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نقش شهر طلیطله در انتقال علوم و معارف اسالمی به اروپا در قرون وسطی
محمد رضا شهیدی پاک
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 0استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

چکیده
شهر طلیطله که در قلب شبه جزیره ایبری قرار دارد و نقش کالبدی در سلطه بر سراسر آنجا داشته است .پس از آنکه پانصد
سال پایتخت سنتی گوت ها در شبه جزیره ایبری را تجربه کرده بود از اولین نقاطی بود که فاتحان مسلمان آن را در سال
10هجری901/م در اختیار گرفتند و در  19ه به نام محمد رسول اهلل سکه زدند .با استقرار عرب در آنجا نخستین دولت شهر
اسالمی در ایبری تاسیس شد .این شهر پس از سه قرن تبدیل به شهر علمی در حد فاصل بین اروپا و سرزمین های اسالمی
شد .پژوهش حاضر فرایند شکل گیری شهر اسالمی طلیطله که پیش از اسالم عاری از تمدن بود و پس از چند قرن
بزرگترین مرکز علمی در جنوب اروپا شد که طالبان علوم از اروپا به آن جا مهاجرت می کردند ،را بررسی کرده است .سقوط
طلیطله در  894ه که آغاز فروپاشی اندلس بود ،زمینه انتقال علوم و معارف اسالمی از طلیطله به اروپا را فراهم ساخت .این
شهر مرکز مدارس بزرگ ترجمه و اتاق های استنساخ انبوه میراث علمی مسلمانان شد و بزرگان دنیای مسیحی همه سرمایه
های وجود ی خود را صرف تاسیس مراکز اموزشی در طلیطله و انتقال علوم و معارف اسالمی کردند و دانشمندانی که
بنیانگزار فلسفه و علوم و معارف و پرچمدار علم در اروپا بودند ،مانند پاپ سیلوستر دوم در مدارس ترجمه طلیطله  ،زبان
عربی اموختند و با علوم و معارف اسالمی آشنا شدند و نخستین آثار علمی اروپا در طلیطله براساس منابع عربی تدوین شد.
این شهر قرن ها مرکز ترجمه و تحقیق و آموزش و انتقال علوم بود .این انتقال در زمینه پیچیده ای از تغییرات سیاسی -
اجتماعی صورت گرفت ،پژوهش حاضر بخشی از کتاب تاریخ تحلیلی اندلس( )0841و شهرهای اندلسی( )0811و تاریخ تشیع
در اسپانیا( )0811و مقاله فرایند انتقال علوم از اندلس به اروپا در انتهای قرون وسطی(  2102کره جنوبی) است.
واژههای كلیدی :آندلس ،طلیطله ،ابن صاعد اندلسی ،انتقال علوم
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 -0مقدمه  :محدوده محدوده جغرافیایی
-0-0مثلث شکل شبه جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا شامل کشورهای اسپانیا و پرتغال است که بوسیله کوه های پیرنه چهارصدد و
پنجاه کیلومتر به خاك فرانسه متصل شده است; مسلمانان این ناحیه را «جزیره آندلس» نامیدند(شهیدی پاك ،0841،ص /9ابنخطیدب،
اعمال االعالم ،ص . )8طلیطله که پژوهش حاضر به ان پرداخته است یکی از مدادر شدهرهای انددلس اسدت کده بدا فدت ان
مسلمانان براندلس مسلط شدند و با سقوط ان اندلس به تدریج سقوط کرد و وضعیت قدرت اسالمی بستگی به اوضاع طلیطله
داشت  .این شهر نقطه گردش قدرت در اندلس بوده است  .طلیطله  ،پایتخت سنتی «گوتها» و مهمتدرین شدهر دوره اسدالمی
آندلس است; این شهر در جنوب کوه بلند و طوالنی الشاراتقرار دارد .طلیطله ،در نزدیك رود تاجه با قلعههای متعددد ،در شدمار
یکی از مقاومترین و امنترین شهرهای قرون وسطی است; و رودخانه «دُوَیْره» در این شهر باستانی جاری است و در شصت و پدنج
مایلی شهر وادی الحجاره قرار دارد; باغها و رودهای متعددی سراسر شهر را فراگرفتدهاندد; در اطدراف شدهر قلعده و اسدتحکامات
دفاعی وجود دارد و کوه «شارات» در چند مایلی آن قرار دارد که محصوالت معدادن مدس ،آهدن و خداك خدوردنی خدوبی کده در
شستن موی سر کاربرد دارد و نیز گندم و زعفران طلیطله و صمغ سماوی آن به همهجا صدادر مدیشدود (یداقوت حمدوی ،معجدم
البلدان ،ج ،8ص.)81 ،89
.
:
 -9-2سقوط طلیطله و بازگشت حاكمیت دول مسیحی برآن
شاه قشتاله آلفونس ششم ،موجی از جنگ صلیبی را با حمایت اروپا در آندلس رهبری میکرد که از نخستین ثمرات آن ،تصدرف
لیون و سقوط طلیطله پایتخت سنتی «گوت» و مرکز ثقل قدرت مسلمین در آندلس بود.
ابنخطیب ،با بیانی بسیار شیوا از دد منشی ملوك قشتاله ،برشلونه و لیون در شهرهای اسالمی آندلس یاد کدرده مینویسدد:
« آنها شهرهای مجاور خود را چون دفتری پیچیدند و چون هیزم خشك در آتش خود فرو بردند»; او آغاز ایدن حرکدت شدوم را
کار هشام بنحکم از سالله «امویان» دانسته که در ایام فتنه با ابنعبدالجبار ،دویست نقطه از آندلس را به دشمن واگذار کدرد
تا از حمایت نظامی مسیحیانِ شمال برخوردار شود; اما در قبال این کار مسیحیان نه تنها کمکی به او نکردندد ،بلکده زمیندهای
شد تا آنان به پیش روی خود در آندلس ادامه دهند که این امر ،سرانجام به سدقوط طلیطلده در اول صدفر سدال 894ه0141/م
انجامید ابنخطیب ،اعمال االعالم ،ص ..282الفونس ششم در بیست و پنجم مداه مده 0141م894/ه .وارد طلیطلهه پایتخدت
سددددنتی «پادشدددداهی گددددوت» شددددد و سددددقوط ایددددن شددددهر ،بزرگتددددرین ضددددربهای بددددود کدددده میتددددوان آن را
سرآغاز سقوط واقعی آندلس دانست; در پی این حادثه ،انبوهی از مسلمانان شهر کشته شده و یا فرار کردند.
-9 -3موقعیت سوق الجشیی طلیطله در ایبری  ،دژ رباح  ،منقار اندلس :
طلیطله شهر قلعه اندلس با بیش از صد قلعه در اطراف آن که همواره کانون نزاع بود و سرانجام سقوط اندلس از ان اغاز
شد .دژ اقلیش /اقلیچ و دژ رباح از جمله قالع طلیطله است که جنگ های بزرگی در فت و سقوط شهر به خود دید .این
دو قلعه نقش استراتژیك نسبت به پایتخت سنتی گوت و کل اندلس دارند و یوسف امیر مرابطین ان را به منقار اندلس
تشبیه کرد .یوسف برای تسخیر اندلس ابتدا به طلیطله حمله برد و در آغاز کار دژهای ان را تصرف کرد و سپس سی دژ
از دژهای غرب اندلس را گرفت و در  189دژ عطیه را گرفت (مؤلف ،تاریخ تحلیلی مغرب .) 889/2101/قلعه رباح در
موقعیت ژئوپلیتیك مهمی در اندلس قرار دارد که سلطه بران به منزله سلطه بر طلیطله واستقرار بر طلیطله به منزله
اشراف بر جهات مختلف اندلس بویژه عامل تحرکات در ثغر اعلی اندلسی است طلیطله پایتخت سنتی گوت اهمیت
استراتژیکی نسبت به ثغوراندلس داشت و لذا یوسف ان را در کنار جزیره – شهر سبته به منقار اندلس تشبیه کرد .این
قلعه نقش اساسی درپایگاه کلیدی اندلس شهر طلیطله داشت .این قلعه در حدفاصل و سر راه جاده طلیطله به قرطبه
تا  418بران والی عرب حکومت میکرد و پایختت ناحیه بود و ویران شد در دوره حکم دوباره ساخته  941,است ودر سال های
شد .در عصر ملوك الطوایف دران اعالم استقالل شد و در عصر مرابطین عمدهترین کار مرابطین فت همین سنگر کلیدی
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اندلس است و نیرو های اروپایی و اسالمی جزیره بارها قدرت خودرا برای تصرف قلعه رباح نشان دادند و جنگیدند

 -2شهرهای اسالمی در اندلس استقرار مسلمانان در طلیطله و اثار اسالمی ان
 -2-0بنای مسجد جامع و مدارس و مراكز اموزشی در طلیطله
جغرافیدانان مسلمان ،وصف کاملی از شهرهای آندلس بویژه چند مادر شهر آن از جمله طلیطله و مراحل و چگونگی استقرار
ماعراب در این شهرها ارائه دادهاند که بهطور مستقل بهوسیله برخی از مورّخان معاصر ،انتشار یافته است;

یعقوبی،

مقدسی،ادریسی ،یاقوت حموی ،حمیری ،ابنخطیب و برخی دیگر از جغرافیدانان مسلمان ،شهرهای آندلس را ذکر کردهاند
(مولف/0841،ص.)1طلیطله از جمله مادر شهرهایی که با مهاجرت اعراب و تاسیس اثار اسالمی به شهر اسالمی تبدیل شد .
ترکیب جمعیتی جدیدی در ان شکل گرفت و فرهنگ و تمدن اسالمی در ان حاکم شد  .طلیطله حدود چهار قر ن پایگاه اسالم
در اندلس بود و پایتخت سنتی گوت یك اثر اسالمی شد و به صورت بزرگترین مرکز علوم و معارف اسالمی در آ مد  .از
آثار اسالمی بهجا مانده در طلیطله« ،کلیسای جامع بزرگ» است که بهجای مسجد جامع قدیم شهر بنا شده که در ابتدا کلیسای
گوتی قدیمی بود و مسلمانان آن را به مسجد تبدیل کردند و دو ماه بعد از سقوط طلیطله ( 0141م 849/ه) با وجود اینکه یکی
از مفاد پیمان تسلیم شهر این بود که جامع تا ابد در دست مسلمانان باقی بماند ،عملیات تخریب جامع اسالمی شروع و در سال
 0299م فرناندوی سوم آن را بهطور کامل تخریب کرد و کلیسای جدید را بر ویرانه آن ساخت و با اتمام عملیات ساختمانی در
 0812م در لوحه صحن کلیسای جدید آمده است که در سال  0812م غرناطه و همه سرزمینهای آن فت شد .دو پرچم سلطان
ابوالحسن مرینی که اسپانیاییها در «جنگ ساالدو»از او به غنیمت گرفتند در موزه شهر نگهداری میشود.بقایای مسجد کوچك
(المسجد المردوم) به کلیساتبدیل شد و بر سر در ورودی آن لوحی با عنوان «بسم اهلل الرحمن الرحیم اقام هذا المسجد احمدبن
حدیدی ...فی المحرم سنة تسعین و ثلث مائة 111/م» ،نصب شده است( ادریسی ،نزهة المشتاق ،ج ،2ص .)189از جمله بناهای
دیگر این شهر ،بنای «القصر» است که بر فراز صخرهای بلند در ساحل رود «تاجه» واقع شده و حمام «کابا»در غرب طلیطله در
نزدیکی رودخانه قرار دارد که گفته میشود منزل «فلوراند الحسناء» دختر کونت یولیان حامی اعراب در فت اسپانیا بوده
است .شهر طلیطله هم چنین به تولید شیرینی سنتی و قدیمی آندلسی دوره اسالمی(ماثابان) معروف است( عنان ،اآلثار
والبقایا اآلندلسیة فی اسبانیة والبرتغال ،ص .)41 ،44
 -2-2پیدایش جمعیت اسالمی در آندلس و استقرار نا عادالنه ان بوسیله امویان

:

اعراب اموی جاهای خوش آب و هوا را تصرف کردند وانبوه مهاجران از نقاط مختلف امپراطوری اموی به دربار اموی مهاجرت
کردند ،به شکل سیاسی و به خواست قبیله وعقاید و مذهب امویان اسکان شهری پیداکردند ،این پراکندگی ناعادالنه نقاط شهری
بین عرب و بربر و تبعیض بین مذاهب و عقاید بین نیروهای فت و جلوگیری از شکل گیری شهرهای شیعی در اندلس و حذف و
سرکوب همه مذاهب از ابتدا بذر اختالف وناپایداری فرهنگ اسالمی در اندلس بود و ثمره آن سه دوره ملوك الطوایف و سقوط
بود .امویان همه تالش خود را برای حذف تشیع از اندلس و جلوگیری از ورود فاطمیان و ممانعت از نشر تشیع در اندلس با بستن
پیمان با اروپا برعلیه ان ها و اعزام فقهای مالکی به مصر برای مقابله با فقهای تشیع ،انجام دادند  .و لذا پیوست فرهنگی پایدار در
شهرهای اندلس بر اساس دین فرهنگ و شکل نگرفت و توسعه پایدار فرهنگی شهردر اندلس ایجاد نشد  .رفتار عرب فت شامی
با مردم آندلس اجازه پیوست مثبت فرهنگی را نداد.
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 -2-8مرتبه علمی اندلس و طلیطله پیش از ورود اعراب
برایند دید گاه های محققان عرب و اسالمی و خاورشناسان بر این است که بین طلیطله پیش از اسدالم و پدس از اسدالم گسسدت
مدنی و فرهنگی و علمی وجود دارد و اسالم و تمدن اسالمی از شرق اسالمی وارد طلیطله شد و به تددریج ان را بده صدورت دولدت
شهر علمی اسالمی در اورد  .مهمترین سند این سخن قضاوت قاضی صاعد اندلس است  .قاضی صاعد آندلسدی در کتداب خدود ،از
رشد فزاینده علوم و دستآوردهای جدید علمی مسلمانان در آندلس یاد کرده است; او جزو علمای معتقد به گسسدتگی فرهنگدی در
آندلس است و فرهنگ و تمدن اسالمی در آندلس را اصالتاً اسالمی و بدون ریشه میداند; بده گفتده وی مدردم آنددلس پدیش از ورود
اسالم در جهل و بیخبری و بهدور از معرفت و علم و حکمت بهسر میبردند; 0او مینویسد« :آندلس پیش از ورود مسدلمانان خدالی از
علم بود; او میراث رومی را درحد طلسمات قدیمی میداند که در مواضع مختلف آندلس ،بقایای آن وجود داشته اسدت; چندانکده
مورخین عرب معاصر و برخی مورخان فرانسوی ،چون دوزی ،دوره پیش از اسالم در آندلس را عصر انحطاط دانستهاند.

 -3انتقال علوم و معارف اسالمی از اندلس به اروپا:
 -3-9شرق شناسی اغاز راه انتقال علوم به اروپا:
شرق شناسی پدیده ای جدید است که از اواخر قرون وسطی از اندلس و از طلیطله شروع شد این پدیده برای شدناخت اسدالم ،
انجام گرفت و این حرکت به ظاهر علمی بنیاد اصلی حرکت غرب برای باز پس گیری اندلس و مهار اسالم در اروپا بوده اسدت .و ان
را باید به عنوان دلیلی مستقل و از عوامل متمایز سقوط اندلس دانست .استشراق ،از جمله عوامل سقوط آندلس و بلکه علت اصدلی
سقوط آندلس است .همزمان با سقوط شهرهای آندلس ،میراث علمی و فرهنگی آنها ،عاید اروپاییها میشد .میراث تمددّن اسدالمی
بههر وسیله ممکن ،اعم از زور و ...به اروپا منتقل میشد .برای مثال با کتكزدن علمای مسلمان از آنها میخواستند که علدوم خدود
را به اروپاییها انتقال دهند .مقری در گزارشی آورده که نیروهای قشتاله با زدن «خدرّوف» از او میخواسدتند تدا داندش خدود را در
مورد علم نحو به آنها انتقال دهد .لشکرهای صلیبی متشکل از دول اروپایی ،جهت شکستن هیمنه مسلمانان ،نوع جدیدی از روابدط
و مقابله با مسلمانان را آغاز کردند; آنها به فراگیری زبان تمدّن اسالمیدآندلسی که هشتصد سال اروپا را زیدر سدلطه خدود داشدت،
روی آوردند; تا با شناخت آن بتوانند راههای آسیبرساندن به آن و نیز ،انحراف شخصیّت روحی و معنوی مسلمانان را پیدا کنند.

 -3-2تاسیس مراكز مستقل و رقیب شرق شناسی در كشورهای اروپایی:
کشورهای آلمان ،انگلیس ،هلند ،فرانسه ،قشتاله ،آراگون ،پرتغال و نیز نرمآنهای صقیلیّه ،جریان گستردهای را برای شدناخت اسدالم
به راه انداختند که «استشراق» (شرقشناسی) نام گرفت .نقطه آغاز این حرکتها در مرکدز اسدپانیا ،طلیطلده و در شدمال ایتالیدا و
صقیلیّه بود .همزمان با توقّف جریان علوم اسالمی در آندلس و ویران شدن مراکز علمی مسدلمانان و غدارت آثدار علمدی آنهدا،مراکز
تمدددنی مسددلمانان در اسددپانیا ،بدده مدددارسِ انتقددال فرهنددگ و تمدددن اسددالمی بدده اروپددا تبدددیل شددد .الفونسددوی دهددمEL”s ( ،
« ;)AfosoxabioLپاپ» سیلوستر دوم ( 111م) و بسیاری از پادشداهان مسدیحی و رجدال کلیسدا در فرانسده ،ایتالیدا ،طلیطلده و
قشتاله ،وجه همّت خود را تأسیس مراکز ترجمه و تعلیم و تربیت معارف اسالمی قرار دادند .برخورد اجبداری در جندگ چندد صدد
ساله بین مسلمانان و مسیحیانِ آندلس ،زمینه الزم برای فراگیری زبان عربی و معارف وابسته به آن را فراهم نمود .استفاده از طبقه
«مدجنان» ( )MUDejdresیعنی کسانی کده بده زور مسدیحی شدده و در آنددلس بداقی ماندندد ،از مهمتدرین راههدای دسترسدی
دولتهای مهاجم اروپایی و اسپانیایی به معارف اسالمی بود.
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 -3-3تاسیس اتاق های استنساخ متون علمی و معارف عربی واسالمی
تالش برای ترجمه علوم از عربی چند نسل طول کشیذد از طلیطله شروع شد .در تاسیس مکتب مترجمان در طلیطله و
حمایت از تالیف و ترجمه متون عربی که بسیار مورد استفاده کوپرنیك قرار گرفت الگوی الفونس دهم ملقب به خردمند واقع
شد او چون بسیار اسالمی بود شایسته لقب امپراطوری مقدس از سوی پاپ نشد( 421همان . )/کاری که او آغاز کرئد چون
سیل عظیمی درواز ه های انتثقال علوم به اروپا شد  .سفارش های متعددی برای ترجمه معارف و علوم اسالمی انجام گرفت
 .از جمله سفارش پیتر مقدس که مجموعه ای موسوم به مجموعه ای طلیطله ای از او بخه جامانده است (همان )922/
مهمترین اقدام مسیحیان پس از فت طلیطله در  0141/894تاسیس اتاق های استنساخ در صومعه های طلیطله و مدارس
ترجمه ددر ان جا برای فهم ودر ك انبوه ک تاب های عربی در کتابخانه های ان جا بود ( هامن )980/سیل این ترجمه ها
برعلوم و ریاضیات بود .
 -3-4طبقه مترجمان بزرگ مسیحی در طلیطله و طرح ریزی نظام اموزشی در طلیطله بوسیله ترجمه احصا
العلوم فارابی:
جامعه شناسی انتقال علوم در طلطیطله نشان می دهد که در فرایندی طبیعی حاصل جامعه چند زبانه ای که در اسپانیا
شکل گرفت که هم التین و هم عربی می دانست  ،نفوذ عربی به حدی است که زمینه های پیوند و انتقال فراهم شد و در
الیه های پنهان ا این جامعه  ،مدجنان اسپانیا تا چند قرن خط عربی را ادامه دادند و ادبیات االعجمیه را دنبال کردند( برنت
 ) 911//2/ 08/شهر علمی طلیطله که در دوره اسالمی خود شکل گرفت به دلیل تغییرات سیاسی و تحوالت جمعیتی
خاص ان زمینه های انتقال علوم به اروپا از طلیطله را فراهم ساخت  .زیرا نهضت ترجه در اسپانیا که در همه سطوح علوم
اسالمی صورت گرفت از طلیطله و شخصیت های بزرگ وارباب کلیسا در طلیطله اغاز شد و طبقه ای بزرگ از مترجمان اثار
علوم ومعرف اسالمی در طلیطله از زبان عربی شکل گرفت و حتی بسیاری از اثار براساس معارف عربی درطلیطله تدوین شد
 .رودریگو همانات سر اسقف طلیطله از  0201تا  0289دو کتاب بر اساس منابع عربی نوشت (همان)/2 /921/

و شاخص

ترین حادثه علمی که از شاهراهای انتقال علوم بود  ،ترجمه متن احصا العلوم فارابی که از محصوالت بنیادین تمدن اسالمی
است در طلیطله است  .توجه به دسته بندی علوم ورویکرد مدرن به علوم با استفاده از ترجمه احصا العلوم فارابی

بوسیله

جرارد کرمونایی صورت گرفت  .یکی از بنیانگزاران مکتب ترجمه طلیطله دو مینوکوس گوند یسا لینوس در طلیطله از این
ترجمه برای پی ریزی رویکرد جدید به علوم استفاده کرد (همان.)909
 -8-1مسافرت علمی پاپ سیلوستر دوم پرچمدار انتقال علوم و دكارت بنیانگزار تمدن مدرن غربی به طلیطله :
داستان ها و گزارش های متعددی وجود دارد که طالبان علم چون در پاریس و لندن چیزی نمی یافتند برای کسب علم به
دولت – شهر علمی طلیطله مراجعت می کردند .پاپ سیلوستر دوم  ،دکارت از جمله دانش اموختگان مدرسه عربی طللیطله
هستند ... .ان کسی که بعدا پاپ سیلوستر دوم شد در بین اعراب طلیطله دانش اموخت( لوپز )428/0841/و به گزارش برخی
محققان کسی که بنیانگزار مدرنیسم در اروپا گردید همان دکارت است که با پای پیاده از پاریس تا طلیطله رفت و با عربی
زبان علم روزگار طلیطله اشنا شد و به نوشته برخی محققان با اثار غزالی بویژه تحقیقات او در مورد نفس اشنا شد و نظریه
کوجیتو را که از مبانی فلسفه وعلوم جدید در غرب مسیحی و از شالود ه های فلسفه مدرن است را ارایه کرد .
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 -4رئوس علوم و معارفی كه از طلیطله به اروپا منتقل شد
-4-9انتقال معارف حساب و ریاضیات و نجوم از طلیطله به اروپا
قدیمیترین متن ریاضی آندلس ،رسالهای منتشر نشده در مورد مسّاحی زمین (تکسیر) به قلم طبیب محمد بن عبدون از نیمه
قرن چهارم هجری است که دارای ماهیتی علمی است .منجمان آندلسی ،نسبت به گسترش ابزارهای نجومی که بیشتر آنها ،مانند:
ابزارهای استوایی ،حسابگرهای قیاسی بودند ،بیاندازه عالقه نشان میدادند; از جمله این ابزارها «کرهِ مشبّك زرقالی»( حمیدان،
اعالم الحضاره العربیة االسالمیه ،ص).228بود که شکل توسعه یافته «اسطرالب» است ،زرقالی طلیطلی نخستین کسی بود که
به همراه ابوالحسن علی بن خَلْف و شجّار در قرن پنجم هجری «اسطرالبهای کروی» را طراحی کردند« .الصحیفه العّبادیه» و
«الصحیفة الشکازیّه» دو نوع جدید اسطرالب بودندکه بهوسیله زرقالی طراحی شدند; همچنین منجمین آندلسی با تحقیق در سنّت
نجومی هند و بطلمیوس; نوع جدیدی از «زیج»را عرضه نمودند

( سامسو ،ج ،2ص ، 841ص.)118نخستین زیجها در زمان

عبدالرحمن دوم تدوین شد; مسلمة بنعبدالملك و شاگردان او :ابن صفّار و ابن سم  ،زیجهای جدیدی تنظیم کردند; «زیج
جیّان»« ،زیج طلیطله» نمونههایی از تعالی علمی منجمان آندلس در طی قرن پنجم هجری است «جداول طلیطلهای» شاهدی بر
نخستین پیشرفت بیسابقه در نجوم آندلس است که در اروپا ،زمان انقالب علمی در نظریه «حرکت ارتعاشی ستاره» اهمیتی فوقالعاده
داشت; حسین بنمحمد بن حامد (ابن اَدَمی) صاحب کتاب «نظم العقد» و ابومروان استیجی در رساله «االقبال واالدبار» به موضوع
حرکت ارتعاشی ستاره که از کارهای مهم منجمان طلیطلهای بوده پرداختند.منجم طلیطله (زرقالی)  21سال از عمر خود را وقف
مشاهده خورشید کرد و کتاب سنه الشمس یا الرسالة الجامعة فی الشمس را تألیف کرد; او نخستین کسی است که اعالم کرد :اوج
خورشیدی از خود حرکتی در حدود یك درجه در 291ه .سال «یولیانی» (هر سال  811روز و  1ساعت) دارد.اندیشههای زرقالی
به بیش از سه قرن در آندلس و مغرب حاکم بود; زرقالی به پیدایش نوعی جدید از نجوم آندلسی کمك کرد که آمیختهای از
عناصر هندی (سند هند) ،یونانی (بطلمیوس) و اسالمی (بتّانی) در خود داشت .ساخت ابزارهای نجومی جدید ،اصالح سالنماهای
دائمی و ظهور یك فلسفه جدیدانتظام گیتی که سعی در ایجاد یك سیستم نجوم نوین و موافق با فیزیك داشت که خود آمیزهای
منحصر به فرد از عناصر «ارسطویی» و «افالطونی» بود ،در داخل چارچوب کلی نجوم اسالمی ،بسیار بیسابقه بود.

 -4-2علوم گیاهشناسی :
ایجاد باغهای آزمایشگاهی نقش مهمی در توسعه چشمگیر کشاورزی آندلس داشت; اینگونه فعالیتهای کشداورزی ،در طلیطلهه،
رایج بود.
 -4-3فلسفه و علوم عقلی :
از ویژگی های دولت شهر طلیطله انتقال عقلگرایی اسالمی ا ز طلیطله به اروپا است  .ایدن حرکدت ریشده در محافدل عقدل گدرا و
حامیان فلسفه در طلیطله دارد محمد بن مَسَرّه (م801ه) یکی از هشت تن آندلسی است که طدی سدالهدای قدرن دوم و پدنجم
هجری به «زندقه» متهم شدند; معموالً متهمان به زندقه ،علما و شعرایی عالقمند به فلسفه و کالم بودند; 2مطرّف بن امیر عبدداهلل،
خلیفه اموی (م291ه) و ابوالخیر (م811ه) در زمان حَکَم اموی و ابن حاتم طلیطلی به همین دلیل و به اتهام ارتداد ،کشته شددند; .
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ابن الوقشی ،عالم در علوم مختلف عقلی و نقلی نیز ،به طلیطله مرکز امیر مأمون بنیحیی از ملوكالطوایف «بنیذوالنون» پنداه بدرد و
بهعنوان قاضی طلبیره در مرزهای طلیطله منصوب; شد قاضی صاعد آندلسی ،صاحب کتاب طبقدات االمدم مینویسدد« :او را بده
سال م884ه .در طلیطله مالقات کردم»
 -5زمینه های سیاسی اجتماعی انتقال علوم از جامعه شهری طلیطله به اروپا :
مجموعه شرایط سیاسی اجتماعی در شهر طلیطله روی داد که طلیطله از یك دولت – شهر علمی اسالمی شد و از طرف دیگر
این توسعه اسالمی در طلیطله پایدار نبود و به دلیل عملکرد طبقه جدید جمعیتی مولدان و رفتار ظالمانه امویان با مردم و
حذف مذاهب و فرق مخالف ا مویان از جمله تشیع از اندلس ( مولف در کتاب تاریخ تشیع در اندلس به این مطلب پرداخته
است / 0811 /صصص) و رفتار نا عادالنه با بربرها و مقاومت زبانی و مذهبی جمعیت بومی مسیحی در طلیطله و تهاجم
صلیبی ا روپا  ،حرکت باز پس گیری اندلس از طلیطله و با سقوط ان اغاز شد و بالفاصله پس از سقوط نخستین دست اورد
ان برای اروپا انتقال علوم به ان جا بود  .فرایند این زمینه سازی برای انتقال که از مباحث جامعهشناسی علم در جوامع است
که مانند ظروف مرتبط راههای انتقال علوم هیتند به ترتیبی است که می اید :
 -5-9پیدایش طبق مولدان و زمینه تغییر اجتماعی و انتقال علم :
ازدواج گسترده مسلمانان با بومیان اسپانیا ترک یب جمعیتی جدیدی به نام طبقه مولدان را بوجود اورد  .این جمعیدت بدویژه در
طلیطله عامل تزلزل و بی ثباتی اجتماعی بود  .وسرانجام همین مولدان طلیطله زمین های ادعاهای الفونس شاه قشتاله در مورد
جوامع اسالمی و مسیحی اندلس را فراهم ساخت  .مولف در کتاب تاریخ تحلیلی اندلس به طور مفصل به مولدان وشورش های
ان ها بویژعه در طلیطله پرداخته است.
 -5-2مقاومت زبان بومی ایبری در طلیطله در برابر زبان عربی
بومیان طلیطله هرگز زبا ن خود را در برابر زبان عربی رها نکردند و مقاومت در گسترش زبان عربی در طول حاکمیت اعراب
ادامه داشت  .این عدم تلفیق زبان عربی با زبان بومی اسپانیا از عوامل زمینه ساز سقوط طلیطله و اخراج اعراب از ان جا است .
این در حالی است که در سایر سرزمین هایی که بوسیله عرب فت شد مانند مصر و شام  ،زبان عربی در بسیاری از ان مناطق
رواج پیدا کرد و جایگزین زبان بومی شد و زمینه پیشرفت و بقای فرهنگ اسالمی را فراهم ساخت .
 -5-8مقاومت دین مسیحیت در برابر اسالم در طلیطله
مهمترین عامل سقوط اعراب در طلیطله مقاومت گرو ه های بومی مسیحی با کمك و هدایت دول اروپایی است  .مهمترین این
شورش ها  ،شورشهای مسیحیان عرب نژاد طلیطله بود که دولت عبدالرحمن دوم اموی را با مشکل جدی مواجه ساخت.
این شورشها کشیشهای کلیسا هدایت می شد از جمله حربههای آنها در مبارزه با دولت حکم ناسزا گفتن به ساحت مقدس
پیامبر اسالم ص بود .این مبارزات در زمان محمدبنعبدالرحمن (284ه298 .ه412/م441 .م) به اوج خود رسید .از جمله این
موارد در رمضان 281ه .در طلیطله با اعدام پرفکتو ،سرکوب شد .که عوارض اجتماعی بسیاری در تزلزل جامعه عربی طلیطله و
پراکنگی آن داشت و زلزله ای بود که مانع از شکل گیری جامعه بومی مسلمانان اسپانیایی شد .درطلیطله هیچگاه اسالم در ان
ریشه نگرفت .از جهت سیاسی مرکز شورشیان بومی مسیحی و از جهت رفتار فقط به ظاهر اسالم عمل می کنند .این رفتار
شناسی دونقطه مهم در مرکز اندلس به طور اشکار در شعر و نثر اندلسی منعکس شده است( مولف.)211/0841/
.
-5-4زمینه سیاسی سقوط طلیطله :اختالف حکام مسلمان اندلس و ملوک الطوایف :
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وضعیت ،پراکندگی مسلمانان و نبرد سه دولت ملوك الطوایف اسالمی  ،الفونسوی ششم ،حاکم قشتاله را به این فکر انداخت
که با تصرف طلیطله ،پادشاهی «گوت» را در پایتخت سنتی آن ،تجدید و احیا کند .او به سال 899ه0148/م با یك ماه محاصره
شهر طلیطله ،آنجا را تصرف کرد( ابناثیر ،الکامل فی التاریخ ،ج ،4ص );.881بهجز تالش بیفایده صاحب بطلیوس ،هیچکدام از
ملوكالطوایف ،مقاومتی در مقابل سقوط طلیطله انجام ندادند و طلیطله با پذیرش شروط شاه قشتاله تسلیم شد.الفونس ششم
پس از فروپاشی مرکز قدرت مسلمانان در آندلس و رقابت امرای محلی در آنجا ،همه ملوكالطوایف را باجگذار خود کرد و به سال
894ه0141/.م طلیطله مرکز سنتیپادشاهی «گوت» در اسپانیا را تصرف کرده و به رسم شاهان گوتی ،تاجگذاری کرده و خود را
حاکم بخش اسالمی و مسیحی اسپانیا نامید .الفونس ،چند سال پیس از سقوط طلیطله ،در اثر اختالف خانوادگی بر سر قدرت،
به طلیطله گریخته و به ابنذیالنون پناهنده شده مدتی را در طلیطله اقامت کرده بود; از اینرو ،وی از اسرار راههای این شهر
مطلع بود و زمانی که قدرت را در قشتاله بهدست گرفت ،از اطالعات خود در تصرّف طلیطله بهخوبی استفاده کرد; بعد از تصرف
شهر ،گروهی از ملوكالطوایف مسلمانان ،با پیام تبریك خود الفونس را ستودند و هیأتهایی را جهت این کار نزد وی فرستادند;
حتی ابنرزین «حسامالدوله» صاحب شنتمریه ،خود بدینمنظور ،نزد الفونس رفت; با این اوصاف بود که الفونس خود را
پ روم» کار او را در تصرف طلیطله راجهاد مقدس و
«امیرالمسلمین» نامید; وی از سویی دیگر ،حمایت کلیسا را کسب کرد و «پا ِ
ارزشمندتر از جهاد نیروهای صلیبی در شرق جهان اسالم دانست; بدینترتیب ،الفونس خود را در موقعیتی میدید که قادر به
تصرف سراسر آندلس و براندازی کامل ملوكالطوایف است( عنان ، ،ج ،8ص) ;;880
-5-5سقوط طلیطله :الفونسوی محارب وقف بازپس گیری اندلس:
شاه قشتاله (الفونسوی ششم) با سقوط طلیطله در  894ه 0141/م جریان بازپسگیری را به نقطه بسیار مهمّی رساند; از سویی،
سقوط طلیطله ،گام نخست در بازپسگیری بود که ارکان آندلس را لرزانده و به نفوذ سیاسی مسلمانان در آندلس پایان داد .این
زلزله ،گسستی بین مغرب و آندلس ایجاد کرد و در حالی که «مرابطین» و «موحدین» هرگز نتوانستند آن را ترمیم نموده و
طلیطله را باز پس گیرندالفونسوی محارب (شاه آراگون و شاه قشتاله) ،بدون هیچ مانعی ،حرکت باز پسگیری را استمرار بخشید.
او خود را وقف بازپسگیری کرد و پس از مرگ وصیت نمود که بخشی از اموال او در راه بازپسگیری آندلس به شوالیههای جنگجو
اختصاص داده شود .و این باز پس گیری شهر علمی طلیطله  ،به سرعت زمینه های انتقال علوم را به اروپا فراهم ساخت ( الحلل
السندسیة فی االخبار اآلندلسیة ،ج  ،0ص )802
.
 -6نتیجه سیاسی – اجتماعی و انسان شناسی پژوهش :
جنگ وفت اندلس باعث ترکیب جمعیتی جدید در بزرگترین مادر شهر اندلس شد و طلیطله سه قرن دولت شهر علمی اسالمی
در ایبری شد اما رفتار امویان اندلس مانع از یمند و توسعه پایدار جامعه اسالمی طلیطله شد و هجوم دول صلیبی اروپا و
خیانت طبقه مولدان شهر طلیطله و مقاومت مذهب و زبان بومی در برابر زبان عربی و شروع بیداری در اروپا زمینه ای انتقال
علوم از دولت -شهر علمی اسالمی طلیطله به اروپا شد  .هجوم صلیبی به طلیطله و رجال بلند پایه کلیسا و پادشاهان
قشتاله و اتاق های استنساخ و مترجمان بلندپایه ابزار مادی این انتقال بودند  .یکی از مهمترین نتایج سیاسی اجتماعی
پژوهش نقض تاریخی نظریه برخورد تمدن ها است  .گزارش زمینه ای قاضی صاعد اندلسی که پیش از ورود اسالم اندلس
فاقد تمدن و در مرحله معارف و علوم در پایین ترین طبقه امم حاضر قرار داشته است  ،ناقض نظریه برخورد تمدن های
هانتینگتون است که اصرار دارد حرکت تاریخ را در چهارچوب این نظریه هدایت کند  .زیرا طلیطله پیش از اسالم فاقد تمدن
بود و با اسالم شهر علمی و تمدنی شد و با هجوم جنگجویان صلیبی میراث تمدنی ان به اروپا منتقل شد  .این فرایند در
روند از تحوالت تغییرات فرهنگ و اخالق و مذهب و اداب و رسوم انسان ها صورت گرفت و در نوع خو د پدیده ای انسان
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ش ناسی است که بین ملل مسلمان  ،یهودی و مسیحی در شبه جزیره ایبری بویژه در طلیطله که دارای ویژگی ها اسالمی شد،
صورت گرفت.
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The role of Toledo in transference of Islamic sciences to Europe in medieval

Dr.Mohammadreza Shahidipak
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Toledo, heart of Iberian Peninsula, is library of history examined transition of any sacred
space of Gothic, Muslim, Jew, Christian .Toledo After 111 years of Gothic capital ,conquest
in 901 AD, and established first capital of Islamic city in Andalusia , and in area of 1th to
01th centuries

Toledo became a capital of scientific city between Europe and the Islamic

lands. paper examines the process of formation of the Toledo as a Islamic city, which was
pre-Islamic without civilization and which, after centuries, was the largest scientific center in
southern Europe where the scholars of science migrated from Europe. The fall of Toledo in
894A.D, which began the collapse of Andalusia, provided the field for the transfer of sciences
from Toledo to Europe . The city was the center of great translation schools (inscriptions
room )and for translation the massive Islamic religious heritage and was a center for
education of Islamic knowledge , and any leaders of the Christian world Such as Pope
Sylvester II, was taught Arabic in the Toledo and the first European scientific work in the
Toledo, was developed on the basis of Arabic sources. Toledo was the center for translating,
researching and transferring of Islamic sciences. This transition of Toledo took place in the
context of a complex political-social change. The present research is part of three book ;
analytic history of Andalusia ( 2111) and the history of Andalusian city ( 2109) and the
History of Shiism in Spain ( 2101) ,Toledo (2104) and the paper with title “ process of
transferring sciences from Andalusia to Europe at the end of the Middle Ages “(2102 South
Korea).
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