
  نتايج و پىآمدھاى آن; نھضت ترجمه

  (*)فاطمه جان احمدى

 79ـ رمستان  4فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

  

فت عباسـیان: ((آن چه فرا رو داريد مقاله اى است با عنـوان مه در دوره اول خال تاريخ ترج نده )) بررسـى  له نگار ين مقا در ا
ستین  ھاى را ـ تـالش  ـ نھضـت ترجمـه  سالم  تالش دارد تا ضمن معرفى ھرچه بھتر و دقیق تر نھضت بزرگ علمى جھان ا

در اين عرصه به برخى ويژگى ھاى فرھنگى عصر زرين فرھنگ و . محققان طراز اول و دانشوران سازنده آن دوره را بیان نمايد
 .تمدن اسالمى نیز اشاره خواھد شد

 :در اين مقاله به بررسى موارد ذيل خواھیم پرداخت
 . ـ آغاز نخستین حركت علمى مسلمانان و معرفى اولین بنیان گذاران آن در عصر اموى1
 .ـ نھضت ترجمه در عصر طاليى عباسیان2
 .ـ نھضت ترجمه در اندلس و داليل توجه مسلمانان به ترجمه آثار پیشینیان3
 .ـ روش ھاى مترجمان در ترجمه نصوص و متون كھن4

 .نتايج و پىآمدھاى نھضت ترجمه را مورد بررسى قرار مى دھیم, در پايان
 

 :حركت علمى مسلمانان در قرون نخستین اسالمى
ساكنان , نامساعد و در عین حال متكى بر طبیعت شبه جزيره عربستان, محیط جغرافیايى خشن براى  سادگى معیشت را 

شد. آن به ارمغان آورده بود صه نمـى  لوم , بازتاب اين سادگى تنھا در ظاھر عرب جاھلى خال نان را بـه ع بلكـه بـى نیـازى آ
طب) 1. (مختلف نیز در بر داشت لوم چـون  ند) 3(و نجـوم) 2(اگرچه در برخى ع كرده بود لیكـن ھنـوز , تجربـه ھـايى كسـب 

 .معرفت علمى آنان تكوين نیافته و متكى بر علل مبھم و ناشناخته پديده ھاى طبیعى بود
شتن ) 5(,)ص(و سفارش ھاى پیامبر اكرم) 4(براساس توصیه ھاى قرآن كريم, با ظھور اسالم عرب مسلمان به خوانـدن و نو

به تبـع آن .  روى آورد و نخستین گام ھاى معرفتى خود را با فراگرفتن قرآن آغاز نمود اما ھنوز اتكاى بر قوه حافظه سرشـار و 
به ) 6(مانع از يادگیرى نوشتن و ثبت آموخته ھا مى شـد, قبح نگارش سالمى  مانع بـزرگ رسـیدن جامعـه ا مل  ین عا و ھم

 .مراحل تكمیلى بود
گى آن ھـا, فرايند عصر فتوحات اسالمى فرھنـگ و , رويارويى فرھنگ ھا و تمدن ھاى مختلف و كھنى بود كه در سايه آمیخت

مت . تمدن اسالمى با ھمه ويژگى ھاى بارز خود شكل گرفت سط حكو سالمى و تـا اوا فت ا ھرچند در مراحل نخستین خال
لوم , ھنوز اعتقاد به عدم پذيرش ھر چیز غیر از قرآن و تإكید برقوه حافظه و اجتناب از نگارش, امويان بى اقبالى بسـیارى از ع

اما با گذشت زمان و در پى رشد معرفتى مسلمانان و نیاز مبرم تمـدن نوخاســته اسـالمى بـه آمـوختن و , را فراھم آورده بود
 .مسلمانان ناگزير به روى آوردن به ترجمه و نقل متون گرديدند, رسیدن به سرچشمه ھاى اصلى معرفت و علم

, حـران و انطاكیـه, نصـیبین, )ادسـا(با استقرار خالفت امويان در شام و نزديكى آنان به رومیان و تسلط بر مدارس علمى رھا 
یا گرديـد مت . رفته رفته زمینه ھاى آغاز حركت علمـى مھ شت پـر عظ شنیدن سرگذ با خوانــدن و  موى  خلفـاى نخسـتین ا

 :چنان كه درباره معاويه آورده اند; به تاريخ عالقمند شدند, پیشینیان
تا يك ثلث شب به اخبار و ايام عرب و عجم و ملوك آن ھا و رفتار آنان با رعیت و سیرت شاھان ملل و جنگ ھا و حیله ھـا ... 

نگ ھـا ... و رعیت پرورىشان مى گذشت  ھنوز سه يكى از شب مانده برمى خاست و دفترھايى را كه سرگذشت اخبار و ج
ندن آن , و خدعه ھاى ملوك در آن ثبت بود به خوا ند  ھا بود مى خواست و غالمان مخصوص كه مإمور نگھدارى و قرائـت دفتر

 )7.(مى پرداختند و ھرشب بر بخشى از اخبار و سرگذشت ھا و آثار و انواع سیاست مدارىھا واقف مى شد
تون ) 8(ھمین تمايل وافر به اطالع از اخبار ملوك گذشته ھايى از م يده  يا قرائـت گز موجب شد تا خبرگانى را براى ترجمه و 

يدبن معاويــه , بنابر قول مشھور. تاريخى و پزشكى به دربار دعوت نمايند ھد امـوى بـه خالـدبن يز ) 'ه85م(نخستین ترجمـه ع
مروان) 10(,خالد به دلیل عالقه بسیار به علــم و دانـش) 9.(اختصاص دارد یم آل  به ) 11(حك با پشـتكار فـراوان  فت و  نـام گر

.(پرداخت و به ترجمه متون علمى از زبان يونانى و قبطى به عربى توجھى ويژه مبذول داشت) شیمى(فراگرفتن علم كیمیا 
 )13. ))(در میان بنى امیه مانند خالد زاده نشده است: ((عمربن عبدالعزيز در مورد او مى گويد) 12

. عمربن عبدالعزيز است, از ديگر خلفاى برجسته اموى كه نامى در ترجمه و نقل منابع و يا جمعآورى كتاب از خود برجاى نھاد
لب فراوانـى در منـابع آمـده اســت تاب ھـاى شـام, در مورد اقدامات وى مطا كه او در گنجینــه ك ين  له ا لم , از جم اثـرى از ع

اين اثر ارزشمند و . قديمى به شمار مىآمد) 15(يافت كه از بھترين كناش ھاى) 14(,نوشته قس بن ھارون بن إعین, پزشكى
شد) 17)(ماسرجیس) (16(توسط ماسرجويه, نام داشت) ) Heronبى نظیر كه اھرن گردان  بى بر عـده اى از خلیفـه . به عر

شد, خواستند تا از آن كتاب رونويسى كرده و آن را منتشر نمايند مى  ضى ن سرانجام پافشـارىھاى . اما خلیفه سخت گیر را
بع و نشـر آن را , كتاب را عرضه نمـوده, بسیار آنان خلیفه را وادار نمود تا پس از چھل روز انديشیدن و استخاره كردن اجـازه ط

 )18.(صادر نمايد
تاب سالیان متمادى آثار, اين گونه ترديد و تنگ نظرى خلفاى اموى نسبت به علوم نه ھـا و ك  ارزشمند و نفیسـى را در گنجی

بدالرحمن, با اين توصیف. ھاى آنان متروك باقى نھاد سرجويه) 19(,از میان مترجمان اين عصر مى توان به صالح بن ع ) 20(ما
صطفن قـديم) 23(,تیاذوق) 22(,و پسرش منصور بن سرجون) 21(سرجون بن منصور نان بـن مـتى) 24(,ا بن ق و ) 25(,قیـس 
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 .اشاره كرد) 26(حسان نبطى
 

 نھضت ترجمه در عصر طاليى عباسیان
عه , سقوط خاندان بنى امیه و طلوع اقبال آل عباس دوره جديدى از تحوالت تاريخى فرھنگى و علمى را در تمامى ممالــك تاب

سالم . خالفت اسالمى به دنبال داشت يى ا لم آن را عصـر طال صر االســالم الــذھبى(دوره اى كه اربابان ق یت , )ع دوره مدن
شق بـه مدينـه االسـالم بغـداد و ) 27.(و عصر زرين فرھنگ و تمدن اسالمى نام نھاده اند, اسالمى انتقال مركز خالفت از دم

نى در دربـار خالفـت  كاردان و مستشـاران بـا كفايـت ايرا يران  نزديكى آن به كانون علمى جندى شاپور و حضور بى شائبه وز
به علـم ھان , ادب و فرھنـگ پـرورى, اسالمى و عالقه وافر خلفاى نخستین بنى عبـاس  مى و فرھنگـى ج نھضـت بـزرگ عل

 .اسالم را به بار نشاند
مقابله , به داليل متعدد ھم چون دشوارىھاى عصر استقرار) ' ه136ـ132(ابوالعباس سفاح , اگرچه بنیان گذار خالفت عباسیان

امـا , ھرگز نتوانست به علوم توجھى شايسته مبذول دارد, و كوتاھى عمر خالفتش, با مخالفان و معارضان حكومت نوخاسته
و بـا بنـاى شـھر ) 28(به خوبى بر اريكه قـدرت ســامان گرفـت, به رغم ھمه مشكالت عصر تثبیت) 'ه158ـ136(برادر او منصور 

عالقه و اعتقاد بیش از حد منصور به تنجیـم و . دولتى قدرتمند و كارآمد تشكیل داد, و انتقال مركز خالفت به آن جا) 29(بغداد
از اين رو با فراخوان سرآمدان نجوم . احكام ستارگان و طالع بینى موجب شده بود تا بدون اجازه منجمان به كارى دست نیازد

 .رقم زد) 30(,از ايران و ھند نام خود را به عنوان نخستین خلیفه اى كه منجمان و ستاره شناسان را به دربار فراخواند
بار خالفـت راه يافتنـد در رإس . به دنبال اين نیاز و توجه خلیفه منجمان و آگاھان به علم ستاره شناسى از ايران و ھند بـه در

سى ) 31(از اعاظم و بزرگان خاندان مشھور نوبختى, ))نوبخت منجم((, اين جماعت سرآمدان سـتاره شنا قرار داشت كـه از 
خاب محـل ) 32.(عصر خود محسوب مى شد و داراى زيج ھا و جداول فلكى مشھورى بود منصور در ساختن شھر بغداد و انت

ندان نوبختیـان , فعالیت با نشاط و مھارت وى در كار تنجیم) 33.(بارھا از نظرات نوبخت استفاده نمود, آن به استمرار حضور خا
 )34.(در دربار خلفاى بعدى انجامید

كه ھیإتى از آنـان بـه حضـور ' ه 156در حدود سال ; ستاره شناسان ھندى نیز در دربار منصور آمد و شد داشتند, عالوه براين
جوم و ))(**)سندھند((يكى از آن ھا كتابى به نام , منصور رسیده بودند با خود داشت كه داراى اطالعـات جـامعى در مـورد ن

مود) 35(حساب ھندى بود حاصـل تـالش . و خلیفه يكى از مترجمان طراز اول دربار به نام ابراھیم فزارى را مإمور ترجمـه آن ن
توسط محمدبن موسى خوارزمى خالصه گرديد , كه بعدھا در عصر مإمون) 36))(سند ھند كبیر((ابراھیم كتابى شد با عنوان 

لم , به استناد منـابع) 37.(و تا مدت ھا اساس زيج منجمان اسالمى بود ھاى بسـیارى از ع كه كتـاب  در ھمیـن دوره اسـت 
به . نجوم و احكام مربوط به آن ھا براى عباسیان ترجمه شد توان  مى  صور  بار من سى در از میان مترجمان آثـار سـتاره شنا

ندش محمـد) 38(ابراھیم فزارى لى بـن عیسـى اســطرالبى) 39(و فرز صه ) 40(و ع ين عر ند در ا بس بل كه نـام و آوازه اى 
 .اشاره نمود, داشتند

مود, عالقه و اشتیاق فراوان منصور به كسب معارف جديد عزام ھیـإت , از ايـن رو. او را متوجه مرزھاى خـارجى خالفـت ن بـا ا
رومیان ھـم كتـاب ) 41.(از او خواست تا كتاب ھا و متون قديمى يونانى را براى وى بفرستد, ھايى بلندپايه به دربار قیصر روم

ند) 43(و شايد كتاب مجسطى بطلمیوس) 42(اقلیدس و برخى آثار علوم طبیعى در . را به دربار خالفت اسالمى ارسال نمود
بى , پى اين اقدام بان عر ھا بـه ز خلیفه عده اى از دانشمندان و سرآمدان فن ترجمه را مإمور كرد تا بـه برگـردان ايـن كتـاب 
بى ترجمـه . مبادرت نمايند ثارى بــه عر براى او آ مسعودى معتقد است كه منصور اولین خلیفه اى بود كه از زبان ھاى بیگانه 

 )45.(درحالى كه ابن نديم بر اين باور است كه نخستین ترجمه ھا به امويان اختصاص دارد) 44(;كردند
اين كتاب . نام برد)) كلیله و دمنه((مى توان از كتاب , از نخستین آثارى كه از زبان پھلوى به عربى ترجمه گرديد, در ھر صورت

گردان  ارزشمند از مشھورترين آثار ادبى ھندى است كه در عھد ساسانیان توسط برزويه طبیب از سانسـكريت بــه پھلــوى بر
سند , عالوه بر آن) 47.(آن را از پھلوى به عربى ترجمه نمود, يعنى آغاز عصر ترجمه, و ابن مقفع در اين دوره) 46(,شد كتاب 

مه شـد به عربــى ترج سطى ) 48.(ھند ھم توسط مترجمان عالى رتبه ھندى  نانى چــون مج ثار يو خى آ نار ترجمـه بر در ك
ماطیقى, و كتاب اقلیدس)  49(بطمیوس ھاى ارسـطو و ھـم چنیـن كتــاب ارث ثار )) Arithmeetic) 50(تعدادى از كتاب  و ديگـر آ

 .كھن يونانى نیز به عربى ترجمه شد
شر , بدين سان گارش و ن خالفت منصور عباسى فرصتى مناسب براى مولفان و اربابان قلم بود تا آن چه را كه پیشتر اجازه ن

المغازى و السـیر ((صاحب كتاب )) محمدبن اسحاق((مورخ نامى , از جمله آنان. اكنون به رشته تحرير درآورند, آن را نداشتند
 )51.(مدون و معروف نشده بود, اين كتاب پیش از آن, بنابر اظھار مسعودى. است)) و اخبار المبتدإ

خور , در كنار تالش ھاى بى وقفه محققان علم نجوم و ساير علوم شكى تالشــى در  لم پز تالى ع نیز در اع پزشكان كارآمد 
لم . جورجیس بن بختیشوع از جايگاه وااليى برخوردار بود, در میان پزشكان پركار دربار منصور. اعتنا نمودند یس دارالع او كه رئ

ـ بر او عارض شده و اشتھاى ' ه148به دنبال بیمارى صعب العالج منصور كه پیشتر ـ در در سال , و بیمارستان جندىشاپور بود
مانى وقـار. به دربار خلیفـه راه يافـت, او را به شدت كاھش داده و درد شكم امان او را بريده بود فت, در انـدك ز بان ) 52(,ع ز

فه , آورى يك خلی كمال ادب و مھارت در طبابت بر ھیبت پزشكى نصرانى نزد خلیفه افزود و چیزى نگذشت كه از مالزمـان نزد
او در مدت اقامتش در دربار بغداد كتاب ھاى پزشكى بسیارى را به رشته تحرير درآورد و از آن جا كه به زبان ھاى ) 53.(گرديد

يد, يونانى, سريانى .(فارسى و عربى به خوبى آشنا بود توانست كتاب ھاى طبى يونان باســتان را بـراى خلیفـه ترجمـه نما
, مإمون, ھارون, منصـور(حضور فرزندان و نوادگانش را در دربار شش خلیفه عباسى , حسن سیرت و كاردانى او, مھارت) 54

 )55. (تضمین نمود) واثق و متوكل, معتصم
با اين توصیف شايد بتوان اين ادعا را پذيرفت كه منصور نخستین خلیفه اى بود كه به طور رسمى به نقل و ترجمه متون كھن 

مى كـه منصـور آغـاز . اگر چه اين امر غالبا در دو زمینه طب و نجوم خالصه مى شـد, علمى توجه كرد ند نھضـت عل مه رو ادا
اختالفات مذھبى به ھمراه درگیرىھـاى . دنبال شد) 'ه169ـ158(كرده بود ھم چنان با فرازونشیب ھايى جدى در عصر مھدى 

سرزمین ) 56(دينى و گفت وگوھاى جدلى متكلمان شه ھـاى مـذھبى  فوذ و رواج اندي يد در نتیجـه ن در اين عصر كه بى ترد
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 .نشاطى تازه به اين نھضت بخشید, ھاى تابعه خالفت عباسى بروز كرده بود
ھا ين سـرزمین  ثار فكـرى و فلسـفى ا يژه ايـران و روم, با ترجمه بسیارى از آ يد كالمـى, بو مجـادالت و , بازار نشـر آرا و عقا

متكلمان و محققان را از اقصى نقاط به دربار دعوت نمـوده و , مناظرات فرقه اى گرم تر گرديد و ھمین امر موجب شد تا خلیفه
يد نديق تشـويق نما كه ) 57.(آنان را به تإلیف كتاب ھاى ضد ز یق  یب نــام او بــه عنـوان نخسـتین خلیفـه اھـل تحق بـدين ترت
عم و ) 58.(رقم خورد, متكلمین را براى تصنیف آثار كالمى ترغیب مى نمود به تن ھدى  اما از آن جا كه بخش عمده حكومت م

, ھرگز فرصتى نیافت تا بتواند طرحى را كه پدرش در انداخته بود, بذل و بخشش و افزودن به تجمالت گذشت, خوش گذرانى
شوب و ) 'ه170ـ169(اما دوره يك ساله , موسى الھادى به خالفت رسید, با مرگ او. به غايت رساند مه در آ حكومت او نیز ھ

لیكن حكومت طوالنى ھارون الرشـید . وى نتوانست كمك مفیدى به جريان نھضت ترجمه نمايد, از اين رو; التھاب سپرى شد
بود, فرصتى مناسب براى انجام فعالیت ھاى فرھنگى ايجاد نمود) 'ه193ـ170( . ھرچند او میراث دار خالفتى از ھم گسیخته 

به , چنان كه ممالك تابعه يكى پس از ديگرى دچار بحران شده و اين بحران ھا در برخى نواحى سالمى را  حاكمیت خالفت ا
شرايط دشـوار و آشـفته اى را , ايران به عنوان وسیع ترين سرزمین تابعه خالفت اسـالمى, براى نمونه; مخاطره انداخته بود

نیز مرزھـاى شـمالى  سیان فرصـت طلـب  ند و بیزان لزل بود ھم پیوسـته در تز سالمى  مى گذراند و مغرب نشینان خالفت ا
 .حكومت اسالمى را تھديد مى كردند

شم برمكیــان بـود, به رغم ھمه اين مشكالت ستگان و خبرگـانى چـون خانـدان محت شده شاي ) 59(,خلیفه مقتدر كه تربیت 
خیلى زود بر مشكالت فائق آمد و به مدد خوش فكرى خود ھمه آشوب ھا و ھیجان ھاى سرزمین ھاى تابعه را خاتمه داد و 

ند باز گردا به مستشـاران بـا كفايـت و .  بار ديگر آرامش و صلح را به ھمه مرزھاى داخلى و خارجى  حضـور فعـال و ھمـه جان
دوره اى كه نزد محققان به عصـر . رايزنان با درايت ايرانى يكى از درخشان ترين ادوار تاريخى خالفت اسالمى را به وجود آورد

.(و روزگار پرنعمت مملكت اسالمى موسـوم اسـت) 60(,عصر زرين فرھنگ و تمدن اسالمى, )عصر االسالم الذھبى(طاليى 
مور فرھنگـى و علمـى اسـت) 62(,خزانه آكنده از ثروت) 61 كه الزمـه انجـام ا قدرت  شى از تمركـز  جود , صلح و آرامـش نا و

در اندك زمانى پايتخت خالفت بغداد را بـه شــھر ) 63(,برمكیان باذوق و صاحب درايت كه خود آمیزه اى از فرھنگ و ادب بودند
نق و رفـاه عمومـى. مبدل نمود) 64(افسانه ھاى ھزار و يك شب )) ايـام عـروس((ايـن عصـر را , تا جايى كه مردم به دلیل رو

 )65.(نامیده اند
من ھـاى پررونـق علـم و ادب, او از سويى درھاى گشوده دارالعلم بغداد مى, محفل ھا و انج عظ و مجـادالت عل , مجـالس و

شك . فرھیختگان بى شمارى را به سوى مركز خالفت جلب و جذب نمود به دنبال حضور بى شائبه اين دانشمندان كـه بـى 
ھاى بـى وقفـه برمكیـان كـه خـود از , بھـره منـد بودنـد) 66(از حمايت ھاى ھمه جانبه خلیفه علم دوست مراه تـالش  بـه ھ

 .جريان ترجمه شتابى تازه گرفت) 67(,طرفداران سرسخت نھضت علمى به شمار مىآمدند
عالقه مندى ايشان به كتاب ھاى علمى پیشینیان افزايش يافت و , با شكوفايى اذھان عمومى و توجه مردم به علوم و فنون

ھمو بعدھا متإثر از افكار پزشـكان . البته خلیفه ھارون الرشید نیز خود از شیفتگان تاريخ ملوك و اكاسره و اخبار گذشتگان بود
سوب مـى شــدند و از حكمـت ھـم بھـره اى  و دانشمندان مقرب دربار خالفت كه عمده از دوست داران منطق و فلسفه مح

مى. به منطق و فلسفه عالقه مند شد, داشتند سرزمین ھـاى فتـح ,  از اين رو خلیفه در پى كسب آثـار عل فرمـان داد تـا در 
قره , براى نمونه; به بغداد منتقل نمايند, ھر كتابى يافت مى شد, شده و يا ممالك تابعه يه و آن تح عمور در ) آنكـارا(پـس از ف

ند, آسیاى صغیر نابن ماســويه, و ھـارون) 68(كتاب ھاى بى شمارى به دست آمـد كـه ھمگـى را بـه بغـداد منتقـل كرد , يوح
مود مى ) 69.(پزشك و مترجم دربار را براى ترجمه آن ھـا مـإمور ن يد  سب معـارف جد به ك ھارون  قه  سیوطى در مـورد عال

 )70.))(نمى شناسم ملكى را كه فقط در كسب علم سفر كند بجز رشید: ((نويسد
. حضور مترجمان خبره و كارآمد را در دربار ضرورى مى نمود, اين سیاست خلیفه مبنى بر جمعآورى كتاب از زبان ھاى مختلف

نى, مقدمات مھاجرت پزشكان, در پى احساس اين نیاز اساسى فت , متكلمان و اديبــان ايرا به مركـز خال ھنـدى و سـريانى 
یل بـى شـمار. آشنايان و دانايان به فن ترجمه به نقل و ترجمه اين آثار مبادرت نمودند. فراھم شد نى , در میـان ايـن خ نخبگا

اين خبرگان از جانب خلیفه با میـل باطنــى , در بسیارى از موارد. و حنین ابن اسحاق حضور داشتند) 71(چون يوحنان ماسويه
بار مىآوردنـد, به سفرھاى دور و دراز رفته ) 72.(كتاب ھا و آثار كھن مورد نیاز جامعه علمى آن روز را يافته و براى ترجمه به در

بود, نتیجه قطعى اين سیاست خلیفه به . رونق علمى مركز خالفـت اسـالمى  مى توانسـت از جاذ ین عامـل اساســى  ھم
چه در . ھايى باشد كه جمع زيادى از دانشمندان خواھان علم و حكمـت را بـه دربـار بغـداد رھنمـون سـازد امـا بـى شــك آن 

تاد گشـاده دسـتى خلیفـه در پرداخـت , ماندگارى و ترغیب و تشويق خبرگان ترجمه براى ممارست بیشتر و مستمر موثـر اف
ین موضـوع به كسـب علـم, عطايا و ھداياى گران قیمت به مترجمان بود و شايد ھم مان  قه محققـان و مترج از , در كنـار عال

شد . عوامل مھم و تعیین كننده جلب و جذب و ماندگارى دانشمندان ـ حتى به صورت خاندانى ـ در دربار خالفـت اسـالمى با
طور , خاندان بختیشوع و يا خاندان نوبخت, براى نمونه ند كـه ب خاندان حنین و خاندان شاكر از خدمتگزاران دربار عباسیان بود

فا  صر اي ين ع مى را در نھضـت ترجمـه و اعتـالى علمـى ا باس ماندنـد و نقـش مھ مستمر چند نسل در كنار خلفاى بـنى ع
 .نمودند

كه از ) 73(به ھمـراه رواج كاغـذ, پس از زمانى كوتاه وجود انبوه كتاب ھاى گسیل شده به مركز خالفت, بنابر آن چه گذشت
كه رونويسـان ,  مھم ترين پديده ھاى اين عصر به شمار مىآيد و به دنبال آن ساخان و (ترجمـه ھـا و نسـخه ھـاى متعـددى  ن

از اين رو كتابخانــه اى عمومـى . تإسیس مكانى براى حفظ و نگھدارى آن ھا را ضرورى نمود, از آن ھا تھیه مى كردند) وراقان
ثار ) 74(بنیان نھاده شد)) بیت الحكمه((در مكانى فراخ با درھاى گشوده و اتاق ھايى مملو از كتاب به نام  تا عالوه بر حفظ آ

اگرچه ھنوز میان محققان براى معرفى نخستین موسس . جايگاه مناسبى براى مطالعه محققان و طالبان علم باشد, مكتوب
ھارون , اما بنابر شواھد و قراين موجود, آن اختالف نظر وجود دارد نخستین گام ھاى بنیان اين موسسه بزرگ علمى در عھد 

بزرگ ) 75(برداشته شد ستان  ستین فرھنگ به عنـوان نخ و بعدھا در عصر مإمون با بذل عنايت وى و تالش صاحبان انديشـه 
 .علمى طراز اول جھان اسالم مشھور گشت

, بلكه وضعیت اقتصـادى, نه تنھا خالفت اسالمى را به لحاظ سیاسى دچار بحران نمود) 'ه193(مرگ ناگھانى ھارون در توس 
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بخشى از اين نابسامانى و آشفتگى ھا محصول ترديد خلیفه در واپسـین . فرھنگى و اجتماعى ممالك تابعه را نیز مختل كرد
ثان خالفـت . سال ھاى خالفت وى براى تعیین جانشین بود یان وار براى كسـب قـدرت م به نـزاع خانـدانى  نتیجه اين ترديـد 

شخصیتى كه با پشتیبانى و رايزنى ھاى وزير ايرانـى ; نبود, خلیفه مقتدر عباسى, فاتح اين رقابت كسى جز مإمون. انجامید
نار زده) 77(ـ رياست بر ديوان قلم و شمشیر) 76(فضل بن سھل ذوالرياستین, خود بى , ـ توانست رقیبـان را ك چـون فـاتحى 

 .رقیب بر مسند خالفت تكیه زند
) 78(,علم دوستى, دور انديشى, گشاده دستى, سیاست ھاى خاص مإمون به ھمراه ويژگى ھاى بارزى چون خوش فكرى

سده , تحمآلراى مخالف و تسامح در پذيرش افكار ديگران, فرھنگ پرورى دوره اى درخشان و كم نظـیر را در تـاريخ اسـالم در 
مان دانشـمندان و ) 79(نكته قابل توجه حكومت چندين ساله وى در خطه دانش پرور مرو. ھاى نخستین به وجود آورد و در دا

توجه كامل او به ) 81(,از مداين به مرو برده بود) 80(كه يزدگرد سوم, فضالى اين سامان و دست يابى به كتابخانه ساسانیان
كى از , علوم مختلف بود و البته ھرگز نبايستى آموزه ھاى او از محضر على بن موسى الرضا را ناديده گرفـت خود ي ين  چـه ا

 .مھم ترين موضوعاتى بود كه مى توانست در بینش باز خلیفه موثر باشد
شود سیان گ كوين مذھـب . بازگشت مإمون به بغداد فصلى نوين در تاريخ عبا با ت فه بغـداد ھـم زمـان  حضـور وى در دارالخال

مى بخشـید, اجتھادى شیعه و رواج مكتب فكرى و كالمى معتزله به جريـان عل حاكم بـر مركـز . رونقى تـازه  شرايط موجــود 
مإمون را به سوى گرايش ھاى معتزلى رھنمون ساخت و چیزى نگذشت كه به مدد مطالعات پیشین او در , خالفت اسالمى

از طرفداران , فلسفى و كالمى دوچندان شد و در نتیجه, عالقه مندى وى به مباحث علمى, مرو پیرامون موضوع رإى و قیاس
دانايان , در پرتو اين تمايل ھا به گردآورى علما و متكلمان و فراخوان آگاھان به زبان عربى) 82.(سرسخت مكتب اعتزال گرديد

يى را در كالبـد ) 83(به فلسفه و علوم اوائل از اقصى نقاط مبادرت نمود و بدين وسیله روح تازه اى از كمال طلــبى و علـم جو
 :مسعودى در اين باره آورده است. جامعه اسالمى دمید

مى نگريسـت و ] مإمون[ كام و قضـاياى نجـوم  شتند در اح گران در او دا بن سـھل و دي در آغاز كار به علت نفوذى كـه فضـل 
فت و بـه خوانـدن كتـاب ھـاى گذشـته  چون اردشـیر و ديگـران را گر سانى  تسلیم مقتضیات آن بود و روش شاھان قديم سا
عراق  كوشید و مطالعه بسیار كرد و مطالب آن را دانست و وقتى كار فضل بن سھل چنان شد كه معروف است و مإمون بـه 

جدلیان معـروف , آمد از اين ھمه روى گرداند و به توحید و وعد و وعید اعتقاد پیدا كرد و با متكلمان نشست و بسـیار كـس از 
و ديگران كه موافق يا مخالف آن ھا بودند به ) 85(و ابواسحاق ابراھیم بن سیار نظام) 84(چون ابوھذيل محمدبن ھذيل عالف

يات بیـاورد و مقـررى داد و مـردم بـه تحقیـق و نظـر  وى تقرب يافتند و فقیھان و اديبان به مجلس او نشستند و آن ھا را از وال
 )86.(راغب شدند و بحث و جدل آموختند و ھرگروه كتاب ھا در تإيید مذھب و گفتار خويش تإلیف كردند

گى و , با توسعه فضاى باز فرھنگى آمیخته با تسامح مذھبى يد و اظھـار نظرھـاى فرھن نه ھـاى ابــراز عقا فـراھم آمـدن زمی
مذھبى به ھمراه رواج روحیه خردگرايى و آزاد انديشى و شكوفايى شخصیت انسانى در محیطى مناسب و پرجنب وجـوش 

ضله بـا ھمـه , علمى و فرھنگى كه البته رونق اقتصادى نیز بدان دامن مى زد نه اى فا بغداد به دارالعلمى افسـانه اى و مدي
ھركس بغـداد را نديــده نــه : ((تا آن جا كه شافعى در اواخر قرن دوم درباره آن مى نويسد, ويژگى ھاى خاص خود مبدل شد

 )87)).(جھان را ديده است و نه مردم جھان را
يه , گرايش ھاى اعتزالى خلیفه و رونق مجالس علمى و فلسفى ترجمه و تإلیف كتاب ھاى بى شمارى را در رد يا اثبات نظر

شبھات وارد شـده بــه . ھا و آراى طرفین مخالف يا موافق در پى داشت شايد ھجـوم  له و  یت آراى معتز براى تثب خلیفه نیز 
ھرچنـد . جمع آورى شده و به عربى ترجمه شوند, فرمان داد تا بسیارى از تإلیفات فلسفى بويژه آثار ارسطو, عقايد اسالمى
با ارسـطو طـالیس مـى داننـد,  برخى از منابع ھم صـحبتى وى  امـا ) 88(,دلیل اين اقدام و توجه او را خواب مشھور مإمون و 

ين راه , ھرچه كه باشد شكى نیست كه خلیفه در ترجمه كتاب ھاى فالسفه يونان تالش قابل توجھى مبـذول داشــت و در ا
مى ) 89.(از ھیچ بخششى دريغ نكرد مه شــده طـال  سید كـه ھـم وزن كتـاب ترج گاھى گشاده دستى وى به حدى مى ر

آثار كھن عالوه بر جذب ) 91(بى ترديد ھمین سیاست گشاده دستى و بخشش ھدايا به دانشوران و مترجمان) 90.(بخشید
 )92.(سبب ماندگارى ايشان در بیت الحكمه مى شد, آنان به دربار خالفت

شت, دربارىھا, ناگفته پیداست كه اين رفتار مإمون تإثیر مستقیمى بر اطرافیان (;ثروتمندان و صاحب نفوذان دولت عباسى دا
ھن پزشـكى) 93 ند و بـا تكريـم , چه آن ھا نیز به تبع خلیفه به ترجمه كتـاب ھـاى ك سفه عالقـه نشـان مـى داد جوم و فل ن

شیدند, دانشمندان و ايجاد شرايط مطلوب براى محققان و مترجمـان شترى مـى بخ . بـه حركـت و نشـاط علمـى سـرعت بی
سريانى و ھنــدى , يونانى, ايرانى, ھمین امر موجب تشديد روند مھاجرت مترجمان چیره دست و دانايان زبان و ادبیات عربى

زيرا آزادى انديشه و تسامح ظاھرى خلیفه نسبت به ساير , اما اين روند چندان به طول نیانجامید. به دارالعلم بغداد شده بود
صابئین و برھمن ھا در مركز خالفـت اسـالمى دامـن , زرتشتیان, يعقوبیان, عقايد كه تا حدود زيادى به حضور فعال نسطوريان

با سیطره كامل معتزله و تبعیت محض خلیفه از آراى آنان به پايان رسید و سرفصل نوينى در تاريخ اين عھـد گشـوده , زده بود
شد, به عبارتى. شد مجـالس منـاظرات علمـى بـا حضـور انديشـمندان ; از اين دوره به بعد ظواھر افول نھضت ترجمه نمايان 

بود, ھرجا محفل گفتگو يا نشستى آزاد منعقد مى شد; معتزله اداره مى شد ترين ابـزار معتزلـه  كه از مھــم  پـیروز و , جدل 
 )94.(كامیاب عرصه مجادالت و مناظرات علمى بود

سرزمین ھـا , با ھمه اين مطالب از آن جا كه تجھیز كتابخانه بیت الحكمه و دست يابى به كتاب ھاى ارزشمند علمى ســاير 
مان ســرزمین ھـاى روم, در سرلوحه سیاست مإمون قرار داشت سران و حاك براى  ) 96(,قـبرس) 95(,با ارسال نامه ھـايى 

ھرچنـد . از آن ھا خواست تا كتاب ھاى قديمى بويژه آثار فلسفى را بـراى او ارسـال دارنـد, و خراسان) 97)(سیسیل(صقلیه 
فت , گاھى مقاومت ھايى از سوى حاكمان اين سرزمین ھا صورت مى گرفت يت كتـاب ھـاى زيـادى بــه دربـار خال اما در نھا

سید) 99(و از خراسان صد بار شتر كتاب) 98(از روم حدود پنج بار شتر كتاب, به عنوان مثال; بغداد گسیل شد در . به بغـداد ر
و ھم چنین آثارى از طب و نجوم و ھندسه ) 100(كتاب ھاى فلسفى مشاھیر يونان باستان, میان كتاب ھاى اھدايى رومیان

يوحنابن بطريــق و , خلیفه نیز بھترين مترجمان دربار چون حجاج بن يوسف بن مطر. وجود داشت) 101(از جمله كتاب اقلديس
 )102.(حنین بن اسحاق را مإمور ترجمه آن ھا كرد
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مى بیگانگـان سیارى از محققـان بـراى , با ورود اين آثار نفیس و ارزشمند به مركز خالفت و آشنايى دانشمندان با ذخاير عل ب
ند شتند دســت ياب چه در نظـر دا به آن  يوحنابـن . يافتن ساير كتاب ھاى كھن راھى سرزمین ھاى دوردست شدند تــا خـود 

قفطى در تإيید اين مطلب آورده . در سرلوحه اين جماعت بودند) 105(و قسط ابن لوقا) 104(و حنین بن اسحاق)  103(بطريق
ته : ((است تا رف بعد از اين ساير مردم به جستجوى امثال آن كتب افتادند و ھر يك به وسیلتى چیزى از آن به دست آوردنــد 

 )106.))(رفته قدر كثیرى از آن كتب در بالد اسالم شايع گرديد
یش نھـاد  نق بیـش از پ به رو سیاست جمعآورى كتب و آثار علمى از اقصى نقاط و گردآورى مجموعه ھاى اھدايى حاكمـان 

مه , میراث فرھنگى يونانیان. علمى و تحقیقاتى بیت الحكمه انجامید مد و بــا ترج ايرانیان و ھنديان و سريانى ھا يك جا گرد آ
حول علمـى , و با توجه به سیاست خلیفه مبنى بر تشويق و ترغیب مردم براى مطالعه آثار ترجمه شـده, بسیارى از آن ھا ت

بان عربـى. عمیقى در جامعه اسالمى پديد آمد به ز ين آثـار و ترجمـه آن ھـا  سائل و , يكى از مھم ترين نتايج ورود ا جاد م اي
به دنبـال چنیــن . سواالت زيادى در اذھان عامه مردم بود كه البته حضور دانشمندان ساير اديان نیز براين موضوع دامن مى زد

لس . بازار مجالس علمى و مناظرات فلسفى گرم تر شد, شرايطى ين گونـه مجا قش فعـالى را در برپـايى ا خلیفه خود نیز ن
مان را , برعھده داشت قان و متكل تا آن جا كه ھر ھفته روزھاى سه شنبه مجلس مناطرات فلسفى مىآراست و علما و محق

به منـاظره و گفتگـو بنشـینند خى محققـان) 107.(دعوت مى كرد تا در حضور او  ين گونــه , بر مشـوق مـإمون در راه انـدازى ا
طراز اول, ابوھذيل محمدبن ھذيل عالف, مجالس مناظره را استاد وى شھورترين ) 108.(مـى داننـد, از معتزلیان  وى كــه از م

يادى از , جدلیان عصر مإمون به شمار مىآيد داراى بھترين مجالس مناظرات فلسفى بود و در اين مجالس توانسته بود تعداد ز
 )109.(پیروان مذاھب ديگر را به دين اسالم دعوت نمايد

يد اسـت شك و ترد بق , البته در اين كه مشوق اصلى مإمون در راه اندازى چنین مجالسى ابوھذيل بوده است جاى  يرا ط ز
مت در نیشـابور و مـرو بـه تشـكیل , مجالس علمى مإمون سابقه اى طوالنى داشت, اسناد موجود چـه او بیشـتر ھنگـام اقا

گاھى در اين مجالس على بن موسى الرضا نیز شركت مى جست و : آورده اند كه) 110.(چنین مجالسى مبادرت نموده بود
 )111.(ثنويه و زنادقه به بحث و گفتگو مى نشست, با نمايندگان نصارا

سالمى, شايان ذكر است كه اين مناظرات تنھا اختصاص به خلیفه و دربار وى نداشت مه جـاى جامعـه ا كه ھ از مسـجد , بل
به . مى توانست محلى براى گفت وگوھاى علمى و مناظرات جدلى باشد, گرفته تا بازار ين مجـالس  ضور در ا گاه اھمیت ح

ند كـه, بـه عنـوان مثـال; حدى مى رسید كه برخى مسائل عاطفى دانش پژوھان را نیز تحت الشـعاع قـرار مـى داد : آورده ا
ست از درس , كسى را گفت تا به خاكش بسپارد, دانشجويى فرزندى دلبند را از دست داد(( يك نش كه مبـادا  از ترس ايـن 

 . ))استاد و بھره گیرى از محضر او را از دست بدھد
يكى از مھم ترين نتايج ورود انديشه ھا به عالم اسـالم و . بديھى است ثمره مھم چنین عصرى اعتالى انديشه اسالمى بود

مان مجھـز بـه منطـق و . پیدايش و رواج علم كالم بود, تالش و مساعى معتزلیان و مناظرات آنان با مخالفان پس متكل از اين 
لوم عقلــى مـى , استدالل و دلگرم به حمايت ھاى خلیفه در عرصه مناظرات و انجمن ھاى علمى حاضـر شـده و بـه نشـر ع

يى , بدين گونه آن چه را كه منصور و ھارون آغاز كرده بودند. پرداختند سانید و عصـر طال به انجـام ر مإمون با شور و اشــتیاق 
 .ترجمه و تإلیف در عھد او به بار نشست

در حالى سـپرى گرديـد كـه رقابـت ) 'ه227ـ218(با مرگ مإمون از شتاب رو به رشد نھضت ترجمه كاسته شد و عصر معتصم 
جود حضـور بسـیارى از مترجمـان . عناصر ترك نژاد با صاحب نفوذان ايرانى و عرب عرصه را بر دانشمندان تنگ نموده بــود بـا و

از ) 112(بى تدبیرىھاى متعصم و عدم رغبت او به علــم. بیت الحكمه ديگر رونق روزگار مإمون را نداشت, طراز اول در اين عصر
ست, از ديگر سوى) 113(و انتقال مركز خالفت به سامرا, يك سو نخسـتین بازتـاب . تا حدود زيادى از شكوه دارالعلم بغداد كا

بان نھضــت علمـى بـه . آشفتگى ھاى اين عصر در نھضت ترجمه متجلى گشت چراغ تا از اين دوره به بعد تا عصر متوكل كه 
افول اقبال . بسیارى از دانشمندان به اقصى نقاط مھاجرت نمودند و كانون فرھنگ بغداد از ھم پاشیده شد, خاموشى گرايید

و دربار فاطمیـان مصـر ) 114(قرطبه, اندلس, آل بويه, رونق ساير مراكز علمى جھان اسالم چون دربار سامانیان, علمى بغداد
ين كـه . ھم نتوانست مشكل انحطاط علمى بغداد را حل نمايد) 'ه232ـ227(حكومت كوتاه واثق ) 115.(را به دنبال داشت تا ا

سنى. حكومت به متوكل عباسى رسید به مـدد ,به رغم ھمه سختگیرىھا و تعصبات مذھبى خلیفه  یت الحكمـه  بـار ديگـر ب
 .مترجمان عالى رتبه اى چون حنین بن اسحاق و فرزندان و شاگردانش حیاتى دوباره يافت

صر وى را دوره بھتريـن , اگر چه آثار انحطاط علمى در دوره متوكل به خوبى قابل تشخیص است اما بنابرداليلى شايد بتوان ع
ند و , و منسجم ترين ترجمه ھا دانست سیده بود مال ر زيرا كارآموزان ترجمه و مترجمین نوپاى عصر مإمون در اين دوره بـه ك

قى  تاھى رون مدت كو براى  ترجمه ھاى بسیار خوبى به بازار علم عرضه مى كردند و ھم اينان فرھنگستان بیت الحكمـه را 
 .قابل توجه بخشیدند

و مجازات مجريان و كسانى كه در اين امر , از يك سو, سیاست نادرست و ممانعت از راه اندازى مجالس مناظره, با اين وجود
طراز اول , عالوه بر درھم پیچیدن طومار عصر آزاد انديشى مإمون, از سوى ديگر, تالش مى نمودند مان  موجبات رنجش مترج

صر , ھمین امر به ھمراه ساير عوامـل سیاسـى) 116.(و يا مھاجرت آنان از مركز خالفت را فراھم آورد فرھنگـى كـه مـیراث ع
 .اركان فرھنگى جامعه اسالمى را سست نمود و عصر طاليى نھضت علمى اسالمى به خاموشى گرايید, معتصم بود

 
 معرفى ادوار نھضت ترجمه در عصر عباسیان

سه دوره. سیر تحول نھضت علمى عصر عباسیان را به سه دوره تقسیم نموده اند, بیشتر محققان تنھـا عصـر , در میان اين 
يى اســالم موسـوم گشـت, ھارون و مإمون عباسى بود كه به دلیل ويژگى ھاى خاص خود عصـرى كـه در آن . به عصـر طال

به  توب پیشـینیان  جھشى عظیم براى انتقال علوم از ديگر ممالك به جھان اسالم صورت گرفـت و بخـش عظیمـى از آثـار مك
مى حضـور . شرح و تفسیر گرديد, زبان ھاى سريانى و عربى ترجمه يان نھضـت عل تدا در جر سرآمدان ايـن نھضـت كـه از اب

خى خلفـاى نـااليق كـه , داشتند عمده تا پايان عصر متوكل به حیات علمى خود ادامه دادند و با مرگ آنان و روى كار آمـدن بر
 :با اين توصیف سه دوره سابق الذكر عبارتنداز. جريان عظیم علمى رو به افول نھاد, شايد توجھى به پیشبرد علوم نداشتند
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با توجه به شرايط خاص . ختم مى شود) 'ه 193تا  136از سال (از خالفت منصور آغاز و به وفات ھارون الرشید : دوره نخست
شد ين عصـر . اين دوره مى توان ادعا نمود كه نخستین گام ھاى نھضت ترجمه در اين عصر برداشته  ھاى ا كى از ويژگـى  ي

فا بـه تنجیـم, حضور بى شائبه پزشكان یش خل , پزشـكى, منجمان و برخى اديبان در دربار خالفت اسالمى و توجه بیش از پ
شده انـد. قصص و سیر اسـت, سیاست ين دوره ترجمـه  ثارى كـه در ا جوم,  از ايـن رو غالـب آ لم ن به ع بوط  شكى و , مر پز

 .جالینوس و آثار ھندى و ايرانى بسیارى به عربى ترجمه گرديد, كتاب ھاى بقراط, در اين میان. سیرالملوك بود
 

 :طبقه اول مترجمان برجسته در اين عصر عبارتنداز
مآوران علـم , طالع بینى و پیشگويى, در پى عالقه و اعتقاد منصور به تنجیم: نوبخت منجم خاندان نوبخت كه از سرآمدان و نا

یت خوبـى در دربـار برخـوردار ) نوبخت(وى , نجوم بودند به دربار خالفت راه يافتند و در اندك زمانى سھل از موقع و پسرش ابو
ند, نام اصلى ابوسھل. شدند سھل برگردا كه آورده ) 117.(طیما ذاه ماباذار خسرو ابھشاذ بود و منصور نام او را بـه ابو چنـان 

ختى ھـم چـون ديگـر خانـدان ھـاى ) 118.(از مشاوره نوبخت كمال بھره را برد, منصور ھنگام بناى شھر بغداد, اند خاندان نوب
به  ھاى بسـیارى را از فارســى  تاب  ئه كردنــد و ك ھى ارا ايرانى به قدر سھم خويش در نھضت ترجمه خدمت ھاى قابل توج

 )119.(عربى ترجمه نمودند
يد. يكى از برجسته ترين چھره ھاى ايرانى در نھضت ترجمه است): روزبه(عبدهللا بن مقفع  اول : ((قفطى در مورد او مى گو

قى ارسـطو ) 120)).(كسى است در ملت اسالمیه كه ھمت بر ترجمه كتـب منطقیـه گماشـت ھاى منط تاب  وى ترجمـه ك
سبت داده اسـت) تحلیل قیاس(بارى ارمنیاس و انولوطیقا , )مقوالت عشر(قاطیغورياس : يعنى بن مقفـع ن به ا بـا ) 121. (را 

يده گرفـت) 122(,وجود شبھاتى كه در انتساب اين ترجمه ھا به ابن مقفع وجود دارد . ھرگز نبايستى توانايى ھـاى وى را ناد
ست شیده نی مى پو یچ اھـل عل بر ھ صیبعه . تسلط او به زبان پھلوى و كارآمدى وى در امر ترجمه به زبان عربى  بى ا ابـن ا

 )123.(ترجمه ھاى او را ستوده و آن ھا را نزديك به اصل مى داند
است كه از مشھورترين كتاب ھاى ھندى ) كلیگ و دمنگ) (124(كتاب كلیله و دمنه, از میان برجسته ترين آثار ادبى اين عصر

يه طبیـب از سانسـكريت بـه پھلـوى . به زبان سانسكريت به شمار مىآيد سط برزو سانیان تو اين كتاب كه پیشتر در عھد سا
يژه , عالقه برمكیـان. توسط ابن مقفع از پھلوى به عربى ترجمه شد,  در آغاز عصر نخست نھضت علمى, برگردان شده بود بو

به , جعفر و يحیى بن خالد به حفظ محتويات اين كتاب موجب شد تا ابان بن عبدالحمید بن الحق ترجمه عربـى ابــن مقفـع را 
ين , عـالوه بـر ايـن. و با اھداى آن به جعفر برمكى يك صد درھم جايزه بگیرد) 125(شعر تنظیم نمايد بت ا بن خالــد با حیى  ي

طا نمـود جايزه اع ظوم داراى چھـارده ) 126.(اقدام به او سیزده ھزار دينار و فضل بن يحیى به او پنج ھزار دينار  تاب من ايـن ك
ترجمه گران مايه ابن مقفع بـه عنــوان نمونـه اى عـالى از ) 128.(كه در مدت سى ماه به نظم درآمد) 127(ھزار بیت شعر بود

 .ادبیات كھن تا به امروز در مدارس جھان تدريس مى شود
كه شـرح حـال . از پھلوى به عربى اســت)) خداينامه((ترجمه , از ديگر آثار اين مترجم ايرانى تاب  ين ك بـا توجـه بـه موضـوع ا

, مزدك, ترجمه كتاب ھاى ديگرى چون آيین نامه, عالوه بر اين. نام گرفت)) سیر ملوك العجم((, ترجمه آن, شاھان ايرانى بود
 )129.(االدب الكبیر و االدب الصغیر و الیتیمیه نیز به او منسوب است, التاج فى سیره انوشیروان

بود, رئیس بیمارستان و دارالعلم جندى شاپور): 'ه152ـ148(جورجیس بن بختیشوع  سى  صور عبا .(پزشك و مترجم دربار من
صلى تكـوين و تكامـل ) 131(به بركت حضور طوالنى مدت وى و فرزندان و نوادگانش) 130 در دربار خالفت عباسـى مقـدمات ا

كه آثـار پزشــكى , علم پزشكى و ھم چنین نخستین مراحل نھضت ترجمه فراھم آمد سى اسـت  زيرا جورجیس نخستین ك
 )132.(يونانى را به سريانى ترجمه نمود

ختراع ) 133.(از منجمان و مترجمان دربار منصور بود: ابواسحاق ابراھیم بن حبیب فزارى نام و آوازه بلند وى بیشتر به ســبب ا
 )134.(چنان كه ابن نديم وى را نخستین مخترع اسطرالب در اسالم معرفى نموده است; تجھیزات نجومى بود

غداد آمـد: تئوفیل منجم گاھى كـافى او بــه . از مارونیان جبل عامل بود و در عھـد مھـدى بـه ب بان يونـانى و آ سلط وى بـه ز ت
 )135.(پیچیدگى ھاى زبان عربى موجب شد تا كتاب ھاى بسیارى را در نھايت فصاحت از يونانى به سريانى ترجمه نمايد

ست: يوحنا بن ماسويه نصرانى نژاد ا سريانى  گى . از قديمى ترين و مشھورترين دانشـمندان  نیز ويژ مھـارت در پزشـكى و 
كل, موجب شد تا در دربار خلفاى عباسى) 'ه234م(ھاى فردى او به مدد عمر طوالنى وى  يى , از رشـید تــا متو از اقبـال باال

عھده دار امر ترجمه بیشـتر كتـاب ھايـى , به دلیل آگاھى و تسلط يوحنا به زبان ھاى يونانى و سريانى) 136.(برخوردار شود
سید مقـام و . شـد, كه از فتح عموريه و آنقره و برخى از نواحى آسیاى صغیر و سرزمین روم به مركز خالفت اسالمى مـى ر

ضمن دارا بـودن مشـاغل متعـدد علمـى, اعتبار يوحنا نزد ھارون بسیار زياد بود كه وى  ھده دار منصـب , تا حدى  مـدت ھـا ع
كه , براساس گزارش منابع) 137.(رياست درالترجمه دربار بود محافل علمى يوحنا از كھن ترين مجالس بحث و مناظراتى بود 

با , صاحبان انديشه و حكمت, فیلسوفان, متكلمان. از ھمه اصناف و طبقات در آن گرد مىآمدند منجمان و پزشكان عالى رتبــه 
ند یت الحكمـه) 138.(افتخار در اين انجمن علمى شركت جسته و به بحث و گفتگو مـى پرداخت ضور پرثمـر او در ب صل ح , حا

ند قدامات ) 139.(ترجمه و تإلیف كتاب ھاى بى شمارى بود كه منابع موجود اسامى تعداد زيادى از آن ھا را ثبت كـرده ا امـا ا
بلكه او با ھمت بسیار به تربیت شاگردانى چون حنین بن اسحاق پرداخت , علمى و فرھنگى او به ھمین مقدار خالصه نشد

 .كه بعدھا ھريك منشإ خدمات مھمى در نھضت ترجمه شدند
وى مـدت ھـا در . از نزديكان و مالزمان دربار برمكیان بـود, معروف به شعوبى, يا غیالن بن حسن الوراق, عالن: عالن شعوبى

شغول بـود, بیت الحكمه ھارون و سپس مإمون عالقـه و تخصـص او ) 140.(به امر خطـیر نسـاخى و رونويسـى آثـار متعـدد م
ثار) 141.(بیشتر به تإلیف كتاب ھاى انساب و مثالب و يا ثبت تاريخ منافرات و مناظرات عرب بـود ين آ به , در ا كانون توجـه او 

بن مـره, او كتاب مثالب قريش, به عنوان مثال; ھتك حرمت عرب جاھلى و ذكر مثالب قبائل آنان بود نى , مثالب تیم  لب ب مثا
شته تحريـر درآورد) 142...(مثالب بن عدى و , مثالب عبدالدار بن قصى, اسد ضديت بـا اقـوام عـرب . را بـه ر صب و  ین تع ھم

 .موجب شد كه او را شعوبى بنامند
نابع. يكى از خاندان محتشم نوبختیان است: فضل بن نوبخت قل م به , بنـابر ن ھا  شھورترين آن  مه متكلمیـن و از م وى از ائ
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بى ترجمـه ) 143(در عصر ھارون متولى خزانه كتب حكمت بود. شمار مى رفت و كتاب ھاى بى شمارى را از فارسى بـه عر
 )144.(نمود

خدمات , او نیز چون پدرش پزشكى حاذق بود و در دربار ھارون عالوه بر طبابت: بختیشوع بن جورجیس مه نـیز  در عرصه ترج
يت ) 145.(شايان توجھى را عرضه نمود با حما يكى از فرزندان او جبرئیل نام دارد كه به دلیل تبحر و مھارت در حرفه پزشكى 

 .و تا عصر مإمون در آن جا باقى ماند) 146(برمكیان به دربار ھارون راه يافت
) 147.(بــه طــور مفصــل گــزارش مــالى و سـیاھه ھــاى دريـافتى شـگفتآور او را ثبـت نمـوده اسـت, قفطــى ضــمن معرفــى او

من : ((جھشیارى به نقل از جبرئیل آورده است كه او بارھا به مإمون مى گفت تو و نـه از پـدرت بـه  فاه و نعمـت نـه از  ايـن ر
چه كـه باشـد افـزون بـر شـگفتى) 148.))(بلكه آن را از يحیى بن خالد و فرزندانش دارم, رسیده است ين امـر ھر , اما دلیل ا

 .حكايت از جايگاه باال و واالى پزشك نصرانى در دربار ھارون و مإمون دارد
جمع بسیارى از دانشمندان ھندى نـیز در دربـار , سريانى و قبطى, منجمان و مترجمان ايرانى, گفتنى است در كنار پزشكان

بى , اين گروه كه با اشاره برمكیان به بغداد آمده بودند. ھارون حضور داشتند به عر در امر ترجمـه آثــار ھنـدى و سانسـكريت 
, بازيكر, از میان آنان مى توان به صالح بھله ھندى. فعاالنه شركت داشتند و منشإ انتقال علوم ھندى به جھان اسالم شدند

كه در بیمارسـتان برامكـه ) 152(و ابن دھن ـ پزشك دربار ھـارون) 151(كنكه ھندى) 150(,منكه ھندى) 149(,قلیرفل سندباز
 .اشاره نمود) 153(ھم مشغول خدمت بودـ

گیرد 300تا سال  198از سال : دوره دوم فت . ھجرى قمرى را در بر مى  به خال نى بــا خالفـت مـإمون آغـاز و  ايـن دوره طوال
تاريخى) 154(,برخى محققان تمام اين دوره را عصر طاليى نامیده اند. مقتدر ختم مى شود در , حال آن كه با توجه به قراين 

ضعف , اواخر خالفت مإمون و با روى كار آمدن برخى خلفاى بى تدبیر و بى توجه به علوم چون معتصـم و واثــق شانه ھـاى  ن
 .دولت عباسى و البته نھضت ترجمه نمودار شده بود

عال . از مھم ترين ويژگى ھاى اين عصر توجه خلفا به علوم عقلى و مباحث كالمى و فعالیت متكلمان معتزلى است حضـور ف
بود, بازار مجالس خطابه, صاحبان انديشه و متكلمان برجسته جانـب دارى . مناظره و مباحث علمى را در بغداد گرم تر نموده 

فزود, و حمايت خلیفه از برپايى چنین مجالسى ناظرات ا تاب ھايـى . بـر رونـق ايـن م مان بـه ك شتر مترج ين رو توجـه بی از ا
با , براى نمونه;معطوف بود كه در حوزه علوم عقلى نگاشته شده بودند طون  تاب ھـاى افال شى از ك سطو و بخ عمده آثار ار

 .زمینه و محتواى منطق و فلسفه ترجمه و تفسیر گرديدند
نده آن عصــر, مھارت. سرآمدان فن ترجمه در اين عصر بسیارند بارز , تسلط به زبـان ھـاى ز عالقـه و پشـتكار از ويژگـى ھـاى 

يده اى از , بى شك معرفى ھمه آن ھا در حوصله اين گفتار نیست. مترجمان دوره دوم است به گز صار تنھـا  لذا به رسم اخت
 :اين نخبگان ترجمه اشاره خواھد شد

وى ملقب به ابى زيد العبادى و از نسطوريان مقیم بغداد بود كه در علم پزشكى و فن ترجمه و ): 'ه260م (حنین بن اسحاق 
 :قفطى در مورد او مى نويسد. تإلیف از سرآمدان عصر خود به شمار مىآمد

نادر و ,  در صناعت كحال مـاھر, طبیبى بوده صاحب نظر در تإلیف و عالج شاعرى  در لسـان يونـانى و عربـى فصـیحى بـارع و 
 )155.(به جودت نقل و ترجمه ممتاز) از سريانى به عربى(از مترجمین كتب حكمت , خطیبى زبان آور

ین , او را عالمى وارسته گردانید) 156(سال ھا شاگردى در محضر بزرگى چون يوحنابن ماسويه اما روح لطیف و نقاد وى توھ
بان , استاد را به اھل حیره نپذيرفت و پس از مدت ھا كسب فیض و شاگردى يادگیرى ز فت و بـراى  ناره گر نا ك از محضر يوح

باز گشـت و بـه ترجمـه متـون  غداد  يونانى به ديار غربت شتافت و پس از مدتى با كوله بارى از تجربه و آثار علمى يونان به ب
 )157.(يونانى مشغول شد

(عربى و يونـانى, تسلط او به زبان ھاى سريانى. چشم پزشكى حاذق بود, حنین عالوه بر اشتغال به طبابت و كار مترجمى
يا ) 158 موجب شده بود تا در ترجمه آثار كھن به افتخارات بى شمارى نائل آيد و در اندك زمانى منصـب رياسـت دارالترجمـه 

نى داشــت) 159.(امین الترجمه دربار را به خود اختصاص دھد حر فراوا ھم تب تاب , از آن جا كه در شعر و زبان آورى  بیشـتر ك
سريانى ترجمـه نمـود حتى  بى و  به عر صاحت بـااليى برخوردارنـد, ھايى كه  شیوايى و ف , در دارالترجمـه مـإمون) 160.(از 

(,نويسندگان و مترجمان زيادى زير نظر او به امر ترجمه مشغول بودند كه از میان آن ھا مى توان به موسى بن خالدترجمانى
ین گواھـى . اشاره نمود) 163(يحیى بن ھارون, حبیش بن حسن إعسم) 162(,اصطفن بن بسیل) 161 كارنامه فرھنگى حن

 )164. (بر پركارى و تالش بى وقفه اوست
سريانى  به عربــى و  تخصص او در امر پزشكى موجب شد تا بیشتر كتاب ھاى بقراط كه توسط جالینوس تفسیر شده بود را 

ھد بقـراط : برخى از كتاب ھـاى طـبى بقـراط عبارتنـداز) 165.(ترجمه نمايد مه بـه سـريانى(ع نقـل بـه (كتـاب الفصـول , )ترج
قاطیطیون , تقدمه المعرفه, )نقل به سريانى براى محمدبن موسى(كتاب الكسر , )سريانى براى محمد بن موسى خوارزمى

نیز كـه . و طبیعه االنسـان, المإ و الھوإ, )نقل به سريانى براى محمد بن موسى( طبى جـالینوس  ھاى  تاب  بوه ك از میـان ان
سوء المـزاج , افضل الھیئات, كتاب علل الصوت الحركات المجھوله: توسط حنین ترجمه شد مى توان به اين موارد اشاره نمود

 )166... .(مداواه االمراض و , محنه الطبیب, )نوزاد ھفت ماه(المولود لسبعه إشھر , االدويه لمفرده, المختلف
ين , حنین بارھا به يونان سفر كرد و ھربار با خود كتاب ھاى ارزشمندى را براى ترجمه آورد تا اين كه پس از بــاز گشـت از آخر

از مالزمان خاندان محتشم موسى بن شاكر گرديد و آن ھا وى را به ترجمه كتاب ھاى يونانى ترغیـب و , مسافرتش به بغداد
از ايـن رو ) 167.(تفسیر و تإلیف صرف نمـود, او باقى عمر پربركت خود را در راه ترجمه, بنابر نقل منابع. تشويق فراوان نمودند

با , فرزنـدش اسـحاق, خلف شايسـته او) 168.(به حق او را شیخ المترجمین نام نھاده اند راه پـر صـعوبت پــدر را ادامـه داد و 
نانى) 169(,ترجمه بسیارى از كتاب ھاى يونانى و سريانى به عربى از نـام آوران عصـر , بويژه كتاب ھاى فلسفى حكمـاى يو

 )170.(خود گرديد
كه بیشـتر , ملقب به فیلسوف عرب: ابويعقوب بن اسحاق كندى ست  از مشھورترين دانشمندان و سرآمدان عصر عباسى ا

تاريخ و جغرافیا به ھمراه تسلط , فلسفه, شیمى, مھارت او در پزشكى. دوران حیات پربركت او در دوره نھضت ترجمه گذشت
 :قفطى در اين مورد مى نويسد. فارسى و ھندى چیزى نیست كه از كسى پوشیده باشد, بر متون حكمت يونانى
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به معرفـت احكـام و , يعقوب مذكور در ملت اسالمیه عروف و  شھور و م يه م به تبحر در فنون حكمت يونانیـه و فارسـیه و ھند
يافت نشد در ملت اسالم كسى كه از غايت مھارت در علوم فالسفه مستحق اسم . ساير علوم ممتاز و فیلسوف عرب بوده

 )171.(فیلسوف شده باشد بغیر يعقوب
 .ھمین مھارت و تسلط بر علوم مختلف موجب شد تا مدت ھا به عنوان رياست دارالترجمه دربار مإمون به كار گمارده شود

تإلیف بى شـمارى اسـت كـه , دستاورد حضور فعال او در بیت الحكمه به ھمراه عالقه و توجه بسیارش به امر ترجمه و  آثـار 
, كريـات, حسابات, منطقیات: موضوع اين آثار عبارتند از. اسامى آن ھا را ابن نديم و قفطى در ھفت صفحه فھرست كرده اند

تقدمیات و , ابعاديات, احداثیات, سیاسیات, نفسانیات, جدلیات, احكامیات, طبیبیات, فلكیات, ھندسیات, نجومیات, موسیقیات
 )172.(انواعیات

) 174.(او را به سمت راه اندازى نخستین مركز تعلیم فلسفه رھنمون ساخت) 173(,عالقه و اھتمام بسیار كندى به فلسفه
يد گى را تربیـت نما شاگردان بزر سه وى توانسـت  ندى. به بركـت وجـود ھمیــن مدر تب ك نش آموختگـان مك , از بـارزترين دا

در كنار او ھمواره شاگردان و كاتبانى حضور , عالوه بر اين) 175.(قويرى و ابن كرنیب ابواحمد حسین بوده اند, ابوحمدبن طیب
سنويه. داشتند كه دست نوشته ھا و يا اقوال او را جمعآورى مى كردند يه, از میان مشھورترين آن ھا مى تـوان بـه ح , نفطو

 )176. (سلمويه و رحمويه اشاره نمود
بود: حبیش بن حسن إعسم نصرانى .(از شاگردان و تربیت يافتگان و ھمكاران حنین بن اسحاق و بـه روايـتى خواھـرزاده او 

قل و ترجمـه , دقت نظر. وى پزشكى حاذق و مترجمى دقیق بود) 177 حر در امـر ن فردى و تب ھاى  ويژگى ھا و شايسـتگى 
 : قفطى در مورد او مى نويسد. موجب شده بود تا نزد استاد و مرادش حنین از جايگاه وااليى برخوردار شود

مى . گويند از سعادت ھاى حنین يكى صحبت حبیش بود سوب  به حنیــن من ست  یش ا قل حب زيرا كه اكثر آن چه در واقع ن
سخ كـرده, دارند و , چنان كه بسا باشد كه جھال چیزى از كتب قديمه مترجم بینند به نقل حبیش پندارند غلطى است كه نا

 )178.(و بدل حبیش حنین نويسند. بر اين پندار آن را حك و اصالح كنند
پايـه , بويژه متن ھاى يونانى بقراط و كتاب ھاى گیاه شناسـى ديوسـكوردس, وى با ممارست در امر ترجمه كتاب ھاى طبى

مھم ترين كتــاب ھايــى ) 180.(و كتاب ھاى بسیارى را در علم طب و داروسازى نوشت) 179(گذار داروسازى در اسالم گرديد
شريح, كتاب التشريح الكبیر: كه او ترجمه نمود عبارتند از حى, اختالف الت یت, تشـريح الحیـوان ال یوان الم علـم , تشـريح الح

, منافع االعضـإ, خصب البدن, العادات, آراى بقراط و إفالطون,  تشريح الرحم, علوم ارسطو, الحاجه الى النبض, بقراط بالتشريح
موس, قوى النفس و مزاج بــدن,  الحث على تعلیم الطب, الرياضه بالكره الكبیره, الرياضه بالكره الصغیره, تركیب االدويه و , الكی

 )181...(ده ھا كتاب ديگر
مإمون ) 182.(منجمى فاضل و جلیل القدر بود و در دربار مإمون تقرب و تقدمى خاص داشــت: يحیى بن ابى منصور از ايـن رو 

مر تإلیـف ) 183.(او را به رصد ستارگان و راه اندازى رصدخانه اى مجھز مإمور كرد يحیى در كنار ترجمه برخى آثار يونـانى بـه ا
 )184.(توجه بیشترى مبذول داشت و كتبى در علم نجوم به رشته تحرير درآورد

كتـاب , به دلیل تسلط به زبان يونانى و آگاھى از رموز فـن ترجمـه. از مترجمان نامدار و پركار دربار مإمون بود: يوحنا بن بطريق
مإمون بـود تا مـدت ھـا رئیـس دارالترجمـه  مه آثــار ) 185.(ھاى بسیارى را به عربى ترجمه نمود و  به ترج عالقـه عمـده وى 

شد كـه ; فلسفى بود به روم اعـزام  ھاى فلسـفى يونـانى  تاب  از اين رو در طول اقامتش در دربار مإمون بارھا براى يافتن ك
از میان مھم ترين ترجمـه ھـاى وى مـى تـوان ) 186.(مھیج و پرماجراى وى در منابع آمده است, شرح مسافرت ھاى طوالنى

 )188.(اشاره نمود) جالینوس(الترياق , )ارسطو(الحیوان و السمإ و العالم ) 187(,)إفالطون(به كتاب ھاى طیماوس 
ھاى بسـیارى , از شاگردان و دانش آموختگان مكتب حنین است كه عالوه بر امر ترجمه: عیسى بن يحیى بن ابراھیم كتاب 

عه االنسـان, تقدمـه المعرفـه: برخى از كتاب ھايى كه او ترجمه كـرده عبارتنـد از) 189.(نیز تإلیف نموده است االمـراض , طبی
).(اين دو كتاب از آثار جالینوس مى باشد(; تقدمه المعرفه, االدويه و االدوإ, )نويسنده ھر سه كتاب بقراط مى باشد(; الحاده

190( 
 )191.(از منجمان قديم العھد و جلیل القدر دربار مإمون بود: عبدهللا بن ابوسھل بن نوبخت

) 192.(احمد و حسن فرزندان موسى بن شاكر ھستند كه در تاريخ علم به بنى المنجـم مشـھورند, محمد: خاندان خوارزمى
سحاق در . عنايت مإمون به آن ھا موجب شد تا در بیت الحكمه زير نظر اسحاق بن مصعبى به تعلیم و تعلم مشغول شوند ا

آنان با بھره گیرى از ھوش و استعداد سرشار ) 193)).(مإمون من را دايه اوالد موسى بن شاكر گردانید: ((اين مورد مى گويد
كات كواكـب, حیل, و نیز ممارست و جديت تمام توانستند عالوه بر تإلیف كتاب ھاى بسیارى در زمینه ھندسه جوم و حر و , ن

ضت علمـى) 195.(آثار بى شمارى را نیز به زبان عربى ترجمه نمايند) 194(,موسیقى ھا بـراى يافتـن , آن ھا در جريان نھ بار
يث كھـن ) 196(آثار و متون باستانى به نواحى دوردست سفر كردند قال موار ھايى سـعى در انت و گاھى نیز با اعزام ھیـإت 

.آنان را دالالن علم و معرفت بنامند, ھمین اقدام آنان موجب شد تا برخى منابع. علمى از ساير سرزمین ھا به بغداد داشتند
)197( 

سى بـن شـاكر فر محمـد , يكى از سه پسـر مشـھور مو از ) 199(و ھندسـه) 198(اسـت كـه در علـم نجـوم) 'ه259م(ابوجع
وى اقلیدس و مجسطى را نیكو مى دانست و در جمعآورى كتاب ھاى علمى بسـیار . سرآمدان عصر خود به شمار مى رفت

به . و در بیت الحكمه مإمون مإمور خزانه دارى كتب حكمت شده بود) 200(جدى و حريص بود زيج ھا و كتاب ھاى بسیارى را 
 )201.(او نسبت داده اند

با آن كه كتاب اقلیـدس را بـه طـور كامـل نخوانـده . حسن نیز در فن ھندسه طبعى بلند و شگفت داشت, فرزند ديگر موسى
سه طراحـى كـرد, لیكن با تإكید بر قوه حافظه و درك و فھم سرشار علمى, بود . راه حل ھاى نوينى بـراى حـل مسـايل ھند

 )202.))(او بیشتر اين علم را از تخیل و خالقیت قوى خودش اخذ نمود: ((قفطى معتقد است
حوادث بـود) 203):(میشا بن ابرى: يا(ماشإهللا بن اثرى يھودى  نه دوران در ثبــت  او در . از دانشمندان مسلم علم اخبار و يگا

ابـن . به خوبى مى توان از زحمات بى دريغ او آگاھى يافت, با اندك تإملى در منابع) 204. ( سھم الغیب نیز حظى وافر داشت
 )205.(عنوان كتاب از او را نام مى برد 25نديم حدود 
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مر ) 206:(ملقب به حبش,  احمدبن عبدهللا حاسب مروزى سال ع به صـد  يك  كه نزد از منجمان برجسته عصر مإمون اسـت 
مى , حاصل عمر طوالنى و پربركت او عالوه بر طبع كتاب ھاى بسیار. نمود شھرت بسـزايى برخـوردار  كه از  ست  سه زيج ا
فزارى )) سند ھند((اولین آن ھا به روش .باشد ظر محمـد خوارزمـى و ابـراھیم  موارد بـا ن تإلیف شده است و در بسـیارى از 

بنابـر . نام دارد كه از مھم ترين و مشھورترين زيج ھاى آن عصر به شمار مـى رود)) ممتحن((دومین آن ھا زيج . مخالف است
 )207.(است)) شاه((سومین زيج او معروف به . او پس از رصد كواكب بر اقتضاى امتحان و آزمون آن را نگاشت, نظر قفطى

, ثمره تسلط او بــر زبـان ھـاى سـريانى. فیلسوف و منجم پرآوازه دربار مإمون بود, رياضى دان, پزشك: قسطا بن لوقا بعلبكى
عنوان تإلیف  37ابن نديم از ) 208.(تإلیف و نقل آثار بسیارى توسط او بود, ھم چنین آگاھى وى به فن ترجمه, يونانى و عربى
او در امر تصنیف طريقه اى نیكو , بنابر نقل منابع) 210.(عنوان كتاب او اشاره مى كند 20و قفطى ھم به ) 209(او نام مى برد

, از غايت احتوإ كتب او بر علوم و فضائل. فاضل تر كسى است كه مباشر تصنیف شده باشد: ((به گفته قفطى) 211.(داشت
شام و روم) 212)).(با اختصار الفاظ و جمع معانى مى او بــه اقصـى نقـاط  ست آوردن ) 213(گزارش سفرھاى عل بـراى بـه د

 .نشان از توجه و عالقه وى به علم و علم اندوزى دارد, كتاب ھاى كھن
یوس) 214(از نخستین مترجمان دربار عباسیان است: حجاج بن يوسف بن مطر (كه موفق به ترجمـه كتـاب مجسـطى بطلم

) 217.(كتاب اخیر يك بار براى ھارون و يك بار براى مإمون ترجمـه گرديـد. و كتاب اصول اقلیدس شد) 216(و مرآه ارسطو) 215
 .براى سھولت در تمايز اين دو از يك ديگر اولین ترجمه را ھارونیه و دومین آن را مإمونیه نام نھاده اند

فن ترجمـه, اين دوره. ھجرى تا نیمه اول قرن چھارم است 300از سال : دوره سوم گان بلندمرتبـه  ھاى نخب غم تـالش  , به ر
به علـوم. عصر افول نھضت علمى مسلمانان به شمار مىآيد سو و ضـعف عمـده دسـتگاه خالفـت , بى توجھى خلفـا  از يـك 

كود و افـول را فـراھم آورد, از سوى ديگر, اسالمى و رقابت نخبگان سیاسى شدن . موجبات اصلى اين ر سو  كم  بـه دنبـال 
قش , اختردارالعلم بغداد شدن ن نگ  كم ر دامنه جريان نھضت علمى به ساير ممالك تابعه خالفت اسالمى كشیده شد و با 

ھان , فرھنگى بیت الحكمه و مھاجرت سرآمدان علم و دانش به ديگر نقاط رونق ديرينه بیت الحكمه به ساير مراكـز علمـى ج
يه در ) 218(,از جمله كتابخانه فاطمیان در مصر. اسالم منتقل شده و كتابخانه ھاى آن ھا رونقى تازه گرفت سامانیان و آل بو

ند , دانشمندان و طالب, ضمن جلب و جذب محققان) 219(,ايران و يا كتابخانه ھاى اندلس با پرداخت امتیازاتى به آن ھا بر رو
 .اين جابجايى افزودند

شین : قابل ذكر است كه بیشتر مساعى محققان و مترجمان اين دوره به شرح و تفسیر آثار كھن و يا تصحیح ترجمه ھاى پی
شعرى و حماسـى , فرھنگى و مجموعه ھاى ادبى, ترجمه آثار فكرى, شايد از مھم ترين ويژگى ھاى بارز اين عصر. گذشت

بود, براى نمونه; ساير سرزمین ھا و ممالك تابعه خالفت اسالمى باشد شده  مه  به سـريانى ترج , كتاب شعر ارسـطو كـه 
 )220.(توسط ابوبشر متى بن يونس به عربى برگردان شد

مترجم و مفسر از زبان سريانى به , )))222(ابوبشرمتى بن يونس: ((اين دوره عبارتند از) 221(مھم ترين مترجمان و مفسران
بود))) 223(ثابت بن قـروه((, عربى سى ن شان ك نه مشـھور كـه مـاھرتر از اي مان چھارگا كى از مترج شمند مسـلم و ي . دان

ھالل بـن ) 226(,ابوعلى عیسى بن اسحاق بن زرعه) 225(,يحیى بن عدى) 224.(پسرش ابراھیم نیز از سرآمدان روزگار بود
گر مترجمـان برجسـته ) 228(مشھور به ابن خمار, ابوالخیرالحسن بن سواربن بابابن بھرام) 227(,ابى ھالل حمصى نـیز از دي

 .دوره سوم نھضت ترجمه به شمار مى روند
 

 :نھضت ترجمه در اندلس
سان, بذر نھضت علمى اى را كه خلفاى عباسى بغداد افكندند ستان, رى, در خرا جان, خوز شام و , مصـر, مـاورإالنھر, آذرباي

شتار . مرحله نھايى نھضت ترجمه در اندلس صورت گرفـت, بنابر گزارش ھاى موجود) 229.(اندلس به بار نشست در خـالل ك
ساكن آن  136در سال , امیر اموى, عبدالرحمن بن معاويه بن ھشام, امويان يل عـرب  ھجرى به اندلس گريخت و به يارى قبا

ند) 230.(دولت مستقلى را تشكیل داد, جا يان را در انـدلس اداره كرد ند امو ھا حكومـت قدرتم ين كـه , اخالف وى سال  تـا ا
ھاد 300وى در سال . رسید) عبدالرحمن ناصر سوم(حكومت به عبدالرحمن بن محمد  خود ن بر  (ھجرى لقـب امـیرالمومنین 

ین بـه . و به مدت پنجاه سال حكومت امويان را در اندلس با اقتدار اداره نمود) 231 شرق زم سیان م اين در حالى بود كـه عبا
ند فه يكـى در . دلیل سیطره تركان و كشمكش ھاى داخلى در ضعف و انحطاط به سـر مـى برد به بعـد دو خلی از ايـن زمـان 

 )232.(شرق و ديگرى در غرب بر جھان اسالم حكم مى راندند
به صراحت مى توان گفت كه بیشتر , با وجود پیشینه درخشان تاريخى و علمى مغرب نشینان و تسلط آنان بر ذخائر يونانیان

شعر و ادب و حتــى , طـب, از جمله موسـیقى; ابتدا در بغداد تكمیل شد و سپس به اندلس منتقل گرديد, منابع علوم اصلى
سايل فقھـى را از , فقه به طريق مختلف از دارالعلم بغداد به قبه االسالم قرطبه راه يافت چنان كـه حـتى يھوديـان انـدلس م

بالى نیافـت) 233.(يھوديان بغداد استخراج مى كردند به . اما فلسفه و ستاره شناسى نزد اھل اندلس اق بى توجھـى  ايـن 
تا مدت , با اين اوصاف) 234.(زنديق مى نامیدند, حدى بود كه گاه كسى را كه به فلسفه يا نجوم اھتمام يا عالقه اى داشت

سايل . حكمفرما بود) قرطبه و بغداد(رقابتى شديد بر دربار خالفت اسالمى شرق و غرب , ھاى مديد اين رويارويى تنھـا در م
ھاى فرھنگـى, سیاسى خالصه نمى شد بت  حتى مـذھبى, ادبـى, بلكه ھم چشمى ھـا و رقا نـیز دامنـه ) 235(ھنرى و 

 )236.(اين رقابت ھا در عصر خلیفه الحكم المستنصر اموى بیشتر شد. گسترده اى داشت
مى , در كسوت تـاجر, جاسوسان و نمايندگان دربار خالفت امويان اندلس, كارگزاران شھر بغـداد را در  خاور زمیــن و  سر  سرا

ندلس تشـويق و ترغیــب  تن بـه ديــار مغـرب و ا براى رف نورديدند تا صاحبان علم را پیدا نموده و با صرف ھزينه فراوان آن ھا را 
محصوالت فكرى و كتاب ھاى علمى و ادبى دانشمندان مشرق زمین را با بھاى گزاف مـى خريدنـد و , از اين رو) 237.(نمايند

 :چنان كه آورده اند; با خود به قرطبه مى بردند, يا با انواع ترفند و حیل ربوده
مود)) االغـانى((ھنگامى كه ابوالفرج اصفھانى كتاب مھم و بزرگ خـود  شته راه بغـداد در , را تـإلیف ن سخه اى از آن را بردا ن

تا نسـخه اى از آن , در میان راه. پیش گرفت ضه كردنـد  نار زر بـه او عر كارگزاران خلیفه اموى اندلس به او رسیدند و ھـزار دي
شھرتى يابـد سى  به و , كتاب را به ايشان بدھد و از اين رو اين كتاب پیش از آن كه در بغداد و دربار خلیفـه عبا در شـھر قرط
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 )238.(دربار خالفت امويان منتشر شد
تا جايى كه از آثار علمى نواحـى , اين مطلب مويد قدرت نفوذ جاسوسان خلیفه اموى و میزان اطالع رسانى عمال آنان است

 .دور دست چون ايران نیز اطالع كافى داشتند
جا , عالوه بر اين ھن در آن  تون ك كه نـادرترين م كتابخانه ھاى اندلس در اين دوره از مھم ترين و بھترين گنجینه ھايى بودنـد 

در مركز خالفت ) 241.(حدود ھفتاد كتابخانه عمومى وجود داشت) 240(تنھا در غرناطه, براى نمونه) 239(;نگھدارى مى شد
نار آن ھـزاران , يعنى قرطبه, اسالمى اندلس كه در ك نیز كتابخانه ھا و گنجینه ھاى عظیم آثار فرھنگى راه اندازى شده بود 

 )243.(يونانى و اموى فعاالنه تالش مى كردند) 242(خطاط و جلدساز, دانشمند و ھنرور نساخ
شرقى(گفتنى است كه در نتیجه دوستى ديرينه خلفاى اموى اندلس با امپراطوران بیزانس  شدن , )روم  عـالوه بـر ردوبـدل 

پاره , ھدايا و تحف بسیار كتاب ھاى ارزشمندى ھم توسط امپراطور بیزانس براى دربار خلیفه امـوى فرســتاده مـى شـد و در 
مه و ) نیقال(مترجمانى برجسته چون نیكال , به ھمراه كتاب, اى موارد نانى را ترج به قرطبه اعزام مى شدند تا كتاب ھاى يو

سیع و شـگفتآور , بدين ترتیب) 244.(يا ترجمه ھاى پیشین را اصالح كنند نات و يه و امكا گران ما امويان اندلس از اين فرصت 
با فرھنگـى. استفاده نمودند ند و  عناصـر عربـى اصـیل و , بدون شك دست مايه غنى آنان در راه اندازى چنان حكومت قدرتم

سیارى , گنجینه ھاى نفیس آثار فرھنگى مدنیت كھن يونان و روم باستان بود كه ھمسايه ديوار به ديوار امويان ضمن صدور ب
جا منتقـل كـرده, از مواريث فرھنگى ھا را بـارويى گشـاده در اختیـار مسـلمانان ايـن , بقاياى كتابخانه ھاى خود را بـه آن  آن 

 .سرزمین مى گذاشتند
حاظ فرھنگـى و جھـش علمـى, با مقايسه خلفاى اموى اندلس و عباسیان كه از ل توان ادعـا نمـود  مى  قرطبـه , بـه جـرإت 

بال عباسـیان را بركشـید. ھمسنگ بغداد بود شید و اق نیز در , اگر خلیفه اى چون ھارون در بغداد خـوش درخ صر  خلیفـه النا
با عشق ورزيـدن بـه علـم و تكريـم , ھمچون مإمون) 'ه366م(قرطبه عصرى زرين را پايه گذاشت و فرزندش الحكم المستنصر 

 .موجبات رونق علمى داراالسالم قرطبه را فراھم آورد, علما
نگ و ) 'ه312(پس از سقوط خاندان اموى اندلس  تش ج مدت ھا اين ديار دچار بى سامانى شد و سراسر آن را كشمش و آ

لوك الطوايـف آغـاز , در گوشه و كنار آن. ستیز فرا گرفت سیطره م یب عصـر  ھر سرجنبانى به سركشى برخاست و بدين ترت
مجـد و , نخستین بازتاب اين شرايط رخت بربستن امنیت و آرامش از اندلس بود و با سست بنیان شدن دولت اسالمى. شد

 .عظمت آن در سراشیبى زوال و نیستى قرار گرفت
 

 داليل توجه مسلمانان به ترجمه
بى ترديد عوامل بسیارى مسلمانان را به ترجمه كتاب ھا و متون كھن علمى ترغیب و تشويق نمود كه در يـك دسـته بنـدى 

 :آن ھا را به دو بخش عوامل درونى و عوامل بیرونى تقسیم نمود, كلى مى توان
 

 :الف ـ عوامل درونى
قرآن كـريم بـه عنــوان كـالم , بى شك از مھم ترين عوامل درونى: خرد و خردورزى, دانش, تإكید قرآن به علم. 1 ھاى  توصیه 

 )245.(الھى به علم و دانش بود
ست , يا از دورترين مكان ھا) 246(مبنى بر كسب علم و علم اندوزى حتى از كافران) ص(توصیه ھاى موكد پیامبر. 2 مى توان

برخى احاديث نیز حكايت از اين دارد كه علم و دانش از گمشده ھاى مومن است كـه مـى . در تشويق مسلمانان موثر باشد
ساھل , ھمه اين موارد. بايست در يافتن آن تالش زيادى نمايد سامح و ت مسلمانان را در انجام سفرھاى دور و دراز و حتى ت

 .علمى ترغیب مى نمود
يمن و جندى شاپور كه سابقه اى طوالنى , در جريان رفت و آمدھاى تجارى و حتى علمى به نواحى دور دست چون مصر. 3

 .مسلمانان متوجه ضعف علمى خود در مقابل ساير ملل متمدن شده بودند, در علم و معرفت داشتند
حیـات ): گذر از زندگى وبرى و ورود به حیات حضرى(عدول از روحیه بدوىگرى و بیابان گردى و روى آورى به زندگى شھرى . 4

 .شھرى در قدم اول نیازمند برخى علوم و معارف اسالمى است كه از طريق آموزش قابل يادگیرى است
 )247.(براى گريز از درد و رنج بیمارى, نیاز خلفا به علومى چون پزشكى. 5
 )248.(و عالقه آنان به حالت ھاى كواكب و میزان تإثیر آن ھا بر زندگى و سرنوشت, طالع بینى, اعتقاد خلفا به تنجیم. 6
سلطه حكومـت اسـالمى و اخـذ خـراج و , گرداندن امور مالى حكومت, رسیدگى به دفاتر مالیاتى. 7 مساحى منـاطق تحـت 

 .حساب و ھندسه را مسلم مى كرد, نیاز خلفا به علومى چون رياضى, جزيه
به ھمـراه توسـعه و آبـادانى. 8 كاريز, تحقق برنامه ھاى اقتصادى و افزايش رفاه عمومى  نات, سـاختن  ساير , سـد, ق راه و 

 .به نوعى گردانندگان حكومت را متوجه علومى چون ھندسه و حساب مى نمود, امكانات
با اھـل ذمـه, سیاست مذھبى خلفا. 9 حضـور انديشـمندان , بويژه اعطاى نوعى آزاد انديشى و شايد سھل گیرى در ارتباط 

ھل كوركورانـه و , ساير مذاھب را در دربار خالفت اسالمى به دنبال داشت كه اين مسإله رھايى مسلمانان از قیود تقلید و ج
بر داشـت سنى, بـه عبـارتى ديگـر. تعصبات نابجا را در يران شـیعى و  صرانى, ايـن امـر وز و , مشـاوران صـابئى و يھـودى و ن

ھمین امر موجب شـد تـا . بدون اين كه در پوستین ھم افتند, انديشمندان يعقوبى و زرتشتى و ھندى را كنار يكديگر قرار داد
 .سرعت و نشاطى وصف ناپذير يابد, حركت علمى

 )249.(سیاست گشاده دستى و بخشندگى خلفا در پرداخت ھدايا و مقررىھاى بسیار. 10
ھاجرت و , اديبان و مبالغه در بزرگداشت آنان به ھمراه مجالست نزديـك بـا آن ھـا, محققان, تكريم دانشمندان. 11 بات م موج

 .ماندگارى آنان را در دربار خالفت و بیت الحكمه فراھم كرده بود
 )250.(نشاط ھرچه بیشتر جريان نھضت علمى را در پى داشت, فراغ خاطر و آسودگى اھل علم در نتیجه رفاه نسبى. 12
بـه گـرم تـر , بويژه اوج فعالیت فرقه معتزله و گرايش خلفا به آن در اين عصر, تقويت فرق گذشته و ظھور نحله ھاى جديد. 13

 .شدن مجالس مناظرات علمى و يا ترجمه كتاب ھاى حكمت و فلسفه انجامید
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 )251.(برپايى مجالس سخنرانى و مناظرات علمى در عین آزادى كالم و انديشه. 14
 

 :ب ـ عوامل بیرونى
 .فتوحات اسالمى و رويارويى مسلمانان با تمدن ھاى مختلف. 1
 )252.(انتقال مركز خالفت از شام به بغداد و تإثیر عظیم فرھنگ ايرانى بر دربار خالفت اسالمى.2
 .و انتقال بسیارى از علوم و شارحان و دانشمندان آن به بغداد) 253(نزديكى بغداد به دارالعلم جندى شاپور. 3
عارف جديـد, رفاه اجتماعى, ارتباط تنگاتنگ رونق اقتصادى. 4 جه بـه م قق . آرامش سیاسـى بـا علـم انـدوزى و تو پى تح در 

 .توجه به علم نیز افزايش يافت, شرايط مطلوب حیات اجتماعى در عصر اول خالفت عباسیان
ند; به آن جا, مھاجرت اھل ذمه به پايتخت خالفت اسالمى و انتقال علوم و معارف سرزمین ھاى متبوع. 5 نان كـه آورده ا : چ

 )254.(كسانى كه علوم عقلى و نقلى را وارد اسالم نمودند بیشتر عجم بودند
به واسطه تسامح و تسـاھل فرھنگـى , حضور انديشمندان با گرايش ھاى مذھبى و ملیت ھاى مختلف در دربار عباسیان. 6

 . وزراى آن ھاو مذھبى خلفا و
 .در دربار عباسیان) 255(حضور فعال نخبگان علم دوست ايرانى بويژه دانشمندان اھل مرو.7

 
 روش ھاى ترجمه كتاب

سريانى يا  بى و  به زبــان عر ھن  بوده انـد, دانشوران نھضت ترجمه در برگردان آثـار ك فى  برخـى از ; داراى روش ھـاى مختل
یان) 256.(عده اى نیز در مقام نقد و بررســى آن ھـا بـر آمـده انـد. به بررسى اين روش ھا پرداخته اند, دانشمندان , از ايـن م

فى شـرح المیـه العجـم((وى در كتاب ارزشمند خود . صالح الدين صفدى يكى از معروف ترين آن ھا است )) الغیث المسجم 
 :اين روش ھا را چنین توصیف مى كند

و , يكى روش يوحنا بن بطريق و ابن ناعمـه حمصـى و ديگـران: مترجمان را در نقل كتاب ھا به زبان عربى دو روش بوده است
آن اين بود كه به كلمات مفرده يونانى و معنى آن نظر مى افكندند و كلمه اى مفرد از زبان عربى را كه مرادف آن در داللت بر 

با , به اين ترتیب. انتخاب مى كردند, آن معنى باشد ین مـى گرديـد و  با آن تبی كلمه يونانى به كلمه عربى تبديل مى شـد و 
بى كلمـاتى يافـت : اين روش ازدوجھت نادرست است. جمله اى عربى پديد مىآمد, پیوستن كلمات يكى آن كه در كلمات عر

قى , از اين جھت است كه در خالل ترجمه. نمى شود كه برابر كلمات يونانى باشد بسیارى از الفاظ يونانى به صورت خــود با
ند و نـیز در اسـتعمال ; مانده است گر تطبیـق نمـى ك و دو آن كه خواص تركیب و روابط اسنادى يك زبان ھمیشـه بـا زبـان دي

 .مجازات كه در ھر زبانى موجود است خلل وارد مىآيد
صول  له اى را در ذھـن مىآوردنـد و آن مح ناى جم روش ديگر روش حنین بن اسحاق و جوھرى و ديگران است كه محصول مع
معنا را طى جمله اى در زبان ديگر تعبیر مى كردند و اين روش درست تر است از اين جھت كه كتاب ھاى حنین بــن اسـحاق 

بر خالف كتاب ھاى پزشكى و منطق و علوم طبیعى . نیازى به تھذيب ندارد مگر در علوم رياضى كه او مھارتى در آن نداشت
 )257.(نیازى به اصالح ندارند, و الھیات كه ترجمه ھاى او از اين كتب

صر; ناگفته پیداست كه روش ھاى ترجمه تنھا به اين دو محدود نبود ين ع سب , چه اين كه سـرآمدان فـن ترجمـه در ا بـه تنا
ثار علمـى بــه عربـى ابتكـاراتى را , حال و فراخور آثار يان برگـردان آ شیوه ھاى ديگرى را به كار مى بستند و گاھى نیز در جر

به انضـمام آن چـه . خلق مى كردند كه در جاى خود بسیار جالب توجه اند ھا را  با اين ھمه شايد بتوان مھم ترين اين روش 
 :صفدى ذكر نموده در موارد ذيل خالصه نمود

شت: ترجمه لغت به لغت. 1 تون , اولین روشى را كه مى توان از مترجمان خبره و كارآمد انتظـار دا به كلمـه م مه كلمـه  ترج
ھم زبان متن مورد ترجمه و ھم ادبیات زبانى كه بدان ترجمـه , مترجم مى بايست به ھر دو زبان, در اين روش. مختلف است

بوده اسـت)  259(روش ترجمه حنین بن اسحاق و ثابت بن ابراھیم) 258.(مسلط باشد, مى كند برخـى . بر اين بنیان استوار 
ند, از مترجمان نیز یت از , كه يا تبحر بیشترى در زبان سريانى داشتند و يا به رموز زبان عربى واقـف نبود به تبع ھم  و شـايد 

به زبان سريانى ترجمه مى كردند و مترجمان ديگـرى آن را , ابتدا آثار كھن را به صورت كلمه به كلمه) 260(,مترجمان گذشته
ترجمه اول به لحاظ اسلوب نگارشى از دقت بیشترى برخوردار و به متن اصلى نزديك , در اين صورت; به عربى برمى گرداندند

حنین بن اسحاق , براى نمونه) 261)).(شرح سريانى نیكوتر از شرح عربى است: ((قفطى در ھمین مورد مى نويسد. تر بود
مود, كه از بارزترين شخصیت ھاى علمى عصر ترجمه است يژه بیشـتر كتـاب ; كتاب ھاى بسیارى را به سريانى ترجمـه ن بو

قراط , عالوه بر اين) 262.(ھاى منطق ارسطو را به سريانى ترجمه نمود و پسرش ھم آنان را به عربى برگرداند او آثار طبى ب
گردان  به عربـى بر سى بـن يحـیى  و تفسیر جالینوس را ابتدا به سريانى ترجمه كرد و بعدھا توسط حبیش بن اعسـم و عی

 .و يا ترجمه ھاى بختیشوع در طب كه به روش لغت به لغت از يونانى به سريانى ترجمه شده بود) 263(,شد
آن چه را كه , از اين رو با خواندن متن; مترجم از عھده ترجمه كلمه به كلمه برنمىآمد, در برخى موارد: ترجمه تحت اللفظى.2

در اين مقاله مواضعى چند است كه : ((در حاشیه الموضع الجدلیه آمده است, براى نمونه; فھم مى نمود يادداشت مى كرد
سند محققـان طـراز اول ) 264...)).(تحت اللفظى ترجمه كرديم, چون معنى درستش را نمى دانستیم البته اين شیوه مورد پ

 :چنان كه قفطى آورده است, نبود
يرادات نمـوده, زيرا او كالم ارسطو را نقل كرده و بر آن چه خود از كالم او فھم كرده, جبائى را در كتاب تصفح روى داده...  و , ا

 )265.(پس اعتراضات فاسده كرده, حال آن كه او عالم به قواعد منطقیه نبوده
مى دقـت در روش , در نظر نخست شايد نتوان اصالح ترجمه ھا را جزء شیوه ھاى ترجمه دانسـت: اصالح ترجمه. 3 امـا بـا ك

يان  مترجمان در برگردان متون قديمى به عربى مى توان به خوبى به روشى ديگر پى برد كه ھنگـام بـازبینى مجـدد و در جر
جدى مواجـه , مترجمان و ناقالن علوم در ترجمه و اصــالح منـابع كھـن. اصالح كتاب صورت مى گرفت شوارىھاى  ھمـواره بـا د

جا افتادگى كلمات و گاه ناخوانا بودن برخى از آن ھا مصحح را ناگزير مى نمود تا به جـايگزين كـردن , براى نمونه) 266(;بودند
 .به علم و تخصص كافى نیز نیاز داشت, كلمه اى معادل روى آورد كه اين امر عالوه بر تبحر
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سپس , ابتدا كتاب ھاى ترجمه شده به عربى, در روش اصالح فت و  مى گر بازبینى قـرار  توسط دانشوران فن ترجمه مـورد 
ھده كـار , در بسـیارى از مـوارد. اشكاالت آن ھا رفع مى شد شیه كتـاب مـى نوشـت كـه مـترجم اول از ع مـترجم دوم در حا

ته بـود) 267.(برنیامده است در دوره دوم ,  گفتنى است بسیارى از آثار دوره نخست ترجمه كه گاه با شتاب زدگى صورت گرف
سط مترجمیـن , براى نمونه; مجددا ترجمه و يا اصالح شد تاب مجسـطى تو در عصر يحیى بن خالد برمكى و به دستور وى ك

خاطر; از عھده كار بر نیامدند, اما آن ھا چنان كه مى بايست, ترجمه شد بار توســط يحیــى , بـراى بـار دوم,  به ھمین  ين  و ا
 :قفطى در ھمین مورد مى نويسد. مورد رضايت يحیى قرار گرفت, ترجمه گرديد كه اين ترجمه, ابوحسان

ند و آزمـون و  يحیى سعى و اجتھاد در تصحیح آن مبذول داشت و احضار نمود جماعتى را كه در نقل و ترجمه صـاحب يـد بود
مود, اختبار به كار بست و آن را كه افصح و اوضح و اصح دانسـت یار ن ته انـد حجـاج بــن مطـر نـیز آن را نقلـى . اخت ضى گف بع

تاب مـذكور را نقلـى , اما نقلى كه نیرزى كرده و ثابت آن را اصالح نموده است, نموده سحاق نـیز ك چندان مرضى نیسـت و ا
 )268.(اصالحى نازل تر از اول, نموده و ثابت اصالح كرده

غداد بـه آن جـا , يعنى اصالح و ايضاح متون ترجمه شده, البته اين شیوه كه از ب در اندلس نیز رايج بود و برخى از كتاب ھايى 
 .دوباره مورد اصالح و تجديد نظر قرار مى گرفت, منتقل مى شد

مى شـدند: تلخیص و مختصر نمودن. 4 یص ھـاى ) 269.(گاھى متون قديمى با توجه به چگونگى آن ھا تلخیص  بھـترين تلخ
بر ترجمـه تلخیـص نـیز نمـوده . اين دوره به حنین بن اسحاق منسوب است وى بیشتر كتاب ھاى بقراط و جالینوس را عــالوه 

 )270.(است
لب آن ھـا, گاھى مترجمان ضمن ترجمه متن اصلى: تإلیف. 5 ھوم سـاختن مطا شرح و تفسـیر , براى زيادت فايدت و مف بـه 

كتاب بقـراط كـه , براى نمونه; مجموعه فراھم آمده با ترجمه آن اثر بسیار متفاوت بود, در اين صورت. موضوع نیز مى پرداختند
 )271.(زيرا حنین مطالب بسیارى بدان افزود, توسط حنین ترجمه شد بیشتر به صورت يك تإلیف ارائه شد تا ترجمه

شد, چنان كه از منابع برمىآيد: گفتنى است, در پايان مان دوره ھـاى . غالبا يك كتاب چندين بار ترجمه مـى  محققـان و مترج
تاب مترجمـان , از اين رو. بعد ترجمه ھاى مختلف را كنار ھم نھاده و آن ھا را با ھم تطبیق مى كردند گاھى منابع براى يك ك

 .كه بى شك سبك ھريك با ديگرى متفاوت بوده است) 272(مختلفى را نام برده اند
 

 نتايج و پیامدھاى نھضت ترجمه
بى شك پرداختن به ھمـه ايـن نتايـج . بركات و نتايج بسیارى را از خود برجاى گذاشت, نھضت علمى پانزده ساله مسلمانان

 :تنھا در اين جا به مھم ترين اين نتايج اشاره خواھد شد, از اين رو; از حوصله اين بحث خارج است
سريانى, از مھم ترين نتايج نھضت ترجمه. 1 با مفـاھیم تمـدن ھـاى  , توسعه تمدن اسالمى از طريق رويارويى و آمیختگـى 

حدوده جزيـره العـرب. ھندى و مصرى بود, يونانى, ايرانى شمگیر و موفقیتــآمیز مسـلمانان در خــارج از م حات چ , به دنبال فتو
سالمى منتقـل شـد عه ا . فرھنگ اسالمى با تمدن ھاى كھن در ھم آمیخت و بسیارى از مواريث علمى مكتوب آنان به جام

 .توسعه تمدن اسالمى بود, مھم ترين دستاورد اين رخداد
شريت. 2 ستاوردھاى ايــن , ظھور و بروز استعدادھاى علمى خالق و عرضه دست آوردھاى بزرگ علمى به علـم ب گر د از دي

قوع پیوســت, چنان كه در پرتو اين انقالب فكرى و فرھنگى) 273(;نھضت بود از . تحوالت عظیمى در عرصه ھاى مختلف بـه و
باروت ,  ساختن ابزار و تجھیزات رصدخانه, ابداعات و ابتكارات علمى, اختراعات, اكتشافات, مھم ترين دستآوردھاى اين نھضت

سولفوريك, و اسلحه گرم سیدازتیك و  سیدھا از جملـه ا ھاى بسـیار در , تركیبات آلى شیمى و ساختن انــواع ا شرفت  و پی
 .داروسازى و گیاھان پزشكى بود

لوم بیگانـه و روى آوردن بـه امـر ترجمـه آن ھـا را خـروج . 3 با ع خورد مسـلمانان  ترين پىآمـدھاى بر شايد بتوان يكى از مھم 
تا ھرچـه را , اين برخورد علمى, به عبارت ديگر. مسلمانان از ايمان ساده توإم با تعبد و تقلید دانست مسلمانان را وادار نمود 

يى . به محك عقل بسنجند, به تعبد فرا گرفته بودند از اين رو فرقه ھاى مختلف با ديدگاه ھاى متفاوت پديد آمدنـد و فرقـه ھا
بـه , براى اثبات حقانیـت خـود وابطـال دالئـل مخـالفین نـاگزير, تقويت شده, نیز كه از پیش به علل سیاسى ظھور كرده بودند

 .استدالل ھاى منطقى روى آوردند
بود, از ديگر نتايج مھم نھضت بزرگ علمى مسلمانان. 4 , بـه عبـارت ديگـر. آغاز عصر تفسیر قرآن و جدايى آن از علم حـديث 

و يا اقوال صحابه و ) ص(مسلمانان پیشتر قرآن كريم را با احاديث پیامبر. علم تفسیر در اين دوره تطور و تحولى شگرفت يافت
شتر , اما در عصر عباسیان و در جريان نھضت ترجمه, تابعین تفسیر مى كردند تفسیر قرآن از علــم حـديث مسـتقل شـد و بی

 .قرآن را با دالئل عقلى تفسیر مى كردند و تنھا در برخى مواقع از احاديث بھره مى جستند, مفسران و شارحان
 )274. (از ديگر نتايج نھضت ترجمه بود, رشد علم كالم در نتیجه نفوذ فلسفه يونان. 5
جدل ديـنى بـه , از ديگر نتايج اين نھضت علمى. 6 به وجود آمدن گروه ھاى اجتماعى و فرھنگى بود كه به تدريج از چارچوب 

ند; سوى گفتگوھاى علمى و فلسفى روى آوردند مى كرد كه  ضمن ترجمـه ھـايى  صر  تغذيـه , چنان كه دانشمندان ايـن ع
ند, گاه چنان به كار ترجمه عالقه مند بودند كه به جـاه, عقلى نیز مى شدند و عبارت ديگر مى داد قام اھمیـتى ن .(مال و م

275( 
یان مبانــى . 7 باس را در بن بنى ع كه  يژه خراســانیان و اھـالى مـرو  نان بو تن منزلــت آ سیان و بـاال رف نزديكى موالى به عبا

 .نتیجه ديگر اين نھضت بود, حكومتى يارى رساندند
فت . 8 صر اول خال فا منجـر بـه شـكوفايى حركـت علمـى در ع حضور فعال اھل ذمه در بغداد و گرامى داشتن آنان توسط خل

 .اھتمام به ترجمه آثار تمدن ھاى مختلف دو چندان شد, مدارس علمى رونق گرفته, با حضور اين جماعت. عباسیان شد
مى رود. 9 شمار  ين نھضـت بـه  گر چـه . رشد و گسترش زبان عربى به عنوان زبان علمى جھان اسالم نیز از نتايج مھـم ا ا

سپاھیان مسـلمان , اما در ھنگام فتوحات, پیشتر زبان تازى از طريق تجارت و بازرگانى به ساير نواحى گام نھاده بود ھمپاى 
جوار راه يافـت, و حتى جلوتر از آن ھا به سرزمین ھاى فتح شده ستقرار خالفـت عباسـیان. و يـا ممالــك ھم بـا راه , پس از ا

براى  اندازى نھضت بزرگ علمى و مھاجرت علم اندوزان و دانشوران صاحب نام به بغداد و اعزام نخبگان آنان به اقصـى نقـاط 
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خود , دست يابى به كتاب ھاى علمى و ترجمه آن ھا به عربى يت گسـتردگى و وسـعت  بان تـازى بـه نھا ندك زمـانى ز در ا
ید, در يك نظر كلى مى توان ادعا نمود كه اين رشد چندان به سود زبان عربى نبود.  رسید , زيرا از يك سو به تبـاھى آن انجام

بان , و از سويى ديگر بان كـه میھـن ز نادرستى كلمات چون ننگى بزرگ به شمار مىآمد كه آن ھا براى گريز از آن به دامان بیا
ند, زيرا بدويان صحرانشین چون تنھا در بیابان مى زيستند, پناھنده شدند, فصیح بود موده بود . زبان سره تازى خود را حفـظ ن

كرده اسـت, ابن نديم فھرست كاملى از بیابانیان پرآوازه كه به شھرھا مىآمدند و آموزش زبان سره را برعھده داشـتند بت  ; ث
خت و دسـتمزد دريافـت مـى كـرد (,براى نمونه مى توان از ابوالبیدإ الرياحى كه در بصره ساكن شده و به كودكان زبان مىآمو

و نیز عبدهللا بن خلید ) 277(,ابوجاموس ثور بن يزيد بدوى كه به بصره آمد و ابن مقفع از او فصاحت را آموخت, ھم چنین) 276
كالم از امیـر  یان و زيبـايى  به دلیــل فصـاحت ب ابوالعمیثل اعرابى كه به خراسان رفته و آموزگار فرزند عبدهللا بن طاھر شـد و 

 )278.(نام برد, طاھرى جوايز و ھداياى بسیارى دريافت نمود
كه وقـتى از ; با اين توصیف شايد بتوان فخرفروشى دانشمندان از كسب علم در بیابان ھاى جزيره العرب را درك نمـود چنـان 

سخ داد: پرسیدند) 'ه 160م (خلیل بن احمد  خار پا بان ھـاى حجـاز: ((دانش گسترده خود را از كجا آورده است؟ با افت , از بیا
 )279)).(نجد و تھامه

تازى. 10 سى, در كنار آمیختگى زبان  يد فار سیارى از كلمـات جد يافتن ب فزايش ثــروت زبـان عربـى و راه  طى, ا , يونـانى, نب
مه بــود تالش , در ايـن جريــان. سريانى و ھندى به زبان عربى ھم از مھم ترين نتـايج نھضـت ترج ھان اسـالم  دانشـمندان ج

نوين علـم نحـو . زيادى را براى جايگزين نمودن كلمات معادل و مرادف آغاز كردند ھمین پژوھش ھاى واژه شناسى به دانش 
به دلیل نبود كلمات , در دوره نخست ترجمه, براى نمونه; رشد ثروت زبان عربى مسلم شد, انجامید و با گسترش دانش نحو

ماطیقى . بسیارى از واژگان بیگانه به ھمان شكل در متون ترجمه شده درج مى شد, معادل علـم (اسامى علومى چـون ارث
علم شناخت اصوات (موسیقى ) 282(,)علم نجوم(اسطرنومیا ) 281(,)علم ھندسه(جو مطريا ) 280(,)شناخت ماھیت اعداد

مى رفـت) 283)(و استخراج اصول الحان كار  به  بى  تون عر نانى در م شكل يو صطالحات علمـى. به ھمـان  در , عالوه بـر ا
نانى و بـدون , بسیارى از موارد اسامى حیوانات نیز كه در بیشتر كتاب ھاى ارسطو وجود داشت به ھمان شـكل نامـإنوس يو
ين. ترجمه و يا معادل عربى توسط مترجمانى چون يوحنابن بطريق ثبت شـده اســت بر ا چون , عالوه  سفى  اصـطالحات فل

ھان(انولوطیقاى ثـانى ) 284(,)تحلیل قیاس(انولوطیقا ,  )مقوالت عشر(قاطیغورياس  قا , )بر قا , )جدل(طوبی , )خطابـت(ريطور
.(و ھزاران واژه فلسفى ديگر تا مدت ھا در متون ترجمه شده به ھمان شكل يونانى خود باقى ماند) شعر(ابوطیقا با بوطیقا 

285( 
وضع كلمات و لغات مترادف فلسفى و علمى بـود كـه , ناگفته پیداست كه از مشكالت مھم دانشمندان و مترجمان مسلمان

شمار ; بتواند مفاھیم آن ھا را بى كم وكاست بیان نمايد ين عصـر بـه  شكالت محققـان ا اما با اين كه اين موضوع يكـى از م
 .آن ھا به خوبى از پس اين مشكل برآمدند, مىآمد

نه ھـاى , يونانى, ترجمه آثار فراموش شده ايرانى. 11 ھنى كـه سـال ھـا در معابـد و گنجی سريانى و ھندى و احیاى منابع ك
 .متروك نگھدارى شده بودند نیز يكى ديگر از نتايج نھضت ترجمه بود

ندى,  احیإ و تكامل يافتن برخى علوم فراموش شده چون فلسفه و منطق يونان باستان, تكوين. 12 (,ادبیات كھن ايرانـى و ھ
خارج نمودن متون علمى از انبارھا و گنج خانه ھاى نھان تمدن ھاى باستانى بويژه يونانیان و ترجمه آن ھا و انتقال بـه ) 286

كه : چنان كه گوستاولبون مى نويسد, خود خدمتى شايسته به مواريث آنان بود, نسل ھاى بعدى ما به بركت اعراب اسـت 
بوده انـد كـه از . توانسته ايم از علوم قدماى يونانى و رومى اطالع پیدا كنیم تاب ھـايى  شه نیازمنــد ك دانشگاه ھاى ما ھمی

 )287.(زبان عربى به التین ترجمه شده اند
داير شدن حلقه ھاى درس در مسـاجد , توجه به نقش اصلى مساجد به عنوان نھادى آموزشى در تقويت حركت علمى. 13

مود, و راه اندازى انجمن ھاى مختلف علمى در آن ھا ست . كمك شايان توجھى به شتاب حركت علمـى ن ھا و نش كالس 
لم نحـو, تفسیر و حديث, بلكه در كنار اين مباحث, ھاى علمى مساجد تنھا به موضوعات دينى و فقھى اختصاص نداشت , ع

لون در مصـر از , به عنوان نمونه; ستاره شناسى و حتى پزشكى نیز آموزش داده مى شد, دانش ادبى مسجد احمد بـن طو
 )288.(اين ويژگى برخوردار بود

شمرد. 14 مى تـوان از نتـايج ايــن نھضـت بر بـا افـزايش روز . تإسیس مدارس علمى يا مكتب خانه ھا در كنار مساجد را ھم 
ھاى درس در مسـاجد قه  يادى حل شد,  افزون دانش پژوھان و ز نگ  براى اداى عبــادت و نیـايش ت سلمانان  بر م از . عرصـه 

از اين . بى شك نیاز به كانون ھا و نھادھاى آموزشى چون مدارس را تشديد مى كرد, روند رو به رشد محافل علمى, سويى
ايـن , در حقیقـت. رو مكتب ھاى علمى در كنار مساجد تإسیس شدند و با جديت به امر تعلیم و تربیت دانشجويان پرداختنـد

 .بنیادھاى علمى نقش برجسته اى در جنبش فكرى و فرھنگى مسلمانان در عصر طاليى اسالم داشتند
نه, يكى ديگر از اين نتايج. 15 مى, دارالعلـم و بیـت الحكمـه, تإسیس كتابخا كز و مـدارس عل و موسسـات ) 289(توسـعه مرا

 .پژوھشى و تحقیقاتى و ايجاد رصدخانه و تجھیز آن با بھترين امكانات و افزارھاى علمى و رفاھى بود
سخه بـردارى بـه وجـود آورد. 16 ظام , چه پیـش از آن, انتشار كاغذ تحولى شگرف در امر انتشـار كتــاب و ن در عھـد گـذر از ن

صر. ثبت دانسته ھا به روى پوست ھاى دباغى شده مرسوم بود, شفاھى و گفتارى به نظام نوشتارى غذھاى ,  با فتح م كا
بردى, تا مدتى جاى پوست را گرفت)) پاپیروس((يا )) بردى((مصنوعى به نام  يابى  شوارىھاى , امـا گرانـى و كـم  ھرگـز از د

ند, با فتح سمرقند. نسخه بردارى نكاست يار دسـت يافت خوب و . مسـلمانان بـه كارگـاه ھـاى كاغـذ سـازى آن د غذھاى  كا
صادر شــدند) 290(,مرغوب سمرقند كه از شھرت بسزايى برخوردار بودند بـه دلیــل ارزش و اعتبـار كاغـذ در . به داالعلم بغداد 

تا مدت ھا رقابت شـديدى , میان خطاطان و نساخان و ھم چنین سبكى و كم حجمى آن و نیز سھولت نگارش بر روى آن ھا
با راه انـدازى . و پوست و چرم ھاى دباغى شده وجود داشت) پاپیروس(میان محصول نورسیده با بردىھاى مصرى  سرانجام 

و با تإسیس مراكز مشـابھى ) 291(كارگاه ھاى كاغذسازى در بغداد كه به ھمت و تالش يحیى بن خالد برمكى صورت گرفت
طه ) 292(,در دمشق اين رقابت پايان يافت و كاغذ به عنوان بھترين ماده نوشتارى و بدون رقیب شناخته شده و از اين جـا نق

 .عطفى در تاريخ كتاب آرايى و نسخه بردارى پديد آمد
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طان و وراقـان . رواج كاغذ برشمار كتاب ھاى خطى و نسخه ھاى خطى ترجمه شده افزود جوى خطا رقابت بر سر جسـت و
تالش) 293.(عصر زرين كاغذگرى را رقم زد, میان خلفا و درباريان و دولتمردان) كاغذسازان( افزايـش , اولین نتیجه مسلم ايـن 

 .رونق كتابخانه ھاى دولتى و شخصى و توسعه مدارس علمى بود, كتاب و نسخه ھاى خطى
قى(مشاغل جديد و پردرآمدى چون كاغذ سـازى , با رواج صنعت كاغذ و رونق كار ترجمه. 17 ساخى, )ورا كتـاب , صـحافى, ن

تاب جارت , آرايى و مشاغل وابسته به آن ھا چون تجلید و تذھیب بود ايجاد گرديد و اين امر فراوانى ك رونـق كتابخانـه ھـا و ت
 .پرسود آن را به دنبال داشت

مه بـود, اھمیت يافتن شغل معلمى و ارزش قائل شدن براى مقام معلم. 18 شتر ايــن , يكى از ديگر نتايج نھضـت ترج چـه پی
 )294.(شغل از مشاغل پست به شمار مىآمد

یق, آغاز عصر روشنگرى اذھان و به دنبال آن. 19 انتشـار كتـاب و افتتـاح , تإلیف, وسعت افق فكرى مسلمانان در سـايه تحق
 .از مھم ترين فوايد اين نھضت است, كتابخانه ھاى عمومى در كنار اماكن پرتردد چون بازار و مساجد جامع

گرچه اين انحصار در علم پزشكى ; انحصار علم و فن ترجمه در دست خاندان ھاى مشھور بود, از نتايج منفى اين نھضت. 20
3, پزشك يھـودى 3, پزشك مسیحى 13از حضور , چنان كه اطالعات و آمار موجود در قرن سوم ھجرى, نمود بیشترى داشت

مى دھنـد 5پزشك مشرك و  ئل . پزشك مسلمان در دربار گزارش  شغل نا به ايـن  ثى  صورت مورو به  شكان  ين پز بیشـتر ا
باقى مانــد; مىآمدند شك , چنان كه اين علم در میان خاندان بختیشوع نصرانى تا نسل ھا  ين در حـالى اسـت كـه اگـر پز و ا

برخى داستان ھاى موجود . نمى توانست آنچنان كه بايد و شايد در میان مردم پايگاھى يابد, حاذق مسلمانى پیدا مى شد
 :جاحظ در البخإل مى نويسد, به عنوان نمونه; در منابع مويد اين ادعا است

سى او را گفـت. روزگارى كار او از رونق افتاد و بازارش كساد شد, اسد بن جانى مردى پزشك بود امسـال سـال بیمـارى : ك
مت , ھم صبر و حوصله دارى, زايى است و بیمارى در مردم فراوان شده است و تو ھم مردى دانشمند ھستى ھم اھـل خد

ست؟ وى گفـت, زبان آور و مردم شناس ھم ھستى, ھستى تو چی بازار  سادى  حال علـت ك ين  كه مـن : بـا ا نخسـت آن 
ند كـه  قد بــوده ا شوم معت يده  یش از آن كـه مـن آفر حتى پ مسلمانم و مردم از مدت ھا پیش از آن كه من پزشـك شـوم و 

يا , دوم اين كه نام من اسد است. مسلمان ھیچ وقت پزشك خوبى نمى شود نام مـن صـلیبا  ستى  كه مـى باي در صورتى 
يا ابوابراھیـم , كنیه من ھم ابوالحارث است,  جبرئیل يا يوحنا و يا بیرا باشد يا  در صورتى كه مى بايستى ابوعیسـى يــا ابوزكر

من ھـم عربـى , من عبايى از كتان سفید مى پوشم در صورتى كه مى بايستى عبايى از حرير مشكى بپوشم. باشد بان  ز
 )295.(است در صورتى كه مى بايستى به زبان اھل جندى شاپور حرف مى زدم

يا زبـان نقـل كـرده اسـت, كنیه, راجع به اسم, صفاتى كه جاحظ در اين داستان شكان جنـدى , لبـاس  صیات پز ھمـه از خصو
يد, عالوه بر اين. شاپور بوده كه در اين دوره غالبا مسیحى و سريانى بودند : جاحظ از زبان اين پزشك عرب مسـلمان مـى گو

.))در بغداد ھیچ پزشكى مورد توجه مردم نیست مگر اين كه مسیحى باشد و در مدرسه جندى شاپور درس خوانده باشد((
)296( 

نش , ورود علوم يونانى به جھان اسالم. واكنش اھل تسنن در برابر علوم بیگانه بود, يكى از پیامدھاى نھضت ترجمه. 21 واك
يان مخـالف. سـخت اھـل ســنت را در پــى داشـت سفى و منطقـى نمـود, ايـن جر لوم فل مالت خـود را متوجـه ع . بیشـتر ح

.(را بر ردفیلسوفان نوشت و آنان را تكفـیر كـرد)) تھافت الفالسفه((ابوحامدغزالى يكى از معروف ترين مخالفین بود كه كتاب 
سیوطى . به دنبال سست نشان دادن مبانى منطـق يونـانى بـود)) الرد على المنطقیین((ابن تیمیه نیز با تإلیف كتاب ) 297

كه )) صون المنطق و الكالم عن المنطق و الكالم((ھم با تإلیف كتاب  لم كـالم  ھاى ع يه  لزل نمـودن پا سعى داشت بــا متز
 .مخالفت خود را اعالم نمايد, متكى بر استدالل ھاى فلسفى بود

 
 :پى نوشت ھا

 دانشجوى دكترى تاريخ اسالم*. 
نه بـه **. ((...  جى افتـد و  نه بــه ك ست يـا مسـتقیمى كـه  سند سـدھاند ا و آن چه كه اصحاب ما سـندھندش مـى شنا

سد نى: ك.ر...)) ديگرگونى و اين نام به نزد آنان بر كسى افتد كه رثبت و به دانش حساب نجوم به وااليـى ر حان, بیرو : ابوري
ـ116ص , 1ج , ش521, بى تـا, موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگى, تھران, ترجمه منوچھر صدوقى سھا, تحقیق ماللھند

117. 
 .33ص , 1ج ) 'ه. 1402, دارالفكر, بیروت(, كشف الظنون عن اسامى الكتب و الفنون, حاجى خلیفه. 1
, دارالكتب العلمیـه, بیروت(, شرح و تصحیح محمد بھجه االثرى, بلوغ االرب فى معرفه احوال العرب, محمود شكرى الوسى. 2

 .493ص) بى تا, دارالفكر, بیروت(مقدمه , عبدالرحمن ابن خلدون 327;ص , 3ج ) بى تا
 .223ص , ھمان, محمود شكرىالوسى. 3
 .بار در قرآن آمده است 854بار و مشتقات آن  60كلمه علم . 4
بن عبدربـه(احمد بن محمد ; ))خذو الحكمه و لو من السنه المشركین. ((5 ینى, العقـد الفريـد, )ا , تحقیـق عبدالمجیـد الترح
ضون, بیروت( لى بی مد ع یه, منشورات مح من  ((117;ص , 2ج ) 'ه 1417, دارالكتـب العلم ضاله المـومن مإخـذھا م الحكمـه 

; ))و لمداد جرت به اقالم العلمإ خیره من دمإ شھدإ فى سبیل هللا ((116;ص , ھمان;  ))سمعھا و اليبالى فى إى وعإ خرجت
فى  ((82;ص , ھمان; ))فضل العلم خیر من فضل العباده ((79;ص , ھمان; ))الحض العلمإ طلب العلم(( لم فـان  و تعلمـوا الع

صدقه و بذلــه الھلـه قربــه النـه معالـم  نه جھـاد لمـن اليعلمونـه  تعلمه  خشیه و طلبه عباده و مذاكرته تسبیح و البحث ع
سالمى, قم(رسائل الخوان الصفإ و خالن الوفإ ; ...))الحالل و الحرام و منار سبیله الجنه  ص , 1ج ) 'ه1405, مكتب االعالم اال

347. 
 .ھمان, حاجى خلیفه. 6
) بـى تـا, دارالفكر, بیروت(, تحقیق محمدمحى الدين عبدالحمید, مروج الذھب و معادن الجوھر, على بن حسین مسعودى. 7

 . 40ـ41ص , ج 
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see W. Caskel: Aiyam al-Aarad, Islamica III, Supplment, 1930, pp 1-99. .8  
 .300ص) 'ه1417,دارالمعرفه, بیروت(, تعلیق شیخ ابراھیم رمضان, الفھرست, )ابن نديم(محمدبن اسحاق  . 9

داراحیإ التراث , بیروت(, وفیات االعیان و ابنإ الزمان, )ابن خلكان(و شمس الدين احمدبن محمد   97ص , ھمان, ابن عبدربه. 10
 .224ص , 2ج ) بى تا, العربى

 .ھمان, ابن نديم. 11
 .ھمان. 12
 .ھمان, ابن عبدربه. 13
 .اھرن القس يا ھارون قس كاھن و پزشك اسكندرانى است كه احتماال در دوره ھراكلیوس مى زيسته است. 14
 .جنگ يا مجموعه اى گوناگون از مطالب مخصوصا در طب و خواص گیاھان. 15
به الوھبیـه, بى جـا(, عیون االنبإ فى طبقات االطبإ, )ابن ابى اصیبعه(احمد بن القاسم . 16 ابـن . 163ص , 1ج ) 'ه1299, مكت

 .ھمان, ابن نديم; نديم به نقل از ابن جلجل آورده است كه اين كتاب در عصر مروان به عربى ترجمه شده است
لدول , )ابن العبرى(غريغوريوس . 17 سف قفطـى 112;ص ) م1992, دارالمشـرق, بـیروت(تاريخ مختصـر ا يخ , علـى بـن يو تار

 .358ص , ھمان, ابن نديم 113;ص ) 1371, انتشارات دانشگاه تھران, تھران(, ترجمه بھین دارانى, الحكما
بإ و ) ابـن جلجـل(ابى داود سلیمان بن حسان ; ھمان, ابن اصیبعه 442;ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 18 طبقـات االط

 .61ص ) م1955, مطبعه المعھد العلمى الفرنسى آثار الشرقیه بالقاھره, مصر(تحقیق فواد سید , الحكمإ
 .ھمان, ابن نديم. 19
 .61ص , ھمان, و ابن جلجل 444ـ442ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 20
 .252ص , 4ج , ھمان, ابن عبدربه: ك.ر; از معاويه تا عبدالملك بود, او كاتب چھار خلیفه اموى. 21
مان, ابن نديم; او ديوان ھا را در عصر ھشام بن عبدالملك به عربى نقل نمود. 22 صیبعه 301;ص , ھ بى ا بن ا مان, ا ص , ھ

122. 
 .ھمان, ابن العبرى 147;ص , ھمان, على بن يوسف فقطى; ھمان, ابن ابى اصیبعه; پزشك حجاج. 23
 .302ص , ھمان, ابن نديم. 24
 .226ص ) بى تا, داراالندلس للطباعه و نشر, بى جا(تاريخ العرب , محمدبن اسعد طلس. 25
 .ھمان, ابن عبدربه: ك.ر; كاتب حجاج و ناقل دواوين از فارسى به عربى. 26
, قـاھره(, العصر العباسى االول, شوقى ضیف 88;ص ) بى تا, زوار: تھران(ترجمه محمد سعیدى , تاريخ عرب, فلیپ حتى. 27

سالمى و ادبیـات عربـى, محمد محمدى 11;ص ) بى تا, دارالمعارف بمصر مدن ا ثار آن در ت سالم و آ , فرھنگ ايران پیـش از ا
 .281ص , 2ج ) بى تا, دارالمكتبه الحیاه, بیروت(تاريخ التمدن االسالمى , جرجى زيدان 138;ص ) ش1374, توس, تھران(

یبى, حبیب السیرفى اخبار افراد بشر, )خواندمیر(غیاث الدين بن ھمام الدين الحسینى . 28 بدالحى حب , تصحیح و مقابلـه ع
 .208ص , 2ج ) ش1333, خیام, تھران(

تاب ھـاى . 29 در بناى بغداد مشھور است كه راھب ساكن اين منطقه با منصور مالقات نمود و از وصف منطقه بغداد كه در ك
صادر, بیروت(, تاريخ الخمیس فى احوال انفس نفیس, دياربكرى: ك.ر; اقلیدس آمده بود براى او صحبت كرد , 2ج ) بى تـا, دار

 .325ص 
 .ھمان, خواند میر 314;ص , 4ج , ھمان, على بن حسین مسعودى. 30
 .220ـ219ص , ھمان; و فرزندان وى مى داند) ع(ابن نديم وى را از بزرگان شیعه و از پیروان على. 31
 .111ـ110ص , ھمان, شوقى ضیف. 32
سالمى; دلیسى اولیرى 208;ص , جزء سوم از جلد دوم, ھمان, خواندمیر. 33 مه احمـد , انتقال علوم يونانى بـه عـالم ا ترج

 .233ـ232ص ) 2535انتشارات جاويدان , تھران(, آرام
 .227ص , ھمان, على بن يوسف قفطى 125;ص , ھمان, ابن العبرى. 34
 .77ـ76ص , 1ج , ھمان: ك.ر; مسعودى اطالعات مبسوطى از اين كتاب به دست داده است. 35
على بن حسـین  372, ;ھمان, على بن يوسف قفطى; نام داشت)) الدھر الدھور((يا )) الدھر الداھر((, تفسیر سندھند. 36

نا, تاريخ الیعقوبى, و يعقوبى احمدبن ابى يعقوب يعقوبى 76ص , ھمان, مسعودى بداالمیر مھ سه , بـیروت(, تحقیق ع موس
 .114ص  1ج ) 'ه1413, االعلمى

 .372ـ371ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 37
 314ص , 4ج, ھمان, على بن حسین مسعودى. 38
 .373ـ371ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 39
 .ھمان, على بن حسین مسعودى. 40
 .486و  480ص , ھمان, عبدالرحمن بن خلدون. 41
 .480ص , ھمان. 42
 .ھمان, على بن حسین مسعودى. 43
 .ھمان. 44
 .300ص , ھمان, ابن نديم. 45
 .153ص , 1ج ) 1373, امیر كبیر, تھران(, سبك شناسى) بھار ملك الشعرا(محمد تقى . 46
با احتیـاط پـذيرفت, مقفع را خالق نثر عربى دانسته اند, به بركت اين ترجمه. 47 , تـاريخ اسـالم; ھرچند بايستى اين حكم را 

 .153ص ) 1378امیركبیر , تھران(, ترجمه احمد آرام, لمتون.س.ك.آن , ھولت, زير نظر پى ام, پژوھش دانشگاه كمبريج
 .18ص , ھمین مقاله: ك.ر. 48
 .207ص  2ج , ھمان, خواندمیر. 49
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 .482ص , ھمان, و ابن خلدون 48ص , 1ج , رسائل اخوان الصفإ: ك.ر; علم شناخت اعداد و خواص آن ھا. 50
 .315ـ314ص , ھمان, على بن حسین مسعودى. 51
 .220ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 52
 .134ـ125ص , ھمان, و ابن العبرى 218ص , ھمان. 53
 .203ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه. 54
 .64و  12ص , ھمان, و ابن جلجل 203و  126,136ـ125ص , ھمان, و ابن ابى اصیبعه 358ص , ھمان, ابن نديم. 55
 .315ص , ھمان, على بن حسین مسعودى. 56
 .ھمان. 57
 .219ص , ھمان, خواندمیر. 58
گانى, تاريخ برامكه, ابوالقاسم بن غسان: ك.ر. 59 بدالعظیم خـان گر , تھـران(, به اھتمام و تصحیح و مقدمه تـاريخى مـیرزا ع

 .330ـ317ص , 5ج , ھمان, و ابن عبدربه 2ص , 1ج ) ش1312, چاپخانه محمدعلى
 .282ـ281ص , ھمان, و جرجى زيدان, ھمان, و محمد محمدى 11ص , ھمان, و شوقى ضیف 88ص , ھمان, فلیپ حتى. 60
ید گلپايگـانى, تاريخ فخرى در آداب ملكدارى و دولت ھاى اسالمى; )ابن طقطقى(محمدبن على بن طباطبا . 61 , ترجمـه وح

 .268ـ267ص ) 1367, انتشارات علمى فرھنگى, تھران(
مى و فرھنگـى, تھران(, ترجمه ابوالقاسم پاينده, التنبیه و االشراف, على بن حسین مسعودى. 62 ص ) 1365,  انتشارات عل

328. 
 .ھمان, و ابن غسان 236ص , ھمان, دلیسى اولیرى. 63
 .420ص ) 1373, امیركبیر, تھران(, تاريخ ايران بعد از اسالم, عبدالحسین زرين كوب. 64
 .316ص , 4ج , ھمان, مروج الذھب و معادن الجوھر, على بن حسین مسعودى. 65
 .331ص , ھمان, و دياربكرى 273و  264ص ) بى تا, بیروت دارالفكر(, تاريخ الخلفإ, جالل الدين سیوطى. 66
صاحب نظـران سـاير , مجالس مناظره يحیى برمكى از شھرت و اھمیت بااليى برخودار بود و حضور فعال علما. 67 متكلمان و 

 .ھمان, و دلیسى اولیرى 379ـ380ص , 3ج , ھمان, على بن حسین مسعودى: ك.ر; اديان بر اھمیت آن افزوده بود
 .65ص , ھمان, ابن جلجل. 68
 .171ص , ھمان, ھمان و ابن ابى اصیبعه. 69
 .273ص , ھمان, جالل الدين سیوطى. 70
 .131ص , ھمان, ھمان و ابن العبرى, ابن جلجل. 71
 .187ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه. 72
مى رود. 73 سازى در بغـداد يحیـى . يكى از عوامل رونق نھضت ترجمه رواج كاغذ به شمار  گاه ھـاى كاغذ از بنیانگـذاران كار

 .422ـ421ص , مقدمه, ھمان, ابن خلدون; خالد برمكى بود
 .22ص ) م1989, دارالفكر العربى, قاھره(, بیت الحكمه فى عصر العباسیین, خضراحمد عطإهللا. 74
: در گزارش عالن شعوبى آورده اسـت, براى نمونه; ابن نديم برخى از نساخان بیت الحكمه در عصر ھارون را نام مى برد. 75
 .135ص , ھمان; ))او در بیت الحكمه براى رشید و مإمون و برامكه رونويسى مى كرد((

 .318ص , ھمان, على بن حسین مسعودى. 76
, مصطفى عبـدالقادر عطـا, تحقیق محمدعبدالقادر عطا, عبدالرحمن بن على بن جوزى المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم. 77

 .110ص , 10ج ) بى تا, دارالكتب العلمیه, بیروت(, نعیم زرزور
 .480ص , ھمان, و ابن خلدون 284ص , ھمان, جالل الدين سیوطى. 78
 .252ص , ھمان, دلیسى اولیرى. 79
76ص ) 1388, مكتبه المثنى, بغداد(, بغداد فى تاريخ الخالفه العباسیه, )ابن طیفور(ابوالفضل احمد بن طاھر , ابن طیفور. 80
 .437ص , ھمان, عبدالحسین زرين كوب; بعدھا مجموعه كتاب ھاى اين كتابخانه به بغداد منتقل شد. 

سد 10ياقوت از . 81 نه مـرو يــاد كـرده و مـى نوي یا نديـده ام: ((كتابخا ياقوت ; ))ماننـد آن را دردن بدهللا  بى ع شھاب الــدين ا
 .134ص , 1ج ) 1990, دارالكتب العلمیه, بیروت(, تحقیق عبدالعزيز الجندى, معجم البلدان, الحموى

 .اين مكتب در عھد امويان پا به عرصه حیات مذھبى و فرھنگى نھاد. 82
 .284ص , ھمان, جالل الدين سیوطى. 83
مه حسـین , تاريخ انديشه ھــاى كالمـى, عبدالرحمن بدوى: ك.براى اطالع بیشتر از شرح حال و آراى و مناظرات او ر. 84 ترج

 .202ـ140ص , 1ج ) 1374, بنیاد پژوھش ھاى اسالمى آستان قدس, مشھد(, صابرى
 .235ـ223ص , 1ج , ھمان: ك.براى اطالع بیشتر از شرح حال و آراى او ر. 85
 .319ـ318ص , ھمان, على بن حسین مسعودى. 86
 .249ص , 7ج , ھمان, ابن خلكان. 87
 .51ص , ھمان, و على بن يوسف قفطى 301ص , ھمان, ابن نديم. 88
 .186ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه. 89
 .187ص , ھمان. 90
 .198ـ196ص , ھمان: ك.ر, براى نمونه; قفطى گزارش ھاى متعددى از بخشش ھاى مإمون آورده است. 91
 .268ص , م1981, 18عدد , مجله المورخ العربى)) اھم المبدعین فى مجاالت الفكر و العلم((, محمودصالح رمضان. 92
 .319ص , ھمان, على بن حسین مسعودى. 93
سین ســاكت, تـاريخ آمــوزش در اسـالم, احمـد شــلبى. 94 77ص ) 1361, نشـر فرھنــگ اسـالمى, تھـران(, ترجمــه محمدح

 ).زيرنويس(
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ابوحینفه  36;ص , ھمان, حاجى خلیفه 480;ص , ھمان مقدمه, ابن خلدون 84;و  51ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 95
مان, ابن العـبرى 442;ص ) 1368, نشرنى, تھران(, ترجمه محمود مھدوى دامغانى, اخبارالطوال, احمدبن داود دينورى ص , ھ

 .298ص , ھمان, و ابن طقطقى 136
جم, و صالح الدين صفدى 300ص , ھمان, جالل الدين سیوطى. 96 دارالكتـب , بـیروت(, الغیث المجسم فى شــرح المیـه الع

, كانون الثـانى, مجله سومر)) خزائن الكتب العراق العامه فى ايام العباسیین((, و كوركیس صالح 79ص , 1ج ) 1990, العلمیه
 .215ص  2ـ1شماره , 1946

 .375ص , 1ج ) 1343, دارالكتاب المصريه, قاھره(, عصر المإمون, احمد فريد رفاعى. 97
 . 52ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 98
چزرذح ش ح رإ,س رحب رحذذا حح ,دژرث سحپ  ,99 حرچ ش ژچـژح خـذ خ ر چخحح ,vol. 36حح رحخح ژ ررخس چذژرخ رخ 

p368. .983  
 .481ص , ھمان, ابن خلدون. 100
سیده بـود. 101 سلمانان ر ند پیشـتر. كتب اصول و اركان اقلیدس از مھم ترين كتاب ھايى بود كه به دست م در عصـر , ھرچ

 .486ـ485ص , ھمان; منصور ھم نسخه ھايى از آن ھا به دربار خالفت عباسیان راه يافت
 .187ص , ھمان, ابن اصیبعه. 102
 .67ص , ھمان, ابن جلجل. 103
 .ھمان , ابن اصیبعه. 104
 .238ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 105
 .52ص , ھمان. 106
 . 443ص , ھمان, و ابوحنیفه احمدبن داود دينورى 303ص , ھمان, جالل الدين سیوطى. 107
 .336ص , 2ج , ھمان, ھمان و دياربكرى. 108
, 3ج)  1964, مكتبه النھضـه, قاھره(, التاريخ االسالم السیاسى و الدينى و الثقافى و االجتماعى, حسن ابراھیم حسن. 109
 .351ص 
صفھانى , عیون اخبار الرضا) شیخ صدوق(و محمدبن على بن بابويه  51ص , ھمان, ابن جوزى. 110 آقـا (ترجمه محمـدتقى ا

 .428ـ427ص ) 1363, علمیه اسالمیه, تھران(, )نجفى
 .ھمان. 111
 .309ص , ھمان, جالل الدين سیوطى. 112
 . 310ص , ھمان. 113

Corduba. .114  
 .40ـ43ص ) 1376, امیركبیر, تھران(, كارنامه اسالم, عبدالحسین زرين كوب: ك.براى اطالع بیشتر ر. 115* 

 .ھمان, على بن حسین مسعودى. 116
 .550ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 117
 .233و  239ص , ھمان, دلیسى اولیرى. 118
 .303ص , ھمان, ابن نديم. 119
 .306ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 120
 .307ـ306ص , ھمان. 121
شگاه تھـران, تھران(, تاريخ علوم عقلى در تمدن اسالمى تا اواسط قرن پنجم, ذبیح هللا صفا. 122 , 1ج ) 1346, انتشارات دان
 .57ـ56ص 
 .187ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه. 123
تصـحیح , ترجمه كلیله و دمنه انشاى ابوالمعـالى نصـرهللا منشـى; مى باشد) ) panchatantraنام اصلى آن پنجه تنتره. 124

 .1ص ) 1373, امیركبیر, تھران(, مجتبى مینوى طھرانى
 .271ص ) بى تا, كتابخانه ملى, تھران(, ترجمه ابوالفضل طباطبا, الوزرإ و الكتاب, ابوعبدهللا محمدبن عبدوس جھشیارى. 125
 .87ص , ھمان, ابن جوزى. 126
 .ھمان, ابوعبدهللا محمدبن عبدوس جھشیارى. 127
 .87ص , 1ج , ھمان, ابن جوزى. 128
 .387ص , 2ج , ھمان, و فريد رفاعى 173ص , ھمان, جرجى زيدان: ك.ر. 129
 .123ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه. 130
جورجیس بن بختیشوع بن جبرئیل بن عبیدهللا بن جبرئیل بن عبیدهللا به ھمراه دو بختیشوع ديگـر : مجموعا ھشت نفر. 131

 .بوده اند) 295ـ320(و مقتدربا ) 333ـ329(كه در دربار متقى 
 .ھمان, ابن ابى اصیبعه. 132
 .314ص , 4ج , ھمان, على بن يوسف مسعودى. 133
 .334ص , ھمان, ابن نديم. 134
 .127ص , ھمان, ابن العبرى. 135
 . 65ص , ھمان, و ابن جلجل 131ص , ھمان, ابن العبرى 357;ص , ھمان, ابن نديم. 136
 .ھمان, ابن جلجل. 137
 .176ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه. 138
 .66ـ65ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 139
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 .135ص , ھمان, ابن نديم. 140
 .160ص , 1ج , ھمان, محمد شكرىالوسى. 141
 .136ـ135ص , ھمان, ابن نديم. 142
 .335ھمان ص , و ابن نديم 352ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 143
 .ھمان, ھمان و قفطى, ابن نديم. 144
 .125ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه: ك.ر. 145
 .289ص , ھمان, ابوعبدهللا بن محمدبن عبدوس جھشیارى. 146
 .198ـ197ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 147
 .ھمان, ابوعبدهللا بن محمدبن عبدوس جھشیارى. 148
 .388ص , ھمان, فريد رفاعى. 149
ست. 303ص , ھمان, ابن نديم. 150 مان; ابن عبدربه مطالب جالب توجھى را در مورد منكه و يحیى بن خالد آورده ا , 5ج , ھ
 .325ص 
 .367ـ365ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 151
 .299ص , ھمان. 152
 .304ص , ھمان. 153
 .379ص , ھمان, فريد رفاعى. 154
 .234ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 155
 .ھمان, ابن جلجل. 156
 .238ص , ھمان, و على بن يوسف قفطى 187ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه. 157
 .356ص , ھمان, ابن نديم. 158
 .ھمان, ابن ابى اصیبعه. 159
 .217ص , 2ج , ھمان, ابن خلكان, ك.ر. 160
 .235ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 161
 .204ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه. 162
 .69ص , ھمان, ابن جلجل. 163
نديم 239;ـ238ص , ھمان, على بن يوسف قفطى; ھمان, ابن ابى اصیبعه; ھمان, ابن جلجل. 164 مان, ابـن  و  356ص , ھ

 .17ـ16ص ) 1946, مطبعه الترقى, دمشق(, تحقیق محمد كردعلى, تاريخ الحكمإ االسالم, ظھیرالدين بیھقى
 .287, 2ج ) 1986, دارالعلم للماليین, بیروت(, قاموس تراجم الشھر الرجال و النسإ, خیرالدين زركلى. 165
 .385ـ384ص , ھمان, و فريد رفاعى 171ـ170ص , ھمان, جرجى زيدان. 166
 .238ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 167
 .65ص , ھمان, ابن جلجل. 168
 .359ص , ھمان, ابن نديم. 169
 .188ص , ھمان, و ابن ابى اصیبعه 69ص , ھمان. 170
 .500ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 171
 .508ـ501ص , ھمان: و قفطى 321ـ315ص , ھمان, اين نديم. 172
 .608ـ593ص ) 1362, مركز نشر دانشگاھى, تھران(, تاريخ فلسفه در اسالم, میرمحمد, شريف: ك.ر. 173
 .331ص , ھمان, خضر احمد. 174
 .323ص , ھمان, ابن نديم. 175
 .508ص , ھمان, ھمان و على بن يوسف قفطى. 176
 .302ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه. 177
 .245ـ244ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 178
 .263ص , ھمان, دلیسى اولیرى. 179
 .203ص , ھمان, و ابن ابى اصیبعه 352ـ351ص , ھمان, ابن نديم. 180
 .385ـ384ص , 2ج , ھمان, ھمان و فريد رفاعى, جرجى زيدان. 181
 .488ـ487ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 182
 .137ص , ھمان, و ابن العبرى 336ص , ھمان, ابن نديم. 183
 .488ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 184
 .ھمان. 185
 .67ص , ھمان, ابن جلجل. 186
 .381ص , ھمان, فريد رفاعى. 187
 .385و  382ص , ھمان. 188
 .204ص , ھمان, و ابن ابى اصیبعه 359ص , ھمان, ابن نديم. 189
 .171ـ107و  169ص , ھمان, جرجى زيدان. 190
 .400ـ308ص , ھمان, و على بن يوسف قفطى 136ص , ھمان, ابن العبرى. 191
 .590ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 192
 .591ص , ھمان. 193
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 .161ص , 5ج , ھمان, ابن خلكان. 194
 .332ص , ھمان, ابن نديم. 195
 .ابن خلكان ھمان. 196
) 1365, چاپ و نشر بنیـاد, تھران(, تاريخ تمدن اسالم بررسى ھايى چند در فرھنگ و تمدن اسالمى, على اصغر حلبى. 197
 .48ص 
 . ھمان, و ابن العبرى 205ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه 335;ص , ھمان, ابن نديم. 198
 .ھمان, على بن يوسف قفطى. 199
 .ھمان. 200
 .390ص , ھمان, و على بن يوسف قفطى 335ـ336ص , ھمان, ابن نديم. 201
 .592, ھمان, على بن يوسف قفطى. 202
 .445ص , ھمان. 203
 .ھمان. 204
 .335ص , ھمان, ابن نديم. 205
 .233ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 206
 .234ص , ھمان. 207
 .357ص , ھمان, ابن نديم. 208
 .ھمان. 209
 .362ـ361ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 210
 .362ص , ھمان. 211
 .362ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 212
 .361ص , ھمان. 213
 .204ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه. 214
 .137ص , ھمان, و على بن يوسف قفطى 329ص , ھمان, ابن نديم. 215
 .67ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 216
 .87ص , ھمان. 217
صور,  المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و االثار, تقى الدين ابى العباس احمدبن على المقريزى. 218 یل المن , وضـع حوامشـه خل

 .292ـ290ص , 2ج ) م1998, دارالكتب العلمیه, منشورات محمدعلى بیضون, بیروت(
, 1ج ) 1408, داراحیـإ الـتراث العربـى, بـیروت(, نفح الطیب من غضن االندلس الرطیب, احمدبن محمد المقرى تلمسانى. 219
 .386ص 
مه شـكرى محمـد , نقل من سريانى الى العربى, كتاب ارسطو فى شعر, ابوبشر متى بن يونس القنائى. 220 تحقیـق و ترج
 .429ص ) 1967, دارالكتاب العربى للطباعه و النشر, قاھره(, عیاد
با توجه به اين كه حوزه تحقیقاتى اين مقاله عصر طاليى نھضت ترجمه است تنھا به معرفى مترجمان اين عصر بسنده . 221

 .مى شود
 .60ـ59ص , ھمان, و على بن يوسف قفطى 324ـ323ص , ھمان, ابن نديم. 222
مان, ابن خلكـان 170;ـ161ص , ھمان, على بن يوسف قفطى 75;ص , ھمان, ابن جلجل 333;ص , ھمان, ابن نديم. 223 , ھ

 .98ص , 2ج , ھمان, و خیرالدين زركلى 313ص , 1ج 
 .315ـ314ص , ھمان, ابن خلكان. 224
 .61ص , ھمان, ھمان و على بن يوسف قفطى, ابن نديم. 225
 .325ص , ھمان, ابن نديم. 226
 .302ص , ھمان. 227
 .325ص , ھمان. 228
 .176ص , ھمان, جرجى زيدان. 229
 .42ـ40ص ) 1376, دانشگاه تھران, تھران(, آندلس يا حكومت مسلمین در اروپا, محمد ابراھیم آيتى: ك.ر. 230
منشورات محمدعلى بیضـون , بیروت(, ...تاريخ ابن خلدون مسمى العبر و ديوان المبتدإ و الخبر , عبدالرحمان بن خلدون. 231

 .165و  147ص , 4ج ) م1992, و دارالكتب العلمیه
 .353ص , ھمان, احمدبن محمدبن المقرىتلمسانى. 232
 .186ص , ھمان, جرجى زيدان. 233
 .221ص , ھمان, احمدبن محمدبن المقرىتلمسانى. 234
غداد مـذاھب حنفـى, در اندلس مذھب فقھى مالكیه با تمايالت عربى رواج داشت. 235 حنبلـى , شافعى, حال آن كـه در ب

 .شیعه و اسماعیلیه با گرايش ھاى ايرانى رواج داشت
 .175ص , 4ج , ھمان, ابن خلدون. 236
 .386ص , ھمان, احمدبن محمدبن المقرىتلمسانى. 237
 .386ص , و احمدبن محمدبن المقرىتلمسانى, ھمان, ابن خلدون. 238
 .ھمان. 239

Granada .240 
 .227ص , ھمان, جرجى زيدان. 241
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 .ھمان, احمدبن محمدبن المقرىتلمسانى. 242
كى السـباعى. 243 سالمى, محمد م مدن ا ھا و مسـاجد در فرھنــگ و ت شكويى,  نقـش كتابخانـه  , تھـران(, ترجمـه علـى 

 .141ـ140ص ) 1373, سازمان مدارك فرھنگى انقالب اسالمى
 .86ص , ھمان, و آيتى 204ص , ھمان, جرجى زيدان. 244
بر ايـن. آيات متعددى مبنى بر تدبر و تعقل در قرآن وجود دارد. 245 ندوزى نـیز اشـاره ھـاى , عالوه  لم ا در قـرآن بـه علــم و ع

 .بار مشتقات آن در قرآن تكرار گرديده است 854بار كلمه علم و  60چنان كه , فراوانى شده است
مه , فتوح البلـدان, احمدبن يحیى بن جابر بالذرى; به زيد بن ثابت فرموده بود نوشتن را از يھوديان بیاموز) ص(پیامبر. 246 ترج

 .659ص ) 1376, نشر نقره, تھران(, و تعلیق محمد توكل
 .15ص , 2ج ) بى تا, دارالكتاب العربى, بیروت: چاپ دھم(, ضحى االسالم, احمد امین. 247
 .ھمان, احمد امین. 248
 .198ـ196ص , ھمان, و على بن يوسف قفطى 187ص , ھمان, ابن ابى اصیبعه: ك.براى نمونه ر. 249
 .34ص , ھمان, على اصغرحلبى. 250
 .107ـ106ص , ھمان, شوقى ضیف. 251
 .14ص , ھمان, احمد امین. 252
مد محمـدى. 253 ندى شــاپور در قـرن ھـاى نخسـتین اسـالمى((, مح شريه , مجلـه مقـاالت و بررسـى ھـا, ))دانشـگاه ج ن

 .17ص , دفتر پنجم و ششم, 1350بھار و تابستان , دانشكده الھیات و معارف اسالمى دانشگاه تھران
 .543ص , ھمان, و ابن خلدون 41ـ40ص , ھمان, حاجى خلیفه. 254
 . ھمان, محمد محمدى. 255
خس رحـژرت ,شرچژإ :ذچذژا رخ حخ چس خژحا ذچح خژژچـذح حخـت ,حرچ حذخذإ ش ح ححس چذژرچژس . 256 حژ:ذچ ح

Marmorstin. Landon 1965,.pp.15-19. enny  
 .79ص , ھمان, صالح الدين صفدى. 257
بى, بیروت(, تحقیق عبدالسالم ھارون, الحیوان, ابن عثمان عمربن بحرجاحظ: ك.ر. 258 لتراث العر ص , 1ج ) بـى تـا, داراحیا ا
 .77ـ76

 .167ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 259
ارتباط محكم مركز علمى سريانى با ساير كانون ھاى علمى موجب شده بود تا از ديرباز دانشمندان آثار بسیارى را بـه . 260

 .17ـ10ص , ھمان, ذبیح هللا صفا: ك.ر; زبان سريانى ترجمه نمايند
 .65ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 261
 309ـ307ص , ھمان, ابن نديم. 262
 .349ص , ھمان, ابن نديم. 263
سالمى, فاخورى: به نقل از. 264 يتى, تاريخ فلسفه در جھـان ا شارات و آمـوزش , تھـران(, ترجمـه عبدالحمیـد آ سازمان انت

 .338ص , 2ج ) 1358, انقالب اسالمى
 .64ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 265
 .79ص , ھمان, ابى عثمان عمر بن جاحظ. 266
 .65ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 267
 137ص , ھمان. 268
 .67ص , ھمان. 269
 .235ص , ھمان. 270
 .132ص , ھمان. 271
 .342ص , ھمان, حنا فاخورى. 272
لوم عنـدالعرب, عبدالرحمن نجیب حكمت. 273 سات تـاريخ الع صل(, درا مى جامعـه , مو یم العلمـى و البحـث العل وزاره التعل

 .28ص ) م1977, الموصل
 .8ص ) 1990, دارالمشرق, بیروت(, مقدمه ماجد فخرى, تھافت الفالسفه, ابوحامدمحمد غزالى. 274
 .ھمان, عبدالرحمن نجیب حكمت. 275
 .66ص , ھمان, ابن نديم. 276
 .67ص , ھمان. 277
 .71ص , ھمان. 278
 .83ص ) 'ه1294, بى نا, قاھره(, طبقات االدبإ, ابن االنبارى. 279
 .48ص , 1ج : رسائل اخوان الصفإ. 280
 .49ص , ھمان. 281
 .ھمان; بیشتر در كتاب مجسطى بطلمیوس آمده است. 282
 .ھمان. 283
 .307ص , ھمان, ابن نديم. 284
 .268ص , ھمان, و رسائل اخوان الصفإ 61ـ58ص , ھمان, على بن يوسف قفطى. 285
 .244ـ243ص , ھمان, احمد شلبى. 286
 .603ص ) 1358, كتابفروشى اسالمیه, تھران(, ترجمه ھاشم حسینى, تاريخ تمدن اسالم و عرب, گوستاو لوبون. 287
یه, بـیروت(, حواشـى خلیـل المنصـور, حسن المحاضره فى اخبار مصر و القاھره, جالل الدين سیوطى. 288 تب العلم , دارالك
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 .220ص , 2ج ) 1997
 .543ص , ھمان, گوستاو لوبون. 289
ھرام, حدود العالم من المشرق الى المغرب. 290 ضا ور مدى و غالمر ھران(, تصحیح و حواشى مريم میراح ) 1372, الزھـرا, ت
تا, دارالكتـاب االســالمى, قاھره(, صوره االرض, ابى القاسم بن حوقل النصیبى 333;ص  بن  389ص ) بى  بى بكـر احمد و ا

 .230ص ) 1408, داراحیإ التراث العربى, بیروت(, مختصر البلدان, الفقیه الھمدانى
 .422ـ421, ھمان, ابن خلدون. 291
شد. 292 صادر مـى  قاط  ; روزگارى دراز دمشق تولید كننده بھترين نوع كاغذ بود كه تحت عنوان كاغذ دمشقى به دورترين ن

قدس رضـوى, مشھد(, ترجمه رضا آژير و حمیدرضا شیخى, كتاب در پويه تاريخ, الكساندر استیپچويچ ھش , آسـتان  یاد پژو بن
 .274ص ) 1373, ھاى اسالمى

 .275ص , ھمان. 293
لدين, البیان و التبییـن, ابى عثمان عمربن بحرجاحظ. 294 مدعلى بیضــون, بـیروت(, حواشـى موفـق شــھاب ا , منشـورات مح

 .171ص , 1ج ) 1998, درالكتب العلمیه
 .94ص ) م1969, دارصعب, بیروت(, تحقیق فوزى عطوى, البخإل, ھمان. 295
 .ھمان. 296
 .39ـ38ص , ھمان, ابوحامد محمد غزالى. 297
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