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 چکیده:

وقفااه، ق قیاا  و بیآموزی و نشر دانش، کااار و شاا ش لمپذیرش نقش مسلمانان و روحیه ع

های شمدنی اس م از سااوی اک اار مسیشاارقیص بااه ق ااو  نوآوری، شهرسازی و شوجه به نشانه

ن آگاهانااه یااا ناآگاهانااه در اگرفیه شده اساا ا ایااص  فلاا  مسیشاارقمسیشرقیص اسپانیایی نادیده  

از زمان سقوط آندلس شاااکنون باار اف ااار  و رددا ریشه کدورشی دیرینه نسب  به اس م و مسلمانان 

اساا ا امااا در ایااص میااان گروهاای از  سااایه انداقیااهعمومی مااردم و نگبنااان جامسااه اسااپانیایی 

ای کااه بااه زبااان و شبار در دو قرن اقیر ظهور کردند کااه بااه واسااهه ع قااهمسیشرقیص اسپانیایی

دانشمندان آناادلس دوره اساا می ی ادبیات عرب داشیند به ش حیح، شرح، نقد و شرجمه میون عرب

ف ادبی، علمی، فلسفی، اجیماااعی، های مگیل اننیز آنان در زمینهپرداقیند و با دسیاوردهای شنف 

ن، اشوزانااه دیناار مسیشاارقنظرات بدبیانااه و کینهبه سیاسی و ااا آشنا شدند و سسی کردند با پاسخ 

بااه رو مقالااه پاایش .می را ثاباا  کننااد جایناه واالی اس م و نقش مسلمانان در دوره آندلس اس

مبیناای باار اسپانیاس ا ایااص مقالااه    اندیشی میان مسیشرقاندنبال اثبات حضور چنیص جریان م ب 

بااه مسرفاای م یااا کااودرا بااه عنااوان ای، روش شوصیفی و شاریگی و بر اساس مهالسات کیابگانه

ی مهمیااریص آثااار و مسرفاا  باااو  اساا شناسی مسیدل در اسااپانیا پرداقیااه مشهورشریص جریان شرق

 دا  کن میریان اشاره های ف ری ایص جلفهؤها و مشالیفات کودرا و شاگردانش، به برقی شاقص
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 ا ن اسپانیایی مسیدل، مسیشرقیص اسپانیایی میس اام یا کودرا، مسیشرق ها:کلیدواژه
 

 مقدمه

ان مردمان بااومی اسااپانیا می نناهی به شاریخ اسپانیا، میوجه وجود نفرت و کدورشی دیرینه با نیم

 ایرشااد اندیشااهو ش بیاا  قااواهیم شااد کااه بااه  و به ویژه مسیحیان نسب  به اس م و مسلمانان

وحدشی عقیدشی در سییز سیاسی بااا جهااان اساا م را بااه   و  شدمنجر  همنانی میان مردمان  رب  

بااا  حیاایه کاا  ردا ایص رشیه از شف ر ی پارچه در  رب، چنان گسیرش و عظم  پیاادا کااردوجود آو

گری و ان ااار قاادا گسیرش مادی  نیزهای مسیحی  و  های ایدئولوژیک اروپا و ایجاد فرقهش س 

 (Daniel ، 1982 :271) .از رنسانس، همچنان پابرجا ماند  پس

ماای دی و پایااان ح مراناای مساالمانان در آناادلس،  1492 ةژانوی 1پس از سقوط  رناطه در 

شااان راناادن باقیمانااده آنااان از قانااه و سرزمیص  رناطه و بیرون   دول  اسپانیا به کشیار مسلمانان

 (60-61: 1372)حااائری،  ادس  زد و شسداد بسیاری از مسلمانان را به عنوان برده به کااار گرفاا 

ای باارای ساارکوب مساالمانان اروپااا و دیناار گساایرده  های اسیسماری اسپانیا با برنامهفزونگواهی

ری شد و در دسیور به نمایندگان قود در کشورهای مساایسمره، نی کشورهای آفریقایی و آسیایی پی 

 (67-68: 1361)شوکلی،    اهای بسیاری قرار گرفیندودی محدمبلغیص دیص اس م در 

بینااان بااه انااد، نسااب  شسااداد قوشپرداقیه در آناادلس که به موضوع اساا می  بیص مسیشرقان

دشاامنانه و  ه اساا می را بااا نناااهیورمسیشاارقان، آناادلس د بیشاایربدبینان بسیار ناچیز اساا  و 

های سیاساای، مااذهبی و ملاای بیشیر ناشی از همان حساسی   ا ایص امراندشوزانه شوصیف کردهکینه

های حاصااش شااده در دوره اساا می  ایص حوزه و عدم شم یص جامسه و ح وم  اسپانیا به پیشرف

س رقان نسااب  بااه دوره آناادلیشبینانه و بدبینانه مسشوان بر اساس دو نوع ننرش قوشا میاس 

جریان اول یااک جریااان اعیاادالی اساا  کااه دارای روی ااردی اس می، دو جریان را مسرفی کردا  

پانیا را بااه شالیفااات گیری آن در اساا من فانه به شاریخ دوره اس می آناادلس بااوده و ریشااه شاا ش

)میااوفی  1ا در( و پس از او مسیشرق باازرا اسااپانیایی فرانسیساا و کااو1809-1897)  1گایاننوس

 
1 - Pascual de Gayangos 
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ا در براباار م یااا می دی( منیسا می  1917 دانندا جریان دوم یک جریااان  یرعلماای و میس ااب

ی علماای و کودراس  که روی رد آن اشبهام، شمسگر و شگهئة اس م در اسپانیا بااوده و دساایاوردها

ا کااه روی اارد ف ری مسلمانان آناادلس را کااام ر زیاار سااؤال می بااردا از بزرگااان م یااا شس ااب

مسیشاارق هلناادی )میااوفی  2،راینهارت پییاار آنااه دوزی یااا د زیشوان به  اند می می داشیهاسضد

 می دی( اشاره کردا   1956مسیشرق فرانسوی )میوفی    3،وی پروونساللِمی دی( و  1883

ن نسااب  بااه دوره آناادلس اهای مسیشاارقها و بدبینیشوان گف  فارغ از دشمنیی  میدر نها

ای که بااه زبااان و در دو قرن اقیر ظهور پیدا کردند که به واسهه ع قه انشیا روهی از اس می، گ

ادبیات عرب داشیند به ش حیح، شرح، نقد و شرجمه میون عربی دانشمندان آناادلس دوره اساا می 

های مگیلف ادبی، علمی، فلسفی، اجیماااعی، اننیز آنان در زمینها دسیاوردهای شنف پرداقیند و ب

شوزانااه دیناار نظاارات بدبیانااه و کینهبااه  سسی کردند بااا پاسااخ    ا ایص گروهشدندا  سیاسی و ااا آشن 

افاارادی ، جایناه واالی اس م و نقش مسلمانان در دوره آندلس اس می را ثاب  کنناادا انمسیشرق

بیص و مسیاادل و باان اااا قاارار داد کااه در حااوزه آناادلس شوان بیص دسیه مسیشرقان قااوشرا می

؛ از باایص اندشااناقیه شااده 6و جیااوم 5، آربااری4شوماااس آرنولااد اننلساایان ازصاحا شالیف هسیند: 

شااهرت  9ب شاار رژی و 8آگوسییص برک، ژاک7ماسینیونلویی های ه مسیشرق به نامفرانسویان س

نیااز مسیشاارقان فرانسااوی   11و دکیر موریس بوکای  10بیشیر دارند و همچنیص دکیر روژه گارودی

سااالیانی بااه شبلیاا  اساا م پرداقیناادا از میااان مسیشاارقان   و  یند که به دیص اساا م گرویدناادهس

و شاااگردان م یااا او   کااودرا فرانسیساا و    ،انداسپانیایی نیز که به اعیدال و ان اا شااناقیه شااده

 
1 - Francisco Codera. 
2 - Reinhart Pieter Anne Dozy. 
3 - Évariste Lévi-Provençal. 
4 - T. Arnold. 
5 - Arbury. 
6 - Guillaume. 
7 - Louis Massignon. 
8 - Jacques Augustin Berque. 
9 - Régis Blachère. 
10 - Roger Garaudy. 
11 - Maurice Bucaille. 
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  مشهورندا  1کودرا د که به فرزندان  هسین 

م یا کااودرا بااه عنااوان مشااهورشریص به مسرفی با روش شوصیفی و شاریگی در مقاله پیش رو 

کودرا آثار و شالیفات    پرداقیه قواهد شد و با مسرفی مهمیریص  شناسی مسیدل در اسپانیاشرق  ناجری

 شودا  میهای ف ری ایص جریان اشاره لفهؤها و مبه برقی شاقصو شاگردانش،  
 

 (1836-1917) کودرافرانسیسکو    -1

ان به عنااوس  آندلبرای پژوهشنران حوزه  اسپانیایی بود که  -مورخ، فیلسوا و پژوهشنر عربی

شود و هشیاد سال از عماار قااود را وقااف شااناق  و یک پدر و مسلم و النوی شحقیق شناقیه می

نام کامش  .(Cruz Hernández ، 2007 :31) شناساندن قدمات علمی و فرهننی اس م به آندلس کرد

نسااا  دشوگفیه میقه فراوانی داش  و ن زیدیص اس  و به اس م و اعراب ع کودرا او فرانسس و  

او قودش یک صیغه   (.ÁGREDA ، 2008 :450-425)  ارسداو به یک قاندان عربی ساکص اسپانیا می

)م اای،   عربی برای نامش برگزید و بیص اعراب مشهور شااد بااه شاایخ فرنسیشاا د قاادار  زیاادیص

مساالمانان در هااای  شاااریخ جن در کیاب قود با عنوان  نیز    ش یا ارس ن  ا(101  ا  51ق:  1417
او را بااا همااان صاایغه عرباای  رساادمی کودرا   به ناموقیی    دییرانهییس، اییالیا و جزائر مسوفرانسه،  

 (33: م2012)ارس ن،    اکندمیر « قهاب ا قدیسنی »

های عبری، یونانی و عربی کام ر مساالب بااوده و شاااگرد در کنار زبان اسپانولی به زبان  کودرا 

ریااد شااناقیه روه زبان آکااادمی ساالهنی مادگ  شناس و اسیاد اولاس م  2،اصلی پاس ال گایاننس

عضوی  آکادمی سلهینی مادریااد درآمااد و در سااال به  کودرا می دی  1879آوریش  20شدا در  می

: Martín Escudero ، 2004) ریاس  ایص آکادمی را پس از گایاننس برعهااده گرفاا  می دی 1910

 (101 ا 51ق: 1417)م ی،    ادنن دا شناسی اسپانیا میسس آکادمی جدید شرقؤرا م  کودرا  (78

شوان اولیص مسیشرق اسپانیایی نام برد که فریاد سیایش از مسلمانان را بلند کاارد و را می  کودرا 

شااالیف کاارد  1917دسیاوردهای درقشان آنها را مسرفی نمودا او در دومیص کیاب قود که در سال 

ها بیشاایریص شوجااه را بااه علاام و ناعراب )مسلمانان( در دوره میانه، نسب  به دینر شمااد»  نوش :

 
1 - Beni Codera. 
2 - Pascual Gayangos. 
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شاکید بساایاری  کودرا ، 1جیمز مونروگزارش هی انسان داشیندا به نقش از شالیف کیاب و گسیرش آگا

سازی اسپانیا در مقابش اروپاسازی آن داش  و برای بازسازی اسااپانیا و بازگشاا  بااه دوره بر عربی

  (142: مMonroe ، 1970) «اهای فراوانی کردن اس م، ش شایی آن در زمط 

های رسمی و علمی قود و شاگردانش شاکیااد فراواناای باار بااه او حیی در م اشبات و سگنرانی

گوید: »هماننونه که بربرها با پذیرش زبااان عرباای کارگیری زبان و ادبیات عرب داش ا کودرا می

، مااا نیااز ندهای میمادی بر ما ح وم  کن عربی با فرهن  قود شوانسیند سالو آمیگینی فرهن   

کشورهای آلمان و فرانسه و اننلسیان که با فرهن  و منش ما فاصله دارنااد،   به جای دیپلماسی با

 ان گذشیه ط یی قااود را بازیااابیم«شوانیم با نزدیک شدن به زبان و ادبیات و فرهن  عربی، آمی

(García ، 2011) 

ریخ اساا می نرپونیااا و گراناادا و اشاا  همراه بود که از جمله آنها  فراوانیبا شالیفات    کودرا جنبش  
مهالسااات انیقااادی درباااره کیاب ، های سقوط آناضمح ل دول  مرابهیص و ریشه، کیاب  بارسلونا

پول و ضرب س ه سه کیاب با موضوع مهالسه درباره  ،(Cruz Hernández ، 2007 :31) شاریخ آندلس
 ا 51  ق:1417)م اای،    ااساا   یرباا اهمی  منابع عو یک کیاب با عنوان    در دوره آندلس اس می

101) 

پرورش و شربیاا  یافینااد و در شالیفااات و  کودرا از شاگردان م یا ف ری آندلس که زیر دس  

، آنجااش 3، آساایص پ ساایوس2شااوان بااه ژولیااان ریباارا ش حیحات و شحقیقات او کمک کردند، می

 (ا)همان  کرد   اشاره  5و گارسیا گومز  4النسیاپ  سگنزال

کیابگانااه به ش حیح، شرح و مسرفی نسخ قهی    ود ژولیان ریبرا،رد اول قاگمراه شبه ه  کودرا 

از میااان نسااخ قهاای کااه ا  شاادها مجله و کیاب منیشاار  که از دل آنها ده  پرداق   6آندلسعربی  

ابااص بشاا وال، صلة به  شوانمی ،اندو برقی نیز شرجمه و شرح داده شده  ش حیح شده  کودرا شوسب  
فهرس  ابااص ، أندلس ابص فرضی شاریخ علماء، ی علی ال دفیحاب اباصفی  مة ابص أبار، مسجل ش م

 
1 - James T. Monroe. 
2 - Julian Ribera. 
3 - Asin Placioc. 
4 - Angel G. Palencia. 
5 - E. Garcia Gomes. 
6 - Bibliotica Arabico Hispana. 
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 (  )همان او ااا اشاره کرد  قلیفه

 

 (1858 – 1935) ریبرا ژولیان  -2

 1887اولیص شاگرد م یا کودرا اساا  کااه در سااال    )قولیان به زبان اسپانیایی(،  ریبرا ژولیان  

ده آکااادمی آمااوزش زبااان عرباای از ین سالنی در دانشناه زاراگوزا به عنوان نما 29می دی در سص 

هن  اسااپانیا« را به مادرید بازگش  و مجله »فر  1913سوی دانشناه مادرید مسرفی شدا در سال  

مهالسات و شالیفات ریبرا بر فرهناا  اساا می آناادلس و   (40-43: مPalacios ، 1904)  ااندازی کردراه

های نوینی برای مهالسات حوزه عرباای شرومیراث آن در اسپانیای امروز میمرکز بودا او در نهای  

لسااات عرباای مادریااد شااناقیه ها به عنوان چهارچوب مهالسات کرساای مهاکند که شا سالارائه می

 (Ribera ، 1893) اشودمی

رپذیری علماای و ادباای اروپااا از مساالمانان آناادلس اثریبرا همچون اسیاد قود کودرا به ن  ژولیا

 ندلسی قاادیم و شاااثیر آنآموسیقی  ر کیاب قود با ناماو د (40-43: مPalacios ، 1904) ااعیقاد داش 

دانی که از مشرق زمیص گنجنیه موساایقی را بااه شاابه جزیااره شریص موسیقیبرجسیه»نوشیه اس :  

ایراناای اساا  نااه  1ایبری به ارمغان آورد و سپس از رهنذر اسپانیا به سراسر عااالم کشاااند، زریاااب

 2(269: مshafa، 0200) اعرب

بل ه او به عنوان یااک هم ااار و میف اار   ؛ اری ریبرا با کودرا شنها یک رابهه شاگردی نبودمه

در کنار کودرا مشغول به شحقیق و مهالسااه بااود و آثااار بساایاری از دانشاامندان و ادبااای مساالمان 

شاااریخ و  4دیوان ابص قزمان،  3قضا  قرطبه از قشنیاز جمله شحقیق و شرح    کرد؛آندلس را بررسی  
 ز شرجمه کردا  را به اسپانیایی نی   که آن  5بص قوطیهاح آندلس ا یی اف

 
1 -  Ziriab. 
2 - Crowned by: Ribera, Julian. (1922(, Music in Ancient Arabia and Spain: Being la Música de Las 

Cantigas, translated and abridged by Eleanor Hague and Marion Leffingwell, London, H. Milford, 
Oxford university press;  

3 - Historia de los jueces de Córdoba por Aljoxaní )Madrid: Centro de Estudios Históricos 1914).  
4 - El cancionero de Abencuzmán )Madrid: Imprenta de Estanislao Maestre 1914). 
5 - Abu Bakr Moḥammad ibn-ʻOmar Ibn al-Qūṭiya al-Qortobī (dit) Translated by Ribera y Tarrago, 

Publisher: la Revista de archivos, 1926.  
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 (1871-1944آسین پالسیوس ) -3

 ریبراساا  ژولیانو  کودرا کشیش و می لم مسیحی از شاگردان م یا مینش آسیص پ سیوس،  

بااه ویااژه در منهقااه  قود را به ف سفه و عرفای مسلمانو شالیفات و ش نیفات که بیشیر مهالسات  

نامه دکیرای قود را بااا ا زبان و ادبیات عرب را نزد ریبرا آموق  و پایانداده اس  ا   قی ا   آندلس

بااه پااس از ویاارایش،  1901دریاف  کاارد و در سااال  1896موضوع  زالی و درجه ممیاز در سال 

، جانشاایص وی در کااودرا به پیشاانهاد فرانسیساا و    1903آوریش    24در  و نشر آن اقدام نمودا    چاپ

بااا هم اااری ریباارا، مجلااة »فرهناا    1909-1906ی دانشناه مادریااد شاادا در  ربکرسی زبان ع

بااه عضااوی   1912اکیبر    22پاالسیوس در  اسپانیایی« را انیشار دادا پس از درگذش  پِ ی و، آسیص

قیز ای بااا عنااوان »رساایاهابااهقفرهننسیان پادشاهی علوم اق قاای و سیاساای اسااپانیا درآمااد و 

 (216: 1383)لنناارودی،  اند که ساار و صاادای بساایار براننیگاا وا رقاس می در کمدی الهی« ب

دانساایه و  پ سیوس در ایص قهابه حماسه کمدی الهی دانیه را برگرفیه از داساایان مسااراا پیااامبر

کناادا او شباااط پیاادا میشک بندها و جم ت کمدی الهی بااه داساایان مسااراا ارمسیقد اس  که شک

پردازش باااالی نویساانده را نشااان  داسیی ندارد و ایص قدرتق  کمدی الهی قود بالذاتگوید: »می

 ، Palacios) اچنیص قداسیی به ماایص قااود بدهااد« دهد که شوانسیه اس  از داسیان مسراا پیامبرمی

1943 :421-355)  

کرد که قاادیس   یادنامة کودرا اع م  ای دربا ننارش مقاله  1904  سال  درهمچنیص  پاالسیوس  

-520رشااد )های ابص( در الهیااات قااود، شحاا  شاايثیر اندیشااهم1274-1225شوماس آکویناااس )

وی همچناایص باااز نمااود کااه »منازعااة   (104: مVálor ،1992)  ام( بوده اساا 1199-1126ق/595

هااایی از کیاااب ( راها کاشالونیااایی چیاازی نیساا  جااز بگااشم1423-1362حمار« اثر شورمدا )

قود نسب  داده اس ا نیااز اثبااات کاارد کااه یوحنااا  بهال فا که شورمدا آنها را سرق  کرده و  اقوان

 (216: 1383)لننرودی،   ار نْدی برگرفیه اس   عبادهای قویش را از ابصلیبی، اندیشهص
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 (1889-1949)النسیا  پ  سآنجل گونزال -4

شاااگرد ریباارا و فیلسااوا و قوانده دانشناه مادرید، گونزالس پالنسیا،  از دینر مسیشرقان درس

او دوره حضااور ص بااه اساا م اساا ا بی ناار پیااروان م یااا مسیشاارقان قااوشدیپاالساایوس و از 

نیز بهره باارده اساا ا پالنساایا او های فرانسیس و کودرا در دانشناه مادرید را درک کرده و از آموزه

می دی پس از بازنشسینی ریبرا، ریاس  کرسی مهالسات عربی مادرید را برعهااده   1927  در سال

شاااریخ الف اار کیاااب مشااهور سیار باال و ماندگار اس ا کم ولی با کیفی  بت او دارای شالیفاگرف ا  
از ایص نویسنده اس  که شوسب حسیص مونس به عربی برگردانده شده اساا ا پالنساایا در   األندلسی

»مهالسات پزش ی اروپا مدیون دسیاوردهای طباای پزشاا ان مساالمان اساا ا گوید:  ایص کیاب می

فرساایادند شااا قود را به اق اای نقاااط جهااان از آفریقااا و اروپااا مین همان مسلمانانی که نمایندگا

های بسیاری را برپا کردنااد و علمی را گردآوری کنندا همان مسلمانانی که رصدقانهها و آثار کیاب

ی در سراساار جهااان های علماا های علمی فراوان نوشیند و مدارس مگیلفی در شمام رشیهسفرنامه

  (537: م1955،  )پالنسیا ا«اس ن بنا کردند

، 1فااارابی بااه زبااان اسااپانیایی احیاااء السلااومش حیح و شرجمااه شوان به پالنسیا میاز جمله آثار  

شرجمه اسپانیایی داسیان حی بص یقظان اثر فیلسوا، پزشک و ادیا مغربی ابااوب ر بااص ش حیح و  

 3داناای اباای صاال  قشقویم الذهص فاای المنهاا کیاب ش حیح و شرح و شرجمه اسپانیایی و    2طفیش

 اشاره کردا  
 

 (1905-1995گارسیا گومز )امیلیو   -5

شوان گف  شاگرد شنها ده سال از عمر قود را در زمان حیات کودرا گذرانده و نمیگارسیا گومز  

 اساا اما از شاگردان شراز اول آکادمی مهالسات عربی ریبرا و پ ساایوس   ؛مسیقیم کودرا بوده اس 

ا گومز شوانس  بااورس شح اایلی باارای قاااهره اس آشنا    کام ر و کودرا  و با شف ر و آرای فرانسس

 
1 - Edición y traducción del ¡¡Catálogo de las ciencias¡¡ de Alfarabi, 1953, póstuma. 
2 - El Filósofo autodidacto )Risāla Ḥayy ibn Yaqẓān). Author: Muḥammad ibn ʻAbd al-

Malik Ibn Ṭufayl, Nueva traducción española por Angel González Palencia, 1934.  
3 - Tratado de Lógica, por Abusalt de Denia, texto árabe, traducción y estudio previo, 1915. 
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طااه حساایص بااه  ،و زیرنظر پروفسور احمد زکی پاشا و نویسنده و ادیا مشهور عااربدریاف  کند  

 (206: مMonroe ، 1970)  اشح یش زبان و ادبیات عرب بپردازد

بااه زبااان  ( طااه حساایص)آن روزهااا االیاااممه کیاااب گومز با طه حسیص، شرج  نشینیهمنییجه  

 بودا  اواسپانیایی شوسب 

، ساافرهای شاادمی دی که به عنوان اسیاد دانشناه  رناطه شسییص    1930از سال  گارسیا گومز  

بسیاری به کشورهای عربی از جمله م ر و سوریه داش  و به عضااوی  آکااادمی زبااان و ادبیااات 

پانیا در کشااورهای ن ساافیر اساا ، بااه عنااوا 1969شااا   1958ای  عرب دمشق درآمدا بسدها در ساااله

قدم  کرد و در ایااص ماادت ق، لبنان و شرکیه و همچنیص افغانسیان مگیلف قاورمیانه، از جمله عرا 

 ()همان شداآشنا و مانوس    عرب کام ربا فرهن  و ادبیات 

، حاشاایه 1ماای دی(1940) اشسار برگزیده آندلساز مهمیریص شالیفات و ش نیفات گارسیا گومز: 

دیوان شسر ابی اسحاق االلبیااری بااه ، شرح و ش حیح 2می دی( 1933طاجنی )کوشاه قر  بر ق یده

، شرجمااه کیاااب اقاا ق و ساایره ابااص حاازم 3(1942  ،همراه شرجمه آن به زبان اسپانیایی ) رناطه

 ااساا  5(1933و شرجمه رساااله فاای فضااش االناادلس شااقندی )مادریااد   4(1953قرطبی )مادرید  

(Bibliografía de Emilio García Gómez  ، 2016 م) 
 

 
1 - Qasidas de Andalucía, puestas en verso castellano (Madrid 1940). 
2 - "qasida maqsura" de Abu-l-Hasan Hazim al-Qartayanni”. En:Al-Andalus: revista de las 

Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada,ISSN 304-4335, Vol. 1, Nº 1, 1933, 
págs. 81-104. 

3 - “Abū Isḥāḳ al-Ilbīrī”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, 2017, First 
published online: 2012 , First print edition: ISBN: 9789004161214, 1960-2007 .  
4 - “Entrada de Ibn Hazm en el mundo oficial”. En: Al-Andalus: revista de las Escuelas de 

Estudios Árabes de Madrid y Granada,ISSN 0304-4335, Vol. 18, Nº 2, 1953, págs. 437-
438. 

5 - “Elogio de Al-Andalus por al-Saqundi”. En:Revista de Occidente,ISSN 0034-
8635, Nº 120, 1933, págs. 341-350. 
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 میالدی(  1885-1972)  1کاستروریکو  ام -6

بیص به اس م در حوزه مهالسات آندلس، ی ی از افرادی کااه در دوره میان پیروان م یا قوش

، امری ااو کاساایرو، مااورخ فیلسااوا و زیساایه و اقیاارار دار فااانی را وداع گفیااهمساصر در اسپانیا می

انیا شا قبش از اس م شحاا  شاااثیر مسیقد بود که شمدن اسپ ا کاسیرو  شناس منیقد اسپانیایی اس قاور

فرهن  و اندیشه مورهای یهودی و مسیحی بوده و در دوره اس می شوانس  بااا قااروا از ساالهه 

های فرهنناای و دیناای بیافرینااد و آفرینی در عرصهها و دسیاوردهای شنف ف ری آنان، موفقی 

  2ز شوداساشمدن

هااای الیح اایش شااد و در سااالدانشناه گرانادا فارغمی دی از    1904ر سال  امری و کاسیرو د

می دی در دانشناه سوربص فرانسه شح یش کرد ا پس از دریافاا  ماادرک دکیااری 1907شا   1905

د اندازی و ماادیری  کاارمرکز مهالسات شاریخ مادرید را راه 1910قود به اسپانیا بازگش  و در سال 

کاسیرو اولیص سفیر اسپانیا در آلمان پس از شدا    نشناه مادریدروفسور دا می دی پ  1915و در سال  

ماای دی، بااه آمری ااا   1936های داقلی اسپانیا در سااال  جمهوری اسپانیا اس ا پس از آ از جن 

مدیسااون، شناازاس و پرینساایون -هااای مسیباار آمری ااا از ویس انساایصسفر کرده و از در دانشااناه

  3ریس داشیه اس اشد

بااه اساا  کااه در آن ماای دی  4819شااالیف   4شاریگی اسپانیا  واقسی یرو،  کیاب کاس  مهمیریص

آلبرنس پاسخ داده اس ا کلودیو سااانچز در کیاااب   5نظرات مسیشرق دینری به نام کلودیو سانچز

نناشاایه  می دی 1942که در سال  6مسلمانان در قرن هشیم  -اسپانیا  شاریگی  منابعقود با عنوان  

ها و دساایاوردهای علماای قاارن هشاایم ینانه به اس م، شمااام پیشاارف بدب  ام رشد، با روی ردی ک

دهد که شرکیااا آنهااا نااوعی آندلس را به ریشه و نژاد گوشی، الشینی، رومی و کاشولی ی نسب  می

 

1 - Americo Castro. 
2  - Gomez Martinez, “Américo Castro y Sánchez-Albornoz: Dos posiciones ante el 

origen de los españoles”: 301-320. 
3  -  Castro, The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. 
4 - Castro, Americo. Edmund L. King, Tr. (1954). The Structure of Spanish History.  

Princeton, New Jersey: Princeton University Press.  
5 - Claudio Sánchez–Albornoz.  
6 - Fuentes de la historia hispano-musulmana del siglo VIII. Univ. Nacional de Cuyo, 

1942. 
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موضااوع نژاد اسپانیایی قاصی را به وجود آورده بود که شوانس  در قرن هشیم به ش وفایی برسدا 

که شوسب سانچز مهرح شده بود، با مگالف  جدی کاسیرو روباارو   یاییاسپانهوی  منح ر به فرد  

های قاارن های اروپااایی را در پیشاارف ، شاااثیر ریشااهواقسی  شاریگی اسپانیاکاسیرو در کیاب    شدا

 کنااد کااه بیشاایر از مساالمانان و همچناایصکند و بر نژاد و قااومییی جدیااد شاکیااد میهشیم رد می

کاسیرو در کیاب دینی و ارزشی داشیه اس ا    و ماهییی کام ربود  افیه  یهودیان و مسیحیان ش ش ی

قود برای اولیص بار در شوصیف جامسه چندفرهننی و چند ملییی اسااپانیای قاارن هشاایم، اصااه ح 

به مسنای ام ان زندگی در کنار هم با وجااود اقاای ا عقیااده و اقاای ا ملیاا  را   1»همزیسیی«

در  2اسااپانیا: مفهااوم شاااریگییاب دینری را بااا عنااوان وا، کدیالکردا سانچز در ادامه ایص  مهرح  

می دی شالیف کرد و در آن با ذکر اسناد شاریگی، موا اص حات اساسی و نهااادی در   1956سال  

و حضااور گذاری، سیاسی و اقی ادی اسپانیا را به دوره ماقبش فیح اس می آندلس های قانونحوزه

لمانان و یهودیان را بسیار ناچیز دانسیه اساا  و آنهااا را ش مسد و نق دانم اروپایی در اسپانیا میاقوا 

ی  در اداره کشور میهم کرده اساا ا کیاااب دوم سااانچز قردی و ش لا ف ری و عدم ق قبه بی

 ،Gomez) اساز بوده و شاثیر بسیاری بر مهالسات شاریخ اسپانیا در جهان داشاایه اساا شاکنون جریان

  (301-320: م 1972
 

   یجه:نت

گیری الت علماای و فرهنناای و اقی ااادی اسااپانیا پااس از حضااور مساالمانان و شاا ششحااو

اما پااذیرش نقااش مساالمانان و روحیااه   ؛ن ان ار نشدنی اس اهای اس می، شوسب مسیشرقدول 

وقفااه، ق قیاا  و نااوآوری، شهرسااازی و شوجااه بااه آموزی و نشر دانااش، کااار و شاا ش بیعلم

ن اسپانیایی نادیااده گرفیااه ان به ق و  مسیشرقامسیشرق  سوی اک ر  ای شمدنی اس م ازهنشانه

ن آگاهانه یا ناآگاهانه ریشه در کدورشی دیرینه نسب  بااه اساا م و اایص  فل  مسیشرقشده اس ا  

از زمان سقوط آندلس شاکنون بر اف ار عمومی مردم و نگبنان جامسااه اسااپانیایی   ومسلمانان دارد  

شبار در دو قاارن اقیاار ظهااور ن اسااپانیاییاگروهی از مسیشاارق  ایص میان  دراما    سایه انداقیه اس ا

 

1 - convivencia.  
2 - España: Un enigma histórico, Buenos Aires, 1957.  
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ای که به زبان و ادبیات عرب داشیند به ش حیح، شاارح، نقااد و شرجمااه کردند که به واسهه ع قه

اننیز آنااان در نشمندان آندلس دوره اساا می پرداقینااد و بااا دساایاوردهای شاانف میون عربی دا 

و سسی کردند بااا پاسااخ اجیماعی، سیاسی و ااا آشنا شدند ، فلسفی، های مگیلف ادبی، علمیینهزم

ن، جایناه واالی اساا م و نقااش مساالمانان در دوره اشوزانه دینر مسیشرقنظرات بدبیانه و کینهبه  

را ثاب  کنندا در ایص میااان فرانسساا و کااودرا و شاااگردان او بیشاایریص شاا ش را   آندلس اس می

از ایص گروه منیشر شده اس  که به مسرفاای   قاله و گزارشکیاب و م  ردند و شاکنون صدها عنوانک

های علمی و ادبی مسلمان آندلس و آثار و شالیفات و آراء و نظریات و گاهااا اکیشاافات و شگ ی 

   اقی ا  دارداقیراعات آنان ا 
 

 منابع:
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 اامیرکبیر  ،شهران ، رب  بورژوازی

 مرکااز  ،شهااران  ،اس می  بزرا  دانشنامه  ،«سپ سیو  آسیص»،  رضا  (ا1383)  لننرودی  رضازاده

 ا216  صفحه ،1  جلد  اس می،  بزرا  المسارا  دائره

 فاای السربیااه األصااول ذات الجغرافیااه األعاا م لدراسه مدقش» ق(ا1417)  علی  محمود  م ی،

 ا 101 ا 51  صفحه ،80  جلد  ،السربیه  اللغه  مجمع  مجله ،قاهره  ،«إسبانیا
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