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چکیده
نبایــد جــداي از تــاریخ سیاســی ، اجتمــاعی ، اقتصــادي و فرهنگــی دانســت. تــاریخ علــم را 

ه بـه توصـیه و تأکیـد فـراوان اسـالم بـه تحصـیل علـم             جـ مسلمانان پس از فتوحات اولیـه ، بـا تو
ــاي       ــان ه ــوم از زب ــل عل ــه و نق ــار ترجم ــا ، ک ــر کج ــس و از ه ــر ک ــري از ه ــش و فراگی و دان

وت تمــام در بیــت الحکمــه و دیگــر مختلــف بــه عربــی را از قــرون دوم و ســوم هجــري بــه قــ
ول قـرن پـنجم             کزِ علمی جهـان اسـالم دنبـال نمودنـد؛ و ایـن رونـد در قـرن چهـارم و نیمـۀ ا مرا
نیز ادامه یافت. منبع اصـلی علـوم عقلـی کـه بـه جهـان اسـالم راه یافـت یونـان و محفـل علمـی            

ــ    ــاگون عل ــاي گون ــان بســیاري در رشــته ه ــأمون مترجم ــارون و م ــود. ه ــاي آن ب ــش ه وم و دان
متــداول در آن روز را در بیــت الحکمــه مــأمور ترجمــه کتــب کــرده بودنــد. دانشــمندان مســلمان 
ــار     ــد و آث ــق کردن ــا تعمــق و تحقی ــر روي آنه ــل دیگــر، ب ــه هــاي مل ــري از اندوخت ــا بهــره گی ب
شگرفی از خود بر جاي نهادنـد ، آثـاري کـه بعـدها بـه زبـان هـاي التینـی، عبـري و غیـر آن هـا            

گردیــد. بــدین ترتیــب مســلمانان دانــش یونــانی را در قــرون وســطی حفــظ کردنــد، بــه  ترجمــه 
ــد و نقــش مهمــی را در شــکوفایی علمــی     ــادي افزودن ــانی چیزهــاي زی ــدیم یون ــوزه هــاي ق آم

دنیاي غرب در قرون جدید ایفا کردند
.اسالم ،ایران ، یونان،  علم ، تمدن:کلید واژه ها
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مقدمه
ــر فراگیــري از هــر کــس و در هــر کجــا،     ــه آن همــه توصــیه و تأکیــد اســالم ب ــه ب ج ــا تو ب
دن آن روز شــدند.   ــه جهــان متمــ ج مســلمانان از همــان قــرون اولیــه هجــري در طلــب علــم متو
ولیـه             ه بـه بنـی عبـاس و پـس از آن کـه کشـمکش هـاي قـرون ا یـ پس از انتقال قدرت از بنـی ام

دي  کــاهش یافــت و آرامــش نســبی سیاســی در ســرزمین هــاي  مســلمانان بــا همســایگان تــا حــ
اسالمی برقـرار شـد، مسـلمانان بـه مطالعـه در علـوم مختلفـی کـه در سـرزمین هـاي همسـایه و            
یا دیگـر کشـورهاي دنیـاي آن روز متـداول بـود، عالقـه منـد شـدند؛ بـه طـوري کـه بـا شـور و              

لّــت هــاي مختلــف   ابتــدا -دي و غیــرهیونــانی، ایرانــی، هنــ-شــوق کــم نظیــري آثــار علمــی م
ســط خــود مســلمانان بــه زبــان عربــی ترجمــه و باعــث    ــط اقلیــت هــاي دینــی و بعــدها تو س تو
فکّــر علمـی مســلمین شـد. اهمیــت ترجمـه ایــن آثـار علمــی تـا آن انــدازه         ولی شـگرف در ت تحـ

ورخان از این اقدام بـا عنـوان   یـاد کـرده انـد. مسـلم اسـت کـه هـر        » نهضـت ترجمـه  « است که م
یـل قـرن دوم هجـري کـم کـم ترجمـه و نقـل آثـار ملـل دیگـر بـه ویـژه یونانیـان بـه               چند از اوا

زبان عربی آغـاز شـد؛ ولـی نهضـت واقعـی ترجمـه در جهـان اسـالم در اصـل از نیمـۀ دوم ایـن            
پـا گرفـت. در قـرن سـوم هجـري ایـن نهضـت بـه اوج         -از عهد ابو جعفر منصـور عباسـی  -قرن

قرن پنجم هجري ادامه یافت.خود رسید و تا پایان قرن چهارم و اوایل
بـه ویـژه   -بررسی تعـامالت علمـی جهـان اسـالم و مغـرب زمـین در قـرون اولیـه هجـري          

و آثــار و نتــایج آن موضــوع مقالــه حاضــر را تشــکیل مــی دهــد. روش  -در زمینــه علــوم عقلــی
انجــام ایــن پــژوهش تحلیــل اســنادي بــوده و بــه منظــور بررســی موضــوع تحقیــق ، داد ه هــاي  

دآوري و اسناد و مدارك مرتبط با موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.الزم گر

وضعیت علوم در عصر امویان
ه شـده اسـت. زیـرا              جـ تا زمانی که امویان بر سـر کـار بودنـد، بسـیار کـم بـه رشـد علـوم تو
ت خـود دنبـال            یـ یه بیشـتر اهـداف سیاسـی، اعتقـادي و اقتصـادي را بـراي اسـتحکام حاکم بنی ام

تّـه نبایـد از یـاد بـرد چنـگ        -ه.ق.132-می کردند و این روند تـا سـقوط ایشـان    ادامـه داشـت. الب
اً شــکوفایی     هـاي پیــاپی داخلــی و خـارجی آرام و قــرار را از خلفــاي امــوي گرفتـه بــود و طبیعتــ
علوم نزد مسـلمانان را تـا سـر کـار آمـدن خانـدان عباسـی بـه تـأخیر انـداخت. ایـن بـدان دلیـل              
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امـوي بـه همـۀ غیـر عـرب هـا بـا بـی اعتقـادي مـی نگریسـتند و بنـابراین اقـوام              لفايبود که خ
)434ص،ا/1382تابع کمتر مجال یافتند و نفوذ و تأثیرشان احساس می شود.(لوکاس،

اگـر چـه   -با این وجـود، تـالش و کوشـش هـاي مسـلمانان در کـار ترجمـه و نقـل علـوم          
ـ      از-نا چیـز  ه شـروع شـده اسـت. اب یـ دیم معتقـد اسـت نخسـتین کسـی کـه در      ن نـ دوره بنـی ام

جامعۀ اسالمی به ترجمه کتـاب هـاي علمـی فرمـان داد، خالـد بـن یزیـد بـن معاویـه، حکمـران           
حکـیم  « اموي مصر بود که بـر خـالف دیگـر امویـان، بـه علـم و دانـش عالقـه منـد بـود و او را           

گروهــی از مــی دانســتند. وي چــون بــه فکــر ســاختن کیمیــا افتــاده بــود، امــر کــرد  » آل مــروان
فالسفه مصر را که عربی مـی دانسـتند، احضـار کننـد و از ایشـان خواسـت کتـاب هـاي مربوطـه          
قبطـی بـه عربـی برگرداننـد و ایـن اولـین مرتبـه بـود کـه در اسـالم، از زبـان             را از زبان یونانی و 

)اگــر ایــن ســخن درســت 441:ص1366ابــن نــدیم،(یگــر کتــابی بــه زبــان عربــی ترجمــه شــد.د
بـه کوشـش بـود از طریـق     « ن حکمران کیمیا دوسـت و عالقـه منـد بـه علـوم طبیعـی       باشد که ای

ــراهیم حســن،»(شــیمی، طــالي مصــنوعی بســازد. ) مــی بایــد ایــن فکــر ســبب  296:ص1366اب
شده باشد تا براي نخستین بـار در قلمـرو اسـالمی، اعـراب متوجـه علـوم یونـانی شـوند؛ عـالوه          

ط یـک راهـب نصـرانی، کتـاب صـنعت و        بر این خالـد را نخسـتین کسـی دانسـته انـد       سـ کـه تو
غیـر از  )1()18نجوم را از یونـانی و قبطـی بـه عربـی ترجمـه کـرد.(حنین بـن اسـحاق،بی تـا:ص         

مــواردي کــه ذکــر شــد، بــه جــز چنــد کتــاب در زمینــه پزشــکی، تــا زمــان منصورعباســی چیــز  
دیگري ترجمه نشده است.

اي داخلـی و ادامـه فتوحــات   در حقیقـت در دورة خالفـت امویـان بــه واسـطه کشـمکش هــ     
ــه مســائلی غیــر از امــور نظــامی و    ــه ب ج ــراي تو و عصــبیت هــاي عربــی و قبیلــه اي، فرصــتی ب
تشکیالت مملکتی نبود و بسیار کـم بـه رشـد علـوم توجـه شـده اسـت. ایـن رونـد کـم و بـیش            

از علـوم عقلـی   -ه.ق.40تـا 132-تا سقوط بنـی امیـه ادامـه داشـت؛ لـذا در دورة خالفـت امویـان       
بري نیست و بـه خـاطر تعصـب عربـی، بـه مردمـی کـه اینـک در قلمـرو خالفـت امـوي قـرار             خ

ــد.(        ــی شـ ــی داده مـ ــژوهش علمـ ــر و پـ ــل، تفکـ قّـ ــان تع ــر امکـ ــتند کمتـ ابـــراهیم داشـ
)490:ص1366حسن،
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وضعیت علوم در عصر عباسیان
ــر عــرب    ــه غی ــی نســبت ب ــرس، وحشــت و تعصــب عرب ــه دوره ت ــی امی ــا ســقوط بن ــا ،ب ت

حدودي به پایان رسید و حکومـت اسـالمی بـه دسـت گروهـی افتـاد کـه در جنبـه هـاي علمـی           
نسبت به بنی امیه برتـر بودنـد و دولـت بـزرگ قلمـرو اسـالمی کـه پـس از انـدك روزگـاري بـه            
آرامـش نســبی رســید، دریافـت کــه زمــان آن اسـت فرهنــگ و تمــدن نـوین اســالمی، در جهــت     

صــرف هــم پــی ریــز ي شــود. بــدیهی اســت هــر چنــد پــاره اي احتیاجــات دانــش هــاي عقلــی 
ه بـه علـوم عقلـی           جـ عمومی مانند نیاز به مسائل ریاضـی، طـب و غیـره مسـلمانان را وادار بـه تو
ــه مســلمانان بــه    ج ــا نقــش ســایر اقــوامی کــه داراي ســابقۀ علمــی بودنــد، در جلــب تو ام کــرد؛ 

اً ایرانیـان کـه بـیش از سـ            ایرین در ایجـاد نهضـت   سـوي علـم و دانـش مهـم تـر اسـت. خصوصـ
ــه      ــان ب ــارز خــدمات ایرانی ــه از مظــاهر ب ــد؛ و ترجم ــع شــده ان ــؤثر واق ــین مســلمین م علمــی ب

باسـیان رسـید و کـار            دن اسـالمی اسـت. هنگـامی کـه نوبـت خالفـت بـه ع آن ادارهفرهنگ و تم
، نیز به دسـت ایرانیـان افتـاد، در اثـر عالقـه اي کـه ایشـان بـه علـم و ادب از خـود نشـان دادنـد            

ه رجـال دولـت عباسـی، باعـث شـد کـه از اواسـط              جـ خلفا را هم بـه آن تشـویق کردنـد، ایـن تو
ـیِ کــم نظیــري در میــان مســلمانان پدیــد آیــد و تــا اوایــل قــرن   ت علمـ قــرن دوم هجــري نهضــ

دتی بی سابقه ادامه یابد.(حلبی، )52-56:صص1372پنجم هجري، با ش
لّـی دوران عباسـیان، شـاهد رشـد فعالیـت      هـاي علمـی و تحقیقـی در همـۀ زمینـه      به طور ک

)11:ص1372هایی بود که به دین و دنیاي مسلمانان بر می گشت.(میرسلیم،
آشنایی مسـلمین بـا علـم و یـا مباحـث مربـوط بـه کـالم در واقـع از عهـد امـوي نشـأت و             
اساس گرفت و این عهـد بـود کـه در طـی آن، در عـراق و شـام و مصـر، کسـانی کـه بـا علـم و            

ن و هنــد و ایــران آشــنایی داشــتند بــه اســالم گرویدنــد و یــا بــه خــدمت خلفــاء و  فلســفه یونــا
حکام مسلمان در آمدنـد. پـیش از آن بـه سـبب اشـتغال بـه فتوحـات کـه تمـام همـت هـا بـدان             
ــاء و    ــرآن و حــدیث و آن چــه از لغــت و شــعر و ادب و قصــص انبی ــه ق ــود، جــز ب مصــروف ب

ــ   ــی پرداختن ــود نم ــم آن الزم ب ــراي فه ــه ب ــاریخ ک ــع دو سرچشــمۀ  ت ــرآن و حــدیث در واق د. ق
بزرگ اصـلی بـود بـراي دیـن و شـریعت؛ هـم فقـه از ایـن دو منشـأ عظـیم برخـوردار بـود هـم              

ــد  يعقیــده ،کــه خــود از عهــد خلفــا  راشــدین دســتخوش بحــران هــا و اختالفــات بــزرگ مانن
ا از اوایـل عهـد عباسـی علـم و فلسـفه نشـ            امـ أت مقاالت خوارج و قدریـه و مرجئـه شـده بـود. 
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واقعی یافـت و در پـی آن در همـه احـوال مسـلمین تحـول پدیـد آمـد: اصـول پیـدا شـد و کـار             
اثبـات احکـام فقــه را بـر اســاس علمـی نهــاد. کـالم پدیـد آمــد ، مجـادالت راجــع بـه عقایــد را         
تحــت نظــارت منطــق و اســتدالل قــرار داد. نقــل علــوم یونــانی، هنــدي، و ایرانــی هــم در تمــام  

)51و50:صص1376روي مسلمین آفاق تازه گشود.(زرین کوب،قلمرو فکر و معرفت بر
فّاح نخســتین خلیفــۀ عباســی جهی بــه علــوم نداشــت و -ه.ق.132تــا136-اگــر چــه ســ تــو

ــوب،       ــت(زرین ک ــویی گذش ــام ج ــونریزي و انتق ــه خ ــه ب ــت او هم ــا 471:ص1371خالف ام  (
اي شــهر فعالیـت هـاي علمـی در حکومـت بنـی عبــاس در واقـع از زمـان خالفـت منصـور و بنـ          

) و بـه تـدریج گسـترش یافـت. بـدیهی اسـت کـه در آغـاز         471:ص1356بغداد شروع شد(صـفا، 
جه علومی شدند که متناسـب بـا نیازمنـدي هـاي آنـان بـوده سـودي در برداشـته اسـت؛           خلفا متو
ب و کیمیـا بـود. نجـوم نخسـتین               ه شـد نجـوم، طـ جـ پس نخستین علـوم عملـی کـه بـدان هـا تو

ــه داشـــتند.(رشـــته اي بـــود کـــه خلفـــاي  جـ نلینـــو عباســـی( بـــه ویـــژه منصـــور) بـــدان تو
)180:ص1349کرنلو،

منصور به ستاره شناسـی و عمـل بـه احکـام سـتاره عقیـده داشـت و بـدون مشـورت سـتاره           
ـرّب داد و بـه            جمـان را تق ول خلیفـه اي اسـت کـه من شناسان به کارهـاي مهـم دسـت نمـی زد ؛ ا

ده اي از دانشــمندان، )696:ص1365احکــام نجــوم عمــل کــرد. (مســعودي،  لــذا از زمــان وي عــ
جمــان و مهندســان در دســتگاه خالفــت جــذب و جایگــاه ویــژه   ــد و من ــار پیــدا کردن اي در درب

جمـان مـاهر بـه احکـام نجـومی، دربـاره آینـده خـود          -و سپس خلفـاي بعـد از او  -منصور بـا من
ســط  و اداره امـور حکـومتی مشـورت و عمـل مـی کردنـد. بــه طـوري کـه نقشـۀ شـهر            بغـداد تو

وزیر معـروفش خالـد برمکـی و نوبخـت، اختـر شـناس ایرانـی و ماشـاءاهللا یهـودي ایرانـی تهیـه            
ــان 238:ص1347یعقــوبی،شــد.( ــی ایرانی لّ ــه طــور ک ــوبختی -) و ب ــدان ن ــژه خان ــه وی کــه در -ب

جــه خلفــا را  نجــوم اطالعــات کــافی داشــتند از ابتــدا نقــش مــؤثري در دربــار منصــور داشــته، تو
دت هـا در خـدمت عباسـیان کتـاب هـایی در نجـوم ترجمـه          نیز به سو ي نجوم سوق دادنـد و مـ

)183و182صص:1349،کرنلوکردند.(نلینو
ه شـده،            جـ در دورة منصور بیش از همـه بـه کـار ترجمـه از یونـانی و سـریانی بـه عربـی تو

منصـور شـرحی بـه پادشـاه روم نگاشـته، از وي خواسـت ترجمـۀ عربـی پـاره          « به گونـه اي کـه  
بـراي او بفرسـتد، پادشـاه روم کتـاب اقلیـدس و      -علـم نجـوم و هندسـه   -از کتب علمـی را  اي
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ــتاد.    ــور فرس ــزد منص ــی را ن ــوم طبیع ــب عل ــی کت ــدون، »(بعض ــن خل ــم 1004ص/1369،2اب ) ه
بِطریـق، کتـاب االربـع مقـاالت بطلمیـوس را در            چنین در روزگـار خالفـت منصـور، ابـو یحیـی ال

) ابـن خلـدون معتقـد    249:ص1371کـرد.(زرین کـوب،  صناعت احکـام نجـوم بـه عربـی ترجمـه     
اســت اثــر مهمــی کــه در دورة منصــور ترجمــه شــد، کتــاب اصــول هندســۀ اقلیــدس اســت.(ابن 

)1016:ص1369خلدون،
ا بیشـتر گرفتـار مبـارزه و        -ه.ق.158تـا 169-پس از منصـور، مهـدي   امـ بـه خالفـت رسـید؛ 

ــی در بــین طبقــات نزدیــک بــه ،جنــگ بــا زنادقــه بود تّ دســتگاه خالفــت نیــز نفــوذ یافتــه کــه ح
نیــز بــه دلیــل کوتــاه -ه.ق.169تــا170-هــادي،) جانشــین او429:ص1371بودنــد.(زرین کــوب،

دت خالفتش فرصتی بـراي فعالیـت هـاي علمـی بـه دسـت نیـاورد. بنـابراین در عهـد دو           بودن م
خلیفه پس از منصور چون بیشـتر فعالیـت هـا بـه مبـارزه بـا ملحـدین و عقایـد التقـاطی و گـروه           
ــوم     ــا و نقــل و ترجمــۀ عل ــه احی ــاري در زمین ــود، آث ــز ب هــاي مخــالف دســتگاه خالفــت متمرک

ــی ــده نشــده اســت.    عقل ــه اي دی ــار ترجم ورخین، آث ــ ــاي م ــزارش ه ــود و در گ ــی ش ــده نم دی
ــدان،( لرُّشــید 555:ص1372زی ــا ایــن کــه هــارون ا ــا193-) ت ــه خالفــت رســید و -ه.ق.170ت ب

پس از یـک وقفـۀ کوتـاه، زمینـه نشـر علـوم، عقایـد و ترجمـه تـا حـدودي فـراهم شـد. هـارون              
ن بــا اندیشــه و آثــار یونانیــان و ایرانیــان آشــنا شــده،  مــوقعی بــه خالفــت نشســت کــه مســلمانا 

جه به علوم و کتب قدیمی توسعه یافته بود.(صفا، )40-42صص/1356،1تو
ــام         ــه ن ــی ب لّ ــاگون در مح ــاي گون ــته ه ــیاري را در رش ــان بس ــأمون مترجم ــارون و م ه

انسـتند، قسـمت   مأمور ترجمـه کتـب کـرده بودنـد و آن هـا بـا کوشـش پیگیـر تو        »بیت الحکمه((
دن را بـه زبـان عربـی ترجمـه و             ب و ادبیـات ملـل متمـ عمدة علوم فلسـفی، ریاضـی، هیـأت، طـ
ــاب     ــدي و فارســی کت ــانی، هن ــان هــاي مشــهور آن روز بیشــتر از یون ــد؛ و از تمــام زب ــل کنن نق
الً        لّـت اخــذ کردنـد؛ مــث لّتــی را از آن م هـایی ترجمــه کردنـد و در واقــع بهتـرین معلومــات هـر م

ــد و از   در قســم ــان اســتفاده کردن ب، موســیقی و منطــق از یونانی ــأت، فلســفه، طــ ت هندســه، هی
ــان را      ــال بزرگ ــدرز و شــرح ح ــد و ان ــات و پن ــتاره شناســی، ادبی ــیقی، س ــاریخ، موس ــان ت ایرانی

ب هنــدي، موســیقی، داســتان و گیــاه شناســی ،اقتبــاس کردنــد و از هنــدیان حســاب، نجــوم، طــ
ا کشـاورزي و باغبـانی، سـتاره شناسـی و سـحر و طلسـم فـرا        آموختند و از کلـدانیان و نبطـی هـ   

گرفتند و شیمی و تشریح از مصـریان بـه آنهـا رسـید. در واقـع اعـراب علـوم آشـوریان، بابلیـان،          
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ــد و از    ــر آن افزودن ــان را فــرا گرفتــه و از خــود چیزهــایی ب مصــریان، ایرانیــان، هنــدیان و یونانی
دن اس عِ آن علوم و صنایع و آداب تم )581:ص1372الم را ساختند.(زیدان،مجمو

قبل از شرح و توضیح چگـونگی انتقـال علـوم یونـانی بـه تمـدن اسـالمی ذکـر نکـات ذیـل           
ضروري است:

سریانی حلقـۀ واسـطه بـین زبـان یونـانی و عربـی بـوده، اکثـر آثـار علمـی یونـان ابتـدا             1 )ادبیات 
اً      به زبان سریانی ترجمـه و پـس از آن بـه عربـی برگردانـده شـد. بر       خـی نوشـته هـا نیـز مسـتقیم

)332:ص1355از یونانی به عربی ترجمه می شد.(الفاخوري،
قّقـین اروپـایی، علـوم یونـانی از پـنج طریـق وارد جهـان اسـالم شـد            2 ،    )بنا بـه اعتقـاد برخـی مح
مدرســه جنــدي شــاپور ایــن :یعقوبیــان، ســوم:دوم،نســطوریان کــه نقــش مهمــی داشــتند:اول« 

لــی مشــهورترین اســاتید از نســطوریان بودنــد کــه در آن جــا ریاضــیات،  مدرســه ایرانــی بــود، و
نجــوم، پزشــکی و منطــق را، بیشــتر از روي متــون یونــانی ترجمــه شــده بــه ســریانی تعلــیم مــی 

ایــن مدرســه کــه تــا ی و هنــدي نیــز در آن تــدریس مــی شــد.دادنــد و عناصــري از علــوم ایرانــ
دت ها پس از روي کـار آمـدن خلفـاي عباسـی دوام      یافـت، یکـی از مراکـز مهـم دانـش قـدیم       م

ـرّان کـه در آن علـوم و معـارف بـابلی و یونـانی بـا هـم          :در جهان اسالم بـود. چهـارم   ح مدرسـه 
لِ علــوم یونــانی بــه جهــان اســالم از طریــق همــین اجتمــاع   در آمیختــه و یکــی از خطــوط اتصــا
حرّانــــی، پــــنجم         ـرّه  ــ قـ حرّانــــی اســــت، ماننــــد ثابــــت بــــن  :دینــــی صــــائبان 

)17-22:صص1355اولیري،»(یان.یهود
) ایرانیان تأثیر زیادي در نهضت ترجمه دارند و ترجمه یکی از مظاهر خدمات ایرانیان به 3

دن اسالمی است.(مطهري، -) بنابر نقل منابع، در عصر خالفت هارون، ایرانیان25:ص1366تم
اً برمکیان به علوم، «دة برمکی که بیشترین نفوذ را در دستگاه خالفت دارا بودند. خانوا- خصوص

صه علوم یونانی عالقه داشتند، هم آنان بودند که در عصر هارون در ایجاد نهضت ترجمه از آثار  خا
) به طوري که نخستین کوشش 89ص/1365،1فرشاد،»(یونانی به عربی نقش عمده اي را ایفا کردند.

ا به اشاره جعفر برمکی، سطی به دوران یحیی بن خالد برمکی انجام گرفت و یجبراي ترجمۀ م
کتاب اصول هندسه اقلیدس ترجمه شد. هم چنین دانشمندان ایرانی، به ویژه نسطوریان  جندي 
شاپور در راه پیش بردن این جنبش علمی، صمیمانه یار و همدست برمکیان بودند و بعدها در دورة 

ست. دانشمندان ایرانی مأمون نقش ایرانیان در اوج گیري نهضت یونانی مآبی غیر قابل انکار ا
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زیادي در بیت الحکمه مشغول ترجمه، تحقیق و مطالعه شدند و برادران ایرانی بنو موسی از علماي 
طّی یونانی و ترجمۀ  بزرگ مکانیک در دنیاي اسالم، اموال زیادي در جست جوي نسخه هاي خ

)53:ص1371قفطی،آنها خرج کردند.(

نهضت ترجمه در عصر عباسیان
اســالمی در دورة خلفــاي عباســی شــکفتن آغــاز کــرد. خلفــاي عباســی در مقایســه بــا علــم 

بنی امیـه از پشـتیبانی گسـتردة اقـوام غیـر عـرب برخـوردار شـدند، در چنـین جامعـه اي عالقـۀ            
ــم وجــود داشــت.(لوکاس،  ــه عل ــر چــه در عصــر  434ص/1382،1بســیار ب ــه اگ ) نهضــت ترجم

صــر بنــی عبــاس بــر جــاي گذاشــت. نهضــت  بنــی امیــه آغــاز شــد، تــأثیر اصــلی خــود را در ع 
ترجمــۀ آگاهانــه اي کــه آثــار تــاریخی و اجتمــاعی و فرهنگــی عمیــق و دامنــه داري از خــود بــر 
جــاي گذاشــت بــا ظهــور نخســتین خلفــاي عباســی آغــاز شــد. ایــن نهضــت علمــی بــیش از دو 

)  29:ص1384سده تداوم یافت.(والیتی،
یونـان نشـان داد حـاکی از شـوق بـی      عالقه اي که مأمون عباسـی بـه ترجمـه کتـب حکمـاء     

شائبه او به دانش اسـت. وي بـراي بـه دسـت آوردن کتـب یونـانی کسـانی را بـه دربـار امپراتـور           
فرسـتاد. بـه دسـتور او اقـدام شـد بـراي مسـاحت ارض، و نقشـه بزرگـی از          بیزانس، لئون ارمنـی 

و االشــراف از آن تمــام دنیــا بــراي او درســت شــد کــه مســعودي آن را دیــده اســت و در التنبیــه 
صـحبت مـی کنــد. شـرح عجـایبی کــه عمـاره بـن حمــزه در سـفر بیـزانس دیــد چنـان کـه ابــن           
الفقیه نقل می کنـد کنجکـاوي منصـور خلیفـه را بـه کیمیـا بـر انگیخـت. واثـق خلیفـه از قـراري            
که ابن خردادبـه حکایـت مـی کنـد تحـت تـأثیر ذوق کنجکـاوي، محمـد بـن موسـی خـوارزمی            

ي بـه بیـزانس فرسـتاد تـا دربـارة محـل غـاري کـه مـی گوینـد اصـحاب کهـف             منجم را با عده ا
در آنجا مدفون شده اند تحقیق کند. نوشـته انـد امپراتـور مسـیحی هـم بـه ایـن عـده کمـک کـرد           
و محمد بـن موسـی غـار را بـا اجسـادي در آن جـا مشـاهده کـرد و در بازگشـت گـزارش آن را           

هـم بـا عـده اي فرسـتاد تـا در بـاب سـد یـأجوج         به خلیفه داد. همـین خلیفـه سـالم ترجمـان را     
تحقیـق کنـد. حتــی یـک قــرن قبـل از آن نیــز، مسـلمه بـن عبــدالملک سـعی کــرد راه بـه کهــف         
الظلمات اسکندر پیدا کند، و گوینـد بـه سـبب خـاموش شـدن مشـعلی کـه داشـت از ایـن اقـدام           

تن و کشـف  منصرف گشـت ؛ ایـن اقـدام الاقـل شـوق و عالقـه بـی شـائبۀ مسـلمین را بـه دانسـ           
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کردن مجهوالت می رسـاند، خاصـه در امـوري کـه فایـدة عملـی بـر آنهـا مترتـب نیسـت. چنـان            
ه مسـلمین شـد بـی آن            جـ که بسیاري مسائل هم مثـل فلسـفه و منطـق و کـالم و تـاریخ مـورد تو

)37و36:صص1376که هیچ سود عملی از آنها در نظر باشد.(زرین کوب،
ــد: دورة  محققــان نهضــت ترجمــه را در عصــر عباســی  ــه دو دوره مهــم تقســیم کــرده ان ان ب

ول ترجمه، از عهد خالفـت منصـور و بنـاي بغـداد     شـروع شـد و تـا پایـان خالفـت      -ه.ق.148-ا
ادامـه یافـت کـه بیشـتر بـر اسـاس ضـرورت هـاي دربـار و نیـاز خلفـا            -ه.ق.193-هارون الرشید

ه علـوم شـده و کتـب زیـادي را از یونـان        جـ ب، متو ی، سـریانی و فارسـی بـه    و امرا به نجوم و طـ
ــد.(  ــه کردن ــی ترجم ــن   42:ص1356صــفا،عرب ــی ب ــن دوره یحی ــزرگ ای ــان ب ــه مترجم ) از جمل

بِطریق، جـرجیس بـن بختیشـوع، سـر دسـتۀ خانـدان مشـهور مسـیحی در پزشـک          ی، عبـداهللا بـن   ال
فّـــ قَ ه.ق. کـــه برخـــی از کتـــاب هـــاي ارســـطو را ترجمـــه کـــرده 143متـــوفی -ع ایرانـــیالم
ــدیم:ص)2(اســت ــن ن ــن ماسویه(.ســارتن،454(اب ــا ب نّ ـرَش )3()664ص/1353،1) یوح ســالم االبـ

لمطران می باشند که هم عصر هارون بودند. و باسیل ا
ــه بــه علــوم و نقــل و تــدوین آن هــا بــود و   ج دورة دوم کــه مهــم تــرین دورة ترجمــه و تو
ــرکت      ــد آورد ش ــأمون پدی ــه م ــتی ک ــف در نهض ــاي مختل ــزرگ از نژاده ــاي ب ــان و علم مترجم

ــرده ــان     ک ــی از زم ــوم یعن ــرن س ــاز ق ــد، از آغ ــه دادن ــدین نهضــت ادم ــد از او ب ــدي بع ــا چن ، ت
ــت.      ــداد یاف ــري امت ــارم هج ــرن چه ــا ق ــد و ت ــروع ش ــأمون ش ــت م ــا 198-حکوم -ه.ق300ت

)58ص/1356،1(صفا،
ــر    ن مط ــ ــف ب ــن یوس ــاج ب ج ــوم ح ــرن س ــان ق ــی از مترجم ــران -ه.ق.214م.-یک از معاص

هارون الرشید و مـأمون و از مترجمـان بنـام اواخـر قـرن دوم و اوایـل قـرن سـوم هجـري اسـت.           
وي نخسـتین متـرجم اصـول هندســۀ اقلیـدس بـه زبـان عربــی  در زمـان هـارون بــود و در دورة         
ــأمونی اســت. وي یکــی از     ــه م ــرد کــه معــروف ب ــار دیگــر آن را ترجمــه ک ــک ب ــز ی ــأمون نی م

سـطی بـود. البتـه مـی گوینـد ترجمـه حجـاج بـن مطـر از مجسـطی           جاب منخستین مترجمان کتـ 
ــال  ــه       829در س ــورت گرفت ــی ص ــوس و رأس العین ــر جی ــریانی س ــۀ س ــاس ترجم ــر اس م. ب

ــدیم، ــت(ابن ن ــص1366اس ــی 482و479و460:ص بک لَ بع ــوق ال ــن ل ــطا ب ، از -ه.ق.226م.-) و قس
کتـاب هـاي زیـادي را از    مسیحیان بعلبـک شـام کـه در یونـانی، سـریانی و عربـی فصـیح بـود و        

جملــه در هیــأت، جبــر و هندســه بــه عربــی ترجمــۀ دقیــق و ماهرانــه کــرد، بســیاري از ترجمــه  
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ــحیح نمود.(  ــران را تص ــاي دیگ ــان ،ه ــهم ــه   525و465و455صص ــن ناعم ــیح ب ــز عبدالمس ) نی
ــی حمص ــینه.ق.220م.-ال ــحاق ،حن ــن اس ــا263-ب ــین  و-ه.ق.194ت ــن حن ــحق ب ــرش اس -پس

ــا298 ــی،()4(ه.ق.)260ت ــص1344حت ــی(     396و395:ص حرّان ـرّه  قَُـ ــن  ــت ب ــین ثاب ــم چن ) و ه
ــا288 ــدیم،ه.ق)(220ت ــن ن ــد بســیاري دیگــر  490:ص1366اب ــود و مانن ـرّان ب ) وي از صــابئان حـ

ـــر داشت؛(نصــــر،  حـ )زبــــان 28:ص1350از افــــراد خانــــدانش در ریاضــــیات و نجــــوم تب
ــانی بود.(   ــان یون لّط او در زب ــی دانســت و تســ ــی م ــدان،ســریانی،یونانی و عرب ) 563:ص1372زی

محمد بن موسی بن شـاکر از ریاضـی دانـان بـا نفـوذ و حامیـان متـرجم کتـب، هنگـام بازگشـت           
از روم وي را بــا خــود بــه بغــداد آورده، بــه شایســتگی او پــی بــرد و او را تحــت حمایــت خــود 
عرّفــی کــرد و او یکــی از نزدیکتــرین    گرفــت. انــدکی بعــد وي را بــه معتضــد، خلیفــۀ عباســی م

جمــی ن خلیفــه شــد و ماهیانــه پانصــد دینــار از خلیفــه دســتمزد مــی گرفــت. وي نقــش مهمــی من
الرِ مترجمـان           در ترجمه و انتقال علوم از یونانی و سـریانی بـه عربـی داشـت، هـم چنـان کـه سـا
ــان      ــب خرامی ــرو مکت ــه پیش ــت ک ــرار داش ــابئه ق ــی از ص ــت در رأس گروه ــود؛ ثاب ــطوري ب نس

جاج بن مطر بودند. ترجمـه هـا و تأ   لیفـات ثابـت بیشـتر در هندسـه، نجـوم، طبیعیـات، منطـق،        ح
ب و دارو شناسـی بـود، کـه ابـن نـدیم نـام ایـن آثـار را ذکـر              فلسفه، موسیقی، علـم اخـالق و طـ

) گفتــه انــد آثــار وي بــر دانشــمندان مســلمان  490و444:صــص1366ابــن نــدیم،نمــوده اســت.(
)28:ص1350تأثیر فراوانی داشته است.(نصر،

ه ترجمــه آ نهــا را بــه ثابــت نســبت داده انــد، ترجمــۀ کتــاب جغرافیــاي  از جملــه کتبــی کــ
ــیار      ــه بس ــی ترجم ــه عرب ــت آن را ب ــدي، ثاب ــس از کن ــه پ ــوس ک ــفه االرض بطلمی ــور ص المعم
ــره.   ــۀ تفســـــیر بطلمیـــــوس فـــــی تســـــطیح الکـــ ــز ترجمـــ ــرد. و نیـــ خـــــوبی کـــ

ترجمــۀ اســحاق بــن حنــین از یــک نســخه  ) هــم چنــین او 482-484ص:صــ1366ابــن نــدیم،(
ــم دمشــقی)5(ســطی را اصــالح کــردجالم س الَع حبــیش ا وبرخــی دیگــر -ه.ق.300م.-و بــاالخره 

که کتب ارزشـمند بسـیاري را در بیـت الحکمـه بغـداد ترجمـه کردنـد، ماننـد مترجمـان مشـهور           
ـرّه        قُ بِشر متی بـن یـونس، سـنان بـن ثابـت بـن  دي   ، یح-ه.ق.360م.-قرن چهارم ابو  -یـی بـن عـ

حمصــــی.        -ه.ق.364م. ن ذُرعــــه و هــــالل بــــن ابــــی هــــالل ال ، ابــــو علــــی بــــ
)482-484:صص1366ابن ندیم،(
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دن آن زمـان            لّـی نـاقالن و مترجمـان علـم در روزگـار عباسـی همـه از دنیـاي متمـ به طور ک
مقـرر  ،جماعـت را بـا بخشـش فـراوان    به ویژه اهل عراق، شـام، ایـران و هنـد بودنـد. خلفـا ایـن       

کردن مواجـب و حتـی بخشـیدن کنیزکـان ترغیـب مـی کردنـد و در اکـرام و احسـان نسـبت بـه            
آن ها مبالغه می کردند و بیشـتر ایشـان از میـان سـریانی هـاي نسـطوري بودنـد زیـرا بـه ترجمـه           

ــر      ــاه ت ــانی آگ ــم یون ــب فلســفه و عل ــدرجات کت ــه من ــاتر و ب ــی توان ــه عرب ــانی ب ــد. از یون بودن
مشهورترین این جماعت سریانی نسطوري عبارت بودند از: 

بختیشــوع الســریانی النســطوري طبیــب منصــور  1 بختیشــوع، کــه فرزنــدان جــورجیس بــن   ) آل 
باســی بودنــد؛    حنــین فرزنــدان حنــین بــن اســحاق عبــادي2ع یکــی از » شــیخ المتــرجمین« ) آل 

دمشـقی نـوة د     حبیش بـن االعسـم ال بکی از    3ختـري حنـین؛    نصاراي حبره،  بعل لَوقـاال قُسـطا بـن  (
حرّانـی از صـابئه؛       5)آل ماسـر جویـۀ یهـودي سـریانی؛       4ترسایان شـام؛    ـرّة)  قُ ) آل ثابـت( بـن 

جاج بن مطر؛ 6 حمصـی؛      7) ح نّـا بـن ماسـویه؛      8) ابـن ناعمـۀ  ) اسـطفان بـن باسـیل؛     9) یـو ح
بختیشــوع 11) ســرجیس الرأســی؛  10 ــن  ــا ب ــو حن ــه-) ی ــذکر  ک ــر از آل بختیشــوع ســابق ال غی

تّـی   14) ابـو عثمـان الدمشـقی؛      13) بطریـق و یحیـی بـن البطریـق؛       12؛  -اسـت  -)ابـو بشـر م
نُس؛    ــو ی ــن  ــان    15ب ــگ از زب ــوم و فرهن ــان عل ــان مشــهورترین مترجم دي. این ــ ــن ع ــی ب ) یحی

ول       باسـی ا نیـز مـی گذرنـد.    یونانی به زبان عربی بوده انـد، و برخـی از آن هـا از حـدود عصـر ع
)241-272:ص1355(اولیري،

طبقۀ دیگري نیز بـه وجـود آمدنـد کـه علـوم را از پـیش خـود مـی نوشـتند یعنـی در علـوم            
بودنـد، بنـو   » بنـو موسـی  « یـا  » بنـو شـاکر  « ویژة خود صـاحب نظـر بودنـد، مشـهورترین آن هـا      

حسـن؛ و اوالد  موسی فرزنـدان موسـی بـن شـاکر بودنـد و عبـارت بودنـد: از محمـد و احمـد و          
آن ها که پس از ایشان به بنـو المـنجم شـهرت یافتنـد. ایـن موسـی بـن شـاکر خـود مصـاحب و           

نسـبت بـه اوالدش   ،هم نشـین مـأمون بـود. و مـأمون همـان رعـایتی را کـه در حـق او مـی کـرد          
یــات و بــه ویــژه مکانیــک بیشــتر مشــغول  نیــز انجــام مــی داد و آنــان در هندســه و نجــوم و طبیع

نفوس خـود را در جمـع کتـاب هـاي قـدیم از شـهرهاي روم بـه رنـج مـی انداختنـد و           بودند. و 
باسـیان گـرد مـی آوردنـد؛ و لـذا بـه تعبیـري            با بذل مال، مترجمان چیره دسـت را بـه پایتخـت ع

لّـال علـم و معرفـت   « می توان گفـت کـه   ؛بـه نقـل از   212و211:صـص 1965بودنـد.(عیون النبـا،  » د
)65:ص1372حلبی،
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ــا  ــد بــ ــن عهــ ــت    در ایــ ــار خالفــ ــاپور در دربــ ــدي شــ ــکان جنــ ــور پزشــ حضــ
ــا ایــن پزشــکان109:ص1371هــارون(الگود، ــا فلســفه و منطــق نیــز آشــنا  -) و معاشــرت ب کــه ب

ــد ــد.(زیدان،   -بودن ــزوده ش ــوم اف ــري عل ــر فراگی ــلمانان ب ــت مس ــه رغب ــدین 555:ص1372ب ) ب
آمــاده ترتیــب، در دورة هــارون مســلمین بــیش از پــیش بــا کتــب و علــوم آشــنا شــده و بیشــتر  

پذیرش آن بودند. از این پس اگر بـه شـهري از قلمـرو روم دسـت مـی یافتنـد، کتـاب هـا ، آثـار          
ــد.(ابراهیم       ــی کردن ــه م ــی ترجم ــه عرب ــرده و ب ــداد ب ــه بغ ــل را ب ــاي آن مح ــاب ه ــی و کت علم

، عموریــه و ســایر شــهر -آنکــارا-) چنــان کــه هــارون پــس از فــتح آنقــره297:ص1366حســن،
، کتـاب هـاي بسـیاري از آن بـالد بـه دسـت آورد و همـۀ آن هـا را بـه          هاي روم و آسیاي صـغیر 

)555:ص1372بغداد برد و دستور ترجمه آن ها را داد.(زیدان،
اج بـن            جـ ط ح سـ از جمله آثار ترجمه شـده در عهـد هـارون، کتـاب اقلیـدس اسـت کـه تو

ون یوســف بــن مطــر ترجمــه شــد کــه آن را هارونیــه نامیدنــد و یــک بــار دیگــر در عصــر مــأم  
ــدیم،  ــد.(ابن ن ــه نامیدن ــط همــین متــرجم ترجمــه شــد، و آن را مأمونی س ــز 476:ص1366تو ) و نی

طیِ بطلمیوس کـه در زمـان هـارون بـه فرمـان یحیـی بـن خالـد برمکـی بـه عربـی ترجمـه              مجس
اً برمکیـان  -) ایـن نشـان مـی دهـد نقـش ایرانیـان      277:ص1349شد.(نلینوکرلو، کـه در  -خصوصـ

ــارون بیشــترین   ــت ه ــوم و   عصــر خالف ــل عل ــار نق ــتند، در ک ــت داش ــوذ را در دســتگاه خالف نف
ترجمــه بســیار چشــمگیر بــوده اســت. نهضــت یونــانی مــآبی کــه در جهــان اســالم بــا حمایــت   
ــانی را    وت گرفــت، بــه دســت یــابی وزیــر برمکــی اش بــه دانشــمندانی کــه آثــار یون هــارون قــ

تّــ)270:ص1355مطالعــه و ترجمــه مــی کردنــد کمــک مــی کرد؛(اولیــري، ی کســانی را بــه وي ح
طّـی یونـانی را خریـداري کننـد ایـن کـار سـبب شـد تـا             امپراتوري روم فرستاد تا نسـخه هـاي خ

ــود؛(    ــداد وارد ش ــه بغ ــانی ب ــاي یون ــاي گرانبه ــاب ه ــی،کت ــر  51:ص1371قفط اً جعف ــ )خصوص
ــوده اســت.      ــؤثر ب ــانی  بســیار م ــار یون ــت از ترجمــه آث ــراي حمای ــه ب برمکــی در تشــویق خلیف

قّ ار  ــ ــري، محق ــی   اولی ــب علم ــۀ مطال ــار ترجم ــان را در ک ــش ایش ــایی نق ــوم  -وپ ــی، نج ریاض
ب )270:ص1355بسیار تعیین کننده می داند.(اولیري،-وط

م ترجمــه در عصــر عباســی آغــاز شــد، کــه آن را  بــا بــه خالفــت رســیدن مــأمون دورة مهــ
ــع:ص     ــد؛(همان منب ــته ان ــب دانس ــل کت ــه و نق ــی ترجم ــار طالی ــت  271روزگ ــه حرک ــرا ک ) چ

ـیِ ترجمـه شـتاب بیشـتري بـه خـود گرفـت. اکثـر منـابع و نوشـته هـاي تـاریخی             فر-علمی هنگ
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ــد.(     ــتوده ان ــش را س ــم و دان ــه عل ــأمون ب ــیفتگی م ــوب، ش ــن ک ــه 428:ص1371زری ) ابوحنیف
اس بـود         « دینوري در مـورد او مـی نویسـد:    بـ از لحـاظ علـم و حکمـت، سـتارة درخشـان بنـی ع

)  مــأمون در 442:ص1371دینــوري،»(شــت.کــه از همــه فنــون و دانــش هــا بهــره اي بــه ســزا دا 
جسـت و            قلمرو خویش ابـداعات بسـیار کـرد؛ وي نخسـتین کسـی بـود کـه حکمـت یونـان  را ب
فرمان داد آن را به عربـی ترجمـه کننـد و هندسـۀ اقلیـدس آموخـت و در علـوم قـدما نظـر کـرد           

ــن،    ــراهیم حس ــت داد.(اب ــت و منزل ــت را بنواخ ــل حکم ــین او را  78:ص1366و اه ــم چن از ) ه
ــا و     ــه و دعــوت از دانشــمندان، علمــا و فقه ــردن کتابخان ــر ک ــار علمــی و دای نظــر گــردآوري آث
ــا تســاهل    ــد. او ب ــین خلفــا پیشــتاز دانســته ان ــاظره و مباحثــات علمــی در ب تشــکیل مجــالس من
حِ مـذهبی کـه داشـت دنیـاي جدیـد علمـی و فکـري را شـکل             فکري، فرهنگـی، نـژادي و تسـام

یــت گرامــی داشــت. داد و مقــدم صــاحبان آراء و  عقایــد را بــدون در نظــر گــرفتن مــذهب و قوم
-کـه در قلمــرو اســالمی، بـه خصــوص بغــداد محتـرم شــمرده مــی شــد   -در سـایه ایــن تســاهل 

اج            جـ نّـا بـن ماسـویه، حنـین بـن اسـحاق، ح بود که بزرگترین دانشـمندان و مترجمـان ماننـد یوح
طَــر، ابــن بطریــق و غیــره کــه همــه مســیحی، ی ن م هــودي و یــا پیــرو ســایر ادیــان بــن یوســف بــ

بودند، توانسـتند مکتبـی علمـی و فرهنگـی را هماننـد آن چـه در جنـدي شـاپور بـود، در بغـداد           
ایجاد کنند. مأمون که سخت تحـت تـأثیر عقایـد معتزلـه قـرار گرفتـه بـود، سـرانجام عقایـد ایـن           

ب شـد. او بزرگـان ایـن فرقـه        ذیل -گروه را پذیرفت و یـک معتزلـی متعصـ هـ و ابـراهیم بـن   ابوال
یار تّــــی بــــه پیــــروي از معتزلــــه تظــــاهر   -ســــ را بــــه خــــود نزدیــــک ســــاخت و ح

)  557و556ص:ص1372کرد.(زیدان،
ــد.      ــت آوردن ــه دس ــادي ب ــوذ زی ــدرت و نف ــت او ق ــان در دوره خالف ــت معتزلی ــدیهی اس ب
صرف نظر از این کـه در مـورد عالقـه مـأمون بـه فلسـفه و امـر بـه ترجمـه کتـب فلسـفی گفتـه             

ــد کــه ا ــرین علــل ترجمــه و نشــر   ان ــد و ایــن خــواب او از مهــم ت ــه خــواب دی و  ارســطو را ب
ــدیم،  ــد؛(ابن ن ــانی ش ــاي یون ــب،   443:ص1366کتابه ــن کت ــه ای ــه وي ب ج ــت تو لّ ــا بیشــتر ع ام  (

همین اعتقاد او به عقایـد معتزلـه بـوده اسـت. در حقیقـت، عقایـد ایـن فرقـه چنـان ایجـاب مـی            
جه علـوم یونـانی شـده، در     جهـت تثبیـت آن اقـدام کنـد. معتزلـه کـه بـه آزاد فکـران         کرد که متو

لّقـب شـدند، بـر خـالف اشـاعره، معتقـد بـه بزرگداشـت عقـل بودنـد و مـالك درسـتی              اسالم م
) بـدین ترتیـب سـعی    117:ص1355عقیده و اعمـال انسـان را بـه عقـل مـی دانسـتند.(الفاخوري،      
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لّح ســازند و بــراي اث  ادلــۀ عقلــی و منطقــی مســ بــات اصــول عقایــد خــود و کردنــد خــود را بــه 
ل شـوند و بـا تمـام قـوا بـه تحصـیل             سـ فرَق اسالمی، بـه علـوم عقلـی یونـانی متو مجادله با سایر 

)670:ص1366ابراهیم حسن،علوم پرداختند.(
ـیِ        الت عقلـ ــتدال ــق اس ــه از طری د معتزل ــ ــت عقای ــد و تقوی ــات و تأیی ــراي اثب ــابراین، ب بن

یونـانی بـه عربـی صـادر شـد. مـأمون کـه یـک معتزلـی          یونانیان، دستور ترجمه کتـب مربوطـه از  
صب شـده بـود؛ حاضـر بـود بـراي اثبـات عقایـد معتزلـه هـر چیـز را بـه کـار بنـدد، لـذا در                متع
صــدد اســتفاده از آثــار یونــانی برآمــد. بــه طــوري کــه بــراي آن کــه ترجمــه و نقــل علــوم را بــه  

اد و بـدین منظـور چنـد نفـر     عربی آسـان کنـد، دسـتور حمـل کتـب، علمـی از یونـان و روم را د       
اّج بـن یوسـف بـن مطـر، ابـن بطریـق، مسـلم            از مترجمان و آشنایان به زبان یونـانی، یعنـی حجـ

ــه بــالد روم فرســتاده شــدند.  ) ایــن گــروه کــه از 444:ص1366(ابــن نــدیم،)6(و ابــن ماســویه ب
دن یونــان آشــنا بودنــد، بهتــرین و ســودمندترین ک تــاب پــیش بــا اندیشــه هــاي فالســفه و بــا تمــ

هاي دانشمندان یونـانی را برگزیـده، بـا خـود بـه بغـداد ارمغـان آوردنـد و نیـز در همـین هنگـام            
حنین و هیأت همراه بـه هزینـه بنـو موسـی بـه روم رفتـه، کتـاب هـاي نفـیس بسـیاري در رشـته            

تّـی مـأمون چنـان    23هاي گوناگون علوم بـا خـود بـه همـراه آوردنـد.(ابن اسـحاق،بی تـا:ص        ) ح
ب هـاي یونـانی عالقـه منـد بـود، کـه گوینـد در مقابـل وزن کتـاب هـا طـال مـی             به ترجمـه کتـا  

)45:ص1356داد.(صفا،
پـس مـأمون بفرمـود تـا متـرجمین[ و جمـاعتی] را[ کـه        « مؤلف تاریخ الحکمـا مـی نویسـد:   

عارف به لغت عربی و رومی هـر دو بـوده باشـند] حاضـر آمدنـد و امـر نمـود ایشـان را بـه نقـل           
یــه بــ ه عربیــه. و بعــد از ایــن ســایر مــردم بــه[ وادي] جســتجوي امثــال آن کتــب آن کتــب از روم

افتادند. و هر یک به وسـیلتی چیـزي از آن بـه دسـت آوردنـد، تـا رفتـه رفتـه قـدر کثیـري از آن           
)52:ص1371قفطی،»(کتب در بالد اسالم شابع گردید.

تأسیس بیت الحکمه
ــل    ــه و نق ــی ترجم ــت حقیق ــه نهض ــی ک ــور عباس ــان منص اً  از زم ــ ــد، طبع ــاز ش ــوم آغ عل

چـه کتـب ترجمـه شـده و چـه کتـاب هـایی کـه         -ضرورت ایجاد مکانی بـراي نگهـداري کتـب   
ــالمی     ــات اس ــه تألیف ــد. و چ ــالد روم آورده بودن ــور از ب ــدگان منص ــد. نماین ــی ش ــاس م احس
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ــدون، ( ــن خل ــارون      )1004:ص1369اب ــت ه ــان خالف ــه در زم ــت ترجم ــه نهض ــا ک از آن ج
اً آن کـه           الرشید رونق گرفت و گـردآوري کتـاب هـاي علمـی هـم چنـان ادامـه داشـت، خصوصـ

عموریـه و آنقـره شـده    ، در عهد هارون بر اثر فتوحـاتی کـه در بعضـی بـالد آسـیاي صـغیر ماننـد       
بود و مقداري کتب یونـانی بـه دسـت آمـده بـود و آل برمـک نیـز کتـاب هـایی از هنـد و ایـران            

افـزوده بودنـد و هـم چنـین تألیفـاتی نیـز تـا ایـن         ) و بـه آن کتـاب هـا    48:ص1356آورده،(صفا،
هنگام صورت گرفته بـود، انبـوهی از کتـب در بغـداد متمرکـز شـده بـود کـه ایـن کتـاب هـا  در            

ــام   ــه نـ ــی بـ ــۀ خاصـ ــارون در خزانـ ــان هـ ــید »زمـ ــارون الرشـ ــه هـ ــه الحکمـ ــن »خزانـ (ابـ
نام گرفت.»بیت الحکمه(()جمع شد و بعدها این مکان492:ص1366ندیم،

رومـی را بـه منتهـاي درجـه     -مـأمون کوشـش در راه علـم یونـانی    «ه هنـري لوکـاس  به نوشت
ه.ق. بـراي مطالعـه و پـژوهش، نهـادي بـه نـام بیـت الحکمـه کـه شـامل           215رسانید و در سـال  

ــیس        ــداد تأس ــهر بغ ــود، در ش ــه ب ــراي ترجم ــیعی ب ــاي وس ــش ه ــگاه و بخ ــه، پژوهش کتابخان
کیل ایــن نهــاد از دوره هــارون فــراهم ) اگــر چــه زمینــه هــاي تشــ434:ص1382لوکــاس،»(کــرد.

شده بود.
نّــا  ح از جملــه کســانی کــه در عهــد هــارون از کتــب یونــانی نقــل و ترجمــه مــی کردنــد، یو

ــوب،  ــود(زرین ک ــویه ب ــن ماس ــتر و   437:ص1371ب ــوم بیش ــه عل ــه ب ج ــه تو ــأمون ک ) در دورة م
نهضــت ترجمــه و تــألیف بــا ســرعت بــه پــیش مــی رفــت،  بیــت الحکمــه هــم رونــق گرفــت. 

ــدان،     ــی کردند،(زی ــدیم م ــأمون تق ــه م ــردم ب ــه م ــی ک ــر کتب ــالوه ب ــتادگان 631:ص1372ع )فرس
مأمون نیز از بالد روم و سایر نقـاط کتـاب هـاي یونـانی، ایرانـی، هنـدي و سـریانی را بـه کتـاب          
سســه علمــی و مرکــز تــألیف و   هــاي بیــت الحکمــه افزودنــد و ایــن مرکــز بــه صــورت یــک مؤ

ــال   اً در س ــم ــه رس ــر215ترجم ــر،هج ــیس شد(نص ــده اي 76:ص1369ي تأس ــدمات ارزن ) و خ
دن اسـالمی نمـود. بزرگتـرین مترجمـان در ایـن مرکـز علمـی         تحقیقـی بـه کـار ترجمـه،     -به تمـ

تصحیح، تفسیر و تألیف پرداختند.
ــد  ــت الحکمــه برخــی مانن ــأمون و   ،در بی ــید، م لرّش ــارون ا ــراي ه ــی ب عــدنان شــعوبی ایران
نّـا بـن ماسـویه و ابـو سـهل بـن          برامکه بـه نسـخه بـرداري اشـتغال دا     شـتند و برخـی ماننـد یوح

ــت  ــد -نوبخـ ــی بودنـ ــم ایرانـ ــا هـ ــه آن هـ ــد(ابن  -کـ ــغول بودنـ ــاب مشـ ــۀ کتـ ــه ترجمـ بـ
ــدیم، ــراي اســتفاده از  492و175:صــص1366ن ) و بعضــی ماننــد محمــد بــن موســی خــوارزمی ب
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ــدان،    ــی آمدند.(زی ــه م ــت الحکم ــه بی ــق ب ــه و تحقی ــب، مطالع ــت631:ص1372کت ــابراین بی ) بن
الحکمه هم کتابخانه و هم مرکز ترجمه، تألیف و تحقیقات علمی بود.

ــا شــوق و    ــود و مــأمون آن را ب کــار ترجمــه کــه از زمــان منصــور و هــارون آغــاز شــده ب
عالقۀ تمام پیش برده بود، پـس از مـرگ او رهـا شـد و تـا بـدانجا رسـید کـه بیـت الحکمـه کـه            

ــل    کّ ــا آن کــه متو ــود، دچــار تعطیلــی شــد؛ ت ــألیف  بنیــان نهــاده ب ــراي ترجمــه و ت اً ب -او رســم
ــا247 ــه خالفــت نش-ه.ق.232ت ــم بهــره اي   ب ــأمون از عل ــر خــالف م ــل گــر چــه ب کّ ســت. متو

دي دلبسـتگی داشـت؛ از ایـن              نداشت و مـردي سـتمگر و سـختگیر بـود؛ ولـی بـه دانـش تـا حـ
حنــین را بــه ریاســت برگزیــد. او در راه ترجمــۀ   رو دوبــاره بیــت الحکمــه را بــه راه انــداخت و 

ــوز     ــار آم ــون دوران ک ــت و چ ــا روا داش ــش ه ــی بخش ــان عرب ــه زب ــب ب ــده و کت ــپري ش ي س
مترجمان کار آزموده شـده بودنـد، مـی تـوان گفـت بهتـرین و اسـتوارترین ترجمـه هـا در زمـان           

) 263:ص1355اولیري،او صورت گرفت.(
ــامرا در دوره معتصــم    ــه س ــداد ب ــت اســالمی از بغ ــز حکوم ــال مرک ــا  انتق ــا227-ام 218ت

لّـت ایـن     باعث تغییراتی در چگـونگی ترجمـۀ آثـار مختلـف بـه عربـی شـد       -ه.ق . مهـم تـرین ع
ــن دوره        ــی ایـ ــاد علمـ ــرین نهـ ــم تـ ــه، مهـ ــت الحکمـ ــت بیـ ــدن اهمیـ ــته شـ ــر کاسـ تغییـ

)30:ص1384بود.(والیتی،

چگونگی تهیه نسخه هاي خطی یونانی
هیۀ نسخه هاي خطی آثـار یونـانی، یـا هیـأت هـاي رسـمی گسـیل مـی شـدند و یـا            براي ت

ه مـی گرفتنـد. مهـم تـرین آن هـا هیـأتی       کار تهیـه و آوردن آن هـا را دانشـمندان خـود بـر عهـد      
،مأمون شــبی د. بــه روایــت ابــن نــدیم در الفهرســتبــود کــه مــأمون، خلیفــه عباســی روانــه کــر 

کّـب از حجـاج             ارسطو را در خـواب دیـد و همـین خـواب او را بـه روانـه کـردن ایـن هیـأت مر
لما متصـدي بیـت الحکمـه و چنـد نفـر دیگـر برانگیخـت. ا          سـ بِطریـق و  و آن هـا را  بن مطر، ابن 

براي آوردن نسخه هاي خطی بـه امپراتـوري بیـزانس گسـیل کـرد و ایشـان نسـخه هـایی یافتنـد          
که از آن میان برخـی را برگزیدنـد و در بازگشـت بـه بغـداد آن هـا را بـه مـأمون عرضـه کردنـد           

-و سپس به امر مأمون به ترجمـه آن هـا پرداختنـد. دیگـر هیـأتی بـود کـه از جانـب بنـو موسـی          
کــه دانشـمندان ثروتمنــدي بودنـد روانــه   -حمـد و حســن، فرزنـدان موســی بـن شـاکر    محمـد، ا 
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ــن     ــین ب ــی حن ــان، یعن ــود از مشــهورترین مترجمــان آن زم ــأت مرکــب ب ــن هی ــار شــد. ای آن دی
آنهــا کتــاب هــاي شــگفت انگیــز و تصــنیفات « اســحاق و برخــی دیگــر. ابــن نــدیم مــی نویســد:

ــاطیقی   اَرثمـ ــه  ــف از جملـ ــوم مختلـ ــی در علـ ــاب-غریبـ ــد -حسـ ــود آوردنـ ــا خـ ــن »(بـ ابـ
)444:ص1366ندیم،

الً نسـخه هـاي خطـی بـراي            از این دو هیأت کـه بگـذریم، دانشـمندان خـود نیـز مسـتق
بکـی نسـخه هـایی بـا               لَ بع الً بـه گفتـه ابـن نـدیم قسـطان بـن لوقـاي  خویش تهیه می کردنـد؛ مـث

ــه جــاخــود آورد و آن هــا را ترجمــه کرد.(همان همــین شــیوه کــار مــی ) مترجمــان دیگــر نیــز ب
اَ مترجمـان قـدیمی، یعنـی مترجمـان دوران خلیفـه منصـور تـا زمـان مـأمون، از            کردند، مخصوصـ

مــی زیســت و منصــور او را بــه ترجمــه  -م.753تــا774-قبیــل البطریــق کــه در عصــر منصــور 
ســالم االبــرش کــه در روزگــار برامکــه  -م.786تــا805-چنــد کتــاب باســتانی فرمــان داد و نیــز 

)568:ص1372داشت.(زیدان،فعالیت
آن چــه در عصرعباســیان از الســنۀ گونــاگون بــه عربــی ترجمــه شــده، شــمارة آن هــا از  
صــدها کتــاب و رســاله بیــرون اســت و بیشــتر آن هــا از زبــان یونــانی بــوده اســت. از آن جملــه  

ــون،     ــات از افالط ــفه و ادبی ــاب در فلس ــت کت ــاب در ف19هش ــات از  کت ــق  و ادبی ــفه و منط لس
نّ از جــالینوس در 28جــالینوس و بــاز کتــاب در طــب از 10و،  ارســط کتــاب دیگــر در همــین فــ

کتــاب از اوقلیــدس، ارشــمیدس، ابلونیــوس، و منــاالؤس 20ریاضــیات و نجــوم نیــز متجــاوز از 
و بطلمیــوس و ابــرخس و دیــوفنطس و جــز آن هــا ترجمــه شــد. از ترجمــه هــاي معــروف بــه  

در تـاریخ و ادبیـات بـه زبـان عربـی ترجمـه شـد. و        کتـاب از فارسـی  20زبان هاي دیگر حدود 
ب و نجـوم و ادب بـود.          30حدود کتـاب از زبـان سانسـکریت کـه بیشترشـان در ریاضـیات و طـ

کتاب از زبان سـریانی و نبطـی کـه بیشـتر آن هـا در سـحر و طلسـمات بـوده اسـت،          20و حدود 
)271:ص1355اولیري،مگر کتاب الفالحه النبطیه در زراعت.(

تیجه  ن
ــود کــه علــوم مختلــف     ــاب ب نتیجــه کــار و تــالش گســترده مترجمــان بســیار هــزاران کت
ــرار     ــار مســلمانان ق ــاب هــا وقتــی در اختی ــود. ایــن کت ــراهم آورده ب ــاي قــدیم را در خــود ف دنی
گرفت که خود نیـز بـه تـألیف و تصـنیف رسـاله هـا و کتـب بسـیاري پرداختنـد و فراوانـی ایـن            
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از تحقیـق، مطالعـه، پـژوهش و آزمـایش را بـه همـراه داشـت؛ کـه         کتب در جهان اسـالم مـوجی   
دن بـزرگ و شـکوهمند اسـالمی شـد، بـه صـورتی کـه در طـول             موجب رونـق و شـکوفایی تمـ
ــال از     ــد آمــد کــه ماالم ــه هــاي مهمــی در جوامــع اســالمی پدی ــس از آن، کتابخان ایــن دوره و پ

عقلی و شرعی بود.کتب، رساله ها و آثار گوناگون در زمینه هاي مختلف علوم 
ــان یونــانی ترجمــه انجــام شــد و بیشــتر کتــاب    در عصــر نهضــت ترجمــه، بیشــتر از زب

ــانی   ــاي یون ــت.       ه ــوده اس ــی ب ــم طبیع ــروع عل ــیقی و ف ــفه، موس ــأت، فلس ــیات، هی در ریاض
مترجمان بـا ترجمـه ایـن کتـاب هـا در بسـط و نشـر فرهنـگ یونـانی در جهـان اسـالم خـدمت             

ــد و را ــه   شــایانی انجــام دادن ــان ب دن یون ــال تمــ ص ــاز و همــوار کــرده موجــب ات ــدگان را ب ه آین
جهان اسالم شدند. چه بسـا آثـار ارزشـمند یونـانی، کـه نسـخه اصـلی آن هـا از بـین رفتـه ولـی            

ترجمه هاي عربی یا منقول از عربی آن ها باقی مانده است.  
آثـار یونـانی   ایـن فعالیـت علمـی و دانـش پژوهانـه[ ترجمـه       « به نوشـته هنـري لوکـاس   

اً     ــ ــی تقریب ــاي غرب ــاریخ فکــري از منتهــاي اهمیــت برخــوردار اســت. چــه اروپ ــی] در ت ــه عرب ب
تماس مسـتقیم بـا دانـش یونـانی را از دسـت داده بـود. دانـش پژوهـی علمـی در میـان اروپـایی            
دة انـدك شـماري از کارهـاي اسـتادان باسـتان              ها به انـدازه اي بـه انحطـاط گراییـده بـود کـه عـ

دنــد بــه ایــن ترتیــب دانشــمندان مســلمان دانــش یونــانی را در ســده هــاي تاریــک نگــاه آگــاه بو
داشتند تا آن که اروپاي غربـی آمـادگی یافـت بررسـی علمـی را زنـده کنـد و توانسـت اندوختـه          

»هاي فکري مسلمین را بیرون بیاورد.
ه دلـی  اگـر هنـوز در مغـرب زمـین تـاریخ نـویس سـاد       « اما به اعتقاد دکتـر زریـن کـوب   

هست که خالصانه گمان می کنـد اسـالم هـیچ فرهنـگ تـازه اي بـه وجـود نیـاورده اسـت و جـز           
آن که فرهنگ یونان قـدیم را بـه دنیـاي غـرب منتقـل کنـد کـاري نکـرده اسـت عـذرش روشـن            
است. قرن هاي دراز اسالم بـراي کلیسـا اسـباب وحشـت بـوده اسـت... عنـاد بـا اسـالم بسـا کـه            

ه بـا هـر چــه اسـالمی اسـت نیــز مخالفـت کننـد و در کاســتن ارزش آن       آن هـا را وا مـی دارد کــ  
مبالغۀ تمام ورزنـد. بـا ایـن همـه کسـانی کـه توانسـته انـد خـود را از ایـن مـرده ریـگ تقالیـد و              
سنن قدیم کلیسا برهاننـد ارزش واقعـی فرهنـگ و تمـدن اسـالم را درسـت تخمـین مـی کننـد .          

دن عـالم اگـر درسـت در زمـان و مکـان خـود       حقیقت آن است کـه اسـالم را در طـی تـاریخ تمـ     
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دن انســانی بــدان  در نظــر آرنــد مــی تــوان منشــأ یــک فرهنــگ عظــیم خوانــد کــه فرهنــگ و تمــ
»مدیون است و دینی هم که دارد اندك نیست.

ــی(       ــی و فرهنگ ــی و ادب ــد علم ــت جدی ــان نهض ــدها اروپایی ــرا بع ) Renaissenceزی
دن اسـالمی گذا     شـتند و بسـیاري از ایـن ترجمـه هـا و تألیفـات را بـه        خود را بر پایـۀ همـین تمـ

زبان هـاي خـود در آوردنـد. بنـابر ایـن روابـط فرهنگـی و تعـامالت علمـی میـان اقـوام و ملـت             
ها بخش مهمی از تـاریخ تمـدن و فرهنـگ اسـت؛ کـه کمتـر مـورد توجـه مورخـان قـرار گرفتـه            

است.

پی نوشت
ــ -1 ــه کوش ــاریخ الحکمــا، ب ش بهــین دارائــی، تهــران، دانشــگاه هــم چنــین، ن.ك. قفطــی: ت
590، ص 1371تهران، 
ــروح    -2 ــوامعی از شـ ــرات و جـ ــه مختصـ یـ ــه در ته ــانی کـ ــه کسـ ــدیم از جملـ ــن نـ ابـ

ــرده اســت.(ن.ك.     ــع را ذکــر ک فّ ــن مق ــد، اب ــا ارســطو شــرکت کردن ــاري ارمینی ــاس و ی قاطیغوری
.)    454الفهرست، ص 

ــا  -3 ــدي ش ــیحی جن ــک مس ــویه پزش ــن ماس ــا اب نّ ــن  24پور(م. یوح ــل ب ــاگرد جبرئی ق.) ش
لّـم حنـین بـن اسـحاق بـود. وي مشـهورترین پزشـک زمـان خـود مـی باشـد کـه              بختیشوع و مع

ــدیم، ص    ــن ن ــل خــدمت کــرد. (ن.ك. اب کّ ــق و متو ــه هــارون، مــأمون  معتصــم، واث ــز 526ب ) نی
ــام)،ج  ی دمــه بــر تــاریخ علــم(از هــومر تــا خ ترجمــۀ غــالم حســین صــدري 1جــرج ســارتن، مق

.         664، ص 1ج 1353تهران، وزارت علوم و آموزش عالی، افشار،
ــانی،      -4 ــان یون ــحاي زب ب و از فص ــ ــمندان ط ــی از دانش ــحاق یک ــن اس ــین ب ــد حن ابوزی

ســریانی و عربــی بــه عنــوان متــرجم و ناقــل علــوم یونــانی، نــه تنهــا نقــش ارزنــده اي در شــکل 
گیــري نهضــت ترجمــه دارد؛ بلکــه ســهم مهمــی نیــز در پیــدایش علــوم اســالمی داشــته اســت.  

بیــت الحکمـه بـود. پســران او نیـز در همــین    وي مشـهورترین متـرجم نهضــت ترجمـه و رئـیس    
ــدیم، ص    ــن ن ــد.(ن.ك اب ــوم اســالمی کردن ــه عل ــپ 530و 524راه خــدمت مهمــی ب ــز فیلی )، نی

حمــد یارکتــابچی     تّـی، تــاریخ عــرب، ترجمــۀ ابوالقاســم پاینــده، تبریـز، کتــاب فروشــی حــاج م ح
.    562و نیز زیدان، ص 396و 395، صص 1344حقیقت، 
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ــواهر زا5 ــه از یونــانی و       . وي خ ــود ک ــاگردان او ب ــی از ش ــحاق و یک ــن اس ــین ب دة حن
.    سریانی به عربی ترجمه می کرد

ــه نقــل از   6 ــایی، ب ــأثیر مســلمانان در تمــدن و فرهنــگ اروپ .ن.ك. سراســتیوان رانســیمان، ت
.73حلبی، ص 

منابع و مآخذ 
ــن. 1 ــراهیم حسن،حسـ ــالم، ج1366(ابـ ــی اسـ ــاریخ سیاسـ ــه ابوالق2و 1) تـ ــم ، ترجمـ اسـ

پاینده، تهران، جاویدان
ــدالرحمن . 2 ــدون، عب ــن خل ــدون، ج )1369(اب ــن خل ــه اب ــروین 2مقدم ــد پ ــه محم ، ترجم

.گنابادي، تهران، علمی و فرهنگی 

) الفهرســت، ترجمــه محمــد رضــا تجــدد، تهــران، 1366. ابــن نــدیم، محمــد بــن اســحاق(3
.امیر کبیر

ــل(  . 4 ــر، خلی ــا و الج ــاخوري یوحن ــفه 1355الف ــاریخ فلس ــه  ) ت ــالمی، ترجم ــان اس در جه
.عبدالحمید آیتی، تهران، کتاب زمان

) تــاریخ پزشــکی ایــران و ســرزمین هــاي خالفــت شــرقی، ترجمــۀ 1371الگـود، ســیریل( . 5
.باهر فرقانی، تهران، امیر کبیر

ــی:( . 6 ــري، دیس ــد آرام،     )1355اولی ــه احم ــالم، ترجم ــالم اس ــه ع ــانی ب ــوم یون ــال عل انتق
.تهران، جاوید

ــی.7 تّ تــاریخ عــرب، ترجمــۀ ابوالقاســم پاینــده، تبریــز، کتــاب فروشــی  )1344(فیلیــپ،ح
حمد یارکتابچی  .حقیقتوحاج م

دن اسالمی، تهران، اساطیر، چ دوم1372. حلبی، علی اصغر(8 .) تاریخ تم

ــه      .9 ــغري)، ترجم ــف الص ــه االل ــیم( مقال ــطاطالیس حک ــا) ارس ــحاق(بی ت ــن اس ــین ب حن
.محمد مشکوه، تهران، بی نا

ــو حنیفــه)(    10 ــن داوود( اب ــد ب ــوري، احم ــۀ محمــود    1371. دین ــول، ترجم طّ ــار ال ) اخب
.مهدوي دامغانی، تهران
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.) کارنامه اسالم، تهران، امیر کبیر، چ پنجم1376. زرین کوب، عبدالحسین(11

.) تاریخ ایران بعد از اسالم، تهران، امیر کبیر1371زرین کوب، عبدالحسین(. 12

دن اسـالم، ترجمـه علـی جـوا      1372. زیدان، جرجـی( 13 هر کـالم، تهـران، امیـر    ) تـاریخ تمـ
.کبیر 

ــار14 ــام)،ج  1353(ن،جرجت. س ی ــا خ ــومر ت ــم(از ه ــاریخ عل ــر ت ــه ب دم ــالم 1) مق ــۀ غ ترجم
.حسین صدري افشار، تهران، وزارت علوم و آموزش عالی 

دن اســالمی تــا 1356. صــفا، ذبــیح اهللا(15 اواســط قــرن پــنجم ) تــاریخ علــوم عقلــی در تمــ
.، تهران، امیر کبیر1هجري،ج 

.، تهران، امیرکبیر1) تاریخ علم در ایران، ج1365فرشاد، مهدي(. 16

.تاریخ الحکما، به کوشش بهین دارائی، تهران، دانشگاه تهران )1371(. قفطی17

ــري(. 18 ــاس، هن ــا، ج اول،    1382لوک ــده م ــا س ــار ت ــرین روزگ ــن ت ــدن از که ــاریخ تم ) ت
.بدالحسین آذرنگ، تهران، سخنترجمه ع

ــین(  . 19 ــن الحس ــی ب ــن عل ــعودي، ابوالحس ــوهر،  1365مس ــادن الج ــذهب و مع ــروج ال ) م
.، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی و فرهنگی2ج

.قابل اسالم و ایران، تهران، صدرا)خدمات مت1366. مطهري، مرتضی (20

نیــک نــزد مســلمانان، نشــریه ) ســیر تحــول علــم مکا1372. میــر ســلیم، ســید مصــطفی(21
.3-13، صص2و 1تحقیقات اسالمی، سال هشتم، شماره 

ــین( . 22 ــید حس ــر، س ــران،    1350نص ــد آرام، ته ــه احم ــالم، ترجم ــدن در اس ــم و تم ) عل
.اندیشه

ید حســین(23 ) علــم در اســالم، بــه اهتمــام احمــد آرام، تهــران، ســروش،  1369. نصــر، ســ
1369.

ــو(  24 ــو، آلونس ــو کرل ــران،     ) 1349. نلین ــد آرام، ته ــه احم ــالمی، ترجم ــوم اس ــاریخ نج ت
.بهمن

.اسالمی، قم، نشر معارف، چ چهارم) فرهنگ و تمدن1384والیتی، علی اکبر(.25
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) البلــدان، تهــران، بنگــاه ترجمــه 1347. یعقــوبی، احمــد بــن ابــی یعقــوب( ابــن واضــح)(26
.و نشر کتاب
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