
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

1 

 

 
 
 

ن از دو زبا متون ءتبیین نهضت ترجمه، با نگاهی تطبیقی به روند ترجمه

 یونانی و فارسی
 

 دکتر جمشید روستا
 یار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرماناستاد

Jamshidroosta@uk.ac.ir 

 

 چکیده                                           

شک یکی از سرنوشت سازترین اعصار در طول حیات پرفراز و نشیب اسالم، عصری است که در آن علوم و بی

که به دوران –متون سایر ملتها )چون یونانیان، ایرانیان، هندیان و نَبَطیان( به زبان عربی ترجمه گردید. در این دوران 

های علمی و فرهنگی ملتهای مذکور ه و با پیشرفتمسلمین، پا به دنیایی جدید گذارد –نهضت ترجمه معروف شده 

های مختلفی همچون ادبیات، فلسفه، منطق، طب و نجوم، آشنا گردیدند. از همین رو نوشتار حاضر با کاربرد در زمینه

روشی تحلیلی بر آن است تا در گام نخست به تبیین تاریخی نهضت ترجمه پرداخته و در گام دوم پس از بیان 

ها را نام برده و متون مختلفی که از دو های یونانی، سریانی و ایرانی، مترجمان مشهور این تمدنتمدنمختصری از 

زبان یونانی و فارسی، به زبان عربی ترجمه شده را مورد بحث و مداقّه قرار دهد. بنابراین پرسش اصلی نوشتار حاضر، 

شود و طی این دوره، چه آثاری توسط مشاهیر یونانی، ای اطالق میعبارت است از اینکه: نهضت ترجمه، به چه دوره

اکثر کتبی که از یونانی به عربی ترجمه شده سریانی و ایرانی به زبان عربی ترجمه گردید؟ همزمان با نهضت ترجمه، 

 اما در البه الی آثار فارسیِ ترجمه شده، استاست دارای موضوعاتی چون طب، هندسه، ریاضی، نجوم، فلسفه و منطق 

 ای به چشم می خورد.  متون ادبی برجسته

 

 سریانی، مترجمان ایرانی. -نهضت ترجمه، متون یونانی، متون فارسی، مترجمان یونانی های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

 ها و اقوام به زبان عربیعلوم و متون سایر ملت ءدوران ترجمه ،یکی از نقاط عطف تاریخ اسالم و عرب 

فرهنگی جهان اسالم داشته و از اهمیتی چشمگیر،  -وران، تأثیری شگرف بر اوضاع علمی. این داست

را که معموالً به حرکات عظیم و  -نام نهضت، اهمیت و اعتباربرخوردار است. بدون تردید به جهت همین 

ر سایر ملل که اسالم سعی کرد از آثاجهان  ،ان ترجمهردر دو اند.کرده بر آن اطالق -شودتاثیرگذار داده می

 نیزوامگیری نماید. البته باید این نکته را  ؛علم و ادب بود ءهزیبای ایشان در عرصء هحاصل ذهن پویا و خام

هندی، با بر ایرانی و  ،سریانی ،مترجمان و بزرگان علم و ادب یونانی ،یادآور شد که در این راستا، دانشمندان

 (5: 3131 رب را مدیون خود ساختند. )ر.ک: فروغی،، جهان اسالم و عرسالت مهمعهده گرفتن این 

شک جایگاه دو تمدن یونان و ایران و اندیشمندان این دو تمدن در نهضت ترجمه، بر اهل فضل و بی

ها و مقاالت بیشماری نیز در باب خرسندی است که کتاب ءپویندگان علم و ادب، پوشیده نیست و مایه

تحریر درآمده است. با عین حال، نوشتار  ءنیان در نهضت ترجمه به رشتهجایگاه یونانیان، سریانیان و ایرا

توان، تأثیر دو تمدن بزرگ یونان و ایران، را در عصر ترجمه، مورد واکاوی قرار در حد حاضر بر آن است تا 

دانشمندان و به معرفی  است، به زبان عربی ترجمه شدهها که از این تمدن آثاریداده و ضمن تبیین 

 اند؛ بپردازد.نقش داشته آثار و کتابهااین  ءهدر ترجمکه جمانی متر

 بیان مسأله -1-1

دهند اما بدون تردید اگرچه بسیاری از نویسندگان، شروع نهضت ترجمه را به عهد عباسیان، نسبت می

علوم و متون سایر ملل، در قرن نخست هجری و همزمان با خالفت اموی،  ءاولین گامها در راستای ترجمه

در قرن اول  فرایند عصر فتوحات اسالمیرت پذیرفت. در توضیح این امر باید چنین بیان داشت که صو

، را به همراه داشت. تمدن هایی همچون ایران، ها و تمدن های مختلف و کهنرویارویی فرهنگ هجری،

بارز خود شکل که در سایه آمیختگی آن ها، فرهنگ و تمدن اسالمی با همه ویژگی های  هند، یونان و... 

گرفت. هرچند در مراحل نخستین خالفت اسالمی و تا اواسط حکومت امویان، هنوز اعتقاد به عدم پذیرش 

حافظه و اجتناب از نگارش، بی اقبالی بسیاری از علوم را  ءقوه قرآن و تاکید برکتاب مقدّس هر چیز غیر از 

مسلمانان و نیاز مبرم تمدن نوخاسته اسالمی به فراهم آورده بود، اما با گذشت زمان و در پی رشد معرفتی 

آموختن و رسیدن به سرچشمه های اصلی معرفت و علم، مسلمانان ناگزیر به روی آوردن به ترجمه و نقل 

 (33: 3131)جان احمدی،  متون گردیدند.

اسالمی  رشد و ترقی علومعلوم و متون بوده و در  ءاصلی ترجمهکانون در این میان یونان و ایران، دو 

های مذکور، چگونه ها مطرح است که اوالً علوم، متون و اسناد سرزمینند. حال این پرسشنقش مؤثری داشت

اند؟ این هایی بودهو توسط چه کسانی، به عالم اسالم، انتقال یافته و ثانیاً اسناد و متون مذکور، در چه زمینه

 تار حاضر، قصد پاسخگویی به آنان را دارد. ها و مسائلی از این دست، مواردی هستند که نوشپرسش

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-2

شک ضرورت و اهمیت نوشتار حاضر، بدین سبب است که بر آن است نهضتی را مورد واکاوی قرار بی

عصر های متمدن یونان و ایران به زبان عربی ترجمه شده و بدین ترتیب دهد که طی آن، آثار تمدنی ملت
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سنت ، شروع گردیده است. بر همگان، مبرهن است که سعت افق فکری مسلمانانروشنگری اذهان و و

تشویق علما و حمایت از علم، آیینی است که از روزگاران بسیار قدیم در میان تمدنهای یونان و ایران، وجود 

ی داشته است و حقیقت امر آن است که اعتالء بسیاری از مظاهر فکری و مدنی مسلمانان، طی دوران طالی

ها و آثار ترجمه شده از علوم جهان اسالم، یعنی قرون چهارم و پنجم هجری، معلولِ مستقیم همین تمدن

 آنهاست. 

 روش تحقیق -1-3

 تحلیلی تحقیقات نوع از روش، و ماهیت اساس بر و بنیادی تحقیقات نوع از هدف، اساس بر حاضر پژوهش

 قبلی، ءگرفته صورت هایپژوهش و منابع میان از یاز،ن مورد اطالعات و داده ها منظور، این تأمین برای. است

در انتخاب این روش . گرفته است قرار کیفی تحلیل و تجزیه مورد علمی، نتایج حصول تا و گردیده استخراج

مطالب برگرفته از این  ءبرداری از منابع اصیل تاریخی و ادبی بوده و همهآنچه بیش از همه اهمیت داشته بهره

توان اس نوع موضوع و توالی زمانی، تنظیم گردیده است. الزم به ذکر است که به این ترتیب میآثار، بر اس

توان با استفاده صحت و سقم مطالب را بر اساس ترجیح به اسناد یا موثق بودن راوی، سنجید. در آخر نیز می

نظرات خویش، به تحریر مطالب  ءترجیح عقلی، به نقد نظرات مورّخان و ادبا پرداخته، و ضمن ارائه ءاز قاعده

 اقدام کرد.

 تحقیق ءپیشینه -1-4

نهضت ترجمه به رشته تحریر درآمده و  ءها و مقاالت فراوانی در زمینهبسی خرسندی است که کتاب ءمایه

زوایای مختلف این رویداد مهم، توسط اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی مورد واکاوی، قرار گرفته است. 

، «ای بر تاریخ علممقدمه»در کتاب  (3131)ققانی بنام و گراسنگ همچون جورج سارتون اندیشمندان و مح

 ءنظر متفکران اسالمی درباره »و «  علم و تمدن در اسالم »( در آثاری همچون 3131سید حسین نصر)

اهلل  و ذبیح« حضور ایرانیان در جهان اسالم» (، در کتاب 3133، احسان یارشاطر و آنماری شیمل )«طبیعت

به این جریان عظیم علمی «  تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا قرن چهارم هجری» ( در کتاب 3131صفا )

 پی و نتایج ترجمه؛ نهضت» و « اسالم در ترجمه نهضت» اند. مقاالت ارزشمندی همچون جهان اسالم پرداخته

تحقیق  ءآن است تا با محدود ساختن دایره نوشتار حاضر برنیز به رشته تحریر درآمده است؛ اما « آن آمدهای

بر دو تمدن یونان و به ویژه ایران، و غور در وضعیت علمی این تمدن ها، آثار ترجمه شده از آنها را مورد 

 واکاوی قرار دهد. 
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 بحث -2

 متون مختلف به زبان عربی ءدر ترجمهتمدن یونانی و سریانی  تاثیر  -2-1

ن مطالب بسیار زیادی از بزرگان عرصة علم و ادب به میراث گذاشته شده در شرح فرهنگ یونان و یونانیا

اند. با نگاهی است. این فرهنگ و تمدن، آنقدر درخشان و برجسته است که ملل دیگر ناگزیر، وامدار آن بوده

گردد، حضور طیف وسیعی از فیلسوفان، دانشمندان و می دن، آنچه بالفاصله به ذهن متبادربه این تم

کاخ عظیم علم و ادب را ابتدا پایه ریزی کرده و بعد خشت  ،گانی است که با ذهن پویا و زبان گویای خودبزر

که  یدند. البته این نکته را باید متذکر گرددخشت آن را با ظرافت قابل تحسینی در جای اصلی خود قرار دا

بابلیان نیز همواره یار و مددکار  و یانهندیان، کلدان ،ملل دیگری چون ایرانیان ،در پایه ریزی این کاخ عظیم

بیان داشته نیز « اروپا  در حکمت رسی»  مؤلف کتابهمانگونه که  -یونانیانبی شک  .بوده اند یونانیان 

خود به آن  یبا ذهن پویا  هند و . . . گرفته،  ،سوریه ،را از ملل ایران، کلدان مؤلفه های اصلی تمدن -است

و فرهنگی دادند و از آنها در راستای رشد و رونق فرهنگ و تمدن خود استفاده  جنبه های علمی، مؤلفه ها

 (5: 3131 )فروغی، نمودند.

یونان در طول تاریخ علمی و فرهنگی خود شاهد دانشمندان و عالمان بسیاری بوده که تمام سعی و  

ن بزرگان باید به سقراط، است. از جملة ایصرف گردیده  تالش آنها در راه اعتالی یونانی متمدن و شکوفا

ره  ،افالطون، ارسطو و فیلسوفان بسیار دیگری اشاره کرد که در شکوفایی فلسفه و منطق و حکمت و جدل

و یا اقلیدس و ارشمیدس و آبولونیوس که  ،پیمودند و یا بقراط و جالینوس که در پزشکی و داروشناسیمی

نمودند و هزاران فیلسوف و پزشک و ی طریق میط ،و یا بطلمیوس که در جغرافی ،در هندسه و ریاضی

مردمانی : » دان دیگر که با تالش وافر خود باعث عزت و اعتبار یونان و یونانی گردیدندمهندس و جغرافی

علم و تمدن ره پیموده و در شعب مختلف علوم از علوم شرعی  ءهمچون یونانیان و ایرانیان، همواره در عرصه

 ءها همواره در کارنامهاند. نام دانشمندان این تمدنطبیعی و ادبی، صاحب نظر بودهو عقلی گرفته تا علوم 

 (551:  3، ج3113)ویل دورانت، « درخشد.علمی جهان، می

گردد که اصالً سریانیان چه مطرح می پرسش اساسی،ابتدا این در شرح  فرهنگ وتمدن سریانی اما 

باید گفت که تمدن سریانی یک  پرسش،؟ در پاسخ به این کسانی بودند و تمدن آنها در کجا قرار داشت

در فرهنگ عمید راجع به سریانیان  .تمدن بسیار کهن بوده که در بین النهرین و سوریه قرار داشته است

منسوب به سوریه، بین النهرین و بالد شام. قومی از نژاد سامی که در شمال بین »  :که چنین آمده است

کردند و آثار مهمی به م میتکلّ ،ای از آرامی استبودند و به زبان سریانی که لهجه النهرین و سوریه ساکن

این زبان پیش از پیدایش دین مسیح و بعد آن باقی مانده که از جمله ترجمه و تفسیر تورات و انجیل است. 

شورهای عربی مانی هم کتابهای خود را به زبان سریانی نوشته است. هنوز هم لهجة سریانی در بعضی از ک

کنند، لهجة م میهای عراق و سوریه و ترکیه و ایران به این لهجه تکلّزبان وجود دارد، آشوریها و کلدانی

 ( 3021: 3113)عمید،  3«لغات عربی و فارسی و ترکی آمیخته شده است. با ،سریانی نو

م مشغول بودند. از جمله این مدارسی ساخته بودند و به تعلیم و تعلّ ،در بین النهرین و سوریهسریانیان، 

همین  و در اشاره کرد که الرها از همه مشهورتر بوده ،سریننَّصیبین و قِها، نَمدارس باید به مدرسة الرُّ

اشتغال یافتند و  نجوم، فلسفه و طبمدرسه بود که آنان برای اولین بار در سدة پنجم میالدی به تحصیل 

)ر.ک:  ه زبان خود پرداختند و بعد نیز آنها را به عربی ترجمه کردند.به ترجمة آنها ب ،پس از فراگیری علوم

سریانیان اعم »  :نگارد کهچنین میادوارد براون در این باره ( 03: 32، ج3130. راوندی،  30: 3135حلبی، 
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)براون،  «در حقیقت بزرگترین وسیلة انتقال علوم یونان به مشرق بوده اند. ،از بت پرستان و مسیحیان

3115 :151)  

در تمدن اسالمی نیز بر اثر احتیاج مسلمانان، دو رشته از علوم زودتر از بقیه علوم مورد پژوهش قرار 

(. 013: 1، ج3153گرفتند این دو رشته از علوم، عبارت بودند از نجوم )همراه با ریاضیات( و طب )صفا، 

علم نجوم، جلب کرد آیاتی از قرآن کریم بود. ای که توجه دینداران را به چراکه بعد از ظهور اسالم، نکته

ارتباط بعضی از احکام شریعت آسمانی با مسائل نجومی، گروهی از علمای دین را به ستایش علم نجوم 

 (.033: 3111واداشت )نلینو، 

های دیگری همچون علم هیأت و علم فَلک نیز خوانده شده و به مشاهده علم نجوم در جهان اسالم به نام

به  (.325: 3133ها اختصاص داشته است )آرام،ها و ساختن آالت نجومی و کاربرد آند کردن سیارهو رص

کند و به کیفیت و حرکات ستارگانِ ثابت و سیار بحث می ءهیأت، دانشی است که درباره»خلدون: ابن ءگفته

ها این شکالی که از آنچگونگی این حرکات بر اَشکال و اوضاع افالک و روش هندسی آنان داللت دارد. اَ

شود که مرکز زمین با مرکز فلک خورشید مباین است و شود و با برهان، ثابت میحرکات محسوس ایجاد می

ها هستند و در داخل فلک شود که حامل آندلیل برگشت و استقامت ستارگان بر افالک، استدالل میبه

  (3231: 0، ج3131خلدون )ابن«. کننداعظم، حرکت می

گیری اوقات)برای نماز( و یافتن جهت قبله، از آغاز تمدن اسالمی، بر اهل فضل، مبرهن است که اندازه

علم نجوم بوده و برای این علم و علوم وابسته به آن، منزلت خاصی  ای نیرومند برای توجه مسلمانان بهانگیزه

متکلمانی که مخالف برخی از این علوم صورتی که حتی فقها و فراهم آمده است؛ به« علوم عقلی»در میان 

شمردند و بعضی مقام خاصی برای آن قائل بودند. به این ترتیب آداب و شعائر بودند، علم نجوم را محترم می

 (.321 -325: 3133اسالمی، اهمیت روزافزون علم نجوم را برای مسلمانان، آشکار ساخته است )آرام ،

مردمان و دولتمردان اسالمی به علم نجوم،  ءنی نیز با اطالع از عالقهاز همین رو مترجمان یونانی و سریا 

اسناد و متون نجومی بسیاری را از زبان یونانی و سریانی به زبان عربی ترجمه نمودند. با نگاهی تطبیقی به 

توان تحریر درآمد می ءها بعد توسط مسلمانان به رشتههای نجومی که قرنمتون نجوم یونانی و کتاب

« استرونومیا»های یونانی و سریانی برای واژه هایی مانند ریافت که در تمدن اسالمی نیز همچون تمدند

(astronomia)  استرولوگیا»و» (astrologia)، اند و امتیاز واضحی بین احکام نجوم یک معنی قائل بوده

هم آمیخته به احکام نجوم بهبا نجوم، وجود نداشته و علم حرکت سیارات و وضع ستارگان با مسائل مربوط 

(. در آثار عربی و فارسی نیز تمایز دقیقی بین این دو اصطالح نبود؛ هر چند که 301: 3151بوده است )نصر، 

ای آوردند و احکام نجوم یا تنجیم را شاخهشمار میای از ریاضیات بهبعضی از فیلسوفان، علم نجوم را شاخه

اسالمی بر  ءنجوم دوره (.325: 3133دانستند )آرام ، فیّه یا علوم غریبه میطبیعی و گاه از علوم خ ءاز فسلفه

سه سنت نجوم ایرانی، هندی و یونانی بنا شده بود. مسلمانان، نخست با سنت نجومی ایران آشنا شدند.  ءپایه

یونانی چند دهه آثار نجوم هندی از این سنت نجومی نیز بهره گرفتند. اما تأثیر نجوم  ءاندکی بعد با مطالعه

 (. 13: 3132دیرتر به کشورهای اسالمی رسید )کرامتی، 

 

 یونانی و سریانی به زبان عربی آثارمشهورترین مترجمان  -2-2

تقریباً در یک دورة صد و پنجاه ساله به  ،ترجمة کتب سایر ملل به زبان عربیبدون تردید اوج روند  

هندی به عربی ترجمه شد. این صد  و ل یونانی، سریانی، ایرانیطول انجامید و در این مدت آثار زیادی از مل
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و پنجاه سال که پررونق ترین زمان ترجمة علوم بود از اواسط قرن دوم هجری قمری شروع گردیده و تا 

قرن چهارم هجری قمری به طول انجامید که در این مدت همانطور که آثار زیادی از پهلوی و هندی  ایلاو

. این یک قرن و نیم گردید د آثار بسیار زیادتری نیز از یونانی و سریانی به عربی ترجمهبه عربی ترجمه ش

تالش مستمر و خستگی ناپذیر در راه ترجمة علوم و متون سایر ملل به عربی در تاریخ میالدی از اواسط 

جمة علوم و متون قرن هشتم تا اواخر قرن دهم میالدی را در بر می گیرد. اما اینکه چگونه سریانیان در تر

یونانی به عربی موفق بودند خود دالئلی چند دارد از جمله اینکه اوالً آنها به خوبی با زبان یونانی آشنا بودند 

-ثانیاً آنها از فلسفه و منطق یونانی مطلع بودند و به همین علت بهتر می .و تمام زیر و بم آن را می دانستند

عربی نیز به خوبی  نبازبا  ،در بین النهرین سکونت د. ثالثاً آنها به علتبرآین توانستند از عهدة ترجمة آنها

باعث گردید تا  ه،آشنا بودند. پس همین آشنایی به زبان مبدأ و مقصد و نیز اشراف بر مطالب مورد ترجم

ء ده( به قول نویسن301: 3، ج3130. )ر.ک: راوندی، بهتر از هر گروه و ملت دیگری از عهدة این مهم برآیند

 کتاب تاریخ ادبیات در ایران: 

وسیعى شامل سرزمین  ءمسیحیت، قومى از اقوام سامى، یعنى آرامیان در ناحیه ءدر آغاز دوره»

ها سوریه )نواحى غربى فرات( و الجزیره و بین النهرین و شوش پراکنده بود. ساکنان این سرزمین

کردند. درین نواحى بالد مهمى وجود آرامى بود؛ تکلّم می ءبه لهجات مختلفى که همه از ریشه

گشت و نفوذ هر دو تمدن در آنها آشکار داشت که غالبا میان ایرانیان و رومیان دست به دست می

در اواخر قرن دوم میالدى میدان نفوذ و انتشار آیین « رُها»بود... از میان این شهرها از همه زودتر 

سریانى، به عنوان زبان دینى  ءآرامى است به نام لهجهیى از زبان که شعبهآن ءمسیح گردید و لهجه

براى مسیحیان این ناحیه بکار رفت و بعد از آنکه علوم یونانى در کلیساى آن شهر و کلیساهاى 

نشین و یا کلیساهاى وابسته به آنها نفوذ یافت از همین لهجه به عنوان یک زبان دیگر نواحى آرامى

در شعب مختلف علوم، کتب متعددى به این زبان تألیف و یا از اندک علمى استفاده شد و اندک 

زبان یونانى ترجمه شد. چنانکه در حدود قرن ششم و هفتم میالدى، ادبیات سریانى از همه حیث، 

زبان، در عین اثبات اصول معتقدات دینى و مذهبى، به علوم یونانى از غنى بود. دانشمندان سریانى

و الهیات و نجوم و کیمیا و طب سرگرم بوده و به ترجمه کتب معتبر  منطق و ریاضیات و طبیعیات

یونانى خاصّه آثار ارسطو و افالطون و افالطونیان جدید به سریانى توجه بسیار داشته و از کتب 

اند. مانند کلیله و دمنه منقول از سانسکریت و اسکندرنامه منقول از کردهپهلوى نیز ترجمه می

 (11-11: 3،ج3133)صفا، « سندبادنامه و غیره. یونانى به پهلوى و 

-اصطفان "  عربی صحبت شدهزبان یونانی به زبان اولین فرد سریانی که از او در تاریخ ترجمه از  

 به ،کیمیافن است که در زمان خالد بن یزید بن معاویه )یعنی دوران خالفت امویان( کتابی را در  "القدیم

که سریانیان  است در دوران خلفای عباسی با عین حال (332-333مان: )ه.است عربی ترجمه کرده زبان

به نحوی  حقیقتاً و گذاردهاز یونانی و سریانی به عربی به نمایش  متون ءنقش اصلی خود را در ترجمه

 اشاره کرد. " خاندان بختیشوع "آیند. از جمله خاندانهای سریانی باید به از عهدة این مهم بر میشایسته 

شهرت و اعتبار خود را  ،این خاندان( بی شک،  321-333: 3131. گردیزی،  333-335: 3135دی، )سجا

 چون در مدرسة جندی شاپور بود که این خاندان در مسیر رشد و تعالی هستند؛جندی شاپور شهر  مدیون

جیس بن جور "، این خاندان ءهسرسلسل طبابت و ترجمه مشغول بودند. و نسل اندر نسل به قرار گرفته

زیست. می  ،خلیفة عباسی، شاپور را داشت و همزمان با منصوروی ریاست پزشکان جندی بود. " بختیشوع

و کسی را یارای مداوای وی نبود لذا به دنبال جورجیس فرستاد گردید دردی در معده دچار  عباسی منصور
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نزد منصور رفت و ضمن مداوای دعوت کرد. جورجیس به همراه دو شاگرد خود به  ،و از وی برای معالجه

وی در آنجا ماندگار شد. او در این مدت کتب زیادی در طب و موضوعات دیگر از یونانی به عربی ترجمه 

)ابن عبری،  کرد بعد از وی نیز پسرش بختیشوع که همزمان با هارون الرشید بود عهده دار این مهم شد.

معنای بختیشوع، عبدالمسیح است، زیرا در لغت » گوید: در معنای بختیشوع  ،اصیبعه ابن ابی (331: 3133

ابن ابی   (100: 3111، ابن ابی اصیبعه) «سریانی بخت به معنای بنده و یشوع یعنی عیسی)ع( است. 

 -3 این سه تن عبارتند از: اصیبعه در کتاب خود نام سه تن دیگر از خاندان بختیشوع را آورده است.

جبرائیل بن عبیداهلل بن  -1 بختیشوع بن جبرائیل بن بختیشوع -0یس جبرائیل بن بختیشوع بن جورج

، جبرائیل بن بختیشوع » او تألیفاتی را نیز به هرکدام از آنها نسبت می دهد. از جمله می گوید: . بختیشوع

ه )در باب خوردنیها و آشامیدنیها ک "رساله فی الطعم المشرب  " -3کتابها و رساله هایی بدین شرح دارد: 

 " -1 "کتاب فی الباه  " -1)در منطق(   "کتاب المدخل صناعه المنطق "-0برای مأمون نوشته است.( 

) همان:  «که این کتاب را برای مأمون تألیف کرد. "کتاب فی صنعه البخور " -5 "رساله مختصره فی الطب 

153)                     

و علوم از یونانی و سریانی به زبان عربی، تالشی متون  ءترجمه ءخاندان مشهور دیگری که در زمینه

بود.  "حنین ابن اسحاق"این خاندان،  ءبودند. سر سلسله "خاندان حنین"چشمگیر و غیر قابل انکار داشتند، 

م ( به یونانی، یوآنتیوس، یکی از دانشمندان مسیحی است  332ه.ق / 311حنین ابن اسحاق )متوفی به » 

اقل علوم یونانی، سهم مهمی در پیدایش علوم اسالمی داشته است. وی در حیره به که به عنوان مترجم و ن

شاپور و بغداد، زیردست پزشک دنیا آمد؛ پدرش در آنجا دکان دارو فروشی داشت. وی سپس در جندی

مشهوری چون ابن ماسویه )به التینی مسوئه سنیور ( پزشکی آموخت و برای تکمیل اطالعات خود در زبان 

-درست -اشایشان پسر و برادرزادهء و از جمله -نی به سرزمین آسیای صغیر سفر کرد. وی و شاگردانش یونا

بعد از  (11-12: 3151نصر، « ) ترین ترجمه ها را از آثار سریانی و یونانی به زبان عربی فراهم آوردند و...

عربی ترجمه کرد. پدرش زبان ی را به حنین، پسرش اسحاق کار پدر را ادامه داد و آثار یونانی و سریانی زیاد

 و منطق را نیز به عربی ترجمه هپرداخت ولی وی کتب فلسفبیشتر به ترجمة کتب پزشکی و داروشناسی می

بود که در ترجمه از  ،نوة حنین بن اسحاق،  "جیش بن حسن" ،کرد. یکی دیگر از افراد خاندان حنینمی

 (333-331: 3، ج3133)صفا،  اشت.د ی چشمگیریونانی و سریانی به عربی تالش

است. او که  "رهقثابت بن  "شهرت داشته ، یکی دیگر از افراد سریانی که در ترجمه از یونانی به عربی 

کیشان خود داشت می زیست از صابئان حرّان بود. او در نتیجة اختالفات دینی که با هم در قرن سوم هجری

به ترجمه روی آورد و کتب  "محمد بن موسی بن شاکر " حمایت راه بغداد را در پیش گرفت. در آنجا تحت

عربی ترجمه کرد. بعد از وی نیز زبان به  و به ویژه ریاضیات و موسیقی، فلسفه ،نجوم ،بسیاری را در طب

و  "یحیی بن البطریق "( 031-035: 1)همان، ج عهده دار این مهم شد. "سنان بن ثابت بن قره "پسرش

نیز دو تن دیگر از سریانیانی بودند که برای مدتی رسالت انتقال و ترجمة علوم را عهده   " ابو زکریا "پسرش 

یحیی بن البطریق به زبان التین نیز آشنا بوده و این امر از وقایع نادر بوده است که در نزد » دار گردیدند. 

آثار متعددی در زمینة اعراب دیده می شده است. صرف نظر از این موضوع باید گفت که این شخص مترجم 

سایر مترجمان از یونانی و سریانی به عربی ( 351: 3133میه لی، « )پزشکی و فلسفة یونان بوده است 

( او یک مسیحی سوری بود و  م 130/  ه.ق 122متوفی به حدود ) بن لوقا البعلبکی  اقسط  -3»  عبارتند از:

ا مکانیک هرون، اآلثار الجویه از تئوفراستوس، کتاب ترجمه های زیادی انجام داد از جمله کتاب الحیل ی

)متوفی به  ابو بشر متی بن یونس القناعی -0 یحیی النحوی در فیزیک ، تجدید نظر در ترجمة اقلیدس.
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متوفی به  ابو زکریا یحیی بن عدی المنطقی ) -1 م( که کتاب شعر ارسطو را ترجمه کرد. 112 /ق ه101

طب و منطق را از یونانی به عربی ترجمه علومی همچون وفیزیتی بود که آثار م( مسیحی من  131 /ق ه 131

 ( 012-013:  3131) اولیری،  «.ابوعلی عیسی بن اسحاق بن زرعه  -1 کرد.می

 

 عربیزبان یونانی و سریانی به زبان آثار ترجمه شده از  -2-3

ها این ترجمهترجمه گردید. اگرچه ملل گوناگون، به زبان عربی متون و علوم  در دوران نهضت ترجمه،

به برتری و  ،های مختلفی صورت گرفت اما هر محقق منصفی با نگاهی کوتاه به جریان نهضت ترجمهاز زبان

فزونی این آثار  ،و به ضرس قاطع کردهاذعان  ،یونانی و سریانی به عربی هایزبان رجحان آثار ترجمه شده از

نجوم و  ،ونانیان آثار بسیار برجسته ای در زمینة فلسفه، منطق، طب ترجمه شده را یادآور خواهد شد. ی

تصمیم گرفتند هر طور شده  ،ریاضیات داشتند و مسلمانان به محض اطالع از این گسترة عظیم علم و ادب

مهم  پرسشیآشنایی از چه زمانی آغاز گردید خود  راهی برای ورود به این دریای عظیم بگشایند. اینکه این

 سعی گردیده در حد توان پاسخی کامل و صحیح به آن داده شود.نوشتار که در این  بوده

از زبان یونانی به سریانی و سپس به زبان اولین کتابی که گونه که پیش از این نیز بیان گردید همان

 اصطفان "که توسط یکی از علمای اسکندریه به نام  "کیمیا  " کتابی است در موضوع ،عربی ترجمه شد

به  -که فردی از امویان بود  -"خالد بن یزید بن معاویه  ". این شخص به فرمان ترجمه شده است "القدیم 

ترجمة این کتاب اشتغال می ورزد. در دوران اموی یک کتاب دیگر نیز از یونانی به عربی ترجمه شد و آن 

فرمان  و به  "ماسرجویه"که توسط "اهرن بن اعین "( و متعلق به فردی به نام شکتابی بود در پزشکی)کُنّا

اما اوج ( 333: 3، ج3133. صفا،  331: 3135)سجادی،  از یونانی به عربی ترجمه شد. "مروان حکم "

. در این دوران که به آن عصر استدر دوران خالفت عباسی  ،عربی نهایتا ترجمة کتب یونانی به سریانی و

حضور وزرا و بزرگان ایرانی که خود پایه گذار دولت  -3 نچوهمطالئی اسالم نیز گفته می شود به دالئلی 

وجود مترجمان ایرانی و سریانی  -1خلفا به علم و ادب و فرهنگ و تمدن برخی عالقة  -0 ؛عباسی بودند

که به این امر مهم، اهمیت شایان  ایکتب بسیاری از سایر ملل به عربی ترجمه شد. اولین خلیفهبسیار؛ 

منصور عباسی بود که در زمان وی آثار بسیاری به خصوص در طب و نجوم از یونانی به  ابوجعفر توجهی داد

حضور  -3همچون: به دالئلی  ،دو خلیفة بعد از وی یعنی مهدی و هادیدر زمان  گردید. ولیترجمه عربی 

یژه خلیفه هادی عباسی به و ءدوران کوتاه خالفت این دو خلیفه -0 های میان آنان با خلفاو کشمکش زنادقه

نهضت ترجمه گرفت، های ضد خالفت عباسی، که عمدتاً در کوفه، مدینه و خراسان شکل میقیام -1و 

بار دیگر جریان خود را از  ،ولی این نهضت با روی کار آمدن هارون الرشید .مدتی با رکود مواجه شد

باز این نهضت  ،وران معتصم و واثقسرگرفت و در دوران مأمون به اوج خود رسید. بعد از مأمون نیز در د

 .گردید دوران رو به رشدی را داشت ولی با روی کار آمدن متوکل، نهضت ترجمه دچار رکودی روز افزون 

طی این دوران و به ویژه در عهد خلفایی همچون منصور، هارون الرشید و مأمون عباسی، کتب و متون 

  (030-031تا: ترجمه گردید. ) ر.ک: قربانی، بیربی عزبان یونانی و سریانی به زبانهای از بسیاری 

 کتابهای ارسطو در زمینة منطق:  -2-3-1

 که توسط حنین بن اسحاق به عربی ترجمه شد. ،قاطیغوریاس یا مقوالت -3

 که توسط اسحق بن حنین به عربی ترجمه شد. ،باری ارمیناس یا عبارات -0

 ربی ترجمه شد.که توسط تئودور به ع ،آناطولیقا یا تحلیل قیاس -1
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 که توسط متی بن یونس به عربی ترجمه شد. ،برهان -1

 . که توسط یحیی بن بطریق ترجمه شد ،جدل -5

 عبارتند از:  کتابهای ارسطو که به عربی ترجمه شده استسایر

 
 مترجم نام کتاب

 بن حنین اسحق اخالق

 حجاج بن مطر مرآه

 حجاج بن مطر اثولوجی

 نین بن اسحاقابو روح صابی و ح سماع طبیعی

 یحیی و قسطا و ابن ناعمه السماء و العالم 

 اسحق و دمشقی الکون و الفساد 

 بن حنین اسحق النفس

 ابن بطریق الحیوان

 
  کتابهای جالینوس در فلسفه و طب: -2-3-2

 ءجالینوس، که در پرگاموم، یکی از شهرهای آسیای صغیر، به دنیا آمده و تحصیالت خود را در اسکندریه

بیش از یکصد و پنجاه » مصر به اتمام رسانده بود؛ خیلی زود در طب سنّتی یونان به استادی رسید. وی 

شاپور تدریس شده و به زودی به زبان سریانی پزشکی نوشت... رساالت وی در دانشگاه مشهور جندی ءرساله

بغداد به عربی ترجمه  ءالحکمهترجمه گردید. حنین بن اسحاق و یارانش که مسیحی بودند آنها را برای دار

 وی عبارتند از: ءترین آثار ترجمه شده( برخی از اصلی011: 3135بیگدلی، « ) کردند.

 
 مترجم نام کتاب

 ثابت بن قره آنچه را که جالینوس معتقد است

 اصالحات حنین لوقا با عیب خودش را  ،شناختن مرد

  جیش بن حسن اخالق

 و عیسیجیش  محرک اول بی حرکت است

 حنین بن اسحاق  علتها و مرضها 

 حنین بن اسحاق   تب ها

 حنین بن اسحاق   بحران 

 جیش بن حسن نبض کبیر 

 جیش بن حسن حفظ الصحه 

 ابن بطریق تریاق  

 جیش بن حسن عادات

 جیش بن حسن تشریح رحم
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 کتابهای طبی بقراط: -2-3-3
 مترجم نام کتاب

 جیش و عیسی عهد بقراط

 حنین بن اسحاق  فصول

 حنین بن اسحاق الکسر

             حنین و عیسی تقدمه المعرفه

 عیسی بن یحیی امراض حاده

 حنین بن اسحاق الصناعه

 حنین بن اسحاق  النبض

 حنین بن اسحاق  اخالط

 

و  فرهنگ و تمدن یونانی و سریانی و مترجمانسازِ و تمدن عظیم نقشتوان از همین مختصر، می

آثار ترجمه شده از یونانی و سریانی به عربی بسیار زیادتر از  را دریافت؛ چراکهعربی زبان به  آنانهای ترجمه

در این باره  آلدومیه لی به عربی ترجمه شده است. دیگر زبان ها فارسی، نبطی و ،آثاری است که از هندی

 ،علوم هندی در تمدن اعراب را داشته باشیم اما بدون آنکه قصد تحقیر سهم... »  :دارد کهچنین بیان می

ای بر این تمدن از دو دیدگاه بسیار زیادتر است. نخست از لحاظ شمار آثار و باید بپذیریم که نفوذ مدیترانه

از پیش در دنیای  ،اطالعاتی که از این راه بدست آمده است و دوم به ویژه به سبب پیشرفتی که علوم

ی که از این لحاظ بدان رسیده بود که باید اذعان کرد مسلماً نسبت به آنچه نزد رومی کرده و سطح -ونانیی

 (32: 3133لی،)میه   «شد برتری داشته است. سایر اقوام دیده می

           

 متون فارسی به زبان عربی ءدر ترجمه جایگاه تمدن و اندیشمندان ایران -2-4

افرادی بوده که  ءمناسبی برای عالمان، اندیشمندان و همه زمین از دیرباز، مأمن و ملجأ بسیارایران 

فضایل و  های تاریخش،دوره  ایرانی در همة »  گرفتند.آموزی را با عشق و عالقه پی میموضوع علم و علم

پرورانیده که آثارشان  ،گستران و هنرآفرینانرا نمودار ساخته و بسیار ناموران و سخن خود امتیاز نژادی

( مردم ایران، نه تنها آیین 02تا: )سامی، بی «و جهانیان را به تحسین و بزرگداشت واداشته است. جاویدان،

ی بارور کردن فرهنگ و علوم اسالمی، نقشی مسلمانان در زمینهمقدس اسالم را پذیرفتند بلکه این تازه

در بسیاری از موارد از  -ی نوکیشان استکه معموالً ویژه –اساسی ایفا کرده و با تعصب در دین جدید 

واسط در تفکیک اسالم از عرب و سازگار  ءاعراب، پیش افتادند. در حقیقت اینان بودند که به عنوان حلقه

باستانی خود را با  ءکردن اندیشه های ایرانی و اسالمی و ارتقاء و اعتالی آن نقش مهمی ایفا کردند و گذشته

ای معین، در قرون غیرطبقاتی اسالم و خروج علم از انحصار طبقه دیدگاه ءدین جدید پیوند دادند و در سایه

 ( 312: 3133بعدی پیشاهنگان فرهنگ اسالمی شدند.) مفتخری؛ زمانی، 

اندیشمندان در این زمینه متفق القولند. در  ءایران در تمدن اسالمی، بسیار زیاد بوده و همه سهم فرهنگ

سالم ایران که به عالم اسالم راه یافت بازشناخته شده است. به این اتفاق نظر، نخست غنای سنن پیش از ا

ها، تاریخ نگاری، آیین کشورداری، ها و افسانهاین معنی که ادبیات، رسوم مذهبی، آداب زندگی، اسطوره

ی آثار فارسی و همچنین نفوذ های اداری و مالی و آداب و رسوم درباری غالباً از طریق ترجمهسازمان

رگزاران و عامالن ایرانی در تمدن آغازین اسالمی ادغام شد. دوم، مکرراً اعالم شده است که اسالم مستقیم کا
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تر و شیوه های پیشرفته تر و فرهیختگان ملل مغلوب، رو به رو شد های غنیفاتح در پیشرفت خود با فرهنگ

ر برخورد با آنها ناچار شد از و اسالم به علت رویارویی با این فرهنگ ها و برای حفظ اصول اعتقادی خود د

سنت های بارور این فرهنگ ها وام بگیرد و مسلمانان در انجام این منظور متکی بودند به موالی، یعنی 

مسلمانان غیرعرب و اخالف آنان که رهبری حیات فرهنگی جهان اسالم را به تدریج عهده دار شدند. 

 (33: 3133.)یارشاطر و دیگران، 

ی عرب در قرن چهاردهم میالدی، در آخرین فصل و نامدار و جامعه شناس برجستهابن خلدون، مورخ 

بیشتر دانشمندان اسالم، عجم "ی آن این است: ی معروف تاریخ خود بخشی آورده است که ترجمهمقدمه

 نویسد:ابن خلدون در این بخش می "بوده اند.

 شرعى علوم در خواه اسالم ملت راندانشو بیشتر که است این دارد واقعیت که شگفتیهایى از»  

 از که شوند یافت هم آنان از کسانى اگر و اندعرب غیر نادرى موارد در بجز عقلى، دانشهاى در چه و

 و دین اینکه با هستند عجمى استادان، و مشایخ و تربیت مهد و زبان لحاظ از اندعرب نژاد حیث

 به علت ایرانیان چه کردندمی تبعیت رانیانای از هاپیشه و .. صنایع.است عربى شریعت، صاحب

 چنانکه بودند، تواناتر و استوارتر امور این بر اندداشته فارس دولت تشکیل آغاز از که راسخى تمدن

 نژاد لحاظ از آنان همه و بود زجاج آنان به دنبال و فارسى او از پس و سیبویه نحو، صناعت صاحب

 تربیت مهد در را زبان آنان و بود عربى زبان محیط در آنان تربیت لیکن رفتند،مى بشمار ایرانى

 شوند... و مندبهره آن از آیندگان که درآوردند فنى و قوانین بصورت آنرا و آموختند عرب با آمیزش

 آمد پدید( ص) پیامبر گفتار مصداق رو این از و نکرد قیام علم تدوین و بحفظ کسى ایرانیان به جز

 بدست آنرا و آیندمى نائل بدان فارس مردم از قومى درآویزد آسمان گردن بر شدان اگر: »فرمود که

 ( 3353 -3313: 0: مقدمه، ج3135) ابن خلدون،  .«آورندمى

 

 متون فارسی ءپرور ایرانی در ترجمههای دانشنقش رجال و خاندان -2-4-1

شهر  ،شاپور اول»   است.شاپور دیجن ءمدرسه و زبان فارسی، یکی از نمادهای علم و ادب ایرانی شکبی

تاسیس کرد تا اردوگاه اسیران جنگی باشد که  ،نزدیک اهواز کنونی ،شاپور را در محل شهری قدیمییجند

این اردوگاه به تدریج بزرگ شد و به صورت شهر مهمی  به چنگ ایرانیان افتاده بودند. ،در جنگ با والریانوس

آنجا این علوم به زبان یونانی و سانسکریت و بعد از آن به زبان سریانی درآمد که مرکز علوم قدیم شد و در 

شاپور تاسیس شد که در آن یرده مدارس اسکندریه و انطاکیه در جندای بر گُشد. مدرسهتدریس می

کردند، ترجمه شده به سریانی تعلیم می بیشتر از روی متون یونانیِ پزشکی و ریاضیات و نجوم و منطق را،

شد. این مدرسه که تا مدتها پس از روی کار ناصری از علوم ایرانی و هندی نیز در آن تدریس میولی ع

 « بود. هبه صورت یکی از منابع مهم دانش قدیم در جهان اسالمی درآمد آمدن خلفای عباسی دوام یافت،

دان از هر کیش و شاپور درهای خود را به روی طالبان علم و دانشمنمدرسه جندی( 03 – 03: 3151)نصر: 

: 3131)محمدی، شد.های مختلف علوم در این مدرسه، تدریس میو شاخه مذهب و مسلکی باز گذاشته بود

012 – 011 )  

این شاخه آنقدر پیشرفت  است. پزشکی بوده مدرسه، دانش نعلوم در ایهای شاخهترین اصلییکی از 

عالوه بر در این مکان،  .شدندکی وارد این دانشگاه میم پزشداشته که از اقصی نقاط جهان برای تعلیم و تعلّ

وارد شده نیز حتی افرادی از اعراب چون حارث بن کلده ثقفی و نضربن حارث  ،سریانی پزشکان ایرانی و

شاپور یمدرسه طب جند»گروهی دیگر از محصّالن و مدرّسان این مدرسه بودند:  پزشکان هندی نیز .بودند
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شاپور اول پایان  ءبنیانگذاری کرد و در دوره ،عظیم را اردشیر ءار بود . این موسسهاز شهرت عظیمی برخورد

و فرهنگ و دانش ما دلها و مغزها را به  گشایدیافت و به هنگام افتتاح آن گفت: شمشیرهای ما مرزها را می

 (   1: 3155) حجتی، «زیر درفش ما فرو خواند.

ویژه در عصر خلفای عباسی نیز رونق نسبی خود را حفظ کرده  این دانشگاه عظیم در دوران اسالمی و به

نهضت فکری ایرانیان از »و ادبا، مترجمان، پزشکان و منجمان بسیاری را به ایران اسالمی، تقدیم داشت: 

دوم قرن اول هجری از طرق مختلف علمی و ادبی و دینی آغاز گردید و دیری نکشید که به پشتکار و  ءنیمه

یس رجال دانشمند و خاندانهای دانش پرور ایرانی در راه مقصود خود پیشرفت قابل توجهی همت قابل تقد

های مختلف به نحو دوم قرن دوم هجری ثمره این تالش و کوشش ملی ایرانیان در رشته ءنمود . در نیمه

 کشاندندمی ن راههای مذکور عالوه بر آنکه خلفای عباسی را به ایرجال و خاندان بسیار بارزی نمایان گردید.

خود نیز با شوق و شور غیر قابل وصف، مترجمان را به ترجمه و نقل آثار ایرانیان از پهلوی به عربی و 

 «نمودند. کثیر در این راه صرف می یکردند و مبالغهمچنین آثار هندی و یونانی به عربی ترغیب می

 ( 313- 10: 3130)حقیقت ،

عربی زبان یعنی دورانی که متون و علوم سایر ملل به  - اول ترجمهوقتی صحبت از دوران بدون تردید 

گردد. این می آید، ناخودآگاه ذهن به طرف یک شخصیت بلندپایه و گرانقدر متمایلبه میان می -ترجمه شد 

مقفع، یک ایرانی اصیل و رادمردی از دیار پسر داذویه معروف به ابن 3شخصیت گرانقدر کسی نبود جز روزبه

 (313/ 32: 3130)راوندی، به دنیا آمده است. ِ فارس(فیروزآباد =جور:مقفع در شهر گور)به عربیابن س.فار

ه.ق اتفاق  323اند اما بیش از همه بر سال تولد وی سالهای مختلف را عنوان کرده زمانمورخان در مورد 

)گردیزی،  (.سال 13دت عمرش را دانند و مرا سال قتل وی می 311یا  310نظر دارند )چون اکثر آنان سال 

 ( 33/ 3: 3133: مقدمه. قدیانی، 3131

-او ابو» پدرش آیین زردشتی داشت پس وی نیز همان آیین پدر را پیش گرفت، ولی بعدها اسالم آورد. 

کاتب مشهور به بالغت است، صاحب رسالة بدیعه. عبداهلل از اهل فارس و در اول زردشتی  ،عبداهلل بن مقفع

مسلمانی گرفت و در خواص عیسی  ،عموی سفاح و منصور خلفای عباسی ،س بدست عیسی بن علیبود سپ

دانست و هم به می ابن مقفع که هم زبان پهلوی را نیک  (315: 3130)حقیقت،  «درآمد و کاتبی او کرد.

-ابن...»  ند.متون پهلوی را به عربی ترجمه ک یهخوبی از زبان عربی مطلع بود تصمیم گرفت که آثار برجست

بلکه فنای آن مترادف  ،سیاسی و نظامی آن نیست مغلوبیتدانست که انقراض یک قوم به مقفع به خوبی می

با نیست شدن آداب ملی و تاریخ و اخالق و عادت و یادگارهای باستانی آن است. بنابراین از روی ذوق 

ایل بود از طریق نقل و ترجمه از زبان و شخصی آنچه توانست از کتابهای ایران قدیم را که متضمّن این فض

خط پهلوی به عربی از انقراض نجات داد و منظور و هدف عالی او از این کار آن بود که هم مسلمین غیر 

                                                           
ابن المقفع از اهالى شهر گور )فیروزآباد کنونى( در فارس بود؛ نخست »برخی از منابع، نام وی را دادبه)داذبه( نیز آورده اند:  - 3

راقین، عامِلِ خراج فارس گردید. چون در امور از طرف حجاج بن یوسف ثقفى، حاکم ع« داذگشسب»نام داشت. پدرش « داذبه»

 مالى دقت نکرد حجاج دستور داد به قدرى وى را زدند که دستش شکست و ناقص شد. به همین سبب در میان عرب به مقفع

جامع  ء( البته سعید نفیسی در مقدمه33: 3، ج3133)قدیانی، « لرزد( معروف گشت.یعنى دست شکسته )یا کسى که دستش مى

 در بیشتر جاها احوال روزبه پسر داذبه»... نگارد که: االخبار گردیزی، داذبه را پدر روزبه آورده است و چنین میود بر کتاب زینخ

هجرى، دانشمند بسیار  315و یا  310یا  311پسر داذجسنش معروف به ابوعمر و یا ابومحمد عبداللّه بن المقفع کشته شده در 

 : مقدمه(3131گردیزی، « ) ند...ابزرگ ایرانى را نوشته
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عرب را به حشمت و شوکت ایران قدیم آشنا کند و هم ایرانیان مسلمان را به یاد جالل و درخشانی آداب و 

 (313)همان: ....« اجداد با فرّ و جاه خود بیندازد

تألیف یا ترجمه  و ادبی اجتماعی ،تاریخیبا موضوعات کتب و رسائلی ، در گام نخست، عبداهلل بن مقفع

و  «الصحابهرساله» ،«نامهآئین» ،«کلیله و دمنه» ،«خداینامه» :مهمترین این موارد عبارتند از. کرده است

ترین متون اهد شد. کتاب کلیله و دمنه، یکی از اصلیها پرداخته خواز متون فارسی که بدان بسیاری دیگر

کتاب مذکور، در واقع تألیفی است به زبان سانسکریت و مبتنی بر چند اثر هندی، که ترجمه شده بود. 

( به معنی پنج فصل است. نام پهلوی این اثر عضیم पञ्चतन्त्र)به سانسکریت « پنجه تنتره»ترین آنها مهم

و  -هفده بابست»آن چنین بیان می دارد که:  ءمنگ بوده و ابن ندیم در باب ترجمهو گرانسنگ، کلیلگ و د

اند، و این کتاب به شعر هم درآورده گویند هجده باب بوده که عبداهلل بن مقفع و دیگران آن را ترجمه کرده

ز آن را به شعر است و علی بن داود نیشده، و این کار را ابان بن عبدالحمیدبن الحق بن عقیر رقاشی کرده 

ای از آن در دست مردم است. و من در نسخه دیدم ای از آن دارد که پارهدرآورده، و بشر بن معمده، ترجمه

اند که از فارسی به عربی ترجمه که دو باب اضافه داشت و شاعران ایرانی این کتاب را به شعر درآورده

ساخته گروهی مانند ابن مقفع و سهل بن هارون و  ها و منتخباتی است کهاست. و از این کتاب مجموعهشده

سلم، رئیس بیت الحکمه و مریداالسود بوده و این شخص آخری را متوکل در دوران خود از فارس، خواسته 

بود و از کتابهای آنان است: کتاب سندباد الکبیر، کتاب سندباد االصغیر، کتاب البد... کتاب ادب الهند و 

 (510: 3133ابن ندیم، « ) الصین.

 

آوری شده و مشتمل است بر کارنامة شاهان کتابی است که در زمان یزدگرد سوم جمع نیز، خداینامه

افسانه های ملی و  آمیخته با  ؛پیشدادیان تا زمان خسرو پرویز یهایران کهن از عهد کیومرث سرسلسل

)سیر ملوک فرس( ،از ترجمة عربی داستانهای پهلوانی. اصل این کتاب در پهلوی خداینامک نام داشته، و پس

این کتاب سیستم نظام اجتماعی مسلمانان را در بغداد  یهالمقفع با ترجمابن و یا )سیرالملوک(نامیده شده،

تا اقصی بالد مصر و مغرب و حجاز دگرگون ساخت. تا آنجا که غالب شئون زندگی مردم آن دوره رنگ ایرانی 

صورت ه.ق( شکل جدیدى به خود گرفت و به 133فردوسى )وفات  باالخره در اثر نبوغ به خود گرفت.

از میان رفته و  هاى جهان است، گرچه نسخه اصلى خداینامکشاهنامه درآمد، که یکى از بزرگترین منظومه

از ترجمه عربى هم فقط قطعات محدودى برجاى مانده است باز آنچه در دست داریم سبک حماسى و بالغت 

در باب ، مواردی است که المقفعابن رسائل ( از دیگر35/ 3: 3130رساند. )راوندی، ى مىداستان را به خوب

. آثاری همچون: حکمت عملی )اخالق فرد، تدبیر منزل، سیاست جهانداری( ترجمه و یا تألیف نموده است

 و... . ب الصغیرداال، دب الکبیراال

نقل آثار مختلف زبان فارسی به زبان عربی به جز ابن مقفع، که تأثیری کم نظیر در نهضت ترجمه و 

خاندان  و خاندان برمکی نیز اثری غیرقابل انکار داشتند. خاندان نوبختداشت، دو خاندان دیگر با نامهای 

ه و با نگارش و یا ترجمه پیشرفت زیادی داشت ،نجوم ءیکی از خاندانهای ایرانی بودند که در زمینهنوبخت، 

ن فارسی به زبان عربی، جهان اسالم را مدیون خود ساختند. جد بزرگ این خاندان، آثار نجومی مختلف از زبا

-قرن دوم هجری وارد دربار بغداد می ءفردی با نام نوبخت بوده که همزمان با خالفت منصور عباسی در نیمه

 شود:
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اسماعیل بن علی نوبختی برای حسین بن قاسم کوکبی از شاگردان خود چنین حکایت کرده »  

کیش زرتشتی داشت و در علم نجوم سرآمد اقران خود بود، موقعی که در  ه جد ما نوبخت در ابتداک

خود نقل  ،نوبخت زیست روزی ابوجعفر منصور را دید که در زندان قدم گذارده،می اهواز در حبس

 گفت از مردم مدینه ،گفتم از بر سبیل استفسار از او پرسیدم که اهل کدام شهری؟ ...کند می

ام. به او گفتم از فرزندان حضرت رسولی ؟ گفت نه بلکه از عرب مدینه گفت آری. النبی؟مدینه

او پرسیدم، گفت : ابوجعفر. گفتم مژدگانی بده چه به دین بهی قسم که  ءهنیتر شدم و از کنزدیک

او را عنقریب مالک مملکتی خواهی شد شامل این نواحی، فارس و خراسان و جبال. از من نپذیرفت، 

اطمینان دادم و از او خواستم تا با من عهد کند که اگر پیشگویی درست درآمد حق خدمت و جایزه 

پیش او  ای در این خصوص به من داد، چون به خالفت رسید،مرا فراموش ننماید، ابوجعفر نوشته

سالم ات او بدس رفتم و نوشته را به او نشان دادم . خدا را شکر گفت و مرا به خدمت خود پذیرفت،

  ( 311 –11: 3130)حقیقت،  «م و موالی او گردیدم.آوردم و منجّ

به این ترتیب نوبخت به دربار خلفای عباسی راه یافته و به زودی در اثر کاردانی خویش و حمایت خلیفه 

کتب نجوم و ریاضیات  ءمنصور عباسی، دانش خود در علم نجوم را تکمیل کرده و شروع به نقل و ترجمه

نوبخت اهوازی و پسرش ابوسهل خرشاذماه هر دو از مترجمان قرن » نماید: ان فارسی به زبان عربی میزب

اند. خاندان نوبختی مدتها به کردهدوم هجری بوده و کتابهای ریاضی را از زبان پهلوی به زبان عربی نقل می

 ( 31: 3113)صفا ،« ند.ریاضی و ایجاد تالیفاتی در ریاضیات و علم کالم مشغول بود ءکار ترجمه

در ابتدا دین زردشتی  -دانستندکه خود را از اوالد گیو پسر گودرز می-خاندان نوبخت به این ترتیب، 

اسالم آورد و بعد از وی خاندانش  ،اولین فرد از این خاندان یعنی نوبخت در زمان منصور سپسداشتند و 

های مختلف به جهان هجری( مردان بزرگی در رشته نزدیک به چهار قرن )از قرن دوم تا اوایل قرن پنجم

اسالم ارزانی داشتند. باید این نکته را هم متذکر شد که خود نوبخت تعیین ساعت بنای شهر بغداد و ترسیم 

الرشید را درک کرده و یکی از ه.ق را بر عهده داشت و پسرش ابوسهل نیز زمان هارون 311آن بنا در سال 

-311: 3، ج3131. مالیری،  330: 3135)رک: سجادی،  الحکمه رفت و آمد داشت.تافرادی بود که به بی

313) 

پرور ایرانی که در قرون نخستین اسالمی تالشی وافر و خستگی های اصیل و دانشکی دیگر از خاندانی

که اوج  -انداناین خ بودند.ناپذیر در راه تعالی علم و ادب و ترغیب عالمان و ادیبان داشتند؛ خاندان برمکیان 

پرور ایرانی دیگر در های دانشمانند بسیاری از خاندان -الرشید استقدرت و حشمت آنان در روزگار هارون

توان گفت که این خاندان به همراه رجال و فکر اعتالی فرهنگ و تمدن بودند و بدون هیچگونه تردیدی می

جدّ این  را وجهة همت خود قرار دادند. عرب قومآوری برای خاندان های ایرانی دیگر رسالت مهم تمدن

کرد ولی بعدها  فرزندانش در دستگاه خاندان یعنی برمک، یک زردشتی بود که در آتشکدة بلخ خدمت می

عباسی برای خود اعتباری کسب کرده و روز به روز به قدرت و اعتبار خود افزودند. اوج این برتری و اعتبار 

جعفر و . . .( به منتهای  ،این زمان یحیی برمکی به همراه فرزندانش )فضل الرشید بود دردر عهد هارون

 (1-3: 3135)رک: سجادی،  قدرت رسیده بودند.

شک مهمترین کار آنان در زمینة حمایت از علم و دانش و عالمان و دانشمندان، ساخت کتابخانة بی

الحکمه که به آور شدیم قسمت کتابخانة بیتالحکمه یادالحکمه است. همانطور که قبالً نیز در شرح بیتبیت

شود. دانشمندان و الرشید ساخته میالحکمه مشهور بوده به دستور یحیی برمکی و در زمان هارونخزانه

مترجمان بزرگی در این کتابخانه پرورش یافتند. برمکیان که از قدرت مالی بسیار خوبی برخوردار بودند با 
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خواستند تا کتابهای یونانی و فارسی و . . . را به زبان عربی ترجمه رجمان میپرداخت دستمزد مناسب، از مت

-اند به شرح زیر میکنند. سایر افراد ایرانی که آثاری را از زبان پهلوی )فارسی( به زبان عربی ترجمه کرده

د، حسن باشند: جبله پسر سالم که دبیری هشام خلیفة اموی را داشته است، موسی و یوسف فرزندان خال

پسر سهل، بهرام پسر مردانشاه، علی پسر زیاد تمیمی، احمد پسر یحیی معروف به بالذری، هشام پسر قاسم، 

از همة اینها معروفتر پسران  .محمد پسر جهم برمکی، پسران موسی بن شاکر و . . .  اسحاق پسر یزید،

نجوم مشهور و صاحب تألیفاتی موسی بن شاکر خراسانی، محمد و احمد و حسن بودند که در ریاضیات و 

بهرام » و کتاب « رستم و اسفندیار » باشند و بعد از آنان نیز جبله پسر سالم شهرت داشت او کتابمی

 (053-051: 3، ج3131)مالیری، را که هر دو از تواریخ ایران است به عربی ترجمه کرد. «  چوبین

نیز شهرت یافته، از « بهرام شوش»و « ین نامهچوب» که با نامهای دیگری همچون « بهرام چوبین»کتاب 

جمله منایع اصیل فارسی است که در آن از بیان صرف وقایع سیاسی، اجتناب شده و نگارنده، مسائل 

، کتاب مذکور را «الفهرست»اجتماعی بسیار جالب توجهی را مورد واکاوی قرار داده است. ابن ندیم در کتاب 

اسماء الکتب التى الّفها الفرس فى السّیر و األسمار الصّحیحة الّتى » در جمله کتابهائى که زیر عنوان

اند( )یعنى نام کتابهائى که ایرانیان در سرگذشتها و حکایات راست پادشاهانشان تألیف کرده« لملوکهم

 (513و  113: 3133آورده، و گفته که آن را جبله بن سالم، از فارسى به عربى ترجمه کرده است. )ابن ندیم، 

ترین منابع فارسی عصر ساسانی که در دوران ترجمه و به همّت مترجمان ایرانی به یکی دیگر از اصلی

است. کتاب مذکور، در واقع بیان رویدادها و « شهربُراز و پرویز» زبان عربی، ترجمه گردید کتابی با نام 

که در -افتد.  این کتاب اتفاق می حوادثى که بین سرداری با نام شهربُراز با خسروپرویز، پادشاه ساسانی،

مصادف با عصر ترجمه، از زبان فارسی به زبان عربی،  -نظیر برخوردار استادبیّات عصر ساسانى از شهرتی کم

( 053-053: 3131معروف گردید. )مالیری، « شهربراز و ابرویز» نام عربى آن به ءترجمه گردیده و ترجمه

توان انگاشت که این کتاب را هم جبله پسر سالم به ربى چیزى نگفته، مىابن ندیم از مترجم این کتاب به ع

عربى ترجمه کرده باشد، به همانگونه که دو کتاب همانند آن را که در سرگذشت و داستان بوده یعنى بهرام 

 نامه و کتاب رستم و اسفندیار را او ترجمه کرده بود. )همانجا(چوبین

 

 

 گیری نتیجه -3
زمین، یعنی عصر نهضت ترجمه، آن بود تا با غور در یکی از دوره های تاریخی ایراننوشتار حاضر بر 

وضعیت علمی این دوره را مورد بحث و مداقّه قرار داده و جایگاه دو تمدن یونان و ایران در نقل و ترجمه 

عالقه مندی  -3 علوم و متون مختلف به زبان عربی را واکاوی نماید. نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از:

مسلمانان و دولتمردان اسالمی به ویژه در عهد خلفای عباسی، به علومی همچون فلسفه، منطق، ادبیات، 

طب، نجوم و ریاضیات، موجب شد که مترجمان یونانی، سریانی و ایرانی، بسیاری از آثار تمدنی خود در این   

ون و علوم ترجمه شده از دو زبان یونانی و فارسی به با تطبیق مت -0ها را به زبان عربی ترجمه کنند. زمینه

اکثر کتبی که از یونانی به عربی ترجمه شده است دارای موضوعاتی چون توان دریافت که زبان عربی، می

از  ترجمه شده کتب ادبی یا تاریخیِدر این میان، و  بوده، نجوم، فلسفه و منطق اتطب، هندسه، ریاضی

کتب بسیاری در زمینه های ادبی و ، بسیار اندک است. این در حالی است که بیبه عر یا سریانی یونانی

در باب علت این مسأله باید چنین بیان داشت که: عربی منتقل شده است. زبان به فارسی  تاریخی از زبان
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اً کتب دیدند که حتماوالً مترجمان کتب یونانی به عربی، بیشتر سریانیان بوده اند و آنان نیز لزومی نمی

زبان کنندة کتب از چون خود منتقل - ایرانیانتاریخی یا ادبی یونانیان را به عربی ترجمه کنند. در حالی که 

که نمایانگر ملیت و شکوه گذشتة  -کردند ابتدا کتب تاریخی و ادبی خود را سعی می، به عربی بودند فارسی

، خداهای زمینی بسیاری از بتها و ،یخی و ادبی یونانیانثانیاً: در کتب تار .را به عربی ترجمه کنند -بود آنان

دیدند ترجمة این گونه که اعراب آنها را نمی پسندیدند. لذا سریانیان نیز که میسخن به میان آمده بود 

  کردند.لذا از ترجمة آنها خودداری می ،با تشویق و حمایتی رو به رو نمی شود ،عربیزبان کتب به 

 

 منابع -4
 ، تهران: سروش.علم در اسالم(. 3133)آرام، احمد .3

  .به کوشش سید جعفر غضبان و محمود نجم آبادی ،عیون االبناء فی طبقات االطباء(. 3111)ابن ابی اصیبعه .0

 قاتی: مؤسسه مطالعات و تحقتهران ،یتی، مترجم عبدالمحمد آابن خلدون خیتار .(3135ابن خلدون، عبدالرحمان) .1

 .یفرهنگ

 ، ترجمه محمدپروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.همقدم(. 3131)______ .1

 ، ترجمه عبد المحمّد آیتى، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى. الدّولمختصر تاریخ(. 3133ابن عبرى) .5

 ، ترجمه محمدرضا تجدد،تهران: اساطیر.الفهرست(. 3131ابن ندیم، محمدبن اسحاق) .3

تهران: مرکز نشر ، چاپ دوم ،ترجمة احمد آرام ،یونانی به عالم اسالمی انتقال علوم (.3131)اولیری، دلیسی .3

 .     دانشگاهی

تهران: انتشارات کتابخانة ابن  ،جلد اول، چاپ دوم ،ترجمه علی پاشا صالح ،تاریخ ادبیات ایران (.3115)براون، ادوارد .3

 .سینا

 . 1ه تاریخ اسالم. شماره . مجلنهضت ترجمه، نتایج و پیامدهای آن(. 3131جان احمدی، فاطمه) .1

 بی نا.چاپ دوم. تهران:  .تیبشر شرفتیدر پ رانیسهم فرهنگ و تمدن ا (.3155)محمد باقردیس ،یحجت .32

 .یشمس 3130. چاپ اول. تهران: نشر کومش، یرانیعلوم و فالسفة ا خیتار. عیعبدالرف قت،یحق .33

 .اساطیر تهران: نشر، چاپ اول ،تاریخ تمدن اسالم (.3135)حلبی، علی اصغر .30

 . تهران: انتشارات نگاه.تاریخ اجتماعى ایران(. 3130)یمرتض ،یراوند .31

 . ترجمه غالمحسین صدری افشار، تهران: نشر علمی و فرهنگی.ای بر تاریخ علممقدمه(. 3131سارتون، جورج) .31

 .دی: نشر نورازی. چاپ اول. شیدر فرهنگ اسالم رانینقش ا ی)بی تا(.عل ،یسام .35

 . تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارتاریخ برمکیان(. 3135)سجادى، سید صادق .33

 .تهران: نشر دانشگاه تهران،   جلد اول ،چاپ سوم ،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی (.3113)صفا، ذبیح اهلل .33

 . تهران: انتشارات فردوستاریخ ادبیّات در ایران(. 3133) ______ .33

 . تهران: دانشگاه تهران.در قلمرو زبان فارسیتاریخ ادبیات ایران ( 3153) ______ .31

 . تهران: دانشگاه تهران. دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن(. 3152) ______ .02

 .تهران: انتشارات امیرکبیر، جلد اول ،فرهنگ عمید(. 3113)عمید،حسن .03

 .تهران: انتشارات هرمس ،جلد اول ،سیر حکمت در اروپا (.3131)فروغی، محمد علی .00

 ،بی جا.  اسالمی نشر فرهنگ اسالمیفرهنگ و تمدن  ختاری)بی تا(. قربانی، زین العابدین .01

 . تهران: موسسه فرهنگی اهل قلم.کارنامه ایرانیان(. 3132کرامتی، یونس ) .01

 کتاب. یای. تهران: نشر دنیبیحب یعبدالح حی. تصحاالخبار نیز(. 3131بن ضحاک ) یعبدالح ،یزیگرد .05

 . تهران: سمت. تاریخ ایران از ورود اسالم تا پایان طاهریان(. 3133انی، حسین)مفتخری، حسین؛ زم .03

، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسالمى. ( 3131مالیرى، محمد مهدى) .03

 . تهران: توس
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شجاع رضوی و اسداهلل  ترجمة محمدرضا ،علوم اسالمی و نقش آن در تحول علمی جهان (.3133) لی، آلدومیه  .03

      مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی. ،چاپ اول ،علوی

 .تهران: نشر خوارزمی ،چاپ دوم ،ترجمة احمد آرام ،علم و تمدن در اسالم(. 3151)نصر، سید حسین .01

 های اسالمی.. ترجمه احمدآرام، تهران: پژوهشتاریخ نجوم اسالمی(. 3111نلینو، کرلو الفونسو ) .12

. ترجمه احمد آرام و ]دیگران[، تاریخ تمدن)مشرق زمین گاهواره تمدن((. 3113، ویلیام جیمز )ویل دورانت .13

 تهران: اقبال.

 . ترجمه فریدون مجلسی. تهران: انتشارات مروارید. حضور ایران در جهان اسالم(. 3133یارشاطر، احسان و دیگران)  .10

 بنگاه ترجمه ونشر کتاب. تهران:، اهیم آیتیترجمة محمد ابر ،تاریخ یعقوبی (.3113)یعقوبی، ابن واضح .11
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Abstract 

 

Undoubtedly one of the most decisive periods in the life of Islam, an age in which 

science and literature of other nations was translated into Arabic. In this era - the era 

known as the translation movement - the Muslim cultural and scientific advances in 

fields such as literature, philosophy, logic, medicine, astronomy, were introduced. That 

of the Greek and Persian, Arabic and translated to discuss. So the central question of 

this paper is that: the translation movement refers to the period and during this period, 

which works by famous Greek, Syriac and Persian were translated into Arabic? 

Simultaneous translation movement, many books have been translated from Greek into 

Arabic with subjects such as medicine, geometry, mathematics, astronomy, philosophy 

and logic, but among works Persian translation, literary texts featured there. 

 

Keywords: translation movement, Greek texts, Persian literature, translators of 

Greek-Syriac, Persian translators. 
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