
 ترویجی سخن تاریخ - نامه علمیدوفصل 

 1398ستان تابو   بهار، 29، ش13س
  52تا  35صفحات 

 

Biquarterly Journal Sokhanetarikh   

Vol.13, No. 29, Spring & Summer 2019 

P 35 - 52 

ترجمه از عربی به فارسی در   بررسی روند

 اسالمی  های نخستسده 
 2هیدگ لیال تقوی سنسیده  1،سمیه آقامحمدی

 
 
 

 

 چکیده

 ،واقعع  . دربه عنوان زبان ملی ایرانیان باقی ماند  یران، زبان فارسیبه ا  اعراب مسلمان  با ورود

ایرانیععان تدریج در تمام اخالق، عقاید، علوم و آداب  بهاگرچه    ،مسلمانب  اعراظهور اسالم و غلبه  

 اما ایععز زبععان  ،ان درآمدینها زبان عربی به عنوان زبان اداری و علمی ایراو تا مدت  تأثیر گذاشت

به علت مععراوادات  ،بر ایران در دوره غلبه مسلمانان.  رسمی ایرانیان درآیدزبان  به عنوان  نتوانست  

در   و ظاهراً  قدمتی پیش از فتوحات دارد  ،ایز امر  پیشینه  البته  وت گرفت.قبحث ترجمه    ،دو طرف

بععان فارسععی و عربععی تند که به دو زشامترجمانی حضور د  ،ه به ساسانیان بودتدربار حیره که وابس

سععویی در میععادیز م تلعع  از  ،در دوره اسالمی و از همان زمععان رسععور اکععرم  .مسلط بودند

مترجمععان   ،دیگععر  یپرداختند و از سومترجمانی حضور داشتند که به ترجمه س نان دو طرف می

با تالش  گذاشتند. تعربی به فارسی هممکتوب از    به ترجمه آثار  ،خصوص از قرن دوم هجریبه
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 النجوم  احکام  فی  البارع،  عظمسواد ال ،  تفسیر طبری،  تاریخ طبری  :مترجمان، تعدادی از آثار مانند
است با روش  در صدد آن ،ایز پژوهشاز عربی به فارسی برگردانده شد.   ،ودمنه  کلیله  و  الطوال   و

اسالمی   ن ست  هایسده  در  از عربی به فارسی  های مکتوب و شفاهیترجمه  تحلیلی،ع    توصیفی

  .را مورد بررسی قرار دهدقرن چهارم هجری  تا 

 کلیدی  گانواژ

 .ترجمه شفاهی، ترجمه کتبیزبان فارسی، زبان عربی، 

 مقدمه

 به زمان حضععرت رسععور اکععرم ،خصوص ترجمه شفاهیبه  ،در دوره اسالمی  تاریخ ترجمه

مترجمان  ،در ایز دوره .یافت اسالمی رشد در سده دوم ،اما روند ترجمه متون مکتوب  ؛گرددبازمی

ترجمه آثار فارسی به زبان   ،در ایز میان  پرداختند.  عکسرتل  به عربی یا ببه ترجمه آثار ملل م 

 عربی به فارسی نیز مورد توجه مترجمانی قرار گرفت که عموماًاز عربی و یا ترجمه متون مکتوب  

ور هجععری، یعنععی عصععر ظهعع اما قرن سوم  ؛  بودند  طمسل  به دو زبان  ،ایرانی بودند و در عیز حار

کععه   فرهی تگععانگروهی از    ،در ایز دوره  .باشدمی  های ایرانی، اوج روند ترجمهن ستیز حکومت

ایز گروه را   .به امر ترجمه پرداختند  ،نوشتند، یعنی دوزبانه بودندبه هر دو زبان عربی و فارسی می

 .دادندیل میکشعالمان، فقیهان، شاعران و برخی حاکمان ت

شده از زبععان فارسععی بععه ترجمه  در شمار متونِ  حجم بسیاری از آثار  ،در دوره ن ست اسالمی

ت. ایععز گردیععده اسعع   به فارسععی  ترجمه متون از عربی  توجه اندکی به  ،برخالف آن  عربی است و

بععه   ،در نهایععتهععای کععه  ها تألی  شده اسععت؛ پژوهشایز قبیل پژوهش  هدف معرفی  با  ،نوشته

چند کار صععورت  ،نهضت ترجمه در مورد موضوع .گرددمی منجر خت بهتری از نهضت ترجمهانش

بررسی سیر ترجمه عربی به فارسی از آغاز پژوهشی با عنوان »  ،هادر میان پژوهش  و  گرفته است

 آثععاری(، از جملععه  1394)  در نشریه ادبیععات تطبیقععی  ،محمدصادق بصیری« به قلم  تا قرن ششم

فاوت عدی متاز بُ ،اما نوشته حاضر ؛ه استجمه از عربی به فارسی توجه نمودتر تاست که به نهض

 .کرده استایز موضوع را بررسی 
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 از زبان عربی به فارسی انواع ترجمه

شععود؛ ترجمععه شععفاهی و ترجمععه می  دو نوع ترجمه دیععده  ،در روند ترجمه از عربی به فارسی

 کتبی.

 شععده بععیز دو طععرفن ردوبدربه ترجمه س نا  مآن است که مترج  ،شفاهی  مقصود از ترجمه

 آن است که متون مکتوب از زبانی به زبان دیگر ترجمه گردد.  ،پردازد. مقصود از ترجمه کتبیمی

 ترجمه شفاهی. الف

 خسروپرویز به پیامبرنامه ـ 

س از صلح حدیبیه که حکومععت مدینععه را ت بیععت در ابتدای سار هفتم هجرت و پ  پیامبر

بایل مجععاور سوی سران کشورها و ق  به  ی را برای ابالغ پیام اسالمگرفت نمایندگان  میتصمنمود،  

عبداهلل بععز حذافععه  ،روازایزهشت پادشاه روانه کرد.  جانب هشت تز را به  ایشان  ،روانه کند. پس

ع   590خسععروپرویز )  .(10:  1، ج1378)صععفا،    عازم ایران گردید  سهمی برای ابالغ پیام پیامبر

از عربععی   مور ترجمه نامهأکاتب حیری خود را م  ،را دریافت کرد  ازآنکه نامه پیامبرسپ(  م628

از محمععد  .میاهلل الرحمز الرح »بسم: ترجمه کردبا ایز عبارات   ایز نامه را  ،کاتب  نمود.  به فارسی

مععان یوى ا ت شود و به خدا و پیامبریرو هدایکه پدرود بر آن  !انیامبر خدا به خسرو، بزرگ پارسیپ

کسانم تا همععه  سوی همه امبر خدا بهیست. مز پیگانه نیى جز خداى یآرد و شهادت دهد که خدا

 « .گناه مجوسان به گردن تو است  ،نىغ کیگر درار تا سالم بمانى و ایاسالم ب .م دهمیزندگان را ب

شععد و ز ر نام خسرو درج شده بععود، خسععرو خشععمگیمقدم ب امبریاسم پ ،ز نامهیچون در ا

ای نامععهبععه بععا ان  ،سعع س «.سععدینواسم مز مععى اسم خود را جلوِ د کهینیز غالم را ببی»اگفت:  

د یاى نوشت و تأکنامه  امبریز به پیبفرستد. با ان نر کرده و نزد وى  یشان را دستگینوشت که ا

 میدنه تقیمد  با ان، نامه را در  کیز حرکت کند. دو پیشان به نزد خسروپرویکرد که هرچه زودتر ا

 نده ش ص با انیز و نماینام داشته که مباشر و ام  «هیبابو»  ،ز دو تزییکی از ا  .کردند  پیامبر

هععاى مز بوده است )خرّه که در برخععى از نامیان  یرانیکى از بزرگان ای  ،خسروگرى خرّ  یبوده، و د

 رامبیعع بععه نععزد پ  کععهایشععان زمععانی  .  ى نور و شعاع و روشنى است(امعن  به  ،م فارسى آمدهیقد

چون   پیامبر  .ل گذاشته بودندیده بودند و سبیش خود را تراشیر  آمد،  (28:  2، ج1382  )راوندی،

ة یعع ننقص اللحامرنا ربّنا ان  »  د:نیما را گو  گانید؟ گفتند: خدایز کردیرا چن: چپرسید  ،ایشان را دید
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ارب و ان اقععص ال امرنى ربّى: »گویدبه سلمان فرمود به آنها ب  پیامبر  .«و نعفو عز الشّوارب شععّ

متععرجم بععیز ایرانیععان و  ،سلمان .مرا خداوند فرموده تا خالف شما عمل کنم  « یعنی:ة.یأعفو اللّح

و س نان آنععان را بععه   نمودمیرا به فارسی برای آن دو ترجمه    س نان پیامبر  و  بود  رپیامب

 (.12  :1340، ی؛ جواد75 :2، جتابی  ،عقوبی؛ ی71 :2ج  ،1387 )طبری: گرداندمیعربی باز

 گو با پیامبروسلمان فارسی و گفتـ 

 از ارکععان چهارگانععه شعع صو از ن ستیز کى از اصحاب بزرگ پیامبریسلمان فارسی که  

؛ ابععز 428 :1353، )ثقفععی کععوفی دوبعع ى به نام جىّ یو از روستا  از مردم اصفهان  ظاهراً  ،شیعه بود

 .(634:  2ج ،1412 ؛ ابز عبدالبر:265 :4ج  ،1409، اثیر

حضععرت شععروع بععه صععحبت   ،رسید  وقتی سلمان به محضر پیامبر  ،بنا بر گزارش تاری ی

آن حضععرت بععه یععک یهععودی   جهععت،به همیز    .شدمین  سلمان متوجه س نان ایشان  ؛ ولیکرد

 ،1427،  حلبععی)  سلمان ترجمععه کععز  رایگفت بیا و س نان مرا ب  ،دانست)نامعلوم( که فارسی می

 .(275: 1ج

یکععی از مترجمععان میععان ایرانیععان و   بععه  زبان عربی مسلط گشت و  هسلمان ب  ،به مرور زمان

زیععرا   ؛اندمترجم از عربی به فارسی پنداشتهسلمان را ن ستیز  اصواًلاعراب مسلمان مبدر گشت.  

 ت پیععامبررضحوی سوره فاتحه را از قرآن کریم به فارسی برگردانده و در کنار    بنا به روایات،

 .بر زبان او جاری شده استمله فارسی  جز چندی یا صحابه او،

عالوه بر مععورد بععاال و نیععز مععورد نماینععدگان خسععرو  ،مان فارسیروایت بعدی از مترجمی سل

شهری از شهرهای   مربوط به زمانی است که وی به سرکردگی جمعی از س اهیان عرب بهپرویز،  

جزیععه  :مردم شهر از او پرسیدندن وچ داد. هاد جزیه )مالیات سرانه(ایران رسید و به مردم آن پیشن

 (.9:  1387، آ رنوش ) ت بسر«ک»درم و خا: گفت  ؟ چیست

 عدی بن زید عبادی ـ 

حضععور  ،شععدندمی از اعععراب حیععره انت ععاب   صوصی که عمدتاًدبیرهای م  ،در دربار ساسانی

را و فسعع یا در زمععان آمععدن    .(207:  1ج،  1379،  )مالیری  پرداختندها میکه به ترجمه نامه  داشتند

 550عدی بز زید عبععادی )  ،ازجمله ایز دبیراننمودند.  می  نمایندگان، س نان دو طرف را ترجمه

درحیره سکونت داشت و با زبان فارسععی   . ویم( بود که از مترجمان دوره خسروپرویز است600ع  
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ن او سعع ز آ ،آمععدای مییری یا نامععهزمانی که از نزد پادشاهان عرب سف  .و عربی آشنایی داشت

رسععاند و پاسععخ را میخواند و س نان آنها را بععه پادشععاهان ایععران نامه او را می  ،را شنیده  نماینده

: 1345،  ؛ کشاورز193:  2ج  ،1387،  )طبری  او بعدها در مقام مترجم به س اه اسالم پیوست  .دادمی

119). 

  یهدر جنگ قادس مذاکره ایرانیان با اعرابـ 

را زهععرب بععز عبععداهلل در جنععق قادسععیه  سوی ایرانیان به  مانانسلم  فرستادهلیزاوّ  ،اک ر مناب 

در اردوگععاه ایرانیععان بععه   ،فرمانده س اه ایععران،  م(636  زاد )د:رستم فرخاو با  گوی  ودانند. گفتمی

ه تشت و سابقاز دیز زر  ،رستم  ،پس از س ز زهره درباره دیز اسالم، سردار ایرانی  .وقوع پیوست

ایععز   .ست ایز س نان را به نماینده اعراب بگویدس ز گفت و از مترجم خواآن در میان ایرانیان  

او، رستم بالفاصله درخواسععت   نتیجه ماند و زهرب بز عبداهلل بازگشت. پس از بازگشتبی  ،مذاکره

بععز به نام ربعی  ایز بار فردی فرمانده مسلمانان  ،سعد بز ابی وقاص  .سفیر دیگری از اعراب کرد

رستم به مترجم گفت تا از او دالیل آمدن س اهیان عععرب بععه ایععران را   .داشت  عامر را گسیلابی

 خواستار شود.

 ،پس از ربعععی .حرکت بیان کرداراده خداوندی و نجات بندگانش را عامل ایز    ،ربعی بز عامر

ای برای دو سعع اه تیجهنوبت به حذیفة بز محصز رسید و همان جمالت تکراری ردوبدر شد و ن

زاد و مغیععرب بععز گو میان اعراب و ایران، بیز رستم فععرخوتریز گفتمهم  ،ایتدر نه  .در برنداشت

ر رسععتم بععه حضععو ،هععاعنوان آخریز فرستاده عرب  شعبه رخ داد. پس از مغیره، فردی ناشناس به

و جنق قادسععیه رخ  نشدصل حا توافقی میان ایرانیان و مسلمانان ، باز همدر نهایت  .زاد رسیدفرخ

؛ خلیلی 145  :2، جتابی  ،؛ یعقوبی573  :3، ج)طبری  س ت ایرانیان منجر گشتشکست    داد که به

ای مترجمان نقش عمده  ،در روند مبادله سفرا میان مسلمانان و ایرانیان  .(123  :1375،  مدیر اقدام

 در ارتباط گفتاری دو طرف داشتند.

 گوی عمر با هرمزانوگفتـ 

 ،پادشععاه ساسععانیان  ،سععوم  زدگردی  ،جلوالء تمام شداز مردم فارس بود و چون جنق    ،انمزهر

آنان مدتى در ا تصرف کرد و در دژ آن متحصز شد. شهر ر ،هرمزان را به شوشتر فرستاد. هرمزان

را در محاصععره   ایععز شععهرجده مععاه  یگر هیو به قولى د  ،آن دژ بودند و ابوموسی اشعرى دو سار
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ر یابوموسی، هرمزان را همععراه دوازده اسعع .  ندم فرمان و حکم عمر شدیجام آنان تسلگرفت و سران

 ،چون هرمزان خواهان دیدار عمر شد  .(222:  3، ح1410،  )ابز سعد  ش عمر فرستادیگر پیرانى دیا

کره میععان عمععر و واسطه مذا دند،زمانی که آن دو باهم مالقات کر.  او را به مسجد نزد عمر بردند

آنجا زبان فارسی را آموخته   در  ،بصره بود  خراجعامل    بز شعبه بود که چون مدتی  بیرمغ  ،هرمزان

 .(352: 5ج  ،1387 ،)طبری بود

 فتح نهاوندـ 

 نهاوند مردم .صره نمودشهر را محا  ،مسلمانان  کل  فرمانده  ،بز یمان  ةحذیف،هنگام فتح نهاوند

چععون  ت.ت سععوار بععه همععراه داشعع از جمله مردی که هش  ؛آمدندبیرون میگروه برای جنق  گروه

شد و به  مرد تسلیم یک کشت،آن هشت تز را یک ،فرمانده مسلمانان  ،انصاری  خرشهبز    سماک

 بععرای او  پارسععی بدانععد و  سماک مترجمی خواست کععه زبععان  ،پارسی با سماک س ز گفت. پس

 .ستار صلح اسععتاو تقاضا دارد نزد امیر برود و خوا  و متوجه شدند کهمترجمان آمدند    ترجمه کند.

ه یعع اینکععه مععردم نهاونععد خععراج و جز  شرط  فرمانده مسلمانان به  و  بردند  فهیحذنزد    او را  رو،زایزا

 (.1958 :5ج  ؛ طبری،432 :1337، بال ری) بدهند، با ایشان صلح نمود

 عرب  ی شهریار سیستان با امیروگوگفتـ 

همععراه   ،سیسععتان  والی  ؛شده استمترجم اشاره  حضور    بار به  یکفتح سیستان نیز  جریان  در  

و چععون ربیعع  را بود، آمععد  ساد کشتگان نشسته  جامیر عرب که روی ا  ،ی دان به دیدار ربموبد موب

 گویععد؟ می  ربیعع  پرسععید:چه  «.اینک اهرمز فرادیععد آمععد  »اهرمز به روز فرادید نباید،:  گفت  دید،

 (.82:  1366، تاریخ سیستان) مترجمان س ز والی سیستان را ترجمه نمودند

 ضبیعه و ابن عباسدیدار بنیـ 

صععحابی   ،ق(68  نععزد ابععز عبععاس )د:  ،ای از بکر بز وائل بودندضبیعه که تیرهگروهی از بنی

 وگوگفععتآمدند و فردی به نام ابو جمره که خود از همیز تیره بود، با ابععز عبععاس بععه   پیامبر

 :1393،  رجمه کرد )موسوی بجنععوردیهای ابز عباس را برای قومش به فارسی تپرداخت و گفته

45). 
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 با ایرانیان حجاج بن یوسفی  وگوتفگـ 

حجععاز و عععراق در روزگععار   خععونریز  متولد طائ  و والی  ق(،95ع    40)  حجاج بز یوس  ثقفی

 یععک ؛آمده اسععت موضوع ترجمه بوط به حجاج بز یوس  نیز دوباری مرهادر روایت  امیه بود.بنی

اکلت مار اهلل بابععدح و  »لِضرب الم   ندان،ه برای ایرانی عربخواست ک  بز سالم  ةبار وی از جبل

جععای دیگععری   .ب وردی بالش ماش«»خواسته ایزد    به فارسی ترجمه کند و او گفت:  « رادبیدح

آن  متععرجم چون کسی آن را نفهمیععد،. »دُهدُ ربّز سعد اللتّیز« به گروهی ایرانی گفت:  نیز حجاج

 (.11:  1387، رنوش  آ) را برایشان ترجمه کرد

 ایرانیواننده دان و خموسیقی ،نشیطـ 

رانععى یط اینشعع  ،عربى دست داشته کرانى در ممالیقى ایهنرمندانی که در رسوخ موس  از جمله

 .ر اسععالمی اسععتمشهور موسیقی و از خوانندگان و نوازندگان معروف سده اوّ  است. او از استادان

ینه رفععت مد  به  ق(86ع    65)  در زمان خالفت عبدالملک اموینشیط در ایام عبداهلل بز جعفر و یا  

عبداهلل او را مورد توجه قرار داد و به عنوان برده خریععداری   خواند.سرودهای پارسی میدر آنجا  و  

ای از غنای عربی را از سائب خاثر فرا گرفت و در ایز فععز نیععز اسععتاد گشععت و عععده ،کرد. نشیط

 ،1337،  ری بععال  ؛118  :1348،  )همععائی  پرداختنععد  صیل موسیقیدانان عرب نزد او به تحموسیقی

او غنا و آوازهای عربی را بععه  .(854 :2ج ،1363، ابز خلدون  ؛249:  13، ج1382،  ؛سمعانی47:  2ج

 .خواندمی گرداند وآوازهای فارسی را به عربی بازمی ،عکسرنمود و یا بمی  فارسی ترجمه

 حسن بصری و زبان فارسیـ 

 ،های ام سععلمهاز آزادکرده ،رهیخ ،اومادر  .ان بودیاز موال ،سعید بصرىالحسز ابو حسز بز ابى

 .بعد آزاد شععدند و ندبرده بود ،هر دو ،پدر و مادر او ،بنابرایز .رفتشمار مىه ب زوجه رسور خدا

مععیالدی 642هجری برابر با 21در سار   ،فه دومیخل  حسز بصرى دو سار قبل از درگذشت  ظاهراً

 ح داشت.یى فصزبان افت ویالقری نشو و نما او در منطقه وادی .شد متولد

هاى دولتععى بود و نامه یاد منشى وی  بز زید و در حکومت ربیاو مدتى در خراسان اقامت گز

ى از اصععحاب را بسععیارحسز بصععرى جماعععت   د.کرنوشت و دفترهاى حکومتى را اداره مىرا مى

برابععر بععا هجععری 110حسععز بصععرى در سععار    ،نهایععت  در.  ث نمععودیا اخذ حدهکرد و از آنک  در

 ،در مجلععس تفسععیر خععود  حسععز بصععری  .(410:  1353،  کععوفی)ابز اع م    درگذشت  میالدی728
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کععرده زبان داشته و معانی قرآن را شفاهاً برای آنها از عربی به فارسی ترجمه میمستعمانی پارسی

 (.27 :1، ج1379، است )محمدی مالیری

ره هم مانند در بص  چراکه  ؛شدمی  از نوع مجالس دوزبانه شمرده  ،حسزمجالس درس و وعظ  

ها اساس زنععدگى شععهرى بععر تتا مد  ،ده بودندیجاها کوچران که اعراب بدانیگرى از ایجاهاى د

ى یاز جاها ،افتییی که شهر بصره در آن گسترش مىهانها گذشته، مکانیان استوار بود. از ایرانیا

محععل سععکونت   ،هععاکانایععز م  .پرداختنععدرانى در آنجا به کشت و زرع مىیان اییبودند که روستا

ا در اثععر جنععق و یا به دل واه خود و  یران  یگر اید که از نقاط دیان گردیرانیگرى از ایهاى دگروه

ان ساسععانى یر سعع اهمانند اسواران کععه در رده اوّ  ؛اندستهیز  و در آن  نجا منتقل شدهآبه    ،هاجدار

 «ابجهیسعع »و    «زطّ»نهععا را  ان ساسععانى کععه در عربععى آیگرى از سعع اهیهاى دردهقرار داشتند و  

افت که یتوان ز دوران در بصره مىیگرى را هم در همیهاى درانىینشانى ا  ،نهایجز ابه  .اندخوانده

 (.24: 1ج ،1397، اند )مالیریبوده دیار از بزرگان و سرشناسان آن

روان یعع کسععانى از پ  .خععتپرداان مبانى اسالم مععىیحسز در مسجد بصره به درس و وعظ و ب

 عععالم وک  یعع ساختند و حسز هم به عنععوان  می  لی را در مجلس حسز مطرحئگر، مسایاهب دمذ

ز یتوان باور کععرد کععه کسععانى از مععردم همعع س تى مىبه .دادمی جواب هاشمند اسالمى به آنیاند

ز یمسععلمانان همعع ا یعع گععر یذاهب دن معع روایچه از پ ؛اندکردهلى را مطرح مىئز مسایمنطقه که چن

انععد. داشتهافت مىیپاسخ را هم به عربى در  ،ساختهل را به زبان عربى مطرح مىئز مسایمنطقه، ا

ل عربى محصور بود و آنها هم با یش در همان قبایوبز هنگام در بصره کمیچون زبان عربى در ا

شمندان و علماى اسععالمى کععه در یندو همه کسانى هم که از ا سروکار نداشتند  هاییهلئز مسیچن

ز و واصل بز عطععأ و عمععرو یریشود، مانند ابز سز مجالس نامشان برده مىیر همنه و دیز زمای

ا یعع ز منطقه یان همیرانیا از ایغالب آنها    ؛ بلکهاندکدام عرب نبودهچیه  ،گرانید و نظام و دیبز عب

نجععا منتقععل یا پدرانشععان بععه ایوات، خود غز  ها وجه جنقیاند که در نتران بودهیگر ایاز مناطق د

به ترجمه از عربی به فارسععی توسععط   ،زبان(. وجود همیز شنوندگان فارسی26همان:  )  ودندشده ب

 شده بود. منجر حسز بصری

 خواندن نماز به فارسیمردم بخارا و ـ 

را  دا نمععازابتعع در چون با زبان عربی آشنا نبودند و عربی برای همگی نامفهوم بود، مردم ب ارا  

گماشتند تا هنگام رکوع و می ارانزش صی را پشت سر نمازگ ،روازایز  خواندند.فارسی میزبان  به  
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بانععق که در وقت رکوع ؛ چنانباید بکنند چهبه آنها بفهماند  ،با فریاد »بکنید «یا »نکنید«  ،سجود

ای گونه  او به  ،واق   در  «.ونی»نکونیا نک  :گفتمی  هنگام سجده به آنان  و  «.»بکنیتا نکنیت  زد:می

 .(67:  1351،  پرداخت )نرش یارکان نماز از عربی به فارسی می ترجمه به زمانهم

 مترجم لشکر خراسان به سوی ماوراءالنهر ،ربیع بن عمران تمیمیـ 

او والی هشام   .به والیت خراسان رسیدکصد و ده هجرى  یدر سار    ،اشرس بز عبداهلل سلمی

و بیکنععد بععود. هنگععام ( بععر خراسععان، سععمرقند، ب ععارا م743  -724  /ق125-105بز عبدالملک )

سععوی مععردم   و فاضععل کععه او را  د کععه متقععى باشععدییعع کى را بجویداری خراسان گفت: »والیت

ز صفات راهنمععون شععدند بععه یاو را به مردى با ا ماوراءالنهر بفرستم که آنها را به اسالم ب واند.«

  مولى یء صالح بز ظرادیبلکه از موالى بود و نام کامل او را ابو الص  ،که نه از اعراب  «صالح»نام  

امیععر  ،غ نععدارمیچون صالح گفت که مز در زبان فارسى مهارت کافى تا حدّ تبل  .اندضبّه نوشتهبنى

عنععوان   هم ناچار مردی را به همراه او فرستاد که در کار تبلیغ به فارسی به او کمععک کنععد و بععه

ان عععرب بععود کععه زبععان ز بزرگعع یکی ا ،مىی  بز عمران تمیرب  ،ایز مرد  .اری رساندمترجم او را ی

: 14جتععا، بی ،ابععز اثیععر؛347 :3ج، 1379، مالیری؛ 54  :7ج،  1387،  ست )طبریدانفارسی هم می

46.) 

 ، خاندان ابانوسی اسواریم ـ 

کععرده کععه  یععاد از خانععدان ابععان  ،در کنار موسی اسواری  ،ر اسالمیاز واعظان قرن اوّ  ،جاحظ

 ،هععم  اند و پیش از آنرفتهه شمار میسرآمدان روزگار خود ب  یعنی در زبان عربی از  ؛دوزبانه بودند

فضععل بععز   :هععایاند. وی از ایز خاندان سه تز را بععه نامدر زبان فارسی از س نوران به نام بوده

حسز بصری در مجلس  برده که    عیسی ابز ابان و پسرش عبدالصمد و عمویش یزید بز ابان نام

عنععوان سعع نورتریز مععردم زمععان خودشععان   را به  هااند و آنکردهانشان س نوری میو فقهای زم

بععه علععت داشععتز مسععتمعان  ،در مجععالس خععود آنععان (.215 :1ج، 1418، )جععاحظ اسععت سععتوده

 نمودند.می  مطالب را از عربی به فارسی ترجمه  ،زبانفارسی
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 ترجمه کتبی. ب

 فارسی انحمد توسط سلم ترجمه سورهـ 

بععه روایععت   ؛شده اسععت  به دو شکل متفاوت روایت  ،فارسی  توسط سلمان  ترجمه قرآنفرآیند  

جماعتی از فارسیان یمز از سععلمان خواسععتند کععه سععوره حمععد را بععه   ،(ق483ی  اسرخسی )متوف

اما  ب وانند؛ماز آن ترجمه را در قرائت ن ،که قادر به عربی خواندن نبودندفارسی ترجمه کند تا آنان

ترجمه فارسی قرآن را در زیر متز  ان به اجازه پیامبرسلم ،(ق471ی ااسفراینی )متوف  به روایت

هدف جانشععینی   روایت ایز واقعه، ترجمه سوره حمد باود نوشت. بنا بر ن ستیزعربی برای قوم خ

 جای اصل و قرائت آن در نماز انجام گرفت. به

کععه   طععىابوحنیفه نعمان بز ثابععت بععز زو  ،شواى اهل رأىیپ  ،روایتحتی با استناد به همیز  

قرائت ترجمه فاتحة الکتاب در نماز را در حکم قرائت اصل ایز سععوره   ،رانى استیا  اصالتاًخودش  

 دانسته است.

سرگرم مباحث کالمى   ،ل عمر خودیوى در اوا کر ایز نکته الزم است که    ،در مورد ابوحنیفه

در امععور عملععى   ،بععود  اثر آنکععه بععزّاز  بر  ،گریم مراوده داشته است. از طرف دکال  یبوده و با علما

 اطععالع داشععته اسععت. بععا  یشقت وض  اقتصادى و تجارى عهد خویاجتماع هم وارد بوده و از حق

ان داشععت و آنععان را بععراى یعع لى بععه علویتما ،اندکردهالعباس از او میتى که بنىید و تقوییوجود تأ

 بععا  ،م(767  ع  699ق/  150ع    80)  ابوحنیفععه.  (75:  1، ج1378،  صععفا)  دانستمیتر  ستهیخالفت شا

یکععی از فععرق بععه پیععروانش  پیروان بسیاری یافععت و ،و عقل ت رسور خداکید بر قرآن، سنّأت

 یعنی حنفیه مشهور گشتند.  ،سنتاهل

ر ترجمععه ید پیامبر نیز داللت بععر قبععوعمل سلمان هدفی متفاوت داشته و تأیدر روایت دوم،  

 هاسععتار معانی قرآن بععه سععایر زبانبر جواز انتقبلکه تنها تأییدی    ؛منزله اصل آن ندارد  قرآن به

 .(37: 1ج  ،1414،  سرخسی)

 درقععرآن   ازهای پراکنععده و غیررسععمی  های کامل و رسمی قرآن، ترجمه گونهپیش از ترجمه

یکععی از آن   ،ن فارسععیترجمععه سععوره حمععد توسععط سععلما  کععه  میان ایرانیان رواج داشععته اسععت

 شده را در کتععابیپراکنده ترجمهکه ایز آثار    نداشته است  ت آن رائجراما گویا کسی  ؛  ستهانمونه

از  (ق365ع  350 منصور بععز نععوح سععامانی )حععک: کل قرآن را ترجمه نماید. ترس   یا  جم  نماید

ز جانععب او، وجععود دست زدن به ترجمه قرآن و اقدام به کسب تأیید همه فقیهان بزرگ خراسان ا
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کند. امیععر سععامانی کععه عامععه نصور سامانی نفی میهرگونه ترجمه رسمی قرآن را پیش از عهد م

چععون ایععز کععار هنععوز   امععا  ؛صدد ترجمه آن برآمد  دید، درمردم را از فهم کتاب خداوند عاجز می

بععرای انجععام رفت که خشم عالمان دیز را برانگیزد،  یت و مشروعیت نیافته بود و بیم آن میرسم

پایه ترجمه و تفسیر قرآن نهععاده شععد )حععداد   ،ترتیبالنهر استفتا کرد و بدیز    ءآن از علمای ماورا

 .(79: 7ج، 1382، عادر

 و ترجمه از عربی به فارسی ترقی نثر فارسیو  سامانیانـ 

ی نععژادی و فرهنگععی خععود هاتخاندان سامانی که منتسب به خاندان دهقانان و پایبنععد سععنّ

اسععتقالر ادبععی   ییرانععی و احیععادر تجدید رسوم ا  ،بعد از آنکه حکومت را در دست گرفتند  ند،بود

کوشععش کردنععد و از راه تشععویق شععاعران و نویسععندگان و  بسععیار ،ایران در مقابل ادبیات عربععی

اساس ن ر پارسی  .ندگردید مدر قرن چهارچندی آثار  موفق به تألی  ،ن از عربی به فارسیمترجما

نیععز در همععان دوره کردن تالی  کتب م تل  در موضوعات گوناگون بععه فارسععی و دری  و رسم  

زمان با شعر فارسی در قرن سععوم هجععری آغععاز شععد و ن ر فارسی هم  ،به عبارت دیگر  ؛نهاده شد

 ،عامل اساسی در ایز امععرن ستیز. الشعاع عوامل م تلفی ترقی کردتحتچهارم  زودی در قرن  به

  .به وجود آمده بودتیجه اعاده استقالر ادبی نشاطی بود که در ن

و بود  بیاتی در مقابل ادبیات عربیحاجت ایرانیان دوره اسالمی به ایجاد اد،  گرعلت اساسی دی

زبععان و ادبیععات  ایععران بععا تعداد کسانی که در داخععل ،لیه اسالمیی اوّهاآنکه در قرن  بعدیعلت  

احسععاس زیععاد  ،هععایی در زبععان خععودکتاببه داشععتز   و احتیاج ایرانیان  بود  کم  ،عربی آشنا باشند

ماننععد   ،سععامانی و بعضععی رجععار بععزرگ دورهی شععاهان  هاتشععویق  ،ه بر همه اینهععاعالو  .شدمی

 دار کارهای سیاسی از قبیععل وزارت و دبیععری بودنععدکه هر دو عهده  ی جیهانی و بلعمیهاخاندان

ی گوناگون علمی و ادب و تاری ی هازمینههایی در  لی  کتابألفان در تؤمشوق خوبی برای م  نیز

هجری ن ر فارسی بععا همععان م  چهاردر قرن    ،ایز ترتیب  به  .بودبه فارسی  ربی  یی از عهاو ترجمه

طععوری گذرانععده شععد کععه در  ،موفقیتی که برای شهرها حاصل گردیده بود،پیش رفت و پایععه آن

 (.180: 1347، )صفا توانست به قهقرا برگرددی بعد نمیهاقرن

 صععاحبان عقایععد مععذهبی م تلعع  ردر برابپروری و هنردوستی سامانیان و مدارای آنان دانش

ن ععر و  مانععد یبععه جععا  هععاکه آثععار آن قرن  گردیدرستاخیز فرهنگی بسیار قوی    ایزموجب    ،دیگر

 و مععرو بلععخ، پایت ت سععامانیان، ب ارا ،النهر و خراسانءاشهرهای ماور.  ای گرفتفارسی جان تازه
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 پیش افتادند.  مرکز ادب عرب،  ،داداز بغ  شکوفاتریز مراکز تمدن مسلمانان شدند و تقریباً  بور،نیشا

در داخل همیز شهرها مبارزه علیه برتری زبان عرب و برای به وجود آوردن ادبیات   ،در عیز حار

 (.186:  1381،  بهنام؛202: 1358، نصر) کالسیک فارسی آغاز گردید

فععراهم   ،ی مهم عصر سامانی را که اکنون در دست استهاکتاب  زمینهپیش  همگی   یل،  آثار

 :(119:  1387،  )آ رنوش  اندآورده

کععه بععه سععار  )اهل جبای خوزستان( متکلم معتزلی ایران ،نوشته ابوعلی جبائی  ،تفسیر جبعائی

 ،طبععریلی  احمد بز محمععد أ، تمعالجه بقراطیهکتاب   ؛میالدی وفات یافته است915  هجری/303

و کتععب دیگععری   ؛همچنیز کتابی در لغت منسوب به ابوحفص سععغدی  ؛الدوله دیلمی  طبیب رکز

هایی که ابویوس  یا یوسعع  عروضععی و ابععوالعالء شوشععتری در عععرو  بععه پارسععی مانند کتاب

کتاب  مانند: ،معروف به جُعَل (ق369ع  308) کتب ابوعبداهلل حسیز بصری  و همچنیز  ؛اندنگاشته

 بالفارسعیه  بجعواز الصعال»« و سرانجام کتاب  تحریم متعه»کتاب    «،ز نبیذو حالر ساخت  هانوشیدنی»

رشته مفصل  تر،و از همه مهم ؛سندباد نامهترجمه    ؛بسیاری دیگر  و  «(جواز خواندن نماز به فارسی)

 .اندی متعدد شاهان کهز که اینک از دست رفتههاو نیز داستان ؛هاو مهم شاهنامه

 وترجمه کتب از عربی به فارسی بسیار رونععق گرفععت    ،ای سامانیحمایت امر  با  ،دورهایز    در

عظم، البارع فی احکام النجوم سواد ال   تاریخ طبری، تفسیر طبری، کلیله و دمنه،  :هایی مانندکتاب

 اند.به زبان فارسی ترجمه شده  و...

 ترجمه تاریخ طبریـ 

 ،اصل ایععز کتععاب  .ارسی استشده به زبان فهای ترجمهمتزتریز  کهزیکی از    ،تاریخ طبری

به بیست مصح  فارسی ترجمه شد. دلیل ترجمه آن نیععز که در چهل مصح  به زبان عربی بود  

؛ 4:  1ج  ،1387  ،)طبععری  شععده اسععت  همان مقدمه، استفاده عموم مععردم از مععتز فارسععی یععاد  در

 .(41:  1390  ،؛ می می91:  1377  ،جعفریان

به دلیل آغاز شدن نهضت ترجمه فارسی است کععه تاری ی،  برجنبه عالوه ،ایز ترجمهاهمیت  

ترجمععه طبععری ( ق383 بلعمی )د: ابوعلی ( توسطم963/ق352بز نوح در سار )به دستور منصور  

وزیر خود ابععوعلی  ،(ق365ع  350حک: ) منصور بز نوح  .(9:  1ج،  1349،  )بهار  شد  به فارسی آغاز

ی عربععی و فارسععی ایععز کتععاب چنععیز اهمقدمععهاز    ترجمه تاریخ طبری فرمععان داد.بلعمی را به  

بععا دقععت و ع    نه ترجمه مستقیم  ،لی أبازسازی و ت  ،و در حقیقتع    که کار ترجمه  شودبرداشت می
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بععه  ،ترجمه ایععز کتععاب. رفتانجام گ  ،یده شده بودچای که از پیش  احتیاط تمام و برحسب برنامه

بلکععه کععار آن را ؛  رفته استصورت نگ  ،کوشددست یک مترجم عادی که صادقانه در راه علم می

توانسععت از عهده دارد که البته نمی  فرمانده س اه کشور بر  سرپرست دیوان مملکت و  وزیر بزرگ،

   (.339:  1387، )آ رنوش  غرا  سیاسی به دور باشدا

بلکععه  ؛تنها برگردان مطالب طبری از عربععی بععه فارسععی نیسععت  ،ترجمه ابوعلی محمد بلعمی

تلعع  و اسععناد دراز و اقععوار م   ،جملععه  از  ؛ه استانجام دادانه در آن  ی هوشمندهایمترجم تصرف

: 1393 ،وبیش مکرر طبری را رها کرده و بر قولی معتبرتععر اکتفععا کععرده اسععت )قریشععیاحیاناً کم

کتاب طبععری را تل ععیص و   ،اساس آن  ای که بربرنامه  سی،در مقدمه فار.  (29:  1349،  ؛ بهار183

 اهیمابععر  مبارکععهسععوره    4  بععه آیععه  ،برای توجیه کارخود. بلعمی  ه استبیان شد  ،اندبازسازی کرده

 گویععد:می  دنباله عبارتدر  وی  .  ال بلسان قومه«إرسلنا مز رسور  أ»ما    فرموده:  کند کهستناد میا

در قرائععت و ، )دولتمععردان( و سلطان )=ملت( کنم تا رعیتترجمه می»مز ایز کتاب را به فارسی 

 (.186:  1381، بهنام  ؛205  :1391، پل رو  ؛12: 1387 :طبری) گرداند«آشنایی با آن شریک هم 

 تفسیر طبری )جامع البیان عن التفسیر )أیِ( القرآن(ـ 

، هاپراکنععده و غیررسععمی از سععورههای  ونههای کامل و رسمی قرآن، ترجمه گپیش از ترجمه

منصععور بععز نععوح   وره امیععراز د  امععا  ؛ایرانیان رواج داشته است  قرآن در میان  ها و جزوهایب ش

ترجمه کل قرآن مجید در دستور کععار   ،لمای ماوراءالنهربا کسب اجازه از ع  ،(ق365ع    350حک:  )

 .(39: 1ج،  1349 ،؛ بهار202:  1394 ،ثامری ؛3:  1387،  )طبری قرار گرفت

اللفظی ن ست تحععت  ؛را باید به دو ب ش تقسیم کرد  اثر مشهور طبری  ،ترجمه تفسیر طبری

 به سیاق فارسععی آن روزگععار دوم ترجمه مستقل که تقریباً  ، ویابی در برگرداندن آیات الهیو واژه

ب عربی چنععان شوند که عبارت عربی کوتاه باشد یا ترکیصورت گرفته است وغالبا زمانی پیدا می

: 1377،  درستی کنار هم بشععینند )جعفریععانکلمات فارسی به  ،اللفظیباشد که هنگام ترجمه تحت

91). 

 ودمنه کلیلهترجمه فارسی ـ 

ودمنععه را روان به هندوستان رفت و کتاب کلیلهیبه امر انوش  ،بیه طبیان، برزویدر دوره ساسان

بععه   ( در قععرن دومق142ع    106)  ایز کتاب را عبداهلل بععز مقفعع   روان آورد.یبا خود به دربار انوش
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 فارش امیععر نصععر بععز احمععد سععامانیابوالفضل بلعمی به س  ،در دوره سامانیان  عربی ترجمه نمود.

در نهایععت نیععز . بازگردانععد)دربععاری(  بععه فارسععی دریمقف  را  ترجمه عربی ابز    ،(ق331ع    301)

؛ 91  :1377،  ودمنععه را بععه نظععم فارسععی درآورد )جعفریععانرودکی را برآن داشت تععا کلیله  ،بلعمی

 .(230:  2ج،  1382،  دیراون

 اثر ماتریدی عظمسواد األکتاب ـ 

گععذاری ست. در علععت نامگرفته ا مورخان قرار و توجه متکلمان، عرفا  مورد  عظمسواد الب  کتا

علععیکم   :گفععت  »رسور اکععرم  :چنیز آمده استدر مقدمه ایز کتاب    ،ایز کتاب به ایز عنوان

عظم چیست؟ فرمود: آن است که امروز مز بر آنم ویععاران سواد ال   :از او پرسیدند  .عظمبالسواد ال 

 ؛س باید آن را بیاموزیپ .شقاوت  ،گردانی از آنفریضه است و روی  ،آنند. آموختز ایز کتابمز بر

 «.در آن استزیرا رستگاری انسان 

بععه نععام   ،از حنفیععان بععود. حنفیععان ماتریععدی  ،ابوالقاسم ماتریدی  ،عظمسواد ال  کتابنویسنده  

در   ،دىیعع مععذهب ماتر  .ندشععدشععناخته می  م(944ق/333  مشهورتریز فقیه ابومنصور ماتریدی )د:

گر یکععدیبععا    ،بود و هردو در م الفععت بععا معتزلععهو با آن متشابه  ک  یاصور به مذهب اشعرى نزد

 :کتععاب تععوان بععهمی ،عظمسواد العالوه بر کتاب  ،دىیفات مهم ماتریتأل دیگر داشتند. ازک  اشترا

 اشاره نمود. مآخذ الشرائ و   المعتزلةاوهام ، دیالتوح

زبععان  بععه هجری در ب ارا  270در سار    اسماعیل سامانیامیر    به دستور  ،عظمسواد ال   کتاب 

از   بعععد از تقریبععاً هشععتاد سععارت.  های مذهب حنفی استریز کتابنوشته شد که از قدیمی  عربی

ترجمععه   ق(378ع    366)  بععه فارسععی  ،نععوح بععز منصععور  ،، آن را به امر امیر خراسانزمان نگارش 

ی تاریخ ترجمععه فارسعع  ،طور تقریبی اما به  ؛معلوم نیست  ،ان ترجمه آناند که نام مترجم و زمکرده

 .اندت میز زده  370آن را حدود 

کالمی، اعتقععادی، دینععی و مسئله درباره سیره نبوی و مسائل    61دارای    ،حاضرترجمه  کتاب  

رود کععه در تا جایی پیش میمترجم  حتی ؛باشندمی به مضمون و غیردقیق  هاترجمه  .شرعی است

از  ،در ایععز کتععاب رجم. متعع دهععداللفظی ارائععه نمیترجمععه تحععت  ،رسععم آن دورهترجمه قععرآن به

ها با حاکمیت هر نوع حععاکمی سععازگاری های ماتریدی حمایت نموده است که ایز اندیشهاندیشه

 که: ایز بودهبه قور مترجم  ،هدف از ترجمه ایز کتاب.  (214:  8ج  ،1382،  )راوندی  دهدنشان می

 (.343: 1387، )آ رنوش  را بَوَد عام را نیز بود« که خاصرسی گردانید تا چنان»به پا
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 ابونصر حسن بن علی قمی اثر ،البارع فی احکام النجومکتاب ـ 

تألی  و ترجمه ابونصععر   البارع المدخل الی احکام النجومیا    البارع فی احکام النجوم و الطوال کتاب  

تولععد و  خبععری از محععلکععه    دان ایرانععی اسععتریاضععیاخترشناس و    ،قمی  حسز بز علی منجم

 هجری یا اندکی بعد367یا 365نویسنده ایز کتاب را در سار .  ت نیامده استنامه او به دسزندگی

نس ه ناقصی از ایععز   .تألی  نموده است و بعدها توسط خود نویسنده به فارسی ترجمه شد  ،آن  از

 .در کتاب انه ملی برلیز موجود است ،کتاب

در   .نجععومی اسععت  مقالععه  5  فصل و  64و دربرگیرنده    نجوماحکام  باره    در  ،وضوع ایز کتابم

 .با تصریفات و توضیحات فراوان عربی است آزادترجمه  ،ایز کتاب  ،حقیقت
پععژوهش  از نگععاه ،ر؛ اوّاز دو رو سععودمند اسععت  ،گذشته از فواید زبانی و ادبععی  ،مطالب کتاب

سیر علععوم اسععالمی و از منظر    ،و دوم  ،ندارهای مردمان آن زمانها و پاجتماعی و مطالعه اندیشه
 (.218:  1968؛ ری کا، 621 :1، ج1347،  )صفا کالمتاریخ  

 قرآن مجید ءای آهنگین از دو جزترجمهـ 

در نزدیک گنبععد  ،متعلق به اواخر قرن سوم یا اوایل قرن چهارم هجری  ،ترجمه آهنگیز قرآن
 62ای آهنگیز از دو جزو قععرآن مجیععد از آیععه  ترجمه  ،در اصل  ،ایز اثر  کش  شد.  امام رضا

بدیز نام نامیععده شععده   ،اش سوره ابراهیم است که به اقتضای ویژگی ادبی  30ا آیه  سوره یونس ت
هععای ایععز ترجمععه، تععریز ویژگیمش ص نیست. یکععی از مهم نیز  مؤل  و زمان تألی  آن  .است

 گرایش خاص به ترجمه آزاد است. 
 ،ب شععی از کتععاب .موزون ساختز ترجمه با حفظ چارچوب کالم الهی بوده است  ،هدف مؤل 

ایععز کتععاب از   .ای وزن ایقاعی برخوردار استاز گونه  ،ولی بیشتریز ب ش آن  ؛عروضی دارد  نوز
ایز  ،واق  در کاربرد بسیاری دارد. ،دید مسائل وزنی و حتی سبک ترجمه قرآنی و واژگان دستوری

هععا و منبعی برای شناخت واژه  ،همچنیز  .آزاد از قرآن کریم هست  ترجمه  نمونه  تریزعالی  ،کتاب
 .(5-1: تابیل  نامعلوم، ؤ)م  باشدمی ترکیبات کهز زبان دری

 نتیجه

در عراق تا روزگار خالفت عبدالملک بز مروان، و در دیگر نقاط ایران تا اوایععل   ،زبان فارسی
مرو بزرگ بوده است و حتی عامالن عععراق هععم ناچععار عصر عباسی، همچنان زبان اداری ایز قل

غالععب علمععای   ،دیععدهزبان دینی ایرانیععان گر  ،از زمانی که زبان عربی  .یرندبودند ایز زبان را فراگ
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یکی زبان فارسی که زبان زندگی و گفتارشان بود و دیگر زبان عربی کععه  ؛شدند ایران هم دوزبانه
  .می و دیوان گردیدزبان عل ،آن از ن ست زبان دینی و بعد
ابزارهای مؤثر حکومععت خلفععا در ایععران   ازآنجاکه زبان فارسی یکی از  ،در آغاز دوران اسالمی

زبان فارسععی هععم در  ،دشدنمهم جامعه اسالمی   یکی از دو عضورفته  زبانان هم رفتهبود و فارسی
ر از زبععان فارسععی بععه تدریج ترجمه آثاهب  یکی از دو رکز فرهنگی اسالم گردید.  ،کنار زبان عربی
ماننععد طاهریععان،   یهایر آمععدن سلسععلهروی کععا  با  ویژهبه  ؛گسترش یافت  ،عکسرزبان عربی و ب
و ترجمه آثار از عربععی بععه فارسععی زبان فارسی جانی تازه گرفت    ،سامانیانخصوص  بهصفاریان و  

مورد توجععه قععرار ترجمه کل قرآن مجید    ،باربرای ن ستیز  ،هایافت و در میان ترجمهبسیار    رواج
 .گرفت
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 منابع 

 تهران: نی. ،عربی چالش میان فارسی و(،  1387)  آ رنوش،آ رتاش 

سسععه مطالعععات و ؤم  تهران:  عبدالحمید آیتی،  :ترجمه  ،تاریخ ابز خلدون  (،1363)  ابز خلدون

 تحقیقات فرهنگی.

 :متععرجم  ،سععلجوقیان  غزنویان،  نگاری فارسی در دوره سامانیان،تاریخ  (،1390)  جولی  اسکات،

 تهران: ماهی.  محمد دهقانی،

، جععواد فالطععوری  :ترجمععه  ،قععرون ن سععتیز اسععالمی  ن درتاریخ ایرا  (،1364)  برتولد  اش ولر،

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 دار الفکر.روت:  یب ،أسد الغابة فى معرفة الصحابة  ،(م1989/ق1409) ابز اثیر، عزالدیز

 سسه مطبوعات علمی.ؤ، تهران: مالم و ایراناستاریخ کامل بزرگ  ،تا()بیععععع 

روت: یعع محمد عبدالقادر عطععا، ب  :قی، تحقالطبقات الکبری  ،(م1990/ق1410)  ابز سعد، محمد

 .ةیدار الکتب العلم

 تهران:  داناسرشت،  اکبر  :کوشش،به  ةثار الباقیه عز القرون ال الیاآل  ،(1380)  بیرونی،ابوریحان

 خیام.

 تهران: س هر.  ،شناسی بهاریا تاریخ تطور ن ر فارسیسبک  ،(1349)  هار،محمدتقیب

شععرکت  تهععران: ،تمدن ایرانی از چنععد تععز از خاورشناسععان فرانسععوی،  (1381)  عیسی  هنام،ب

 انتشارات علمی و فرهنگی.

بنیععاد انتشععارات  ،  احمععدعلی رجععائی  :تصععحیح  ،پلی میان شعر هجائی و عروضی  تا(،بی)  نابی

 فرهنق.

 ن:تهععرا  محمععد بهفععروزی،  ،تاریخ ایران از آغاز تا امروز؛  ایران و ایرانیان  ،(1391)  ژان  پل رو،

 جامی.

نى یز حسعع یالععدجالر  :قیعع تحق  ،الغععارات  (،1353)  م بز محمععدیثقفى کوفى، ابو اسحاق ابراه

 .1353ارموى، تهران: 

عبدالسالم محمد   :تحقیق  ،البیان و التبییز  ،(م1998/ق1418)  ابوع مان عمرو بز بحر  احظ،ج

 .ال انجی ةقاهره: مکتب ،ز هارونب

 ،سالمی از طلوع طاهریععان تععا غععروب خوارزمشععاهیانتاریخ ایران ا  (،1377)  رسور  جعفریان،
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 سسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.ؤتهران: م

 تهران: دانش.  ،گنجینه ن ر فارسی  (،1340) حسز جوادی،

 .ةالکتب العلمی دار وت:بیر ،ةالحلبی بالسیر  (،1427) حلبی،علی بز ابراهیم بز احمد

 المعارف اسالمی. برئتهران: بنیاد دا ،المدانشنامه جهان اس  (،1383) غالمعلی حداد عادر،

تهععران:  نجیب مایععل هععروی، :تصحیح ،ایران بعد از اسالم ،(1375) عباس  خلیلی مدیر اقدام،

 انتشارات علمی و فرهنگی.  شرکت

 جمععار اشععرافی،  :متععرجم  ،ر روزگار سععامانیانحیات علمی د  (،1394)  احسان   والنون ثامری،

 فرهنگی.  تهران: شرکت انتشارات علمی و

 .تهران، 2ج ،تاریخ اجتماعی ایران  (،1382)  مرتضی  ،راوندى

 :قیعع تحق  (،م1962/ق1382)  یمعع یم بععز محمععد بععز منصععور التمید عبدالکریسمعانی، أبو سع

 ة.یئرب المعارف الع مانمجلس دا  درآباد:یمانى، حیى المعلمى الیحیعبدالرحمز بز 

 .ةالمعرف روت: داربی ،المبسوط  (،م1993/ق1414)  الدیزشمس  ،سرخسی

 تهران: فردوسی. ،ایران تاریخ ادبیات در،  (1387) اهلل بیح صفا،

 تهران: ابز سینا. ،نظام الملکآغاز تا عهد  ن ر فارسی از(، 1347)ععععع 

 ،میفضععل ابععراهمحمععد ابوال  :قیتحق  ،یطبر  خیتارم(،  1967/ق1387ر )یطبری، محمد بز جر

 روت: دار التراث.یب

 .ةالمعرف دار: بیروت ،)تفسیر الطبری( لبیان فی تفسیر القرآنجام  ا ،ععععع 

عاب فععى معرفععة یاالسععت ،(م1992ق/1412) وسعع  بععز عبععداهلل بععز محمععدیابوعمر ،عبععدالبر
 ل.یروت: دار الجیعلى محمد البجاوى، ب  :قیتحق  ،الصحاب

 تهران: نقش و نگار.  ،درآمدی به تاریخ ترجمه  (،1393)  حمدحسیزقریشی،م

 تهران: نشرمرکز.  کاظم فیروزمند، :ترجمه، برآمدن اسالم  (،1393)  تاکرتیس،وس

 های جیبی.تهران: سازمان کتاب، فارسی سار ن ر هزار  (،1345)  کشاورز،کریم

ر از عصععر ساسععانی بععه دوره انتقععا  تاریخ فرهنق ایران در  (،1379)  محمد  محمدی مالیری،
 تهران: توس.  ،اسالمی عصر

رب المعععارف بععزرگ ئعع تهععران: مرکععز دا  ،تاریخ جام  ایععران  (،1393)  کاظم  موسوی بجنوردی،

 اسالمی.

ابونصععر احمععد بععز محمععد بععز  :، ترجمهتاریخ ب ارا  (،1351نرش ی، ابوبکر محمد بز جعفر )
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 .نصرالقباوی

 کیهان. تهران: ،از دید خاورشناسان دوره مفصل ابدیت ایران  (،1358) تقی نصر،

 ، تبریز: شرق.تاریخ ادبیات ایران  (،تا)بی  الدیزجالر همائی اصفهانی،

 روت : دار صادر.یب  ،تاریخ الیعقوبی تا(،)بی احمد بز یعقوب ابز واضح یعقوبی،


