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 مقدمة :

في القرن الثالث عشر الميالدي اي في وباألخص تعتبر المخطوطات االسبانية من أهم ما أنتجته اسبانيا فى العصور الوسطى      

لما تحمله تلك المخطوطات من ثقافة  ،  (1) (El Sabioالملقب بالعالم والحكيم  )  )X Alfonsoالفونسو العاشر )عهد الملك 

روبا في تلك الفترة ، وكانت بمثابة الجسر الذى يربط اوروبا فى العصور الوسطى بالثقافة والفنون وفنون وتراث اثرت بها على او

اإلسالمية بشكل عام والمنتشرة في اسبانيا في تلك الفترة بشكل خاص ، ويرجع الفضل في ذلك الى حركة الترجمة التى أهتم بها 

في القرن الثاني عشر الميالدي   )Toledo(طليطلة في مدينة  (2) ) VIAlfonso(ألفونسو السادس  أسس الملكاألسبان بعدما 

والتي عهد إليها بنقل أمهات  ، (Escuela de Traductores de Toledo)  المترجمين الطليطليين  مدرسةما يعرف بأسم 

، وبذلك استمرت  في الممالك االسبانيةكانت لغة الدين والدولة والعلم والتي  الكتب العربية في مختلف العلوم إلى اللغة الالتينية

في دورها الثقافي ، فأصبحت وسيطاً من أهم وسائط الثقافية العربية اإلسالمية إلى جميع أرجاء القارة  (Toledo)طليطلة مدينة 

لغة الالتينية ، وتوافد األوروبية ، وسرعان ما تحولت هذه المدينة العريقة إلى دار ترجمة كبيرة من الثقافة العربية اإلسالمية إلى ال

 عليها الباحثون والمتعطشون للمعرفة من مختلف أنحاء أوروبا .
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