فعالیتهای مدرسه تولدو شمرده میشدند و
همگی بخشی از شبکة مراکز ترجمه و صومعههايی بودند که کار آنها انتشار
ترجمههای دستنوشته از عربی به التین در سراسر قلمرو مسیحیت بود.
افرادی که در اين مراکز به ترجمه مشغول بودند ،فقط از تولدو و يا شبه جزيرة
ايبريا نبودند ،بلکه از کشورهای مختلف همچون انگلیس ،فرانسه و ايتالیا به تولدو
آمده بودند .از اين میان ،تعداد انگلیسیها در ايبريا در طول قرن دوازدهم میالدی
خیلی بیشتر بود .از مشهورترين آنها میتوان به ادالرد باثی 1اشاره کرد Kritzeck,
 .)1964: 51از مترجمان فرانسوی که از منطقة معرو به گال از فرانسه آمده بودند
مارک تولدويی ،2دانشجوی پزشکی در مونپلیه فرانسه شايد از بقیه مشهورتر باشد
 .)Kritzeck, 1964: 111از میان ايتالیايیها نیز به جرارد کرمونايی 3میتوان اشاره
1 Adelard of Bath
2 Mark of Toledo
3 Gerard of Cremona
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کرد  .)MacKay, 1999: 86از دالماسی که اکنون کشور کرواسی است) نیز نام
هرمان دالماسیايی 1قابل توجه است  .).)Kritzeck, 1964: 32در نهايت ،عالوه بر
اين افراد ،دانشمندان ،مترجمان و مسافران زيادی برای يادگیری علومی که از عربی
به التین ترجمه شده بود ،از کشورها و مناطق مختلف به آنجا میآمدند.
تنوع آثاری که ترجمه میشدند به اهدا و نیازهای مختلف مترجمان و مخاطبان
بستگی داشت .به عنوان مثال ،برای رامون پنیافورتی1175 2ـ )1257که يک روحانی
دومینیکن بود ،مطالعة آثار کالسیک در الهیات برای آموزش به کشیشهای جوان
3
ضرورت و الويت داشت  .)Kritzeck, 1964: 53در حالی که برای پدرو ارجمند
 ،)10921156ريیس راهبان 4صومعه کلونی 5در فرانسه ،که باور داشت جنگ فقط
در میدان نبرد نیست و بايد از مذهب به دشمن تسلط و غلبه پیدا کرد ،متون مذهبی
در مورد اسالم و مسلمانان بود که اهمیت زيادی داشت .به همین دلیل ،به تولدو سفر
کرد و ترجمة رسالة 6عبدالمسیح ابن اسحاق کندی 7را که يک مسیحی عرب بود ،به
يکی از اساتید ترجمه سفارش داد .)Kritzeck, 1964: 31
برمبنای زبانهايی که برای ترجمه متون عربی استفاده میشدند و همچنین
نقش کلیسا و شاه آلوفنسو 8دهم ،تاريخ دويست سالة مدرسة ترجمة تولدو يعنی از
ابتدای قرن دوازدهم تا اواخر قرن سیزدهم را میتوان به دو دوره تقیسم کرد .در

1 Herman of Dalmatia
2 Ramon of Penyaforte
3 Peter, the Venerable
4 Abbot
5 Cluny
 :Apology of al-Kindi .6رسالهای است شامل مجادالت مذهبی با تکیه بر شبهاتی که در دين اسالم وجود دارد.
 .2با فیلسو مشهور ،ابويوسف ابن اسحق کندی  )801-873اشتباه نشود.
8. Alfonso X of Castile
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دورة اول ،اسقف اعظم تولدو رايموند1125 1ـ ،)1152مس ول نگهداری مرکزی در
کلیسای جامع تولدو بود که سازماندهی و اجرای اصالحات کلیسا را که به آن
اصالحات گرگوری 2میگفتند و از قرن يازدهم به دستور پاپ گرگوری هفتم 3شروع
شده بود ،به عهده داشت  .)MacKay, 1999: 86يکی از نگرانیهای اصلی آن
زمان ،آموزش انديشمندان و نخبگانی بود که بتوانند کلیسا را رهبری کنند .برای
اين منظور کلیساهای جامع و اسقفها بايد فعالیتهايی را برای آموزش و پرورش
نخبگانی طراحی میکردند که از مناطق و کشورهای مختلف به تولدو میآمدند،
چرا که پس از فتح تولدو توسط مسلمانان کتابخانههای زيادی در اين شهر تاسیس
شده بود که مملو از نسخ خطی ارزشمندی بودند و مطالعة آنها يکی از اهدا
آموزشی کلیساهای جامع بود.
4

شهر تولدو دربرگیرندة گروههای فرهنگی زبانی متنوعی همچون زبانهای رومی
از جمله ايتالیايی ،اسپانیايی ،پرتغالی و فرانسه) ،عربی و عبری بود .بخش قابل
توجهی از ساکنان اين منطقه به دو و سه زبان تکلم میکردند .هنگامی که در سال
 1085شهر سقوط کرد ،اکثريت عرب به ساير استانهای جنوبی اندلس يا آفريقای
شمالی عقب نشینی کردند  ،)Le Goff, 2009: 74هرچند علیرغم خروج آنها،
ارتباط با زبان عربی همچنان ادامه داشت و توسط مستعربها و يهوديان صحبت
میشد .بنابراين ،اين دو گروه کسانی بودند که در مراکز ترجمه کار میکردند و
متون را به عربی میخواندند و آن را به صورت شفاهی به زبانهای رومی ،يا التینِ
عامیانه ترجمه میکردند .در همین حین ،مترجم دومی آن را به التین کلیسايی يا

1. Don Raymond, Archbishop of Toledo
2. Gregorian Reforms
3. Gregory VII
4. Romance languages
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ايتالیايی 1ترجمه میکرد .به عبارتی ،يک اثر توسط دو مترجم ترجمه میشد و در
چنین مواردی زبان التین حلقه واسط انتقال دانش بود.
دورة دوم اختصاص به مدرسة مترجمین آلفونسوی دهم دارد که از سال 1252
شروع میشود و تا پايان قرن سیزدهم ادامه پیدا میکند و در مقايسه با دورة قبلی
اطالعات بیشتری در مورد آن وجود دارد .مانند دورة اول ،دو مترجم نسخههای
خطی عربی را ترجمه میکردهاند :يکی آنها را به زبانهای رومی و ديگری به التین
ترجمه میکرده که اين مترجم دوم نقش يک منشی را داشته است ،برخال
مترجمین دورة اول که دانشمند بودند  .)Bistué, 2020: 120از آنجا که جمعیت
دانشمندانی که به تولدو میآمدند ،به حداقل رسیده بود ،نمايندهای از دربار که
باسواد و فرهیخته بود ،جايگزين آنها میشد .ويژگی مهم ديگر اين دوره اين است
که ترجمه به زبانهای بومی ،همچون اسپانیايی و فرانسوی شروع شد Bistué,
 .)2020: 122به عبارت ديگر ،کلیسا جايگاه ويژة خود را برای فرهنگسازی در
اختیار ديگران قرار میدهد ،اگرچه اين جايگاه را به صورت کامل رها نمیکند و
زبان التین تا اواسط قرن نوزدهم همچنان از اهمیت ويژهای برخوردار است.
 .2 2مترجمان مدرسة تولدو
در قرن دوازدهم که ترجمه به چند زبان انجام میشد ،پديدة دوزبانگونگی 2رايج میان
دانشمندان از مهمترين مسائل ترجمه بود ،چرا که با درنظرگرفتن زبان عامیانه از يک
سو و زبان نوشتاری يا کالسیک از سوی ديگر ،کار ترجمه در زبانهای عربی ،التین
و ديگر زبانها مشکالت بیشتری داشت .به عنوان مثال ،در بسیاری از ترجمهها که
1. Ecclesiastical or Italian Latin
2 .Disglossia
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عربی زبان مبدأ و التین زبان مقصد بود ،اسپانیايی بومی ،زبان واسطه برای ترجمه
بود .مشکلی که در چنین مواردی وجود داشت اين بود که مترجم يهودی يا مستعرب
متن نوشتاری عربی را با زبان بومی و محاورهای به صورت شفاهی ترجمه میکرد .از
طر ديگر ،مترجمی که اين ترجمه شفاهی را مکتوب میکرد ،بايد آن را به التین
نوشتاری يا کالسیک مینوشت .با توجه به اين که اکثر اين مترجمان اسپانیايی بودند،
باطبع به زبان اسپانیايی بومی تسلط داشتند نه التین نوشتاری .ازاينرو ،ترجمه آثار
در فضای چندزبانی آن دوره ،حداقل ،با دو نوع دوزبانگونگی مواجه بود ،زيرا کسی که
ترجمه را به صورت شفاهی انجام میداد ،آشنايی به زبان نوشتاری عربی نداشت و
کسی که ترجمه شفاهی را مینوشت ،آشنايی به زبان نوشتاری التین نداشت .عالوه
بر اين مشکل ،تفاوت روش در خواندن عربی که از راست به چپ و التین که برعکس
بود ،مزيد بر علت میشد .درنتیجه ،پرداختن به اين مشکالت خود بخشی از دانش و
يادگیری در ترجمة آثار آن زمان بود.
در دورة اول مدرسة تولدو ،که زير نظر اسقف اعظم ،ريموند تولدويی تاسیس
شد ،مرکز ترجمة تولدو با مديريت دومینگو گونديسالوو1110 1ـ ،)1181اسقف
3
اعظم کوئالر 2شکل گرفت و بین سالهای  1130تا  1180خوآن آونداود اسپانیايی
که به او جان سويلی 4هم میگفتند ،با گونديسالوو همکاری کرد Bistué, 2020:
 .)121جالب است که او در ابتدا عربی نمیدانست ،اما با تالش و پشتکار به جايی
رسید که کتاب متافیزيک 5ابن سینا را ترجمه کرد .از ديگر آثار ترجمهشده توسط

1 .Domingo Gundisalvo
2 .Cuellar
3 .Juan Avendaud of Spain
4 .John of Seville
5 .Metaphysics

408

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

گونديسالوو میتوان به کتاب احصاءالعلوم ،1عیون المسائل ،2رسالة فی ماهية العقل،3
تحصیل السعادة 4فارابی ،رساله در باب عقل 5از اسکندر افروديسی ،6کتاب تعاريف7
از اسحاق ابن سلیمان اسرائیلی 8اشاره کرد  .)Bistué, 2020: 121عالوه بر آثار
ترجمهشده ،گونديسالوو پنج رساله نیز نوشته است که عبارتند از :حرکت گروهی
جهانی ،9در باب وحدت ،10درفناناپذيری ،11در باب روح 12و طبقهبندی علوم 13که
مهمترين اثر وی محسوب میشود.
خوآن آونداود 14اسپانیايی ،يهودی مسیحیشده ،که از سال  1130همکاری خود
را با مرکز ترجمة تولدو شروع کرد ،يکی از مهمترين نمايندگان يهوديان در انتقال
انديشههای يونانی ـ عربی به غرب بود .بارزترين آثار فلسفی ترجمهشدة او عبارتند
از :کتاب فی ماهیة العقل و اإلبانه عنه 15ابو يوسف ابن اسحاق کندی ،کتاب

1 .De scientiis
2. Fontes questionum
3 .De intelectu
4 .Liber excitativus ad viam felicitatis
5 .De intellectu
6 .Alexander of Aphrodisias
7 .Liber de Definicionibus/Definitionibus
8 .Isaac Israeli ben Solomon
9 .De processione mundi
10 .De unitate
11 .De inmortalitate
12 .De anima
13 .De divisione philosophiae
14 .Juan Avendaud of Spain
15 .De intellectu
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احصاءالعلوم فارابی ،در باب تفاوت بین روح و روان 1اثر قسطا بن لوقا ،2سرچشمههای
حیات ،3اثر سلیمان بن گبیرول 4و در باب روح 5ابن سینا.
اولین مترجم متون فلسفی جرارد کرمونايی1114 6ـ )1187بود که بین سالهای
 1167تا  1175با گروهی از يهوديان و مستعربهای چندزبانه آثار بسیار ارزشمندی
را ترجمه کردند .وی در مجموع بیش از هفتاد اثر علمی و فلسفی را از عربی به
التین ترجمه کرد .ترجمة اصول 7اقلیدس 8از مهمترين ترجمههای آغازين متون
علمی او بود .از میان ترجمههای متون فلسفی میتوان به اين آثار اشاره کرد :متون
فلسفه طبیعی ارسطو از جمله :فیزيک ،طبیعیات ،9در کون و فساد ،10قانون 11ابن
سینا؛ متونی در مورد زمان ،و شناخت حسی و رشد از اسکندر آفروديسی ،در
ماهیتهای پنج گانه ،12در باب خواب و رويا ،13در تعريف فن برهان منطقی 14از
آثار ابو يوسف ابن اسحاق کندی ،کتاب احصاءالعلوم فارابی و کتاب االسطقسات15
از اسحاق ابن سلیمان اسرائیلی.

1 .De differentia inter animam et spiritum
2 .Qusta ben Luqa
3 .Fons vitae
4 .Solomon ibn Gabirol
5 .De animae
6 .Gerard of Cremona
7 .Elements
8 .Euclid
9 .De naturali auditu tractatus VIII
10 .De Generatione et Corruptione
11 .Canon
12 .De quinque essentiis
13 .De somno et visione
14 .De ratione
15. De elementis
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اولین مترجم خارجی که در تولدو کار میکرد ،ادالرد باثی 1بود که مشهورترين
ترجمة او جداول اختری 2خوارزمی بود .هرمان دالماسی 3نیز چرخة ستارهياب4
بطلمیوس و دوازده بخش اول هندسة اقلیدس را ترجمه کرد .مترجم ديگر مارک
تولدويی 5بود ،که متولد تولدو بود و عربی را آن جا يادگرفته بود .وی به واسطه اين
که دانشجوی پزشکی در مونپلیه فرانسه بود ،نسخههای خطی پزشکی يونانی بقراط
و جالینوس را که در کتابخانههای تولدو موجود بودند ،از عربی به التین ترجمه
کرد .کار اين مترجمان و ساير مترجمان که به تولدو رفت و آمد داشتند ،بازسازی
زنجیرة ارتباطی بین انديشههای باستان و فرهنگهای نوظهور پسارومی در اروپای
غربی بود؛ زنجیرهای که به علت تالطمهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی قرون
پنجم و ششم میالدی شکسته شده بود.
 .3 2مدرسة ترجمة آلفونسو دهم در تولدو
آلفونسو دهم 1211ـ ،)1284پادشاه کاستیل ،ل ون و گالیسیا ،که به او لقب
«حکیم» نیز دادهاند ،شاعر و موسیقیدان بود .چون به هنر و ادبیات عالقمند بود،
در دوران سلطنت خود ،از  1252تا  ،1284برای حمايت و توسعة آموزش و يادگیری
اقدامات شايان توجهی انجام داد .به همین دلیل اقدامات او باعث ارتقاء و بهبود
چشمگیری در وضعیت ترجمه در مقايسه با دورة قبل شد .وی عالوه بر آثار ادبی،
مجموعهای از آثار علمی و فلسفی را ترجمه کرد .همانطور که در باال اشاره شد،
زبانهای رومیتبار صرفاً زبانهايی بودند که نقش واسطه داشتند ،اما به دستور
1 .Adelard of Bath
2 .Astronomical tables of Siddhanta
3 .Herman of Dalmatia
4 .Plansphere
5 .Mark of Toledo
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آلفونسو دهم ترجمه به زبانهای رومیتبار عامیانه نیز رايج شد .استفاده از زبان
عامیانة بومی برای نوشتن که با سنت تثبیتشدة قبلی در تضاد بود ،باعث ايجاد
سیاست داخلی قوی و يکدست میشد و اين حاکی از ارادة پادشاه برای وحدت
پادشاهی اسپانیا و تحکیم آن در پايگاههای متفاوت فرهنگی بود .سنت جديد ترجمه
که توسط آلفونسو دهم در دوران سلطنت او پايهگذاری شده بود ،ريشه در عالقة او
به علم و دانش داشت .آثاری که او دستور میداد ترجمه کنند ،حوزههای مختلفی
را دربر میگرفت :حقوق ،تاريخ ،علوم ،ادبیات ،اخترشناسی و حتی سرگرمی.
همچنین ،در ترجمة آثار اين دوره نمونههای ترجمه از زبانهای رومیتبار به التین
يا فرانسوی ،ترجمة مجدد يا بازتولید ترجمه نیز به چشم میخورد.
تنوع آثاری که تحت حمايت پادشاه قرار گرفته بودند نشان از تمايل او به
جذب دانش به ارث رسیده از اعراب ،در متن سیاست فرهنگی با تمايالت
ملیگرايانه بود .نوع آثار ترجمهشده حاکی از شکلگیری فرآيندی بود که بتواند
در تحکیم پايه های حکومت و اعمال قدرت شاه به او کمک کند .اکثر ترجمهها از
متون عربی بود ،اگرچه برخی از آثار زبانهای التین و فرانسوی نیز در بین آنها
وجود داشت ،اما زبان مقصد در ترجمهها زبانهای رومیتبار بودند که اين نشان
از نیات ملی گرايانه شاه داشت .شاهی که در تمامی روند ترجمه از انتخاب
مترجمان ،تربیت آنها و انتخاب متون تا بازنگری ،تولید و نشر آنها دخالت
مستقیم داشت  .)Fernández-Ordóñez, 2004: 8دستاوردهای بزرگ آلفونسو
دهم در زمینه های فرهنگی به حدی حائز اهمیت بودند که به او لقب «حکیم»
دادند ،اما به اذعان بسیاری ،بارزترين ويژگی کار فرهنگی وی ارتباط همزمان با
شرق و غرب بود .آن چه در دوران سلطنت او در پادشاهی کاستیل به وقوع پیوست
و بسیار شايان توجه است ،درآمیختگی فرهنگی بین مسیحیان ،مسلمانان و
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يهوديان بود .وی عالقه ويژه ای به علم اخترشناسی داشت ،به گونهای که به او
لقب آلفونسو اخترشناس نیز دادهاند .حمايت های او از ترجمة آثار و توسعة علوم
1
مرتبط با اخترشناسی پررنگتر بود .از مهمترين اقدامات او ابداع جداول آلفونسی
در سال  1272است که در محاسبات اخترشناسی به ويژه در موقعیتيابی
خورشید ،ماه و سیارات کاربرد دارد  .)MacKay, 1999: 86عالوه بر اخترشناسی،
آلفونسو دهم در تاريخ نگاری نیز آثاری مهمی از خود به جا گذاشته است که از
آن میان میتوان به دو کتاب تاريخ اسپانیا و تاريخ جهان اشاره کرد که هر دو به
زبانهای رومیتبار نوشته شده اند و اين حاکی از توجه و حمايت ويژة وی نسبت
به زبان کاستیلی 2است  .)Fernández-Ordóñez, 2004: 10در شعر نیز ،آلفونسو
دهم مجموعهای به نام ترانهها 3سروده است که مشهورترين آنها ترانههای مذهبی
برای حضرت مريم بوده است .همچنین ،آثاری در زمینههای فنی از جمله
کتابهای ساعت 4که مرتبط با فنون ساخت ساعت است و کتابی نیز در باب
شطرنج با عنوان کتاب های شطرنج ،تاسها و میزها 5تألیف کرده است Espinar
.)Moreno, 2020: 19
 .3نتیجهگیری
تولدو اولین شهر بزرگ مسلمانان بود که توسط مسیحیان در سال  1085میالدی
فتح شد و با اين پیروزی آلفون سو ش شم به حدود چهار قرن حکومت اعراب که از
1 .Alfonsine tables
2 .Castellano
3 .Cantigas
4 .Los libros del relogio
5 .Los libros de axedrez, dados e tablas
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سال  712میالدی شروع شده بود ،پايان داد .در اين مدت ،تولدو يک از مهمترين
شـــهرهای اندلس ،پايتخت يکی از مهمترين پادشـــاهیهای طايفههای موجود در
شــبهجزيرة ايبری و کانون اصــلی علم و دانش شــرقی بود که عربها آن را اول به
زبان مادری و ســـپس ،از طريق نســـخ خطی به زبان يونانی به غرب انتقال داده
بودند .در میان جنبش های ترجمه ،جنبش ترجمة تولدو به داليل ذيل از اهمیت
ويژهای برخوردار اســـت )1 :از لحاظ مذهبی ،جنبش ترجمة تولدو باعث انتقال
انديشـــه اســـالمی به غرب و تأثیر فراوان آن بر اروپای قرون وســـطی و درنهايت،
بنانهادن زيرساختهای فکری فرهنگی برای دوره نوزايی شد )2 .از لحاظ فرهنگی،
حضور دانشمندان يهودی و آمدن دانشمندان مسیحی اروپايی از کشورها و مناطق
مختلف که در جستجوی علم و دانش به تولدو آمده بودند ،فضای مساعدی فراهم
کرد تا اين شهر تبديل به پلی فرهنگی بین شرق و غرب شود )3 .از لحاظ علمی،
توســعة ترجمه و فعالیتهای مرتبط با آن در شــهر تولدو زيربنای مناســبی برای
دانشگاهها ،بهويژه دانشگاههای پاريس ،بولونیا و مونپلیه ،و برنامههای تحصیلی آنها
که متمرکز بر تحلیل ،بحث و بررســـی متون بود ،فراهم کرد .از قرن ســـیزدهم
میالدی بهرهبرداری از ترجمههای انجامشــده در تولدو به اوج رســید و جريانهای
مختلف علمی شـــکل گرفت .در اين میان ،برجســـتهترين تأثیرات جنبش ترجمة
تولدو در رشــتههای علوم ،پزشــکی ،رياضــیات و اخترشــناســی ديده میشــود که
آوردههای علمی آنها بعدها توسط دانشمندان اروپايی ،از جمله گالیله ،کوپرنیک،
کپلر و نیوتن مورد اسـتفاده قرار گرفتند .عالوه براين ،آن چه جنبش ترجمة تولدو
را از ديگر جنبش های ترج مه مت مايز می ک ند ،پا يه گذاری آموزش فنون ترج مه
است )4 .از لحاظ سیاسی ،ساختاری و مديريتی ،آنچه باعث شکوفايی دورة اول و
دوم مدرسه و جنبش تولدو شد ،وجود حامیان قوی در هر دو دورة تاريخی بود .در
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دورة اول ،کلی سا تو سط ا سقف اعظم ريموند و در دورة دوم ،حکومت تو سط شاه
آلفونسو دهم از مدرسه ترجمة تولدو و فعالیتهای آن حمايت کردند ،با اين تفاوت
که در دورة اول مترجمان دانشــمندانی بودند که به صــورت مســتقل و بیشــتر با
انگیزههای شخصی در خدمت کلیسا بودند ،اما در دوره دوم مترجمان و آثاری که
بايد ترجمه می شدند ،با سیاست فرهنگی و زبانی از پیش تعريف شده ،توسط شاه
و حاکمیت برای ايجاد هويت ملی اتخاذ شــده بود و تحت نظارت مســتقیم شــاه
انتخاب میشـــدند )5 .از لحاظ زبانی نیز زبان های بومی در دورة دوم ،به تدريج
جايگاه زبان التین را که زبان علم بود ،به خود اختصاص دادند .در اين مقاله سعی
شد تا به صورت اجمالی تاريخ و فعالیتهای مدرسة تولدو که تنها يکی از مدارس
ترجمه قبل از دوره رنســـانس بود ،معرفی شـــود .يافتههای اين پژوهش نشـــان
میدهند که تاريخ فرايندی پیوسته است و رنسانس ادامهدهندة جريانهای علمی
است که جنبشهای ترجمه در عصر طاليی مسلمانان در بغداد ،سیسیلی و تولدو
ايجاد کردند .اگر چه جنبش ترجمة بغداد ب سیار زودتر ،نزديک به چهار قرن پیش
از تولدو شــروع شــده بود ،اما ويژگی چشــمگیر مدرســة تولدو در کنار پايهگذاری
آموزش فنون ترج مه ،ب نان هادن زيرســــا خت های علمی برای توســـ عه علوم،
سیا ستگذاری هدفمند و مديريت جريانهای علمی با حمايت م ستقیم حاکمیت
و کلیسا ،تقويت پل ارتباطی فرهنگی بین شرق و غرب بود.
جا دارد تا پژوهشهای بیشتری در اين زمینه با تمرکز بر ديگر مدارس ترجمه
از جمله بغداد و سیسیلی و وضعیت فعلی مدارس ترجمه در اين کانونها صورت
گیرد .همچنین ،الگويی که جنبش ترجمة تولدو در قرون وسطی ارائه کرده است،
میتواند امروزه راهگشای بسیاری از مشکالت و بحرانهای موجود بین فرهنگهای
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 درک،غرب و شرق و نويدبخش تجديد حیاتی ديگر برای جهانیان بر پايه مفاهمه
.و احترام متقابل باشد
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