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 چکیده

های  و خاندان توجه خلفا، به فراگیری علوم و فنوناسالمی  ی نیاز جامعه. ترجمه بود، نزد مسلمانانتوجه  های قابل یکی از مهارت

این توجه . ترجمه بود از دالیل توجه مسلمانان به فنّ ...ارزانی کاغذ و، های بسیار وجود کتابخانه، مند به فرهنگ و دانش هعالق

عصر )گونه هدف این پژوهش، بررسی ترجمه در خالفت اسالمی  بدین. شد و سپس غربموجب انتقال میراث ملل به جهان اسالم 

الرشید و  ویژه در زمان هارون به –علمی   ها پیشرفت مسلمانان پس از سالهای غربی است.  و انتقال آن به سرزمین (اموی و عباسی

شدند.  رکود و رخوت علمی کم دچار خود، کم امادند. کرهای غربی منتقل  تدریج مبانی علمی خود را به سرزمین به -مون عباسیأم

چگونه ترجمه در که  پرسشاین پژوهش با پاسخگویی به این  ،علمیو رشد بیداری به  انمسلمان باتوجه به نیاز رسد نظر می حال به

رد. نگارنده قصد تبیین توانایی علمی مسلمانان در گذشته را دا ،های غربی شد خالفت اسالمی، موجب انتقال علوم به سرزمین

دست این نتیجه  به و مورد بررسی قرار دادای  کتابخانه ی مطالعه ی تحلیلی و شیوه -پژوهش توصیفیرا با روش  مزبور ی لهئمس

های مختلف به  نهضت ترجمه پا گرفت و بسیاری از کتب سرزمین، های مفتوحه ن و مردم سرزمیننا: در رویارویی میان مسلمایافت

گونه راه را برای رنسانس فرهنگی خود  بهره برد و بدین مسلمانانترجمه  تسوی دیگر غرب نیز از موهب از. دشعربی ترجمه 

 .گشود
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 مقدمه. 1

با ملل ، دن نداشتچندانی در علم و تم ی فتوح مسلمانان موجبات ارتباط هرچه بیشتر عرب را که سابقه

حمد به  ی سورهی  کسی است که با ترجمهنخستین  شایدسلمان فارسی . متمدن معاصر خود فراهم ساخت

 .نهاد قدم پیشزبان فارسی در ایجاد این ارتباط 

های رسمی شکل گرفت و  ن ترجمهنخستی ،و نجوم)شیمی(  آثاری در علم کیمیا ی در دوران اموی با ترجمه

های بزرگ ایرانی و  و خاندان وزیران، توجه خلفا. کمال و گستردگی خود رسید ی ه درجهدر عصر عباسی ب

های  جایگاه واالی حامالن و ناقالن علم در اسالم و سایر ملل و بخشش، مند به حفظ آثار گذشتگان خود هعالق

ر نقاط مختلف عالَم از بغداد تا ها د ها و دارالترجمه دارالعلم، ها کثرت کتابخانه، فراوان حاکمان و دوستداران علم

 .جغرافیا افزود و منطق، فلسفه، خصوص در الهیات ترجمه بهسیسیل به رونق دانش 

کـه پس از فـتوح ؛ چرا گرفت لم در این مقطع قراری تصاحب ع مسلمانان، مقدمه« نهضت ترجمه»بنابراین 

کـه در آن   شد  ای چندفرهنگی ایجاد جامعه النهرین برداشته شده و بین  و غرب  شرق  ، موانع میان اسـالمی

 تعاطیِ  پرداختند. در کنار این فضای و ترجمه می  تحقیق  های مختلف در کنار هم به دانـشوران از ادیان و فرقه

برای « الحکمه بیت»و «  شاپور جندی  دانشگاه»ی مانند یو نهادها  مـراکز  تـشکیلوجود و ها،  بین فرهنگ

ایـن تـحرک   به  ان و ایجاد نهضت ترجمه، حـیاتی بـوده است. همچنین برخی امکانات نیزگردآوردن متخصص

 134چینی در   اسیران  ی وسیله جـهان اسـالم به  در  ورود فناوری کاغذسازی  نمونه  ؛ برای عـلمی کمک کرد

: 1383)مالنظر،  ترجمه بودنهضت   اجـتماعی ـایجاد حرکت عـلمی در از عوامل بسیار مهم( یالدیم 751) .قـ..ه

45.) 

و اندلس کـه دیـن اسالم را   افریقا  هند و سواحل شمال مصر، ایران، چوندانشمندان کشورهای مختلف 

ها فرهنگ  ی آن و از مجموعه دادنـد  نـشر  ی اسالمی غهببه زبان عربی و ص  را  علمی خود آثار ،بودند  پذیرفته

با  انمسلمان  اختالط  اثر  این مـرکزیت بـر د.شجهان   علمی  یای اسالم مرکزوجـود آمـد. دنـ عظیم اسالمی به

  . یافت  زمین انتقال به مغرب  مسیحی  اقوام

 ،مسیحی، یهودی، دانشمندان مسلمان ی وسیله بهآثار  ی ها به ترجمه ارتباط غرب با شرق و دستیابی غربی

نگریست  که غرب با دیدی منصفانه به مسلمانان میمیالدی(  )سده هیجدهمویژه در عصر روشنگری  به ...ی وئابص

های برپایی رنسانس فرهنگی  سویی زمینهاز ،خودی  شده ها و توفیق دستیابی غرب به آثار گم ثیر آن ترجمهأو ت

 پرسشگونه این  بدین. های ملل شرق را فراهم آورد و ترجمه ها لیفأطبع و نشر ت ،ملل غربی و از سویی دیگر

 ؟های غربی شد چگونه ترجمه در خالفت اسالمی، موجب انتقال علوم به سرزمینشود:  ی مطرح میاساس

نهضت سویی موجب برپایی از، انتقال علوم بین شرق و غربکه رسد  نظر می مزبور به ی لهئتوجه به مس با

فلسفه شده و از  و تاریخ، جغرافیا، پزشکی، نتیجه گسترش علومی مانند کیمیاترجمه در بین مسلمانان و در

 .ه استشدر موجب برپایی رنسانس در اروپا مذکوانشمندان غربی به علوم دیگر سو با اقبال و توجه د

بوده  دانشمندانتوجه عالمان و مورد هموارهباتوجه به اینکه تبادل و تقابل بین ملل از موضوعاتی است که 

های  مردم سرزمین ارتباطنتیجه ها و در و تمدنها  فرهنگ نزدیکیکه انتقال علوم موجب  ییاست و از آنجا

 . یابد بنابراین لزوم پرداخت به چنین موضوعی ضرورت می، شود مختلف می
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کنش  همبر، فراتر از منطقه و زبـانی خـاص، بـرقراری نوعی ارتباط و  و اندیشه  فکر  واقعیت ترجمه عالوه بر گشودن»

ها  نهایت بالندگی فرهنگی تخصصی و در فکر در حوزهتـولید ادبیات و ت سازی بـرای ها و زمینه بین فرهنگ  فرهنگی

 (.80: 1388)ثالثی، « باشد می

است که به  یاسالمی و غربهای  سرزمینبررسی پیامدهای انتقال علوم بین ، حاضر ترین هدف پژوهش مهم

 .تحلیلی و اسنادی انجام یافته است -روش توصیفی

 

 الحيلحاظ لغوی و اصطجمه ازتر. 2

منظور از  (.21: 6ج ، 1375)طریحی،  معناى روشن کردن و توضیح دادن است مصدر فعل رباعى و به ،ترجمه

انتقال معنی کالم از زبانی به زبان دیگر و توجه کامل به معانی و مقاصد منظـور  ،ترجمه در اصطالح و در عرف

 1414)ابن منظور،  اند دهکردیگر منتقل ی  واژهه ب ای واژهحدی که گویی عین کالم را از  تا  ؛در اصـل متن است

 ی البته در ترجمه. رسد نقل عین کالم از زبانی به زبان دیگر میسر باشد نظر نمی چند بههر .(66: 12ج ، ق

آنچه مهم است حسن تصویر معانی و ذکر کامل اهداف و  ،لفظی یا مقید ی تفسیری یا آزاد برخالف ترجمه

دارد و در قالب جدید که از  اصلی را برمیمتنِ ، در این روش مترجم. بیان مطالب استهای مؤلف و تنها  رضف

ناپذیر  رعایت امانت و صداقت در ترجمه امری اجتناب. (183: 1382معرفت، ریزد ) می، دکن میحکایت مراد  معنیِ

 .است

فلسفی و کالمی نقش ، هیعلوم ال ی ویژه در زمینه ترجمه و نقل علوم و فنون از زبانی به زبان دیگر به

علوم و  از ها به پایداری برخی و در بعضی زمان، مؤثری در ایجاد ارتباط و نزدیکی فکری ملل و نحل داشته

 .فنون انجامیده است

 

 ترجمه پیش از اسالم. 3

ی که دارای فرهنگ و تمدن غنی بوده و خواستار پیشرفت و های ملتخصوص  ترجمه در میان ملل قدیم به

در عصر ساسانی و در دوران حکومت . توجه بوده است همواره مورد، اند علوم در سرزمین خود بوده گسترش

. فلسفی یونانیان را طلب کرد های کتابوی کسانی را به بالد یونان فرستاد و م(  272. )دبن اردشیر  شاپور

چنان ارزشمند  نظر شاه آن ده درترجمه ش های  کتاب. برگردانند پهلویرا به زبان  ها کتابگاه دستور داد  آن

ابوالفدا، ) نهاد و در آنجا علما به بازنویسی و خواندن آن مشغول شدند پایتخت خود ی ها را در خزانه بود که آن

 .(50: 1ج  ،ق 1325
 شدن هفت عالم یونانی که از ستم ژوستی نیین با پناهنده م( 578 - 531.)حـکدر عهد خسرو انوشیروان 

(Justinian) موجبات تألیف و ترجمه آثار علمی ، و اقامت ایشان در دربار ساسانی، امپراتور روم گریخته بودند

شک آنان در نقل علوم یونانی  چند اقامت دانشمندان یاد شده طوالنی نبود بیهر. دشیونانی به پهلوی فراهم 

به احتمال . اند داشته یتوجه تأثیر قابل، (242: الندیم، بی تا ابن) مند بود هن بسیار بدان عالقکه انوشیروا)فلسفه( 

 .اند شاپور نیز داشته هایی با دانشمندان جندی قوی عالمان یونانی در اثر این اقامت مالقات

هندیان را  دانشاز علما و دانشمندان درخواست کرد ، انوشیروان عالوه بر دستور نقل علوم یونانی به پهلوی

دستور  به. از جمله این آثار است )کلیله و دمنه(کتاب پنجه تنترا . رجمه کنندت پهلویبه ، نسکریتنیز از زبان س

. پرداختند بیماران و تعلیم پزشکان می ی شاپور بنا شد و اطبا در آن به معالجه جندی بیمارستانی در ،شاه
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: 1371میه لی،   ؛121 ـ 120: 1310پیرنیا،  ؛146: الندیم، بی تا ابنبیمارستان )وجود اطبایی از هند و یونان در این 

 .ارتباط ملل قدیم و کاربرد زبان در انتقال علوم و فنون است دهندۀ خوبی نشان به (151

بودن از  ها و دور عرب در علوم و فنون و آشنایی اندک ایشان با علوم سایر ملت ی پیشینه فقدانبه دلیل 

و ورود به ایران با فرهنگ و تمدنی  حب به هنگام فتوعر ،(237: 1ج  تا، ابن خلدون، بی) داری لکسیاست و آداب مُ

به . اندوزی بود تأثیر آن قرار گرفت و آنچه بر آن افزود توجه اسالم به علم و دانش و بسیار تحت، رو هبرتر روب

در فراگیری خط و زبان )ص(  صحابی معروف و کاتب رسول ،بن ثابت به زید)ص(  رسـد توصیه پیامبر نظـر مـی

دلیل بسیار تواند  می (95: 3ج  زرکلی، بی تا،؛ 222: 2ج  ابن اثیر، بی تا،؛ 115: 2ج  ،ق 1330ابن سعد، ) و عبرانیسریانی 

 .دیگر باشد های ملتویژه آموختن خط و زبان  خوبی در رویکرد مسلمانان به علوم بیگانه و به

 

 قرآن و نقش سلمان فارسي ی نخستین ترجمه. 4

: ق 1384سیوطی، ) اند نسبت داده )ص( سلمان صحابه پیامبربه را  )سوره حمد( فارسی به قرآن ی نخستین ترجمه

و  (ق 23ـ  13) بن خطاب دوران خلیفه دوم عمر فتوححضور سلمان در  ی اگر گزارش طبری را درباره .(14

 1413طبری، ) دشمنجر که به واکنش مثبت ایشان در برابر عرب ، سخنرانی وی به زبان فارسی را برای ایرانیان

نماینده و سفیر سوی های گفتگو از توان نخستین تالش برای ایجاد زمینه آن را می، بپذیریم (316و  245: 2ج  ،ق

 .با ایرانیان دانست ن()سلما مسلمـانـان

ری جَطبری از هالل هَ. فرستاد عنوان مترجم می همراه سپاهیان خود افرادی را نیز به فتوحهنگام  خلیفه به

 .(245: 2ج ق،  1413همان، ) یاد کرده است فتوحب در اعراوان مترجم عن به

 

 ترجمه در دوران اموی. 5

عنوان طبیب و محاسب  تحت)رومیان( جواری شام با امپراتوری روم شرقی در عصر امویان و نفوذ مسیحیان  هم

شرقی را فراهم آورد و آنچه این  های برخورد آرای مسلمانان با روم زمینه (223: 2ج  ، ق 1379یعقوبی، ) مالیاتی

، ق 1406سیوطی، ) معاویه به آداب و رسوم شاهی و تجمالت و شکوه دربار خود بود ی ارتباط را بیشتر کرد عالقه

 .(106: بی تاابن طقطقی،  ؛8: 2ج 
بن  خالدبن یزید، اند از نخستین کسانی که نام برده)شیمی( علم کیمیا  رعرب د آثار ملل غیر ی در ترجمه

پس از آن بود  .(505: ابن الندیم، بی تا) استو یا استفان قدیم از دانشمندان مکتب اسکندریه  ق( 85. )دمعاویه 

که ماسرجویه حکیم کتاب هارون بن اعین را از سریانی به عربی ترجمه کرد و با افزودن دو مقاله به مقاالت 

 .(553ـ  552: 3ج ، 1372یدان، ز) مقاله رساند سی و دوکتاب یاد شده تعداد آن را به 

خلیفه مقتدر اموی ادامه  ق( 85ـ  65)نفوذ زبان پهلوی در دیوانساالری عرب تا زمان عبدالملک بن مروان 

 ها دیوانتبدیل . شد ایرانیان اداره می ی وسیله و به، عراق به زبان پهلوی نوشته های دیوانداشت و تا آن هنگام 

 29: ق 1408جهشیاری، ) به انجام رساندنام صالح بن عبدالرحمان سیستانی  ایرانی به نیز یکرا از پهلوی به عربی 

فارسی در دیوانساالری مسلمانان از تأثیر و نفوذ  ی های فراوان با ریشه وجود واژه .(338: تا ابن الندیم، بی ؛30ـ 

 .(Hinz, 1970, p. 54؛68، 63، 62، 59، 58، 57، 55، 54: بی تاخوارزمی، ) داردنشان زبان ایرانیان در میان عرب 
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کردند از روش و سیاست آنان پیروی  و سعی می مند بودند هامویان به سرگذشت شاهان قدیم ایران عالق

در زمان حکومت خود دستور داد کتابی تاریخی از زبان فارسی  ق( 125 ـ 105)هشام بن عبدالملک . ندکن

سیاسی شاهان  های روش ی این کتاب دارای فصولی درباره. کنندمربوط به دوران ساسانی را به عربی ترجمه 

 .(119ـ  118: 2535خاورشناسان، ) ساسانی بود

ترین  از بزرگ آباد کنونی(فیروز، )گوراز اهالی جور فارس  ق( 145یا  142. )مقتـبن مقفع  هللابومحمد عبدا

، نامه آیین :رجمه کرد که از آن جمله استمترجمان ایرانی بود که چندین کتاب را از زبان پهلوی به عربی ت

الدره الیتیمه فی طاعه الملوک در آداب ، )کلیله و دمنه(پنجه تنترا ، تاج در سیرت انوشیروان، مزدک، نامه خدای

وی همچنین نامه معروف تنسر هیربد هیربدان به  .(118: تا ابن الندیم، بی) ادب الکبیر و ادب الصغیر، نگاری نامه

: 1ج االسالم،  امین، ضحی ؛7: ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان) طبرستان ترجمه کرد ی بابکان را برای شاهزادهاردشیر 

های کلمات گسترده آن را از بدویان بنی  ها و دشواری و زیبایی، ابن مقفع عربی را بسیار خوب آموخته .(185

ابوحیان ) کرد متن انتخاب می های بسیار مناسبِ ژهوا، و در ترجمه، گرفتهدان خود فرا هالل و یا از دوستان عربی

وی همچنین نخستین کتاب منطق را در اوایل قرن دوم هجری از پهلوی به عربی  .(654: 1ج ، م 1939توحیدی، 

ابن . دش، ترجمه کرد که رواج این منطق ایرانی یکی از دالیل برآمدن معتزله که پیرو عقل و منطق بودند

انشا و ترسل او  ی ترجمه عربی به مقامی رسید که در نثر تازی سابقه نداشت و شیوهمقفع در فن انشا و 

هایی در فن حکمت عملی و تعلیم و تربیت به  وی کتاب. دگردیدانان عرب  سرمشق زبان« اسلوب ابن المقفع»

حمزه، ) دشن ویژه پرورش کودکان نیز ترجمه کرد که یکی از منابع اساسی برای تعلیم و تربیت کودکان مسلما

 .(65: م 1937
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ترین دوران ترجمه و نقل علوم مختلف به زبان  را باید درخشان ق( 232ـ  132)ویژه دوران اول  عصر عباسی به

ای کهن در علم و دانش  قهکه دارای ساب (432: 6ج ، م 1979ابن اثیر، ) عباس به ایرانیان رویکرد بنی. عربی دانست

ترین دالیل پیشرفت دانش و  از مهم (48 0ـ  479: تا ابن خلدون، بی) علوم عقلی سایر ملل بودند ی جمهو تر

 .ترجمه در این عصر است خصوص فنّ به

نهاده )دخیله( های ترجمه از علوم بیگانه  نخستین پایهق(  158 ـ 136.)حکـرسیدن منصور عباسی  خالفت با به

برای ، دانست می پهلوییونانی و ، سریانی، شاپور که عربی بای جندیجورجیس بن بختیشوع رییس اط. شد

ابن ابی ) علم طب پرداخت ی درهای کتاب ی معالجه خلیفه نزد وی آمد و در بغداد ماندگار شد و به ترجمه

که  های مختلفی انتقال علوم و دانش ی منزله توان به آمدن جورجیس به بغداد را می. (124: 1ج ، م 1965اصیبعه، 

مند بود  شناسی هم عالقه به نجوم و ستاره ،منصور عالوه بر طب. شمار آورد به، شد شاپور تدریس می در جندی

خاندان نوبخت را که در این علم توانایی بسیار  ،رو این از ،داد و هیچ کاری را بدون مشورت با منجمان انجام نمی

علم نجوم به عربی  ی ی در زمینههای کتاببود که یکی از پسران نوبخت ابوسهل . به خدمت گرفت، داشتند

 .(61: 6ج ، تا بیابوالفرج اصفهانی، ) ترجمه کرد و مطالبی نیز بدان افزود

رحال عالمان و  عنوان کانون تجمع و شدّ ری این شهر را بهجه 145منصور با بنای شهر بغداد در سال 

و  117: 8ج  و 59: 4ج ، 209ـ  201: 2ج  و 128و  72: 1ج ، تا بیخطیب بغدادی،  ابن) دانشمندان جهان مطرح ساخت

443). 
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 الحکمه( )بیتگذار مرکز ترجمه عظیم بغداد  باید پایهرا ، ـاند عباس گفته که وی را حکیم آلـ الرشید هارون

ا الحکمه رونق فراوان یافت و خلیفه ب بیت ق( 218ـ  198)در زمان مأمون  .(118: الندیم، بی تا ابن) دانست

آثار زیادی از یونانی و سریانی به عربی را  ی یهودی و صابئی افتخار ترجمه، گرفتن مترجمان مسیحی خدمت به

عملکرد چنین مرکزی به این گستردگی مورد  ی شیوههرچند  .(120: همان) به دوران خویش اختصاص داد

 .(المعارف بزرگ اسالمی ةدایر «الحکمه بیت»ک: .ر) نظر محققان است اختالف

مند به علم و دانش چون  هایرانی عالق های خاندانتوجه فراوان خلفای عباسی و وزیران ایرانی آنان و نیز 

ها و  خاندان نوبخت و پرداخت عطایای گزاف به مترجمان موجب کثرت ترجمه، بنی موسی خوارزمی، برمکیان

به  م 856 ق/ 242ه حنین بن اسحاق در تا آنجاک ،دشای از موارد عدم رعایت اسلوب ترجمه  در پاره ،نتیجهدر

این اثر و . زددست های سریانی و یونانی به عربی در آثار جالینوس  ترجمه ی ای انتقادی درباره تدوین رساله

 گرفتها قرار توجه غربیو مورد منتشر ساخت .م 1925سال  در الیپزیک به ،برگ اشتراسر را ترجمه آلمانی آن
 .(166: 1371میه لی، )

شاپور کتاب  یا منگه از اطبای جندی )کانگا(کنکه . شاهد ترجمه آثار هندی به عربی نیز بود ،عباسی عصر

شاپور  درسی جندی بکتها از  این کتاب تا مدت. السموم را برای یحیی برمکی از هندی به پهلوی ترجمه کرد

ه عربی اری را از زبان هندی بابن دهن هندی هم که سرپرستی بیمارستان برامکه در بغداد را داشت آث. بود

 .(230: 1ج ، م 1965ابن ابی اصیبعه، ) ترجمه کرد

ابن ) به عربی ترجمه شد که از آن جمله است الفالحه النبطیه )کلدانی(در این عصر آثاری نیز از زبان نبطی 

ه به تمدن بابلی البته کتاب یاد شده تنها سودی که برای مسلمانان داشت آن بود ک .(95ـ  94: م 1903قفطی، 

ها پیش از برآمدن عرب اشاره کرده و تأثیری در تکامل فرهنگ عقالنی و انتشار آن در میان مسلمانان  قرن

 .(271: 1342دلیسی، ) نداشت

کار ترجمه و نفوذ ایرانیان در این امر چنان بود که جاحظ از قول اسدبن جانی طبیب مسلمان بغدادی نقل 

 .(58: 1ج ، تا بیجاحظ، ) «شاپور سخن بگویم واهم باید به زبان مردم جندیاگر رواج کار خ: »می کند

، طب :چون یعلوم مختلف برد که در مترجم مسیحی نام می 63شیخو در علما النصرانیه فی االسالم از 

و آرامی  ،مهم آنکه در این امر مسیحیان بیشتر به زبان اصلی خود ی هایی داشته و نکته فلسفه و منطق ترجمه

شیخو، ) نمودند ها را به ترجمه آثار یونانی و سریانی به عربی تشویق می ولی خلفا آن ،دادند سریانی اهمیت می

 .(21: م 1983
د؛ گردیشعر و ادب یونان توجه چندانی مبذول ن، نکته مهم در ترجمه یونانی به عربی آن است که به تاریخ

و هندوان تعداد زیادی به عربی ترجمه  )سیرالملوک(ان و شاهنامه ویژه تاریخ شاه عوض از آثار ایرانیان بهولی در

نجوم و منطق و فقدان مترجمان یونانی ، طب، توان رغبت مسلمانان به فلسفه یکی از دالیل این امر را می. دش

عدم  رسد ذکر بتان و خدایان یونانی در آثار آن ملت نیز دلیل دیگری بر نظر می به. در بین ناقالن علوم دانست

توان وجود بتان و خدایان در  هرچند نمی .(35: 2ج ، م 1936زیدان، ) توجه به تألیفات یونانی به زبان عربی باشد

 .آثار هندی را انکار کرد

ای به ترجمه تألیفات از زبان  توجه ویژه ،ویژه سامانیان مستقل ایرانی به های مستقل و نیمه با برآمدن دولت

دربار خود را به کانون علما و فضال  ،های فراوان شاهان سامانی با دادن صله. ت گرفتعربی به زبان فارسی صور
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 ابوعلی محمد ی وسیله توان به ترجمه تاریخ طبری به در این زمینه می. (264: بی تامقدسی، ) تبدیل کرده بودند

 .(2: 1337بلعمی، ) از عربی به پارسی اشاره کرد ،بن محمد بلعمی از وزرای آل سامان

ای برای تحقیق به  و مواد تازه سبب شدنگاری  در فن تاریخرا بیگانه تغییر شگرفی  های زبانترجمه به 

 .(5: 1337بلعمی، ) دست علمای تاریخ افتاد

ترجمه و نقل  فلسفی و ادبی اقوام مختلف را به زبان عربی ـ مسلمانان قسمت اعظم آثار علمی ترتیب، بدین

 .کردند
از یونانیان استفاده  ، منطق و نجومهر ملتی را از آن ملت گرفتند. فلسفه، طب و هندسه، موسیقیبهترین معلومات »

حال بزرگان را اقتباس کردند و از هندیان  نمودند و از ایرانیان تاریخ، موسیقی، ستاره شناسی، ادبیات، پند و اندرز و شرح

ها کشاورزی، باغبانی، سحر و  ختند. از کلدونیان و نبطیشناسی آمو طب، هندسه، حساب، نجوم، موسیقی، داستان و گیاه

ها و  ها علوم آشوریان و بابلی گرفتند و شیمی و تشریح از مصریان به آنان رسید و در واقع عربشناسی فرا طلسم و ستاره

وم و صنایع و آداب مصریان و ایرانیان و هندیان و یونانیان را گرفته و از خود چیزهایی بر آن افزودند و از مجموع آن عل

 (581: 1372زیدان، « ).اسالم را پدید آوردند مدنت
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های  و جنگ یه()صقلّو اقامت ایشان در آن دیار و پس از آن تسلط بر سیسیل  )اندلس(ورود مسلمانان به اسپانیا 

. یدانجام، ه مسلمانان حامل آن بودندک ی بود که به انتقال میراث علمی و فرهنگیعوامل دیگرصلیبی از 

متفاوت را فراهم  های فرهنگجواری مسلمانان و مسیحیان در مناطق یاد شده موجبات ارتباط و رویارویی  هم

از مریم  )ع( و اقرار به والدت مسیح )ع( انکار الوهیت مسیح، عقاید مسلمانان در مورد اعتقاد به خدای یگانه. آورد

لزوم فراگیری ، سوی دیگر منسوخ شمردن آن دو کتابعنوان کالم الهی و از رات و انجیل بهپذیرش تو، )س( عذرا

سوی قرآن و ازی  سو به ترجمه غربیان از یک ،رو این از. خصوص عربی را ایجاب نمود بهزبان ملل مسلمان و 

ابن ، )حی بن یقظان(ن طفیل اب، ابن سینا، آثاری از ابن رشد ؛دندآوردیگر به ترجمه سایر تألیفات مسلمانان روی 

ترجمه  ی البته در زمینه. ها نهاد حزم اندلسی به زبان التین ترجمه شد و تأثیر فراوانی در افکار و آثار غربی

گویی بود ولی با آغاز عصر  همراه با بغض و خرافه تألیفات ،های نخست در سده )ص( قرآن و زندگانی پیامبر

له دامن زد ئه اسالم نگریست و آنچه به این مسوپا با دیدی دیگر و منصفانه بار )سده هیجدهم میالدی(روشنگری 

 .(4: 1374؛ حدیدی، 49: 1382دان، ) مخالفت اندیشمندان غربی و اعتراض ایشان به کلیسا بود

حکـم . مند بودند و اهل دانش را گرامـی مـی داشتنـد هم و دانش عالقس نیـز به عللدان انحاکمان مسلم

این  های کتاب. نظیر بود در دوران حکومت خود خزانه کتبی فراهم آورد که تا قبل از او بی ق( 350ـ  300)

با مبالغ بسیار گزاف نیز  ها کتابحکم از خرید . ورق بود 20مل افهرست و هر فهرستی ش 44کتابخانه دارای 

 .(386ـ  385: 1ج ، ق 1388مقری تلمسانی، ) گردان نبود روی

  دانشم طلیطله در اندلس و پالرمو در سیسیل با اقبال و رویکرد فراوان به علوم و دارالترجمه عظی

مسلمانان و ترجمه آنان موجبات انتقال میراث فرهنگی مسلمانان از طریق سیسیل و ایتالیا به غرب را فراهم 

 أثیر ابن سینا بودت عربی اهتمام داشت و بسیار تحت ی ویژه در دوران فردریک دوم که خود به فلسفه به ؛دکر
 .(103ـ  101: تا بیاحمد، )
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. د و رواج یافتشغربی علم و فلسفه یونانی دوباره در اروپا مطلوب  های زبانبا ترجمه آثار عربی به 

: 1352مینوی، ) بلکه مبلغی نیز بر آن افزوده بودند ،مسلمانان آن میراث یونانی را تنها حفظ و نقل نکرده بودند

ابن هیثم دانشمند و فیزیکدان نامبردار ایرانی در تدوین آثار خود از میراث علمی عظیمی  نمونه،عنوان  به .(116

دانشمندان برجسته شرح و بسط داده شده  ی وسیله های کهن به جهان اسالم راه یافته بود و به که از تمدن

آثار این علی بطلمیوس و ارزیابی ولی با تدوین اثری چون الشکوک  ،(129: 3ج ، تا بیبخیت، ) استفاده کرد، بود

بن ا) گرفتفت و مورد تحسین خاورشناسان قراراشتباهات و معانی متضاد در آثار او را یادانشمند بزرگ یونانی 

 .(سه: و مقدمه صبره 35: م 1979هیثم، 
ب مرکزیت مسلمانان انقالبی در آن نظریات پدید آورده و نظر ارسطو در با، با ترجمه آثار جغرافیایی یونان

ها با نظرات علمی ایشان و  غربی، تألیفات جغرافیایی مسلمانان ی رجمهبا ت. زمین را با دالیل علمی رد کردند

از آثار ارزشمند در این زمینه . زنـدگـانـی اجتمـاعـی و فـرهنگی مسلمـانان آشنا شدند شیوۀ آداب و رسوم و

. کوشش دخویه با ترجمه فرانسه چاپ شده است دها بهکه بع است( ق 250. )دبه ذن خردابمسالک و ممالک ا

: ق 1390فروخ، ) این کتاب حاوی تقسیمات مملکتی و طول مسافت میان شهرها و فواید تاریخی بسیار است

 .(199ـ  198

ستر دوم از نتایج در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی به فرمان پاپ سیلو شرقی های زبان های بنیاد کرسی

و پس از آن بود  (بعد به 151: 1ج ، م 1964،  عقیقی) سوی مسلمانان و تأثیر این مهم بر غربیان بودوم ازانتقال عل

)بیشتر ملل های شرقی که به تحقیق و تفحص در منابع شرق  و مجموعهت مجال، ها چاپخانه، ها که کتابخانه

 .(بعد به 155: 1ج ، همان) پرداختند تأسیس شد می مسلمان(

این مرکز بزرگ علمی در سایه توجه حاکمان . اید از دارالعلم حاکمی در مصر هم یاد کرددر خاتمه ب

و دانشمندان و عالمانی بزرگ به پژوهش و مطالعه و بحث و  ها کتابدوستدار علم فاطمی در قاهره با انبوه 

؛ 489ـ  488: 1ج ، ق 1384 ؛ سیوطی،4: بی تا؛ مسبحی، 52: 1919ابن میسر، ) ندان اختصاص یافته بودمناظره اندیشم

 .(175: 2ج ، تا بیمقریزی، 
کتاب  4000مستشرق و ترجمه  1700وجود  ،با استناد به قول نجیب العقیقی در المستشرقون ،مجموعدر

غرب تأثیر  درویژه مسلمان(  )به شک در انتقال علوم و فنون ملل شرق بی ،های متنوع با عناوین مختلف در رشته

 .(3و  2: 1، ج 1964ک: عقیقی، ر.) سویه دانست که این تأثیر را نباید یکداشته  ییسزا هب

آثار ترجمه شده از یافتن غرب به اصل یونانی برخی  است که پس از آگاهی و دست نکته قابل اهمیتاین  

باید پا زد اما ن های مسلمانان پشت اروپا به ترجمه، با اصل یافت شده آنسوی مسلمانان و عدم تطبیق کامل از

علمای پیشین و  دانشدر این زمینه این تصور ناروا را مطرح ساخت که مسلمانان تنها موجب رواج و انتقال 

 کمی نیست جایگاهخود  ی نوبه هرچند این نقش نیز به. دندش، رفت ها از دست می که بدون دخالت آن یدانش
 .(169: 1371میه لی، ک: ر.)

 

 علوم و انتقال ترجمهپیامدهای . 8

که در ذیل به  غرب داشت ایرجمه علوم توسط مسلمانان در شرق و غرب جهان اسالم پیامدهای مختلفی برت

 :شود ها اشاره می آن
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پس از سقوط  :به شکل حکومتی ییاز شکل فئودالی و کلیسا غربی ین دادرسییتغییر قوانین و آ .8،1

فردریک دوم  .کردند اخذقوانین اسالمی از خی و بر انون مجازات را از قوانین بیزانسپادشاهان ق ،فئودالیسم

ان روابط ای با مسلمان قدری از قوانین مجازات اسالمی بهره گرفت و به اندازه بهامپراتور آلمان  (.م 1250-1211)

لویی دوازدهم در سال  .(25 :1325آرنولد، ) دوستانه برقرار کرد که مورد خشم پاپ گریگوری نهم قرار گرفت

هانری دوم همچنین  .و به اجرا گذاشتکرد ن مالیات بر امالک اسالمی را در فرانسه تصویب قانو .م 1146

 (.239 :1384، ماله) همین سیاست را به اجرا گذاشت .م 1166پادشاه انگلستان در سال 

ترین عوامل انتقال و  یکی از مهم مراکزاین  ،اسالمی بود مراکز علمی و مدارستأسیس پیامد بعدی  .2،8

علم و فلسفه یونان که در حوزه اسالمی احیا شده و پرورش یافته  .ندوذ علم و فلسفه اسالمی به اروپا بودنف

سهم تأثیرات مراکز علمی اسالمی در »به اروپا برده شد و در ساخت تمدن جدید اروپا اثر گذاشت.  ،بود

)لوبون،  «تردید است.  قابلعد غیرب گیری مراکز آموزشی اروپا و جنبش بیداری اروپا از قرن سیزدهم به شکل

       یونانی» است که از قرن دوازدهم فرهنگ و تمدن بر این باور (Iacque Le Goff) ژاک لوگف (.735: 1334

ابریشم و سایر کاالهای کمیاب در اروپا از   ـ صورت منابع و مآخذ خطی همراه مواد اولیه مثل ادویه به« عربی ـ

 (.134: 1985)« اروپا شد. اردیزانس و قرطبه ودمشق از طریق ب و بغداد

ب اسالمی که از التین کت ی های اروپا در قرون وسطی و پس از آن از میان ترجمه ب درسی دانشگاهکت

ها یا تألیف خود دانشمندان اسالمی بود و یا ترجمه از  شد. این کتاب انتخاب می ،قرن دوازدهم شروع شده بود

  .بود هندی ایرانی و  زبان یونانی ـ
و مدار علوم ما فقط علوم مسلمین بود و در ، ها دایر ششصد سال روی همین ترجمه یا های اروپا پانصد تمام دانشگاه»

توان گفت که تا زمان حال نیز جاری مانده است. در فرانسه آثار ابوعلی سینا تا قرن نوزدهم  ها مثل طب می بعضی رشته

 ( 735: 1334)لوبون،  «ها نوشتند. بر آن مورد استفاده قرار گرفت و شروحی

 نک. راجر بیشد شمرده نمیمستند  ،هایی که مأخوذ از مصنفین عرب نبود قول تا قرن پانزدهم نقلهمچنین 

(Roger Bacon)، لئونارد دوپز (Leonard de Pise) ،آرنود (Arnoud)، ویالنوو (Villeneuve)، رایمون لولی 

(Reymand Iuff) ،اکنسن توماس د (Saint Thomas d'Hquinas)آلبرت کبیر ، (Albert the oreat)  و آلفونس

 .(735 :1334، نولوب) ثیر اقوال آنانأت تحتعرب بودند و یا  ییا شاگرد علما (Alphonse X fe sage) دهم

وع سو و تن های دانشمندان اسالمی به اروپا از یک سرازیر شدن سیل عظیم تألیفات و ترجمهترتیب،  بدین

تحول بزرگی در رشد افکار دانشجویان  ،ف از سوی دیگرتلهای مخ آن کتب به نسبت موضوعات خاص و رشته

 ها ایجاد کرده بود. آن سرزمین و دگرگونی نظام آموزش دانشگاه

افکار و آثار  ی ازبسیارفلسفی اسالمی به اروپا سرازیر شد.  ـ منابع علمی ه،پس از نهضت ترجم .3،8

 یزمین راه یافت و علما کندی و ابن سینا و متفکران دیگر شرقی به مغرب ،المی چون فارابیدانشمندان اس

ریزی بخش روشنفکری و تاریخ عصر جدید اروپا موفق  فلسفی مسلمانان در پی گیری از منابع مسیحی با بهره

 شدند.

 (744 /2: 1366حتی، ) به التین ترجمه شد .م 1150که در سال « یبنوع الحیاه»نام  بهابن جبرول کتاب 

مسلمان تصور  یمیغلط مؤلف آن را حک ثر شده بود که دانشمندان اروپا گاهی بهأچنان از حکمت اسالمی مت آن

قدری زیاد بود که بسیاری از عقاید  ه. تأثیر این کتاب در فلسفة قرون وسطی ب(117 :1362کوب،  زرین) کردند می

ترین فیلسوف یهودی  ابن میمون که بزرگ .(733 /2: 1366حتی، )د بون از آن مایه گرفته اکسیسمدرسة فران
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فراوان برده بود. فلسفة  ی رشد بهره سینا و ابن ابن ،اسپانیا در تمام دوران اسالمی اسپانیا بود، از آثار فارابی

متز، ) راه افتاد بسیار مؤثر بود قرون وسطی که توسط توماس آکونیاس به یتیسر نهضت اسکوالمیمون د ابن

1362 :1/ 232). 
تیک یا آشتی میان فلسفه سگیری نهضت اسکوال یکی از نتایج مهم انتقال فلسفة اسالمی به اروپا شکل .4،8

مجریان  ،بود. بنابراین دهکرایجاد  مسیحی ی هر سر راه فالسفبزیرا این تلفیق مشکل بزرگی  و مسیحیت بود.

بین  به هماهنگی رشد پیروی کردند و موفق سینا و ابن ابن ،فارابی ،کندی های ابن تیک از روشسنهضت اسکوال

  شدند.دین و فلسفه 
کند که آثارش منبعی مهمی برای استفادۀ دانشجویان و محققان  قول می آلبرت کبیر بقدری از متفکران اسالمی نقل»

ابوعلی سینا  یمیان به آرا در فحهص الل تمام آثارش تقریباً یکخفلسفة اسالمی شده بود. آلبرت در زمین و اطالع بر مغرب

نام  حدی گسترش یافت که مکتبی به دهد. نفوذ علمی و فلسفی ابوعلی سینا در اروپای قرون وسطی به می عاشاره و ارجا

 (3 /1: 1352کربن، ) «.وجود آمد هب« سینا گری ابن»

ردار بود و تمام تألیفات او بسیاری برخو محبوبیتاسالمی که در اروپای قرون وسطی از  ی فالسفهدیگر از  

در اروپا شد و تا « رشدگری مکتب ابن»سینا صاحب  رشد است. وی بعد از ابن ابن ،به زبان التین ترجمه شده

 .(13 /1: 1352کربن، داد )الشعاع قرار  سینا را تحت حدود زیادی مکتب ابن

نوشته علی بن عباس « اعهالصن املک»، کتاب قسطنطین آفریقاییپیامد بعدی در پزشکی است.  .5،8

همچنین در این  .(1/535: 1373، لوکاس) از این طریق با علم طب آشنا شدند ییانمجوسی را ترجمه کرد و اروپا

های  کرمونا است که کتابدو ترین شخصیت علمی آن جرار اندلس و معروف طلیطله در  دارالترجمةزمینه 

مردم قرون وسطی »به عبارت دیگر،  سینا را ترجمه کرد. نالمنصوری رازی و قانون اب مانندپزشکی اسالمی 

نام فرج بن سلیم  کرومونا، قسطنطین و یک طبیب یهودی بهدون ومعلومات مربوط به طب اسالمی را مدی

 رازی را ترجمه کرد« الحاوی»بار کتاب برای نخستین 1279سلیم در فرج بن  (214 :1364، براون) «.هستند

سینا بارها در اروپا به زبان التین و گاهی به زبان عبری  این کتاب و کتاب قانون ابن .(2/170 :1386، هونکه)

فرانسه و ایتالیا این دو کتاب در  یها ترجمه شد و این روند تا پایان قرن هفدهم ادامه داشت. غیر از دانشگاه

 .چاپ شدت و وین نیز تدریس و بارها تجدیدهای فرانکفور دانشگاه

 

 نتیجه. 9

، دکرهای مفتوح وارد  و سایر ملل سرزمین یاننخست صدمات فراوانی به ایران ی عرب در وهله فتوحچند هر

رومیان و قبطیان که دارای سوابق کهن در علم و دانش و فرهنگ بودند و ، آشنایی مسلمانان با ایرانیان

حفظ آثار  تالش ایرانیان براییژه و به فراگیری زبان طرف مقابل و به باعرامندی بسیاری از ایرانیان و  عالقه

نقش بسیار مؤثری در گسترش علوم و ، سوی آنانباسی ازخود و کسب جایگاهی ارجمند در دولت ع ی گذشته

 .ترجمه داشته است خصوص فنّ ون و بهفن

خواجه  و خیام ،سینا ابن ،رازی ،بیرونی ،ایرانی همچون فارابی یو علما ،جمله کندیدانشمندان اسالمی از

 یعلما گونه، بدین. نوشتندها  آن الدین طوسی ضمن فراگیری علوم و فلسفه یونانی تحلیل و تفسیر برصیرن

سو به  های سوم تا پنجم از یک طی قرنویژه در ایران(  )بهخلفا و سالطین از اسالمی تحت حمایت برخی 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  اشده ر آوری منابع و مأخذ همت گماشتند و از جهت دیگر اطالعات گردآوری جمع



 11/  1396و زمستان  زیی، پا2، شمارة 9شناسي، سال  مطالعات باستان

جهان اسالم با تکیه بر مبانی قرآنی و  ،ترتیب این شته افزودند. بهنظرات جدیدی را نیز به علوم گذ ند و نقطهددا

موجب ایجاد  سوی دیگرازو ها  سرزمینو دیگر ییونان ی هعلوم و فلسفی احیا سویی موجباز ،احادیث نبوی

 مبانی فرهنگ و تمدن خود شد.

 ،)ملل مسلمان(نایی هرچه بیشتر غرب در عصر روشنگری و یافتن دیدی آگاهانه و منصفانه به شرق با آش

د و از آن برای ایجاد شهای دیگر برخوردار  و ملت یونانغرب نیز از مواهب ترجمه و انتقال میراث فرهنگی 

با حمایت ها  اروپایی های صلیبی، ویژه پس از جنگ به .های رنسانس فرهنگی خویش بسیار بهره برد پایه

منابع و آثار به کردند، موفق شدند  می وشدآمد کار و   ی اسالمیخلفا و که در دربار سالطین هایی یهودی

 ریزی کنند. بنای رنسانس را پی سنگ گونه، بدین ودست یابند ارزشمند علمی دانشمندان مسلمانان 

 

 منابع
 ،، ترجمه مصطفی علم، تهرانلل اسالمی مدیون استمنچه مغرب زمین به یراث اسالم یا آم (،1325آرنولد، توماس واکر، )

 .مهر

 الحیاه.حقیق نزار رضا، بیروت، مکتبه دار، شرح و ت عیون االنبا فی طبقات االطبا (،م 1965) ابن ابی اصیبعه،

 ، بیروت، دار صادر.الکامل فی التاریخ (،م 1979) ابن اثیر، عزالدین،

 ، تهران، اسالمیه.اسد الغابه فی معرفه الصحابه (،ی تاب) ابن اثیر، عزالدین،

 پدیده خاور.، ، تهرانآشتیانی اقبالعبّاس ، به کوشش تاریخ طبرستان (،1366) ابن اسفندیار، محمد بن حسن،

 بیروت، دارالکتب العلمیه. ،)مدینه السالم( تاریخ بغداد(، بی تا)ابن خطیب بغدادی، 

 ، الطبعه الرابعه، بیروت، دارالحیـاه التراث العربی.مقـدمـه (،تا بی) ابـن خلدون، عبدالرحمان،

 )طبقات الکبری(، ادوارد زاخائو، لیدن، بریل. الطبقات الکبیر (،ق 1330) ابن سعد، محمد بن سعد کاتب واقدی،

 ، بیروت، دار صادر.الفخری فی اآلداب السلطانیه (،بی تا) ابن طقطقی، محمد بن علی،

 ، الیپزیک، لیپرت.تاریخ الحکما (،م 1903) ابن قفطی،

 .، بیروت، دار صادرلسان العرب.(، ق 1414)ابن منظور، محمد بن مکرم، 

 ، به کوشش هنری ماسه، قاهره، معهد العلمی الفرنسی.اخبار مصر (،م 1919) ابن میسر، محمد بن علی،

 ن، مصر، دار قطری بن فجاء.، تحقیق ناهد عباس عثماالفهرست (،بی تا) ابن ندیم، محمد بن اسحاق،

 ، به کوشش عبدالحمید صبره و نبیهل شهابی، قاهره.الشکوک علی بطلمیوس (،م 1979) ن هیثم، حسن بن حسن،با

 ، قاهره، مطبعه الحسنیه.تاریخ (،ق 1325)ابوالفدا، 

 ، بوالق.االغانی (،بی تا) ابوالفرج اصفهانی،

 ، احمد امین و احمد زین، قاهره.نسهاالمتاع و المؤا (،م 1939) ابوحیان توحیدی،

 .، ترجمه به عربی و مقدمه امین توفیق طیبی، الدار العربیه للکتابتاریخ صقلیّه االسالمیه(، م 1980/ق 1389)احمد، عزیز، 

 ، اردن.فهرس المخطوطات العربیه المصوره )بی تا(، بخیت، محمد عدنان،

 ، تهران، امیرکبیر.یرانتاریخ ادبی ا(، 1364براون، ادوارد گرانویل، )

 .، قسمت مربوط به ایران، مقدمه محمد جواد مشکور، طهران، خیامترجمه تاریخ طبری (،1337) ،ابوعلی محمد بلعمی،

 ، خیام.، تهرانتاریخ ایران قدیم (،1310) پیرنیا، حسن،

 .89-72 :39مجله خردنامه، شماره ، ترجمه علوم، (1388) ، ، محسن ثالثی

 ، تحقیق محمد عبدالسالم هارون.البیان (،بی تا) ن بحر،جاحظ، عمرو ب

 .، مقدمه حسن زین، دارالفکر الحدیثالوزرا و الکتاب (،م 1988/ق 1408) محمد بن عبدوس، هللجهشیاری، ابوعبدا

 ، تهران، آگاه.تاریخ عرب(، 1366حتی، فیلیپ، )

 .کز نشر دانشگاهیمر تهران، پنجم، اپ، چاسالم از نظر ولتر (،1374) حدیدی، جواد،
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 .قاهرهابن المقفع،  (،م 1937) حمزه، عبداللطیف،

نظر ا. ج. آربری، ترجمه بیرشک و دیگران، تهران، بنگاه ، زیرمیراث ایران (،2535، )(خاورشناسانخاورشناسان )سیزده تن از

 ترجمه و نشر کتاب.

 فان فلوتن.: به تصحیح، مفاتیح العلوم (،بی تا) محمد بن احمد، هللخوارزمی، عبدا

 ققنوس.تهران، ، ترجمه مهدی حقیقت خواه، عصر روشنگری (،1382)دان، جان. ام، 

 .دانشگاه تهرانتهران، ، ترجمه احمد آرام، انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی (،1342) دلیسی، اولیری،

 ، بیروت.االعالم (،بی تا) زرکلی، خیرالدین،

 کبیر.امیر، ، تهرانه اسالمنامکار (،1362، )کوب، عبدالحسین زرین

 .کبیرهفتم، تهران، امیر اپ، ترجمه علی جواهر کالم، چتاریخ تمدن اسالم (،1372)زیدان، جرجی، 

 .، مصر، مطبعه الهاللآداب اللغه العربیه(، م 1936)زیدان، جرجی، 

، الطبعه االولی، مد ابوالفضل ابراهیمبغیه الوعاه فی طبقات اللغویین و النحاه، تحقیق مح(، ق 1384)الدین،  سیوطی، جالل

 .مصر

، تحقیق قاسم شماعی رفاعی و محمد عثمانی، الطبعه االولی، بیروت، تاریخ الخلفا(، م 1986/ ق 1406)الدین،  سیوطی، جالل

 دارالقلم.

 ، لیدن.گکوشش مورسین ، بهطبقات المفسرین(، م 1839) عبدالرحمنسیوطی، 

 ، تحقیق و مقدمه پدر کمیل حشیمه یسوعی، لبنان، مکتبه بولسیه.النصرانیه فی االسالمعلما (، م 1983)شیخو، لوئیس، 

مؤسسه عزالدین للطباعه و  ،)تاریخ طبری(، الطبعه الثالثه تاریخ الرسل و الملوک(، ق 1992/ق 1413)طبری، محمد بن جریر 

 النشر.
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