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بیتالحکمه و نهضت ترجمه در عصر عباسی
چکیده:
بیتالحکمه نخستین و بزرگترین مرکز فرهنگی جهان اسالم در دوره عباسی بودده و
به عندان عامل اصلی اعتالی نهضت ترجمه در این دوره محسدب می شد .به دنبال این
نهضت و تدلیدات علمی آن منزلت دولوت اسوالمی ارت وا یافتوه و روابوب آن بوا سوایر
کشدرها قاندنمند شد .از این زمان به بعد مسلمانان در حدزه های مختلف علمی پورم
رشد و شکدفایی را به دوش کشیدند ،تشدیق خلفای عباسی نیوز باعوش شود توا بیوت-
الحکمه اهمیت بیشتری پیدا کرده و گام های نهضت ترجمه محک تر و قدیتر برداشوته
شدد .بیتالحکمه در جریان نهضت ترجمه و پیشرفت دیگر علدم عربی در زمینوههوای
ادبی و علمی از جمله فلسفه ،طب ،نجدم ،ریاضیات و غیره ن ش تعیین کنندهای داشت.
این م اله در صدد است مگدنگی تأسیس بیتالحکمه ،پیدایش نهضت ترجمه و عدامل
مؤثر در پیدایش آن و نیز تأثیر بیتالحکمه در رشد و شوکدفایی نهضوت ترجموه را بوا
شیده مطالعه اسنادی مدرد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
کلیدواژهها :بیتالحکمه ،نهضت ترجمه ،عصر عباسی ،علدم اسالمی.
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مقدمه
منط ه خاورمیانه ،از آغاز تا به امروز روابب تنگاتنگی با غرب داشته ،که ایون روابوب
بیشتر در قالب نظامی ،تجاری ،دینی و سیاسی بدده است .نخستین مرحله حمله اسکندر
به خاورمیانه میباشد .ظهدر اسکندر و حاکمیت تفکر نظامیگری او به عصرطالئی عل
و فلسفه یدنان خاتمه داد .اسکندر با کدلهباری از فرهنگ و تمدن غنی راهی شور شود
و جامعه تصرف شده را به شدت تحت تأثیر رهآوردهای علمی فلسفی و فرهنگی یدنان
قرار داد.
اسکندر که در ذهنیت ندجدان خدیش ایجاد یك امپراتدری جهانی را ترسوی کورده
بدد ،به خدبی دریافت که این آرزو عملی نمیشدد مگر در سایه شبیهسوازی فرهنگوی و
ایجاد یك فرهنگ مشترك بین شر و غرب .او به خدبی دریافته بودد کوه شور  ،یوك
جامعه دینی است و همچنان این خصلت را حفظ کرده است و این عامول بویش از هور
عنصر دیگری مدجب وحدتبخشی خداهد شد .لذا در معبد آمدن در لباس کاهنوان بوه
عبادت برخاست و مصریان نیز به مش خدایی به او نگریستند .مصر بیش از هر کشودر
دیگر آرامتر و آسانتر تسلی اسکندر شد .این امر مدجب گردید توا مصور امنیوت ازم را
جهت است رار پایههای یك نظام علمی و فلسفی در خدد بدجدد آورده و اسوکندریه بوه
عندان هدیهای از طرف اسکندر به مصریان ت دی گردید و به صدرت آتن شور محول
تمرکز و ترد د علما و اندیشمندان شد .از این تاریخ تحودلی عظوی در علو ر داد بوه
طدری که ت سی کار و تخصص در عل بدجدد آمد جالیندس ،بطلمیدس و ارشومیدس
هر کدام به رشته خاص علمی پرداختند.

1

بعد از ظهدر اسالم نه تنها اسوکندریه بلکوه مراکوز متعوددی در سراسور امپراتودری
ندبنیاد اسالمی تأسیس شد و علماء اسالمی با بهرهگیری از دانش ترجمه مدجبات احیاء
علدم یدنانی را فراه کردند .پس از اینکه بنی عباس به قدرت رسیدند از دمشق متدجوه
مرزهای ایران شده و شهر بغداد را ساختند بتدریج این شهر یکی از بزرگترین شوهرهای
دنیای آن روز شد و این مساله خدد در رشد و تدسعه علمی و فکوری ن وش ارزنودهای
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داشت 2.بغداد در آن زمان پل ارتباطی میان فرهنگهوایی ملول فرهنوگ ایرانوی ،هنودی،
سدری ،مصری و غیره بدد لذا آمیزش شدید فرهنگی بدجودد آمود .ثموره ایون آمیوزش
پیدایش دوره طالیی در تمدن اسالمی بدد .در این م طع از تاریخ بدد کوه بیوتالحکموه
تأسیس شد و نهضت ترجمه نیز در طالیی بددن آن جایگاه رفیعی را به خدد اختصاص
داد .خلفای عباسی هیأتهایی برای جمعآوری کتب و رسواات قدیموه یدنوانی راهوی
روم ،هند ،ایران ،مین ،مرو و بلخ کردند .مراکز ترجموه در بسویاری از شوهرهای معتبور
ملل جندیشاپدر و بغداد دایر شد و به ترجمه اسناد یدنانی پرداخوت .در جهوان اسوالم
نهضت ترجمه و حفظ اندوختههای علمی تحت عندان علدم و فلسفه اسالمی همچنوان
به رشد خدد ادامه داد.

3

بیتالحکمه و نهضت ترجمه تدجه دانشمندان غربی را به خدد معطدف کرده است
لذا کتابهای متعددی در این زمینه ندشته شده است که کتاب «تفکور یدنوانی ،فرهنوگ
عربی» اثر ارزشمند دیمتری گدتاس ترجمه محمد سعید حنوایی از آن جملوه اسوت .در
کشدرهای عربی نیز آثاری به رشته تحریر در آمده است که از جملوه آنهوا م الوه «بیوت
الحکمه فی بغداد» از سلی طه تکریتی در مجله المدرد شماره  4سال  1979ماپ شده
ا ست .در ایران نیز م ااتی در این زمینه تدوین شده است از جمله آنها م اله «ن ش بیت
الحکمه و تأثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسوی» از منودمهر
نصیرپدر که در مجله انجمن زبان عربی ایران شماره  12سال  1388ماپ شده اسوت.
پیشینه بحش را تشکیل دادهاند .شایان ذکر است که این م الوه اسوتخراش شوده از طور
پژوهشی "تأثیر بیتالحکمه در شکدفایی نهضت ترجمه در عصر عباسی" است کوه بوا
حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز اجرا شده است.
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توجه مسلمانان به علم و دانش
با تدجه به گزارشات منابع تاریخی به نظور مویرسود اعوراب پویش از اسوالم میوز
برجستهای جز زبانی قدی با ظرفیت گرانبهایی از اصطالحات و واژهها و لغوات و نحود
محک نداشتند .عنصر زبان بعد از دین ،ان البی عظی در جذب دانش ملول گدنواگدن و
اسباب گسترش آن در سرزمینهای اسالمی فراه کرد .میان محمد شریف میگدید:
«اعراب قدی هر مند از ادبیات مکتدب بیبهره بددند (ولوی صواحب زبوانی
بددند که به داشتن گنجینهای بسیار غنی از واژهها ممتاز بدد ».او در اداموه موی
افزاید« :آنان جز نیوروی الوزامآور رسودم سونتی کوه از طریوق افکوار عمودمی
تصدیب میشد ،هیچگدنوه مجمدعوهی مکتودبی از قودانین شورعی یوا عرفوی
نداشتند .اما آرمانهای اخالقی و اجتماعی ایشان در شعر آنان ،که تنها صدرت
بازمانده از ادبیات آن روزگار است ،حفظ و حراست شده است».

4

در دورهی بنیامیه به سبب عیاشی حکام آن (به استلنای عمر بن عبودالعزیز ،حودود
دو سال و سرکدب مخالفان ،کشمکشهای داخلی کار علموی رونوق منودانی نداشوت
آنان که شیفتهی دنبال کردن عالقههای فلسفی و ع النوی خودد بددنود ،مجوال پیگیوری
محدود و مناسب را داشتند ،البته بیمخاطره ه نبدد .امّا پژوهشهای باریوك صورف و
نحد و نکتههای ظریف زبان عربی از مباحش برجستهی آمدزش تل ی میشد .این گدنوه
آمدزش ها به عالمان دین سپرده شده بدد .روزنتال هیچ فعالیت قوابلی بورای ترجموه در
دورهی خالفت امدیان قایل نیست« .جای شگفتی نیست که در دوران فرمانروایی ایشان
هیچ فعالیتی برای ترجمه در اندازههای گسترده دیده نمیشدد ».او در اداموه مویافزایود:
«ندشتاری در کیمیاگری را کسی به نام اصطفان (استفان به درخداست خالد از خانودان
امدی ،پسر خلیفه یزید (680و 683م (60و 63هو

از یدنانی به عربوی برگردانود».

5

بدیهی است نیاز به رفع مشکالت جسمی و بیماریهوا و تعیوین اوقوات و نگهوداری و
محاسبات هزینهها و امدر مالی ،اسباب ترجمهی برخی متدن را فراه کرد .از آن جملوه
است کتاب پزشکی (کنّاش  .ترجمهها عمدتاً از یدنوانی و سوریانی و سانسوکریت و در
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زمینه مطالب علمی هندی ،اخترشناسی ،نجودم ،ریاضویات و پزشوکی و از طریوق زبوان
های واسطه مانند پهلدی به عربی بدد .نمدنهای از ترجمهها در اواخور دورهی بنویامیوه،
ترجمهی نامههای ارسطد به اسکندر است که ابن الندی بوه ایون صودرت بوه آن اشواره
کرده است:
«سال مکنی به ابدعال ،کاتوب هشوام بون عبودالملك ،دامواد عبدالحمیود بودد.
فصاحت و بالغتی داشت و نامههای ارسطد را به اسکندر ترجمه کورد .و (یوا
برایش ترجمه کردند و او اصال کورده اسوت ،مجمدعوهی ناموههوای وی در
حدود یکصد ور است 6».دربارهی کارهوای ایون دوره روایوتهوای موبه و
مشکدکی وجدد دارد.
خالفت امدیان پس از ده سال پیکار با مخالفان در  ۷۴۹یا ۷۵۰م ۱۳۲۳ /هوو برمیوده
شد؛ و عباسیان با زور و جبر و حیله و سدء اسوتفاده از انتسواب خودد بوه عبواس ابون
عبدالمطلب به خالفت دست یافتند .آنان به رغ مشی خشودنت آمیوز خودد ،تدانسوتند
برخی از عدامل آزار و نابرابری اقدام مختلف را برطرف و خداست آنان را توا حودودی
تأمین کنند .بنی عباس در آغاز کار امتیازات خاص افراد قبایل و برخی مسلمانان عورب
را که از پایگاه ممتازی برخدردار بددند ،لغد کردند؛ زیورا پشوتیبانان و حامیوان عمودهی
عباسیان یعنی مسلمانان ایرانی ،خراسانی و بعضی طدایف دیگر بددند .مسلمانان ایرانوی
به سرمشقهای فرهنگی و سیاسی ساسانیان که فرهنگ آن عصر بدد ،پای بنود بددنود و
خلفای عباسی ه آگاهانه از این فرصت بهره جسوتند .عباسویان پیدنودها و ارزشهوای
قبلهای و عشیرهای عربی را تضعیف کردند و حکدمت خدد را به امودر دیودانی و سوپاه
ثابت شاهنشاهی و سلطنتی که از میان امیران و اشراف ایرانی با آیین زرتشوتی و اعوراب
پارسی شده ،برخاسته بددند ،متکی کردند .این نحدهی ادارهی حکدمت که عنصر اصولی
آن را اندیشه و برنامهی سیاسی منصدر دومین خلیفهی عباسی شوکل مویداد ،امتیوازات
ویژهی اعراب را سخت به مخاطره انداخت.
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با ظهدر خالفت عباسیان ،دوران کدتواهی فرارسوید ( ۱۳۷-۲۷۴قموری کوه تحوت
حکدمت خلفوایی ه مودن منصودر ،هارونالرشوید ،موأمدن و حتوی در زموان متدکول،
دانشمندان به منان درجهای تشدیق شدند که از زمان تشکیل مدزه اسکندر به بعد دیوده
نشد 7.آغاز این حرکت به دست منصدر دوانی ی بدد .او پس از عزم بنوای شوهر بغوداد،
متخصصان و مهندسان شهرسازی را احضار کرد و ن شه شهر را طراحی نمدد .سپس بوه
راهنمایی «ندبخت» که ستارهشوناس زبردسوتی بودد ،سونگ شوالدده شوهر را بور زموین
گذاشت 8.وی برای شهرت بخشیدن و عظمتآفرینی بورای شوهر تازهتأسویس خودیش،
دانشمندان متعددی را از مراکز علمی به بغداد فراخداند و ذیل حمایت خدیش گرفوت.

9

او اگرمه خساست و بخل فراوانی داشت و پاداشهایی که به مردم میداد بسویار نوامیز
و از روی کراهت و سختی بدد ،به دانشمندان تدجه خاصی داشوت .وی در سوال 148
قمری به عارضه شک درد شدیدی مبتال شد به طدری کوه طبیبوان بغوداد از موداوای آن
عاجز ماندند .بنابر سفارش مشاوران «جرجیسبنبختیشدع» ،رئیس دارالعل و بیمارستان
جندی شاپدر ،را برای معالجه منصدر به بغداد دعدت کردند .جرجیس به بغداد آمد و در
زمان کدتاه ،اعتماد خلیفه را جلب کرد و با وجدد آن که دیانت مسیحی خودیش را رهوا
نکرد ،در بغداد ماندگار شد و پزشك دربار گردید .این نخستین برخدرد دربار بغوداد بوا
بختیشدع بدد .بدین ترتیب ،او بنیانگذار خاندان معروفی شد که طی شش یا هفت نسل
که حدود دو قرن طدل کشید ،طبیب ویژه دربار بددند 10.بدینترتیب ،خلفای عباسی در
دوران نهضت ترجمه ،بذر عل و ادب را در بغداد افشاندند و میده و محصدل آن را بوه
تدریج دریافت کردند .بغداد که مرکوز خالفوت و ثوروت اسوالمی بودد توا مودتی م ورّ
دانش مندان شد و گذشته از پزشکان مسیحی که در خدمت خلفا بددنود و بوه ترجموه و
طبابت اشتغال داشتند ،دانشمندان مسلمان نیز در بغداد پرورش یافتند.

11

تأسیس بیتالحکمه
با است رار نظام ندبنیاد اسالمی و تکامل درونوی ایون اجتمواع ،رفتوه رفتوه نهادهوای
آمدزشی به وجدد آمد که ن ش برجستهای در پرورش و گسترش علدم و فنودن داشوت.
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نخستین مرکز مهمی که به همین منظدر تأسیس گردید و بیشتر به فلسفه و علدم ریاضی
و طبیعی میپرداخت ،بیتالحکمه نام داشت که در بغداد ساخته شد .این مرکوز کوه بوه
هزینهی خزانهی دولتی یا بیتالمال اداره میشد ،محل اجتماع دانشمندان و پژوهشگران
و به ویژه مترجمان شایستهای بدد که کتابهای علموی و فلسوفی یدنوانی را بوه عربوی
ترجمه کردند .سدالی که در ابتدای مدضدع ذهن را مشغدل میکند این اسوت کوه بیوت
الحکمه کجا بدد؟ از گفتههای ابن ندی بر میآید که بیتالحکمه کتابخانه بدد به احتمال
زیاد به منزله «دیدان» در دوران منصدر تأسیس شد ،بخشی از دستگاه اداری عباسوی کوه
بر قالب دستگاه اداری ساسانیان ریخته شده بدد .کار نخست آن تمرکز فعالیت ترجمه و
سامان دادن نتایج ترجمههای تاریخ و فرهنگ ساسانی از فارسی به عربی بدد .هور منود
که خدد مترجمان به این کار قادر بودده و ورّاقوانی نیوز بورای نگهوداری کتواب وجودد
داشتند 12در عصر ساسانی نیز میزی ملل بیتالحکمه همین وظیفه را بر عهده داشت که
در زمان هارونالرشید همان زمان برمکیان نیوز اداموه پیودا کورد .در زموان موأمدن بیوت
الحکمه وظائفی اضافی ملل اخترشناسی و ریاضی پیدا کورد 13گدتواس در کتواب خودد
«تفکر یدنانی فرهنگ عربی» میافزاید که بیتالحکمه کتابخانهای نبدده که کوارش ف وب
حفظ کتابهای خطی باشد 14به هر حال بیتالحکمه فضوایی را بورای نهضوت ترجموه
کتابهای مختلف آماده کرد و در ح ی ت یك دیدان اداری بودد کوه تدانسوت فرهنوگ
ترجمه را نهادینه کند.
بیتالحکمه در نگاه نخست ،در م وام لفوظ ،ترجموهی تسومیهای بورای کتابخانوهی
سلطنتی است مدن در عصر ساسانی ،کتب منظدم با مدضدعات دانش تاریخی پارسوی،
گزارش جنگها و پارههایی از آگاهی دربارهی زوشهای مشوهدر عشو ی را در خزاینوی
نگهداری میکردند که خانههای حکمت یا بیدت الحکمه بددنود 15.خزانوه اسو جوایی
است که میزی را در آن نگه دارند و انبار کنند و لذا آن را برای دالت بر مکانی کوه در
آن کتابها حفظ میشدند به کار بردهاند .اما کلمهی الحکموه را بورای آنچوه کوه معنوی
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فلسفه بدهد استفاده کردهاند 16.و خزائنالحکمه عبوارت بودد از کتابهوای فلسوفی کوه
برای مأمدن از جزیرهی قبرس آورده شده بددند.

17

ه منین آن را دارالعل یوا فرهنگسوتان 18یوا دانشوگاه و کواندن علموی بوزر
خداندهاند.

نیوز

19

احمد امین معت د است که بیتالحکمه نخستین و بزرگترین کتابخانهی نیمهعمودمی
عصر عباسیان است

20

که به عندان یك نهاد آمدزشی در بغداد تأسویس شود 21.منصودر

عباسی 22یا هارون الرشید آن را پایهگذاری نمدد و مأمدن به اوش رسانید 23زمان تأسیس
آن بین سالهای  136هو

تا  217هو.

میباشد.

24

مأمدن ایام اولیه زندگیش را در ایران گذرانده بدد و بیشتر به مدد سربازان ایرانی بدد
که صاحب تاش و تخت گشته بدد .با وجدد این از نظر فکری تکیهگواه او مکتوب تفکور
الت اطی بدد که نمایندهاش دانشگاه جندی شاپدر به شمار میرفت .او ترجمه و بررسوی
آثار فلسفی و علمی یدنانی را با ایجاد دانشگاهی در بغداد به نام بیتالحکموه تشودیق و
حمایت نمدد.

25

منابع مدجدد در مدرد مؤسس بیتالحکمه در بین دو خلیفوه عباسوی اخوتالف نظور
دارند .برخی هارونالرشید را مؤسس آن دانسته و گروهی نیز به مأمدن نظر داشته و وی
را مؤسس ح ی ی بیتالحکمه میدانند ،اما با تدجه به مطالب ذکر شده بیوتالحکموه یوا
میزی شبیه به آن در میان ساسانیان وجدد داشته و به وسویله ایرانیوانی کوه در دسوتگاه
عباسی نفدذ کرده و در اندیشه اعواده عظموت از دسوت رفتوه ایرانوی بددنود بوه داخول
حکدمت وارد شده و رواش پیدا کرد ،وقتی هارون به خالفت رسید کسوانی را بوه طودر
رسمی مسئدل آنجا کرد و وقتی خالفت به مأمدن رسید بر عظمت و اعتبار آنجا افوزوده
شد و به یك مرکز بزر
محسدب میشد.

علمی تبدیل گردید 26که ترجمه نیز جزئی از فعالیوتهوای آن
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افول بیتالحکمه
نخستین عاملی که از شکده بیتالحکمه کاست ،انت وال مرکوز حکدموت اسوالمی از
بغداد به سامرا در عهد معتص (خالفت218و 227بودد .در پوی ایون انت وال  ،ویژگوی
فرهنگستانی آن کمرنگ و به یك کتابخانه محدود شود 27.بیوتالحکموه در دوره کدتواه
حکدمت واثق (خالفوت227وو 232نیوز رون وی نیافوت 28توا اینکوه در زموان متدکول
(خالفووت232و و  247بووا حمایووتهووای وی از عل و و علمووا ،متعل ووات و اموودال آن
بازگردانده شد .بدین سبب ،وی را عمدماً احیاکننده بیتالحکمه بعد از مأمدن میداننود.
و شاید بهترین کارکرد آن نیز به همین زمان مربدط باشد 29.این مؤسسه مح اً تا اواخور
قرن مهارم دایر و محل آمد و شد علما و مح ان بودده اسوت ،منانکوه ابون نودی بوه
جزوهای به خب حمیری متعلق به این کتابخانه اشاره کرده و نمدنه خب آن را در کتواب
خدد (ص  10آورده است .خطیب بغدادی نیز از صالح بن وجیه ن ل میکند که کتواب
صفه الخلفاء را در خزانه مأمدن خدانده است .به گفته برخی ندیسندگان ،این مؤسسه توا
حمله مغدل به بغداد ( 656همچنان برپا بدده است 30از ب ایای آن پس از حمله مغودل
اطالع مندانی در دست نیست.
کارکردهاي بیت الحکمه
همان طدر که گفته شد این مرکز بخشی از دسوتگاه اداری عباسوی بودد و نخسوتین
کارکرد آن حفظ اسناد بدد این دستگاه اداری بر قالوب دسوتگاه اداری ساسوانیان ریختوه
شده بدد و در واقع بایگانی ملی آرمانی شده بدد و به منزلوهی جوایی بودد کوه در آنجوا
گزارشهای منظدم تاریخ ایران و جنگ و ماجراجدییهای عشو ی ،مکتودب و محفود
بدد 31.در این مرکز بدد که فرهنگ ترجمهی پهلدی به عربی نهادینه شود کتابخانوهای در
مدضدعات باستانی بدد و گداه آن بنا بر گفتهی ابون نودی وجودد دسوت ندشوتهای بور
پدست به دست عبدالمطلب بون هاشو جود پیوامبر (ص اسوت 32و نیوز وقایعناموهی
نسطدری سیرت دربارهی نسخهای مجعودل از معاهوده میوان محمود (ص و مسویحیان
نجران است که بنا به ادعا از بیتالحکمه آمده است.

33
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بیتالحکمه عامل اصلی شعلهور شدن حرکت ترجموه در عصور رشوید و برامکوه و
مأمدن است 34و مرکز اجتماع ایرانیها و شعدبیه بدده است.
کارکرد دیگر آن میزی ملل کتابخانههای مرکزی امروزی بدده اسوت ،مورا کوه ایون
مرکز پر از کتب فلسفی و علودم اوایول بودد 35و همچنوین دارای آثوار ادبوی و موذهبی
تمدنهای کهن بدد 36.در آن پارهای از خطدط و نامههای پیش از اسالم و اسناد و اشعار
دورهی جاهلیت نیز بدد.

37

در این مکان گروهی از مترجمان تدسب مأمدن جموع گردیود 38مترجموان عهودهدار
ترجمهی کتب قدیمی طبی 39و نیز کتابهای یدنانی ،سریانی ،فارسی ،هندی ،قبطی ،بوه
عربی بددند 40.ه منین کتابهای حکمت فارسی در ایون مرکوز ترجموه میشودند .بوه
مترجمان ح د نیز داده میشد.

41

در این مکان عالوه از نگهداری کتاب ،کار ترجموه ،پوژوهش و توألیف و مطالعوه و
بحش آزاد علمی رایج بدد .این مرکز دارای نساخان و مجلدانی مدن ابن ابی الحریش و
مدیرانی مانند سهل بن هارون و سل بدده است 42.در این مرکز گروهی به کوار تح یوق
اشتغال داشتند .نظیر تح یق در ریاضیات و نجدم تدسب خدارزمی و بورادران بندمدسوی.
از مؤلفان این مرکز میتدان به فرّاء نحودی و از فیلسودفان بوه کنودی فیلسودف اشواره
کرد 43.به طدر کلی میتدان امروزه بدان اس پژوهشگاه نیز اطال کرد.
الفهرست ابن ندی اطالعات مه و ارزندهای در مدرد بیتالحکمهی بغداد و مؤلفان
و مترجمان و کارکنان و کتب مدجدد در آن را دارد و احتمااً ابن نودی خودد خوازن و
کتابدار بیت الحکمه بدده و یا الفهرست وی همان فهرست کتب مدجدد در آن کتابخانوه
بدده است.

44

کارل بروکلمان نیز معت د است :مأمدن بیتالحکمه را تأسیس کرد و بدان کتابخانه و
رصدخانهای را ملحق نمدد و زیر نظر مترجمانی مدن سَل که در ترجمه از فارسوی بوه
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عربی خبره بدد به فعالیت خدد ادامه داده و به یك مرکز علمی همیشگی تبودیل شود و
آثار ترجمه شده در آنجا در دوران مأمدن از هر دورانی پر تعدادتر و مهمتر است.

45

در بیتالحکمه و برخی از خزانهالحکمهها سه دسته از علمای عصر حضدر داشوتند:
مترجمانی برای ترجمهی آثار به زبان عربی ،مفسرانی برای تفسیر این آثار ،دانشومندانی
برای تفحص و مباحله.

46

مه ترین آمدزههای رایج در بیتالحکموه ،آمدزههوای آیوین معتزلوی بودد .در واقوع
معتزلیان با است رار در بیتالحکمه و شکدفا کوردن ایون مؤسسوه ،بوه گسوترش نفودذ و
تعلیمات خدد در آنجا و نیز از راه آن همت گمارده بددند.

47

بیتالحکمه به لحا ساخت فیزیکی از ساختمانی مشتمل بور کتابخانوهای مجهوز و
سالنی برای مباحله و ترجمهی آثار تشکیل میشد .در مداردی ه  ،برای سکدنت عدهای از
دانشمندان مهواجر ،محلوی در نظور گرفتوه میشود ،منوان کوه منوین محلوی را در اختیوار

ستارهشناسان نهادند .اما بیتالحکمه و خزانهالحکمهها فاقد خصلت آمدزشی بددند.

48

بنا بر تأکید همهی منوابع قودیمی ،در بیوتالحکموه و مؤسسوات ماننود آن ،فلسوفه
جایگاهی مناسب و مشمگیر داشت .هر مند که در پی بروز شورایب سیاسوی فرهنگوی
جدید در جهان اسالم ،این م ام در دارالعل ها رو به کاهش نهاد .به هر ت ودیر گسوترش
علدم در جهان اسالم در عصر عباسی تا حودودی مودیدن فعالیوت بیوتالحکموه و نیوز
نهضت ترجمه است.
نهضت ترجمه
مجمدعه تالشهایی که در دوره عباسی در جهت ترجمه کتابهوای غیور عربوی از
زبانهای مختلف به زبان عربی صدرت گرفته است تحت عندان نهضت ترجمه قرار می
گیرد .درباره پیدایش نهضت ترجمه دو دیدگاه وجدد دارد ،دیدگاه اول به آرا و نظریات
ندیسندگان مربدط است ،با تدجه به این امر ریشههای نهضوت ترجموه بوه اوائول دوره
امدی برمیگردد مرا که در این دوره خالد بن یزید بون معاویوه معوروف بوه حکوی آل
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مروان کسانی را به اسکندریه فرستاد تا بعضی از کتوابهوای آنجوا را در زمینوه طوب و
کیمیا (شیمی به عربی ترجمه کنند 49.در کتاب الفهرست ابن ندی نیوز مطوالبی در ایون
زمینه ذکر شده است 50روایات سنتی نشانگر آن است که کسی به در خداست خالد بوه
ترجمه در زمینه کیمیا دست زد اصطفان نام داشت که در سال  85هجری در گذشت.

51

عمر بن عبد العزیز یکی دیگر از خلفای امدی راه خالد بن یزید را ادامه داد .او تعودادی
از دانشمندان مدرسه اسکندریه را به انطاکیه آورد.
دیدگاه دوم به پیدایش و شکدفایی خودد نهضوت ترجموه برمویگوردد کوه در دوره
عباسی اتفا افتاد .در این روند تاریخی مسیر پر فراز و نشیبی طی شوده اسوت .بعود از
امدی ها گامهای اصلی را عباسیها برداشتند خلفایی ملل منصودر ،هوارون و موأمدن از
این نهضت حمایت بی حد و حصوری نمددنود 52.آنهوا دروازههوای بغوداد را بور روی
دانشمندان گشدده و بوه بوذل و بخشوش پرداختنود و بوا ملیوت و ع ایود موذهبی ایون
دانشمندان کاری نداشتند .عالوه بر اینها ،نهضت ترجمه در ایون دوره رکنوی از ارکوان
سیاست به شمار میآمد ،معنای ایون سوخن آن اسوت کوه حمایوت از نهضوت ترجموه
حرکت فردی نبدده تا با از بین رفتن حاکمان حامی ،آن حرکت نیز از بوین بورود .بلکوه
حرکتی رسمی بدد که حکدمت عباسویان بوه آن اعتنوا و آن را تشودیق نمودده و یواری
رسانده است و امدالی را برای آن هزینه کرده است 53.به عندان ملال مأمدن بر هر کتوابی
که به نام او ترجمه میشد ،از خدد عالمتی میگذاشت و مردم را به خداندن و فراگرفتن
آنها تشدیق میکرد .تدجه بسیار او به ترجمه و مترجمان متدن فلسفی و منط وی باعوش
شد ،مترجمان بسیاری از ایران ،عرا و هند و شام با ادیان و نژادهای مختلف از جملوه
نسطدری ،یع دبی ،صابئی ،زرتشتی ،رومی و برهمنی به بغداد آمده و کتابهای بسیاری
از یدنانی ،فارسی ،سریانی ،هندی (سنسکریت  ،قبطی ،اتینی ،و غیره ترجموه کننود .در
این دوره تعداد کتابفروشها و انجمنهای علمی و ادبی نیز در بغداد افزایش یافت.

54

در این دوره ،افزون بر فعالیتهایی که مأمدن خدد در زمینهی ترجمه انجوام مویداد،
افرادی دیگر نیز در همین زمینه ،به طدر مست ل اقدام میکردنود؛ از جملوهی ایون افوراد
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فرزندان مدسی بن شاکر ،معروف به بندمدسی ،یعنی احمود و محمود و حسون ،بددنود.
مدسی بن شاکر خدد مدتها در راههای خراسان به راهزنی مشغدل بدد ،ولی بعودها بوا
مأمدن رفاقت یافت .پس از مر

مدسی ،مأمدن بر تعلی و تربیوت فرزنودان وی هموت

گماشت و آنان را برای تحصیل به بیتالحکمه سپرد .پس از مندی هر یك از ایون سوه
برادر در رشتهای تخصص یافت :محمد در هندسه و نجدم و ریاضوی و طبیعوی ،احمود
در مکانیك ،و حسن در هندسه .این سه برادر بعدها امدال بسیاری را صورف ترجموهی
علدم بیگانگان کردند؛ از اقدامات آنها در این زمینه ،فرستادن حنین بون اسوحا بوه روم
برای جمعآوری کتب مفید و گماشتن مترجمان زبردست ،مانند حنین ،حبویش ،و ثابوت
بن قرّه به کار ترجمهی آن کتابها در برابر پاداشهای گزاف بدد .بندمدسی اسوتنباطات
بدیعی در زمینهی هیئت ،مکانیك و هندسه داشتند و آثار بسیاری در این زمینهها توألیف
کردند که بعدها طی نهضت ترجمه در اروپا ،این بار از عربی به اتین ترجمه شودند .از
جمله میتدان به تألیف رسالهای در عل مکانیك بوه سوال 246

(در دورهی متدکول

اشاره کرد که اولین رساله در این زمینه در عهد اسالم به شمار میرود.

55

تأثیر سایر فرهنگها
در شکلگیری بیتالحکمه و به تبع آن در پیدایش نهضت ترجمه فرهنگهای دیگور
نیز بیتأثیر نبددند .که از جمله آنها به فرهنگهای ایرانی ،یدنانی ،هندی ،نبطی ،فینی ی و
غیره می تدان اشاره کرد .اما بیشترین تأثیر را دو فرهنگ یدنانی و ایرانی داشته است .این
امر ریشه در پیشینه تاریخی دارد .معنای این سخن آن است که در سرزمینهای اسالمی
محدوده قرن دوم هجری ،فرهنگ یدنانی انتشار یافته بدد ریشوه ایون امور بوه فتدحوات
اسکندر برمیگردد .این فتدحات باعش انتشار فرهنگ و تمدن یدنانی در غورب آسویا و
مصر شد برخی بدان تمدن هلنیستی ل ب دادهاند 56.دوران آغازین این عصر از سه قورن
قبل از میالد مسیح شروع و به قرن هفت میالدی یعنی زمان فتدحات اسالمی خوت موی
شدد .از مهمترین مراکزی که در آنها فرهنگ یدنانی جریان داشوته مویتودان اسوکندریه،

پژوهشنامه تاریخ – سال شش – شماره بیست-

60
وسدم

انطاکیه ،نصیبین و جندیشاپدر را نام بورد در ایون دوران بودد کوه بسویاری از علودم و
معارف یدنانی به زبان سریانی ترجمه شد.

57

فشارهای دینی و مذهبی در یدنان باعش مهاجرت بسویاری از دانشومندان بوه سودی
شر شد آنها در شهر رها در شمال عرا اقامت گزیدند و مدرسهای را ساختند کوه توا
قرن پنج میالدی پا بر جا بدد .بعد از تعطیلی این مدرسه علموای آن مسویر نصویبین را
در پیش گرفتند و بدین ترتیب بر عظموت نصویبین افوزوده شود .هور م ودر بور فشوار
دانشمندان افزوده می شد اندیشه یافتن مأوای امن بیشتر قدت مویگرفوت و آنجوا جوز
دروازههای ایران نبدد .از طرفی دیگر اسوت رار سوریانیهوا در جنودیشواپدر منجور بوه
تأسیس بیمارستانی در زمان خسرو اندشیروان شد 58.ازم به ذکر است که جندیشواپدر
یك پادگان نظامی برای نگهداری اسرای رومی بدد که به دست شاپدر اول ساخته شوده
بدد لذا رواش زبان یدنانی در آن شهر دور از انتظار نبدد .به هر حال یکی از شواخههوای
مه پژوهش در جندیشاپدر طب بدد و اطبای جندیشاپدر از شهرت زیادی برخدردار
بددند .این مرکز در دوره اسالمی نیز پا برجا بدد به گدنهای که وقتی ابودجعفر منصودر،
خلیفه عباسی مریض شد جرجیس بن بختیشدع رئویس پژشوکان جنودی شواپدر را بوه
معالجه او آوردند.

59

بعد از ظهدر اسالم و آغاز فتدحات اسالمی مسلمانان ،ایران ،شام و مصر را در قورن
هفت میالدی به تصرف خدد در آوردند .اینجا بدد کوه در بسویاری از ایون سورزمینهوا
مدرسههایی را مالحظه کردند که فرهنگ و تمدن یدنانی و یا ایرانوی را در خودد حفوظ
کرده بدد و آنها نیز با این فرهنگ آشنایی داشته و بیاطالع از آن نبددند مرا کوه برخوی
تأثیرات فرهنگی از این مدرسهها در میان آنها نفدذ کرده بدد .از طرفی نیوز دیون اسوالم
ه بر عل اندوزی تأکید بیشتری داشت اما مارهای جز ترجمه بورای دسوتیوابی بودان
علدم وجدد نداشت.
فرهنگ ایرانی
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یکی از فرهنگهایی که در فرهنگ اسالمی اثر گذاشت ،فرهنگ فارسی بدد که البته
در زمینه ادب تأثیر زیادی در تمدن عباسی گذاشت مرا که ادبیوات فارسوی شورقی بوه
ذو و احساسات عربی از ادب یدنانی نزدیكتر بدد .در همین دوره کسانی ملل عبداهلل
بن م فع و حسن بن سهل و دیگران بددند که هر دو زبان عربی و فارسی را خدب موی
دانستند و به ترجمه کتابهای فارسی اقدام میکردند 60البته نباید فرامدش کرد که توأثیر
فرهنگ فارسی تنها در زمینه ادبیات نبدد بلکه در علدم مختلفوی ملول هندسوه و سوتاره
شناسی و جغرافی نیز صاحب نظر بددند و در این تبادل فرهنگوی مودثر واقوع شودند.

61

تجلی عمده اثر فرهنگ ایرانی نیز در زبان عربی و به شکل ویژه در ادبیات عورب و بوه
طدر اخص در بحش الفا اثر گذاشت ،الفا فارسی بسیاری به این زبان رخنوه کورد و
کتابهای فارسی در مدضدعات اخترشناسی ،هندسه و جغرافیا و ادبیوات و تواریخ بوه
عربی برگردانده شد.

62

فرهنگ یونانی
فرهنگ یدنانی نیز به ندبه خدد اثرگذار بدد البته در علودم ع لوی بسویار مشومگیرتر
بدد این ندع از آثار ابتدا به زبان سریانی ترجمه شد سپس مسلمانان در زمینه فتدحات با
فرهنگ یدنانی به طدر عمده در مناطق شرقی ارتباط پیدا کرده و آنچوه را کوه بوا اسوالم
مدافق بدد اخذ نمدده و ب یه را طرد کردند .بوه نظور مویرسود در جهوان اسوالم خطوی
مست ی که سرمشمهاش در اسکندریه بدد برای انت وال فلسوفه یدنوان وجودد داشوت.

63

فرهنگ یدنانی و هلنی (یدنانیمآبی به لحا شکلی و مدضدعی نیوز اثور گذاشوت ،بوه
لحا شکل ،منطق یدنانی به اندیشهی اسالمی در راههای جدل ،تح یق و بیان و برهوان
جهت داد .شیدههای متکلمان از این روشها ،به ویژه منطق ارسوطد توأثیر پوذیرفت .بوه
لحا مدضدع ،تأثیر آنها بر آمدزههای متکلمان بسیار بدد و بر ند افالطدنیان در تصودف
اثر گذاشت.

64

فرهنگ هندي
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فرهنگ هندی نیز فرهنگ دیگری است که در دوره عباسی به واسطه بیتالحکموه و
نهضت ترجمه به فرهنگ عربی راه پیدا کرد ،فرهنگ و علدم هندی ابتدا در دوران قبول
از اسالم به خاطر روابب تجاری با ایران به فارسی ترجمه شد حتی در تاریخ آمده است
که اندشیروان طبیب خدد برزویه را برای گرفتن کتابهای پژشکی به هنود فرسوتاد و او
هنگام بازگشت بسیاری از آن کتابها را با خدد به ایران آورد و وقتی که مسولمانان بوه
ترجمه کتابهای فارسی اقدام نمددند از خالل این کار فرهنگ و علدم هندی تدانسوت
به فرهنگ اسالمی رسد پیدا کند و حتی کسانی ملل منکه هندی و ابن دهن هندی بوه
طدر مست ی از زبان سانسکریت به زبان عربی آثاری را ترجمه کردند .اندیشهی اسالمی
از فرهنگ هندی به طدر عمده از طریوق فتدحوات و تجوارت توأثیر پوذیرفت .فرهنوگ
هندی از طریق آمد و شد هندیها که حامل افکار و فرهنگ خودد بددنود بوه شوهرهای
مختلف اسالمی انت ال یافت .بعضی از اندیشههای هنودی نیوز از طریوق ایرانیهوا نفودذ
کرد .تأثیر هند بر الهیات و م دلههای ادبی ،ریاضویات و ستارهشناسوی گسوترش یافوت.
فرهنگ هندی در ریاضویات و ستارهشناسوی اثور عمی وی بور جوای گذاشوت 65.محمود
خدارزمی برای مأمدن کتاب السرهنتا را در باب اخترشناسی هند و که ابراهی فوزاری آن
را به عربی ترجمه کرده بدد و خالصه کرد .مه بسا ایون کتواب وسویلهی انت وال اعوداد
عربی و ن طه از سورزمین هنود بوه سورزمین اسوالم شود .در سوال  . 198خودارزمی
عددهای هندی را در جدولهای ریاضی بکار گرفت .سپس در سال  . 210رسوالهای
را منتشر کرد که به الخدارزمی عن ارقام الهندد معروف شد.

66

نهضت ترجمهی آثار یدنانی و هندی و ایرانی به زبان عربوی از اواخور سودهی دوم
هجری ،و نفدذ ایرانیان خردگرا در دستگاه خالفت عباسی ،به ویوژه در دوران هوارون و
مأمدن ،به فلسفه اعتبار باایی بخشیده بدد.
در ح ی ت آن حرکت ،مأمدن را تدانا کرد تا از خوالل زنودگی سیاسوی و تدجهوات
شخصی خدیش ،به جمعآوری میراث ملتهای قودیمی ،بوه ویوژه میوراث یدنوانی کوه
شیفتهی آن بدد به فرهنگ اسالمی خدمت کند .او هیأتهوایی علموی را در جسوتجدی
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کتابهای یدنانی و انت ال آنها به بیتالحکمه برای ترجمه به عربی اعزام نمدد .در کنوار
آن برای کتابهای ترجمه شده گروهی مصحّح (به عربی ایجواد کورد و از بیوتالموال
برای آنها م رری قرار داد .اینجا بدد که بیتالحکمه تدانست ،میراث فرهنگی اسوالمی را
در کنار میراث فرهنگی خارجی جمعآوری کند.
در دوران مأمدن مترجمان عربی به تعریب کتابهای مرجع از زبانهوای سوانکریت،
پهلدی ،یدنانی و سریانی پرداختند .از میان ایشوان حنوین بون اسوحا در بیوتالحکموه
برجسته شد .وی بسیاری از آثار جالیندس ،ارسطد ،افالطدن ،ب وراط و بطلیمودس را بوه
عربی برگرداند .مأمدن برای این کار ،هو وزن کتابهوای ترجموه شوده بوه او طوال داد.
فرزند او ،اسحا  ،کار تعریب را کامل کرد .وی برخی از کارهای ارسطد و هموهی آثوار
فلسفی و پزشکی جالیندس را به عربی ترجمه کرد و با عدهای از دانشمندان در تودوین
دایرهالمعارف جغرافیایی برای خلیفه همکاری کرد.

67

مأمدن گروهی از اخترشناسان را به کار گرفت توا اجورام آسومانی را رصود کننود و
نتیجهی آن را به ثبت برسانند ،ه منین اکتشافات بطلیمدس را به کار بندنود و کسودف
خدرشید را مطال عه نمایند .او بدین وسیله تمام میراث علمی عظیموی را کوه دانشومندان
یدنان بر جای گذاشته بددند ،به جهان اسالم منت ل کرد.

68

نام مأمدن با آن نهضت علمی که به طدر کلوی در دوران اول عباسوی و بوه ویوژه در
عصر مأمدن شکدفا شد ،مزین است.

69

به برکت ترجمههایی که در بیتالحکموه صودرت گرفوت ،بسویاری از آثوار ارزنوده
علمی در جهان باقی ماند و با ندآوریهای دانشمندان اسالمی ،میراث علموی گذشوتگان
غنای بیشتری یافت و به تحدات علمی بزرگی انجامید .این مؤسسه ،عالوه بر آنکوه در
پیشرفت علدم و اعوتالی اندیشوه اسوالمی توأثیری مهو و بسوزا داشوت ،بورای دیگور
فرمانروایان مسلمان نیز در ایجاد مراکز مشابه سرمشق قرار گرفت؛ از جملوه المستنصور
باهلل ،خلیفه امدی اندلس (خالفت350 :و ، 366به ت لید از موأمدن کتابخانوه بزرگوی در
قرطبه بنا نهاد .العزیز باهلل ،خلیفه فاطمی مصر (خالفت365 :وو  ، 386نیوز در تأسویس
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خزانهالکتب ،و الحاک بامراهلل (خالفت386 :و  411در ایجاد دارالحکمه قواهره ،بیوت
الحکمه را الگد قرار دادند 70.این مؤسسه در بیداری علمی ،که پوس از آن در هموه جوا
پدید آمد ،سه بسزایی داشته است.
به هر حال ،به رغ ترجمهی بخش مه علدم بر جای مانده از عهد باستان به هموت
مأمدن و کارگزارانش در نهضت ترجمه ،اما با از بین رفتن مؤسسهی ایجواد شوده بورای
این منظدر (بیتالحکمه و در پی سیاست ضود فلسوفی متدکول و اطرافیوان سولفیاش،
فعالیت دانشمندان عالقهمند به علدم فلسفی به محافل خصدصی کشانده شد .تا آنکه در
اواسب سدهی مهارم هجری و در پی قدرتیابی آلبدیه ،دارالعل ها به عندان مؤسسوات
جانشین بیتالحکمه و خزانهالحکمهها ،ویژگیهای برجستهی آنها را بر گرفته و هموهی
فعالیتهای پیشین آنها ،و حتی تح ی ات نجدمی را ،البته به جز ترجمه ،اداموه دادنود.

71

اما در دوران خالفت اخالف مأمدن و در پوی نفودذ سونّیان سولفی بوه دسوتگاه متدکول
عباسی ،معتزله از دستگاه خالفت رانده شدند .بدین ترتیوب ،بوا خوروش فلسوفه و رو
تح ی ات فلسفی از دستگاه خالفت ،علدم مذهبی و ادبیات عورب جوای آن را گرفتنود.
البته به رغ طرد تح ی ات فلسفی از سدی خلیفه و اطرافیانش ،باز ه عودهای از علموا
بدان تدجه داشتند .و این گدنه بدد که در قلمرو کتابخانهها ،به جای طرد کتابها و آثار
فلسفی ،واکنش در است رار قاطع و برتر علدم اسالمی در کنار علدم حکمی متجلی شد.
اینکه مه عداملی سبب پیشرفت تمدن اسالمی با آن سرعت غیر قابول تصودر شوده
بدد؟ عدّهای از مح ین معت دند که علیرغ تالش و کدشش اقدام مختلفی که اسالم را
پذیرفتند و در سیطره حکدمت اسوالمی بورای پیشورفت تمودن اسوالمی بوذل مسواعی
میکردند ،اما عامل اصلی در پیشرفت تمدن اسالمی ،خدد اسالم بودد کوه بوا تشودیق و
ترغیب به عل و تسامحی که در مدرد اقدام غیر مسلمان میکورد باعوش رشود و تعوالی
تمدن شد 72.از طرف دیگر اسالم به عندان مهمترین عامل وحدتبخش مدجوب انتظوام
بخشیدن به امپراطدری گسترده و برقراری امنیت شده بدد و پناهی بودد بورای صواحبان
اندیشه علمی .در کنار اینها نباید از همت برخی از خلفای عباسی نیوز غافول شود ،بوه
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تمامی اینها ن ش اساسی بیتالحکمه به عندان سازماندهنده مطالعات و نهضت ترجمه
به عندان فراه کننده سختافزار و نرمافزار این حرکت را اضوافه بایود کورد .ثموره ایون
مجمدعه هماهنگ ،فرهنگ و تمدنی شد که از امتزاش میراث اقودام و ملوتهوای دیگور
تحت عندان فرهنگ و تمدن اسالمی به وجدد آمد که رو آن اسالمی و عناصر تشکیل
دهنده آن میراث تمدنهای گذشته بدد.

نتیجهگیري:
 -1ریشه تاریخی بیتالحکمه بوه دوران ساسوانی در ایوران برمویگوردد .در حوالی کوه
نهضت ترجمه ریشه در دوره امدی دارد.
 -2هر مند که پیدایش این دو مسأله مهو بوه گدنوهای بوی ارتبواط بوا هو اسوت اموا
سرندشت آن دو طدری به ه گره خدرده است که گدیی این دو با ه همزاد میباشند.
به محض ذکر یکی دیگری نیز تداعی میشدد.
 -3در آغار امر و در نگاه اولیه میتدان گفت که بیتالحکمه باعوش شوکدفایی نهضوت
ترجمه شده است اما نباید فرامدش کرد که بیتالحکمه نیز گسترش و مانودگاری خودد
را به ندعی مدیدن نهضت ترجمه است.
 -4بیتالحکمه به ملابه بستری بدد که بوذر نهضوت ترجموه بودان راه یافتوه و تدسوب
دانشمندان آنجا آبیاری شده و بعد از مدتی کدتاه به یك درخت تناور تبدیل شد.
 -5این دو حرکت ارزشمند در سایه حمایت خلفای بزر

عباسوی تدانسوتند در تدلیود

عل جایگاه رفیعی را به خدد اختصاص دهند.
 -6نهضت ترجمه به خاطر تدلیدات انبده خودد در بودمی کوردن بسویاری از علودم در
جهان اسالم آن زمان ن ش بسیار مؤثری داشت و یکی از پایوههوای تمودن اسوالمی بوه
شمار میآید.
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یادداشتها:

 - 1بدوی ،عبد الرحمن ،التراث الیدنانی فی الحضاره ااسالمیه ،ماپ مهارم ،بیروت :دار ال ل :۱۹۸۰ .
۳۵-۴۰با تلخیص.
 - 2ط دش ،محمد سهیل ،دولت عباسیان ،مترج حجت اهلل جددکی ،ماپ سدم ،تهران :پژوهشگاه
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تهران ،1380 .ش ،1ص.210
 - 8خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،دارالکتب علمیه ،بیروت .بی تا ،ش ،1ص.66
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دانشگاهی1374 .ص.233
 - 10اولیری ،دلیسی ،ص.234
 - 11زیدان ،جرجی ،تاریخ التمدن ااسالمی ،تح یق الدکتدر حسین مدنس ،قاهره :دار الهالل:2001 .
ص.257
 - 12ابن الندی  ،الفهرست.10 ،
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خارجه :1384 .ش  ،1ص.113
 - 22مرعشی نجفی ،سید محمدد ،نظام کتابداری اسالمی در سده های سدم تا هشت ه ، .مجمدعه
م اات کنگره بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن اسالمی ،به کدشش محمد فرحزاد ،مشهد :بنیاد
پژوهش های اسالمی :1383 .ش ،4ص.1432
 - 23صفا ،ذبیحاهلل ،تاریخ علدم ع لى در تمدن اسالمى تا اواسب قرن پنج  ،تهران :انتشارات دانشگاه
تهران :1374 .ص.48
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سدم ،تهران :سازمان انتشارات و آمدزش ان الب اسالمی :1367 .ص.334
 - 25الکساندر راسکین گیب ،هامیلتدن ،درآمدی بر ادبیات عرب ،مترج یع دب آژند ،ماپ اول،
تهران :امیرکبیر.66 :1362 .
 - 26ضیف ،شدقی ،ش ،3ص.113
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 - 32گدتاس ،همان ،ص.81
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 - 34ضیف ،شدقی ،ش ،3ص.113
 - 35ضیف ،شدقی ،ش ،4ص.298
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زیر نظر نصر اهلل پدر جدادی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی :1376،ص.94
 - 37وایتی ،همان ،ش ،1ص.100
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 - 39امین ،احمد :1336 ،ش ،2ص.61
 - 40زیدان ،جرجی :1373 ،ش ،3ص.630
 - 41مرعشی نجفی ،همان ،ش ،4ص.1445
 - 42رفاعی ،احمد فرید ،عصر المامدن ،قاهره :دارالکتاب المصریه .1343 ،ش ،1ص.375
 - 43فانی ،کامران ،بیت الحکمه و دار الترجمه ،مجمدعه م اات نشر دانش  3درباره ترجمه ،زیر نظر
نصر اهلل پدر جدادی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی  ،1376ص.117
 - 44مرعشی ،همان ،ص.1473
 - 45بروکلمان ،کارل ،تاریخ اادب العربوی ،متورج الودکتدر عبود الحلوی النجوار ،ط .الخامسوه ،دار
المعارف .بی تا :ش ،4ص.91
 - 46کریمی زنجانی اصل ،محمد ،دارالعل های شیعی و ندزایی فرهنگی در جهان اسالم ،ماپ اول،
تهران :انتشارات اطالعات.18 :1385 .
 - 47کریمی زنجانی ،همان ،ص.23
 - 48کریمی زنجانی ،همان ،ص.30
 - 49کاظ مکی ،محمد.349 ،
 - 50ابن ندی  ،همان ،ص.89
 - 51روزنتال ،فرانتز.23 ،
 - 52روسد ،پییر ،تاریخ علدم ،مترج حسن صفاری،تهران :امیر کبیر.118 :1344 .
 - 53ضیف ،شدقی ،همان.110 ،
 - 54جرجی زیدان ،ص .216-20
 - 55اولیری ،ص .257-9
 - 56بهمنش ،احمد ،تاریخ یدنان قدی  ،ش اول ،انتشارات دانشگاه تهران.245 :1375 .
 - 57ضیف ،شدقی ،همان.109 :
 - 58همایی ،جالل الدین ،همان ،ص.30
 - 59زیدان ،جرجی ،ش ،3ص.156
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 - 65ضیف ،شدقی ،همان.111 :
 - 66زیدان ،جرجی :2001 ،ش ،3ص.155
 - 67زیدان ،جرجی :2001 ،ش ،3ص.61
 - 68ط دش ،محمد سهیل 158 : ،و .159
 - 69ط دش ،همان ،ص.157
 - 70زیدان  ،ش ،3ص 632و .635
 - 71کریمی زنجانی ،همان ،ص 39و.42
 - 72زیدان :1373،ش، 3ص .581

