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شاخصههای تأثیرگذار نهضت ترجمه در عصر امام رضا
زهرا زحمتکش
چکیده
نهضت ترجمه از تحوالت و جريانهای فكری و فرهنگی مهّم در عصر امام رضا بوده است كه قبل از دوران هارونالرشيد آغاز
شده بود ،اين نهضت يك فضای باز فرهنگی و مهّم را در جهان اسالم ايجاد كرد كه در اين زمينه مترجمان مسيحی ،ايرانی و
يهودی ترجمه آثار زبانهای يونانی ،رومی ،ايرانی و بعضاً هندی را به زبان عربی برای ورود به جهان اسالم انجام میدادند
همچنين در زمان امام رضا(ع) ترجمه هايی از زبان سانسكريت و سريانی به عربی و فارسی صورت گرفت .زيرا برای گفتگو با
ساير فرق الزم بود عقايد آنها را بدانند .در باره كتاب های ستاره شناسی و پزشكی مشكلی در ترجمه ها پيش نيامد اما در
مسائل فلسفی و مابعدالطبيعه مترجمان نمیتوانستند ترجمه مناسب به خوانندگانشان ارائه دهند .زيرا مباحث غربی در تضاد با
اعتقاد مسلمانان بود  ،همچنين بسياری از اصطالحات غربی معادل نداشت .كار ترجمه شامل آثار ديگر زبانها و كتب خارج از
جهان اسالم نيز میشد .مقاله حاضر به روش توصيفی -تحليلی به اين سئوال پاسخ می دهد شاخصه های تأثيرگذار نهضت
ترجمه در عصر امام رضا(ع) چگونه بوده است؟ از مهّمترين نتايج نهضت ترجمه ،توسعه تمدن اسالمی از طريق رويارويی و
آميختگی با مفاهيم تمدنهای سريانی ،ايرانی ،يونانی ،هندی و مصری بود .به دنبال فتوحات چشمگير و موفقيتآميز مسلمانان
در خارج از محدوده جزيرةالعرب ،فرهنگ اسالمی با تمدنهای كهن درهم آميخت و بسياری از مواريث علمی مكتوب آنان به
جامعه اسالمی منتقل شد .مهّمترين دستاورد اين رخداد ،توسعه تمدن اسالمی می باشد..
واژههای كلیدی :نهضت ترجمه ،امام رضا ،عباسيان ،وزيران.
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مقدمه
امر مربوط به ترجمه و انتقال علوم گرچه بيشتر در دوران عباسيان انجام يافته است ،ولی بايد دانست كه قبل از آنان
و امويان مرحله ابتدائی جذب علوم يونانی آغاز شده بود .در اين باب از افرادی كه بايد نام آن در ابتدای اينجا ذكر گردد يحيی
نحوی كه نزد عمرو عاص فاتح مصر تقرّب و احترام كامل داشت .علّت تقرّب وی به عمرو از آن جهت كه وی منكر تثليث
مسيحيت بود ،صورت تحقق يافت .پس از آنكه يحيی نزد عمرو تقرّب يافت و عقايدش با يكتاپرستی مسلمانان موافق گرديد،
برحسب عقيده عدهای علّت آتش سوزی كتابخانه اسكندريه ،كه معروف است به امر خليفه دوّم و اجراء آن به دست عمرو عاص
انجام يافته ،عامل اصليش وی (يحيی) بوده است.
بنابراين مالحظه میشود كه موضوع انتقال علوم يونانی پس از فتح مصر توسط مسلمانان شروع گرديد ،كه در دنباله
آن به دوران خلفای اموی و سپس عباسيان كشانده شده است .امّا بيشتر ترجمههای كتب علمی و پزشكی و برگرداندن آنها از
زبان يونانی به سريانی يا به عربی از اواسط نيمه اوّل قرن دوّم تا نيمه اوّل قرن سوم هجری قمری انجام يافته ،در اين مقاله
مقصود شاخصههای تأثيرگذار نهضت ترجمه در عصر امام رضا بوده است  .الزم به ذكر است ترجمه كتب علمی به عربی
در تمدن اسالمی از دوران خلفای اموی از خدمات يحيای نحوی شروع گرديده است .ولی نهضت بزرگ علمی و ترجمه كتب از
اواسط قرن دوّم هجری قمری آغاز شد .از ميان تحوالت تاريخ تشيع ،بدون شك سفر امام رضا به ايران از مهّمترين و
سرنوشتسازترين حوادث محسوب میشود .اين سفر ،تحوالت عميق و بیبديلی در فرهنگ ايرانی به وجود آورد .گرايش مردم
ايران به تشيع ،تعميق علوم و معارف شيعی ميان ايرانيان ،رواج فرهنگ علوی و همچنين تثبيت هنر اسالمی در جهت تكميل
و بازسازی مقبره رضوی از مهّمترين دستاوردهای اين سفر است كه در نهايت به نهادينه شدن فرهنگ علوی ميان ايرانيان
منجر شد .سفر تاريخی امام رضا به ايران از جهات گوناگونی از قبيل گرايش مردم به تشيع ،گسترش معارف شـيعی بين
ايرانيان ،رواج فرهنگ علوی و همچنين بارقههای هنری و روانی كه از طريق بارگاه آن حضرت بين ايرانيان به وجود آمد
توانست نقش مهّمی را در شكوفايی فرهنگ و تمدن اسالمی بين ايرانيان به وجود آورد .در مورد اينكه آيا تاكنون تحقيقی با
اين موضوع انجام گرفته يا نه ،بايد گفت :تنها مطالبی پراكنده كه در كتب مختلف به زندگانی حضرت رضا اختصاص دارد
به چشم میخورد كه از انسجام و روش علمی برخوردار نيست و شايد اين مقاله اوّلين كوشش برای بررسی اين موضوع باشد.
منابعی كه برای تهيه مطالب اين مقاله از آنها بهره گرفته شده همگی از منابع دست اوّل و بيش از همه منابعی است كه به
بررسی تاريخ عباسيان میپردازد .از ديگر منابع مهّم اين نوشتار آثار و نوشتههای امام رضا است كه عالوهبر معرفی آنها در
تهيه متن نيز از آنها استفاده بسيار زيادی شده است .در اين ميان كتاب عيون اخبارالرضا كاملترين مجموعه از شرح زندگانی
و تاريخ و احوال آنحضرت است كه تاكنون نگارش يافته و به دست ما رسيده است .از منابع م ّهم ديگری همچون تاريخ طبری
محمدبن جرير طبری ،تاريخ يعقوبی واضح ،يعقوبی ،الكامل ابناثير و مقاتلالطالبيين ابوالفرج اصفهانی استفاده شده است.

نهضت ترجمه در قرن دوّم هجری
"از اواسط نيمۀ اوّل قرن دوّم هجری يعنی بعد از سال ٢8١ق و تشكيل دولت عباسی بدست ايرانيان ،چون سياست
دولت اسالمی نسبت بموالی و ملل غير عرب خاصه ايرانيان دگرگونه گشت و نژاد ايرانی در همۀ امور و شؤن نفوذ و دخالت
يافت طبع ًا سابقهيی كه در تمدن داشت شروع بهترويج علوم و فنون كرد و حتی خلفای اسالمی هم از اين حيث تحت تأثير
محيط ايرانی خود قرار گرفتند و به همين سبب توجه بعلوم و ترجمه و نقل كتب علمی از يونانی و پهلوی و سريانی و هندی
شروع شد (.بالذری)156 :٢831 ،
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از ميان خلفای عباسی نخستين كس كه به علوم توجه كرد ابوجعفر منصور بن محمد است (٢81ـ٢53ق) كه بطب و
نجوم اقبال بسيار داشت .علّت توجه وی بپزشكان آن بود كه او در اوان بنای بغداد (٢83ق) گرفتار بيماری معده شده بود
چنانكه شهوت از وی منقطع گرديد و اطبايی كه در خدمت او بودند از عالجش عاجز آمدند(.بشارتی)31 :٢833 ،
توجه منصور به علم نجوم نيز بسيار بود .علّت اين امر اعتقاد شديد وی به احكام نجوم بوده است چنانكه اين مرد
مدبر با همۀ هوش و تدبير خود كمتر به عملی دست میزد مگر آنكه نخست با منجمان در آن باب استشاره میكرد و او
نخستين خليفهييست كه منجمان را بخود نزديك و با حكام نجوم عمل كرد و بعد از او خلفای عباسی در اين امر از او متابعت
مینمودند و غالب امراء اسالمی خاصه امرای ترک نيز از باب اعتقاد شديد باحكام نجوم همين خوی و عادت را دنبال می-
كردند( ".صفا)8٤ :٢83٢ ،
" پيش از اين تاريخ علم نجوم نزد ايرانيان ترقيات شگرف يافته بود و در عهد منصور منجمان بزرگی در ايران میزيستند كه
يكی از مشاهير آنان «نوبخت» بود .وی در نجوم اطالعات كافی داشت او و پسرش ابوسهل در خدمت منصور و خلفای عباسی
بخدمت اشتغال داشتند و كتابهايی در باب هيأت و نجوم و احكام آن از پهلوی به عربی درآوردند .عالوهبر اين منصور ابراهيم
الفزاری و پسر او محمد را كه هردو از منجمان ايرانی بودند و علی بن عيسی االسطر البی المنجم را در خدمت خود وارد كرد و
چون توجه اين مرد باحكام نجوم و حركات كواكب شهرت يافت منجمان از ايران و روم و هند بدربار او روی نهادند .ازجملۀ اين
قوم يكی از منجمان هندی بود كه در روش نجومی معروف به سيد هانتا دست داشت و در سال ٢51ق به خدمت او رسيد و
كتابی در نجوم بنابر مذهب هندوان بر منصور عرض كرد .منصور فرمان داد كه اين كتاب را به عربی نقل و كتابی بر اين روش
تأليف كنند كه مبنای نظر در حركات كواكب قرار گيرد .اين كار را محمد بن ابراهيم الفزاری بانجام رسانيد و كتابی از روی آن
ترتيب داد كه نزد منجمان به السند هند الكبير معروف شد و تا ايام خالفت مأمون مبنای احكام منجمان اسالمی بود ".منصور
اوّلين خليفۀ عباسی است كه نهضت ترجمه را سرپرستی كرده است .در عهد منصور ،كتب گوناگونی از منابع متعدد ترجمه شد.
ازآثاری كه در عهد منصور به عربی ترجمه شد ،كتاب كليله ودمنه ،كتاب سندهند ،كتاب ارسطو ،كتاب مجسطی بطلميوس،
كتاب اقليدس ،كتاب ارثماطيقی (رياضيات) وساير كتابهای عجمی در نجوم ،حساب ،طب ،فلسفه و جز آنها بوده است".
(جميلی)88 :٢835 ،از مشهورترين مترجمان فارسی در اين عصر عبداهلل بن مقفع است .ديگراز مترجمان ،پزشك نسطوری،
ابن بختيشوع است .كار هيچيك از اين ترجمهها به عرب واگذار نشد بلكه بيشتر امر ترجمه به عهدة مسيحيان و ايرانيان نهاده
شد ".متأسفانه كار اين نهضت پس از منصور توسط دو خليفۀ ديگر مهدی (٢53-٢16ق) و هادی (٢16-٢3٤ق) دنبال نشد و
در نتيجه به ركود گراييد ،ولی ديری نپاييد و عصری نو آغاز شد ،به قسمی كه از حيث مرتبه بر گذشته هم سبقت گرفت .اين
عصر همان عصر هارون است.
"دوّمين قدم در عهد هارون الرشيد برداشته شد .به دستور او عدهای از علماء اسالمی به قسطنطنيه رفتند و به
ترجمه و تهيه كتبی كه در بالد اسالمی يافت نمیشد پرداختند( ".پاول)١38 :٢88١ ،
"به قولی ديگر هارون پس از چيره شدن بر سپاهيان بيزانس در جنگ آنكارا و عموريه كتابهای يونانی را به چنگ
آورد و يوحنای ماسويه را به ترجمه آنها برگماشت .بعضی از محققين تأسيس بيتالحكمه را به هارون نسبت میدهند و
معتقدند كه اين مركز علمی در زمان او تأسيس شده و در دوره مأمون با افزودن تأسيسات جديد توسعه يافت( ".شبلی ،بیتا:
)٢8٤
"بعضی از محققان معاصر وی را از مشهورترين خلفای عباسی بهشمار آوردهاند ،كه نامش حتی در منابع بيگانه بيشتر
از ديگران آمده .وی پس از ترجمۀ هزار و يك شب به زبانهای اروپايی به بزرگترين ياور ادب عربی شهرت يافت .او به
دانشمندانی كه كتب يونانی را تدريس و ترجمه میكردند ،كمكهای شايانی میكرد .همو بود كه سفيرانی را برای خريد كتب
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يونانی روانۀ امپراطوری روم كرد و با اين سياست سخاوتمندانه در باب علوم ،بخش عظيمی از علوم مهّم را به بغداد منتقل
كرد(".گوستاو لوبون)١٢8 :٢888 ،

نهضت ترجمه در قرن سوم هجری
"در اين دوره ،ترجمه به آخرين مراحل رشد و پختگی خود رسيد .در واقع اين مرحله از تاريخ نهضت ترجمه ،نقطۀ
تحول در تاريخ اين نهضت است .مجموعۀ آنچه در اين عصر ترجمه شد ،معادل يا بيشتر از همۀ كتابهايی است كه در طول
نهضت ترجمه به انجام رسيد .در اين زمان مترجمان از اطراف عراق و شام و ايران وارد بغداد شدند .در ميان اينان نسطوريان،
يعقوبيان ،صائبيان ،روميان ،مجوسيان و برهمائيان بودند كه از يونانی ،فارسی و هندی و جز آن به عربی ترجمه میكردند ،بازار
كاغذسازان و كتابفروشان در بغداد رونق گرفت .مجالس ادب و مناظرة علمی رواج يافت ،توجه مردم به تحقيق و مطالعه فزونی
گرفت ".ابن نديم در علم دوستی مأمون میگويد" :مأمون گروهی از مترجمين معروفی چون حجاج بن مطر ابن بطريق حنين
بن اسحاق و يوحنابن ماسويه را كه به زبانهای مختلف آشنايی داشتند به سرزمين روم فرستاد و آنان نيز سيل عظيمی از
كتابهای يونانی و رومی را به جهان اسالم آوردند( ".ابن النديم٢8٢3 ،ق" .)888 :مأمون نسخههای كتابهای مدرسۀ
اسكندريه را به بهايی گزاف خريداری كرد و با ارتباط بر قرار كردن ب ا امپراطوران قسطنطنيه ،كار جستجو و دستيابی به
نوشتههای حتی آتن نيز برايش فراهم شد".

نهضت ترجمه در قرن چهارم هجری
"در قرن چهار هجری كار ترجمه تقريباً به پايان رسيد .مسلمانان در قرن دوّم و سوم هجری به نقل علوم بيگانه و
فهم آن پرداختند ولی در قرن چهارم هجری خود در اين علوم تحقيق كردند و به جمعآوری ،تحصيل و توليدات شخصی روی
آوردند .ترجمهها غالب ًا ،بهرغم اختالف در فرهنگ و زبان شامل آثار مهّم فلسفی و علمی بود .و بهرغم اينكه كار ترجمه بيشتر در
دست مسيحيان سريانی بود ،ولی قرن چهار ،عصر طاليی مترجمان عربی است ( ".حتی)33-35 :٢811 ،
«اين دوره مهّمترين دورة ترجمه و توجه به علوم و نقل و تدوين آنها بود و مترجمان و علمای بزرگ از نژادهای
مختلف در نهضتی كه مأمون پديد آورد شركت كردند و تا چندی بعد از او بدين نهضت ادامه دادند .اين دوره از آغاز قرن سوم
شروع شد و چون تربيت يافتگان اين دوره غالباً خاندانهايی از مترجمان و ناقالن و علما تشكيل دادند و اكثرا شاگردانی می-
پروراندند كه مدتی بعد از ايشان به امر ترجمه و نقل و تدوين علوم اشتغال داشتند ،اينست كه دورة دوّم تا اواخر قرن چهارم
امتداد يافت .از مترجمان بزرگ قرن سوم مشاهيری مانند يوحنا بن البطريق و الحجاج بن مطر و قسطا بن لوقا البعلبكی و عبد
المسيح بن ناعمۀ الحمصی و حنين بن اسحق و اسحق بن حنين و ثابت بن قرة الصابی الحرانی و حبيش االعسم را نام میتوان
برد كه ذكر همۀ آنان بعداً خواهد آمد و از مترجمان مشهور قرن چهارم متی ب ن يونس و سنان بن ثابت و يحيی بن عدی و ابو
علی بن زرعۀ و هالل بن ابی هالل الحمصی را ذكر بايد كرد" (صفا)88 :٢83٢ ،
"شايد از كارهای خوب مأمون در امر نهضت ترجمه ،بهره گيری از شرايط صلح وجنگ در روابط با دولت روم بود ،كه
به وی امكان داد تا از اين راه بتواند در راه اهدافش توفيق يابد ومقدار مورد توجهی از آثار برجای مانده از يونان را در عرصههای
علمی گوناگون به دست آورد .از كارهای ديگر او فراخواندن و دعوت از دانشمندان بارز در تخصصهای گوناگون خارج از حدود
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دولت اسالمی بود .او با اين كار برآن بود تا رجال دولتش از تخصص ،تجارب و دانش اين دانشمندان سود ببرند( ".مكی:٢838 ،
)33-35
نهضت ترجمه در عصر حكومت معتصم و واثق ،رشد در خوراعتنايی نداشت ،زيرا اين دو خليفه نسبت به نهضت
ترجمه بی توجه بودند اين كار ،نهضت را به حالتی شبيه ركود وارد كرد و نمیتوان نام نهضت را بر آن نام نهاد .میتوان گفت،
آنچه از ترجمه كه در اين عصر ،پس از مأمون (١٢3ق) تا آمدن متوكل (١8١ق) انجام شده ،به بركت مترجمانی بوده كه در
زمان مأمون بودند و به اهتمام معتصم و واثق مربوط نمیشود .امّا نهضت ترجمه كه در زمان متوكل در بعضی موارد شكوفا شد،
در عصر خلفای پس از او تا قرن چهار هجری به ضعف گراييد(.خضری)38 :٢838 ،

نهضت ترجمه در دوره عباسیان(عصر طالیی نهضت ترجمه)
آمادگی مسلمين برای اخذ و نشر علوم و احاديثی كه از پيامبر اسالم در تشويق به دانش طلبی نقل میشد ،بهعالوه
اقدامات امويان موجبات يك نهضت علمی را در قلمرو اسالم سبب شد .اين نهضت علمی كه ترجمه و نقل علوم يونانی در قدم
اوّل قرار داشت و بيشتر توسط اهل ذمه ،خاصه ايرانيان و نصاری انجام شد در زمان حكومت عباسيان به وقوع پيوست .سفاح
نخستين خليفه عباسی به دليل اينكه همه تالشهای خود را صرف تأسيس حكومت نوپای عباسيان و از ريشه بركندن
بازماندگان قدرت امويان كرد توجهی به علوم نداشت .پس از سفاح برادرش منصور(٢53ـ٢81ق) به خالفت رسيد .منصور مرد
سختگير و با تدبيری بود و چون در زمان وی شورشهای داخلی زياد شد بيشتر اوقات وی به جنگ گذشت .منصور پس از
تأسيس بغداد در سال ٢83ق كه به قولی بغداد را برای ترجمه كتب يونانی بنا كرد(يرروسو٢٢3 :٢888 .ـ )٢٢3بر آن بود كه
پايتختش را به شهرت و آوازه جهانی برساند .به اين منظور گروهی از دانشمندان و وعاظ و قراء و نحويان را از شهرهای بصره و
كوفه كه پيش از اين مراكز علمی جهان اسالم بودند به بغداد دعوت كرد .منصور عباسی هرچند به علم فقه آشنايی داشت ،ا ّما
به ستارهشناسی اعتقاد و عالقه بسياری نشان میداد و بدون مشورت ستارهشناسان به كارهای مهّم دست نمیبرد .وی اوّلين
خليفهای بود كه ستارهشناسان را به بارگاه خود آورد .در سال ٢51ق يك منجم هندی به دربار منصور آمد و كتابی در نجوم
براساس مذهب هندوان به منصور تقديم كرد .منصور فرمان داد كه اين كتاب را به پس از منصور ،مهدی(٢16ـ٢53ق) و
هادی(٢3٤ـ٢16ق) به قدرت رسيدند .اين دو خليفه عباسی بيشتر گرفتار مسائل و مشكالت داخلی از جمله مبارزه با زنادقه
بودند .تنها نتيجه اين مبارزات توجه به علم كالم بود كه در سايه آن بتوانند در مباحثات خود بر زنادقه فائق آيند .پس از اين
دو خليفه ،قدرت به كسی رسيد كه بيشترين توجه را به علوم داشت و درنتيجه اقدامات او نهضت ترجمه سير صعودی
چشمگيری پيدا كرد و بيش از پيش به ترجمه آثار ديگر ملل پرداخته شد .اين امر به دليل برقراری نظم و امنيت در كشور
بود(.اوليری ،بیتا)١88 :
صحبت اهل فضل و دانش رغبت داشت ،در سفر و حضر جمعی كثير از فضال و شعرا همراه او بودند و از جوايز و
بخششهای او برخوردار میشدند .ارتباط با ملل مختلف و مجالست با دانشمندان نه تنها باعث آشنايی خلفا با علوم مختلف
شد ،بلكه از اين موقع به بعد اگر خلفا بر شهری دست میيافتند به حمل اين كتابها و ترجمه آنها مبادرت میكردند .چنانچه
هارونالرشيد در جنگ با روميان بر بالد آنقره و عموريه دست يافت و كتابهای اين شهرها را به بغداد برد و پزشك معروف
خود يوحنا بن ماسويه را به ترجمه آنها گماشت .همچنين هارونالرشيد عدهای از دانشمندان اسالمی را به قسطنطنيه فرستاد
تا در آنجا ترجمه و تهيه كتبی كه در بالد اسالمی موجود نبود بپردازند(.خواندمير )١١3 :٢858 ،علم دوستی هارونالرشيد تا
آنجا بود كه تعدادی از دانشمندان هندی را به دربار خود دعوت كرد و به كمك اين دانشمندان بود كه (جرجی558 :٢885 ،؛
ابن خلدون ،بیتا83٤:ـ )831مسلمانان با گنجينههای علمی و ادبی هندوستان آشنا شدند .دانشمندان و مترجمان زيادی از ايام
خالفت منصور تا هارونالرشيد در كار ترجمه و تأليف كتاب نقش داشتند .ازجمله؛ نوبخت ،ابوسهل بن نوبخت ،يحيی بن
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البطريق ،جورجيس بن بختيشوع ،عبداهلل بن مقفع ،يوحنا بن ماسويه ،سالم االبرش ،باسيل المطران ،ابن زيد بن اسلم ،عمر بن
مطرف ،حجاج بن يوسف مطر و ...حجاج بن يوسف در دوره هارونالرشيد برای اوّلين بار كتاب اقليدس را ترجمه كرد و آن را
الهارونی ناميد هرچند پس از هارونالرشيد بين فرزندان او امين و مأمون بر سر دستيابی به قدرت رقابت و جنگ آغاز گرديد و
سرانجام مأمون توانست با كمك ايرانيان قدرت را به دست گيرد .مأمون به بركت مادر ايرانی و تربيت در نزد برامكه و از آن
جهت كه قسمتی از زندگيش هنگام حكومت و خالفت در خراسان ميان ايرانيان گذشت مردی روشن فكر و علم دوست بار
آمد( .رفاعی ،٢888 ،ج)83٤ :٢
درباره علم دوستی و توجه مأمون به علوم اشارات زيادی شده ،ازجمله ابنالنديم میگويد؛«عبداهلل بن هارون بن
مهدی بن منصور بن محمد بن علی بن عبداهلل بن عباس بن عبدالمطلب اعلم خلفا بفقه و كالم بود ولی به پايی فصاحت
برادرش محمد بن زبيده نمیرسيد و شهرتش ما را از نوشتن شرح حالش بینياز میدارد«)رنان )١31 :٢811 ،و در حبيب السير
نيز آمده؛«مأمون به سبب وفور سخاوت و كثرت علم و فضيلت از ساير خلفای بنی عباس ممتاز و مستثنی بود و پيوسته با
علماء و دانشمندان صحبت داشته و مباحثه مینمود او اوّل كس از خلفای عباسی بود كه معتزلی شد .فرقه معتزله كه مورد
الطاف و عنايت مأمون بود متشكل از مسلمانانی بود كه معتقد بودند دين را با استداللهای عقلی میتوان برپا داشت .معتزله
شيوههای استداللی خود را بر روشهايی مبتنی كردند كه نخست مورد استفاده فيلسوفان يونان و اسكندريه قرار گرفته بود.
معتزليان برای پيشبرد آرمان معتزله به ترجمه آثار بيشتری از يونانی و اسكندرانی نياز داشتند و مأمون به اين كار اقدام كرد
.توجه مأمون به علوم بخصوص فلسفه باعث شد كه از راه مكاتبه با پادشراه روم درخواست كند كه با اجازه او چند نفری را به
آنجا روانه كند تا از علوم باستانی روم كتابهای را انتخاب كرده و با ابن النديم( .اسعد طلس ،بیتا)١١1 :
خود به بغداد بياورند .پادشاه روم در ابتدا روی موافقت نشان نداده ولی باالخره پذيرفته و جواب مساعد داد و مأمون
گروهی از دانشمندان مانند حجاج بن يوسف مطر ،ابن بطريق و چند نفر ديگر را بدان سو روانه كرد و آنان از كتابخانههای روم
كتابهای انتخاب كرده و با خود آوردند و به امر مأمون همه آنها را ترجمه كردند .ازجمله كسانی كه كوشش و اهتمام زيادی
در آوردن كتاب از روم داشتند محمد ،احمد و حسن فرزندان شاكر منجم بودند و اينان از بذل مال در اين راه دريغی نداشتند و
حنين بن اسحاق و چند نفر ديگر را به روم فرستادند و آنها كتابهای شگفت انگيز و تصنيفات غريبی را در فلسفه و هندسه و
موسيقی و طب با خود آوردند .پی يرروسـو می نويسد«:مأمون بعد از غلبه بر ميشل سوم امپراتور روم يكی از شرايط صلح را
چنين قرار داد كه وی بايد(.سيوطی ،بیتا)١38 :
يك نسخه از تمام كتب يونانی موجود در روم را به او بسپارد.
به اين ترتيب همانگونه كه به آن اشاره شد توجه خلفای عباسی به ترجمه علوم باعث شد كه عصر عباسيان از عهد
خالفت منصور و بنای بغداد(٢83ق) تا پايان خالفت هارونالرشيد را دوره اوّل ترجمه و دوره مأمون را دوّمين دوره مهّم ترجمه
بدانند .دوره دوّم مهّمترين دوره ترجمه و توجه به علوم و نقل و تدوين آنها بود و مترجمان و علمای بزرگ از نژادهای مختلف
در نهضتی كه مأمون پديد آورد شركت كردند و تا چندی پس از او بدين نهضت ادامه دادند .درنتيجه اين نهضت كتب متعددی
در منطق ،فلسفه ،نجوم ،رياضيات ،طب ،ادب و سياست از يونانی ،پهلوی ،هندی ،سريانی و نبطی به زبان عربی نقل شدند و
مبدأ تمام تحقيقات مسلمين در علوم مختلف قرار گرفت(.همان)١18 ،

اوضاع فرهنگی جامعه اسالمی در عصر امام رضا
الف) نهضت ترجمه و امام رضا :اهتمام ويژة دين اسالم به دانشپروری و فرهنگ دوستی و نيازمندی به درک
صحيح آموزههای اسالمی باعث گرديد كه مسلمانان از همان آغاز درصدد توسعۀ فرهنگ و پيشرفت تمدن انسانی برآمده،
ساحت تعليم و تربيت را وسعت بخشند .برای اين منظور از نيمه قرن دوّم هجری قمری تا اواخر آن نهضت ترجمه شكل گرفت
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و موجب شكوفايی دوباره علوم مختلف در سرزمينهای اسالمی شد ،كه میتوان نتيجه آن را در قرن چهارم هجری مشاهده
كرد به همين علّت ،اين دوران به عصر االسالم الذهبی (دوران طاليی اسالم) مشهور است( .قربانی ،بیتا )15 :مسعودی ،رفاه و
آرامش را ازعلل رويكرد به مسائل فرهنگی میداند( .مسعودی ،بیتا ،ج )٢٤ :8از عوامل مؤثر ديگر در شكوفايی نهضت ترجمه
در دورة عباسيان میتوان به اين موارد اشاره كرد:
ـ انتقال مركز خالفت از شام به بغداد و نزديكی به دانشگاه جندی شاپورايران؛
ـ حضور وزيران فرهيختۀ ايرانی در دربار خلفای اسالمی؛
ـ عالقۀ خلفای دورة اوّل عباسيان به علم ،ادب و فرهنگ؛
ـ عالقه و اعتقاد منصور و دي گر خلفای عباسی به علم نجوم و رصد ستارگان و فراخوانی سرآمدان نجوم از ايران و
هند. ...
نهضت ترجمه در دوران مأمون وارد مرحلۀ تازهای شد .تحصيل مأمون از نوجوانی زير نظر جعفر برمكی و فضل بن
سهل ايرانی در شهر مرو وكسب معارف از محضر امام رضا در بينش باز او بسيار مؤثر بود .وی با فضای باز فرهنگی ،تسامح
مذهبی و گشاد ه دستی در بخشش به دانشمندان و مترجمان باعث رونق نهضت ترجمه گرديد .از نتايج نهضت ترجمه،
شكوفايی مجدد علوم اسالمی ،رونق و رشد انديشهها ،ورود افكار بيگانه در جامعه انديشمندان مسلمان و شكلگيری مكاتب
فكری گوناگون براساس افكار التقاطی و وارداتی میباشد( .اين مسئله زمانی پررنگتر شد كه مأمون بر ترجمه كتابهای فلسفی
دانشمندان يونانی و ايرانی اصرار ورزيد و باعث نشر آرا و عقايد كالمی و مجادالت و مناظرات فرقه ای شد(. ).الهمدانی:٢8٤3 ،
 )١8٤مسلماً در آن زمان يك هيئت نيرومند علمی در دربار وجود نداشت كه آثار بيگانگان را مورد نقد و بررسی دقيق قرار
دهد و آن را با جهانبينی اسالمی تطبيق دهد؛ به همين دليل حضرت رضا باتوجه به احاطه بر علوم مختلف بر فضای
علمی و فرهنگی عصر خويش تأثير فراوان گذاشتند و جامعه اسالمی را برای عصرهای متمادی از فيض توانمندیهای علمی
خود بهرهمند ساختند(.ياقوت الحموی ،٢66٤ ،ج)٢88 :٢
ب ـ شرايط علمی :با سقوط خالفت امويان و روی كار آمدن عباسيان (151ـ٢8١ق) تاريخ آموزش وارد عرصهای نوين
شـد .روی آوردن بـه آموزههای اصيل اسالمی در سايه فعاليت همهجانبه علمی ائمه اطهار :عصر نوخواهی مسلمانان ،حضور
خاندانهای ايرانی آل برمك و سهل در دربار خالفت و عالقهمندی خلفای عباسی به علوم مختلف موجب ايجاد شرايط جديدی
در عرصه آموزش و پرورش اسالمی گرديد( .جرجی)51٢ :٢885 ،
از عوامل ديگری كه به رشد آموزش در عصر عباسيان كمك كرد ،تنوع علوم و كثرت شاخههای مرتبط با علم كالم و
فقه بود كه متقاضيان بیشماری وارد اين حوزه شدند.
در اواخر قرن سوم هجری نيز كنار مساجد به عنوان كانون آموزش اوّليه ،مراكز علمی جديدی به نام مدارس تأسيس
شد كه هر يك به نوعی در امر آموزش دخالت داشتند .تأسيس بيتالحكمه تو سط مأمون در سال  ١٢5و انتقال دانشمندان به
آن به اين منظور بو ده است(.عطاءاللّه٢636 ،م)١١ :

عرصه علمی
دوران امام رضا را از لحاظ علمی و پيشرفتهای فرهنگی ،عصر طاليی میدانند و اين نامگذاری به علّت شكوفايی
و گسترش علوم مختلف در اين دوران است .در اين دوران بسياری از مردم به تحصيل و توليد علم روی آوردند.
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با بررسی شخصيتهای علمی دوران امام رضا میتوان گفت :با توجه به مسائلی كه در دوران امام رضا مطرح
بود ،خواص جامعه ،در بخشهای زير به هدايت علمی افراد جامعه میپرداختند:

الف .تولید علوم اسالمی
نهضت ترجمه در دوران عباسيان ،خصوصاً در زمان مامون و هارون به اوج خود رسيد .هرچند اين نهضت بر ايجاد
حركت علمی تأثيری بسزا داشت؛ از موارد نگرانكننده نيز خالی نبود؛ زيرا مترجمان متعصب كه به مذاهب غير اسالمی متعلق
بودند ،مانند زرتشتيان ،نسطوريان و برهمنها ،يقيناً در كار خود حسن نيت نداشتند و گروهی هم تالش میكردند از بازار داغ
انتقال علوم بيگانه به محيط اسالم برای نشر عقايد فاسد خود فرصتی بيابند .بنابراين ،در البهالی آثار ترجمهای كه وارد جامعه
اسالمی می شد ،آثاری از عقايد خرافی و انحرافی و غير اسالمی وجود داشت .مسلم ًا چنين امری از تأثيرگذاری بر افكار عمومی
و انحراف آنها خالی نبود .در حكومت عباسيان نيز هيچ تشكلی كه آثار علمی بيگانه را مورد ارزيابی قرار دهد؛ وجود نداشت.
عقلگرايی محض كه از كتابهای يونانی و سريانی و غير آن به وجود آمده بود؛ عده زيادی را به مذهب اعتزال سوق داده بود
(مكارم شيرازی ،٢811 ،ج8١3 :٢ـ )8١6
با توجه به موارد مذكور و رواج آموزههای مبتنی بر كتابهای علمی بيگانگان؛ طبيعتاً توجه به اين آثار با رويكرد
استفاده علمی از آن ها و نيز ارزيابی و نقد و بررسی مطالب غيرصواب آنها ،امری طبيعی است .همين نكته سبب شد كه
خواص جامعه ،جهت بررسی اين كتابها ،محافل علمی تشكيل داده و خود به تأليف كتابهای علمی اسالمی بپردازند و جامعه
را از كتابهای بيگانگان بینياز سازند.
علم نجوم :از آثار بيگانهای كه ترجمه میشد ،كتاب هايی در حوزه علم نجوم بود .برخی از خواص جامعه رضوی با
فراگرفتن علم نجوم و به كارگيری آن در مسير صحيح ،زمينههای هدايت خود و اصحاب را فراهم كردند .ازجمله اين افراد
ابوخالد سجستانی اسـت .ابوخالد پس از شهادت امام موسی كاظم به گمان اينكه امام موسی بن جعفر زنده است ،به
جمع واقفيه میپيوندد و سپس با بهره از دانش ستارهشناسی كه بیشك نزد امام آموخته است ،به شهادت امام كاظم يقين
مینمايد و در صف ياران امام رضا درمیآيد (امين٢8١٤ ،ق ،ج)881 :١

تأثیرات نهضت ترجمه
مترجمان در جنب كار اصلی خود (يعنی ترجمه) به نگارش رسالههای متعددی در زمينۀ علومی كه به ترجمۀ آنها
اشتغال داشتند میپرداختند .اين تأليفات ـ كه نويسندگانشان از روی تواضع آنها را«مدخل»میناميدندـ عبارت بودند از يك
سلسله رسالههای مختصر كه از هر علمی مجملی در اختيار مسلمانان قرار میداد .همين رسالههای مختصر مقدمۀ گسترش
پژوهشهای علمی در ميان آنان گرديد.يكی از معاصرين مأمون كه آثار ترجمهشده نقش مهّمی در تكامل و جهانگيرشدن آوازة
علمی او داشتند محمد ابن موسی خوارزمی(و  )88١/683بود .او يكی از ستارهشناسان مأمون و رييس كتابخانۀ او بود كه در
تأليفات خود و تدريساش در مدرسۀ گنديشاپور ،استفادة بسياری از تأليفات ترجمهشدة ساير اقوام و ملل ،بهويژه هندیها و
ايرانيان برد .خوارزمی نخستين كسی بود كه در زمينۀ جبر و مقابله كتاب نوشت .او مؤسس علم جبر به عنوان علمی مستقل
بهشمار میرود و از اينرو نام وی به شكل«الگوريتم« در اروپا معادل فن محاسبه تلقی گرديده و نام كتابش به شكل الجبرا
عنوان علم جبر باقی ماند.همانطوركه در شرح حال بنی موسی ،حنين ابن اسحاق ،قسطا ابن اوقا ،و ثابت ابنقره گذشت در مورد
برخی از مترجمان ،آثاری كه خودشان ترجمه كرده بودند ،تأثيرات به سزايی در تأليفات و ابتكارات علمی بعدی آنها داشتند.با
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آغاز انحطاط حكومت خاندان عباسی در دوران متوكل و پيدايش دولتهای متعدد در گوشهوكنار قلمروی مسلمين ،دانشمندان
به شرق و غرب اسالمی ازجمله عراق عجم ،خراسان ،ری ،آذربايجان ،ماوراءالنهر ،مصر ،شام و اندلس پراكنده شده و مراكز
علمی متعددی را پايهگذاری كردند .همچنين جامعه علمی آن روز از آثار ترجمهشده اشباع گشته و تقريباً كتاب و رساله مهّم
ديگری برای ترجمه باقی نمانده بود .بنابراين با فرارسيدن دوران تأليف ،همين دانشمندان مسلمان با استفاده از آثار بقراط،
جالينوس و ساير دانشمندان بيگانۀ قديمی و نيز بر پايه پژوهشهای خود كتابهای زيادی تأليف نمودند كه شالودة عصر
طاليی علم را در تمدن اسالمی تشكيل دادند .بسياری از اين تأليفات در دوران رنسانس و نهضت علمی اروپاييان توسط آنها
به زبان التينی ترجمه شده و طی سالهای متمادی مورد استفادة دانشمندان و محققان آن ديار قرار گرفت(.رفاعی،٢888 ،
ج)835 :٢
در همين دوره بود كه دانشمندان بیهمتا ازجمله نامبردگان در زير ظهور كردند :از ری رازی ،از بخارا (در
تركمنستان) ابن سينا ،از بيرون (در سند) بيرونی ،از اندلس ابن جلجل گياهشناس ،ابن زهر پزشك و خاندانش ،ابن رشد
فيلسوف ،و ابن روميه گياهشناس ،از مصر ابن هيثم فيلسوف و طبيعيدان ،علی ابن رضوان پزشك ،شيخ السديد رييساالطباء،
رشيدالدين ابوحليقه پزشك و فيلسوف ،ضياءالدين بيطار گياهشناس ،و از شام فارابی فيلسوف ،ابومجد ابن ابو الحكم ،شهاب-
الدين سهروردی ،موفقالدين بغداد جهانگرد.
آثار ترجمهشده انقالب فكری ،فرهنگی و علمی بینظيری را در ميان مسلمانان موجب شد .فرق مختلفی كه به علل
سياسی پديد آمده بودند ،برای اثبات حقانيت خويش و ابطال خصم با مكاتب فلسفی و استداللهای منطقی آشنا شده و از آن-
ها استفاده كردند .عقل در همۀ مناقشات دينی مقام اوّل را به دست آورد و گروهی به دنبال آن رفتند كه كليۀ مسائل و
اعتقادات و احكام دين را به روش عقلی اثبات نموده و تفسير كنند و هرچه را با عقل آنان سازگار نباشد غيرقابل قبول دانسته و
كنار بگذارند .زيادهروی در اين زمينه در برخی موجب الحاد ،زندقه و انكار نبوت و معجزات گرديد .به عنوان مثال ،فاخوری از
احمد ابن يحيی ابن راوندی (و  )36١/٤٢6كه منكر دين و رسالت بود اين گفته را نقل میكند«:عقل بزرگترين نعمتهای
خداوند است بر مردم...اگر آنچه را كه رسول آورده از حيث تحسين و تقبيح و قبول و منع ،بر وفق قانون عقل است ،وظيفۀ
نگرش در حجت او و اجابت دعوتش از ما ساقط میگردد زيرا با داشتن عقل از او بینياز میشويم و ارسال رسل بدينطريق
امری خطا خواهد بود .و اگر آنچه از تحسين و تقبيح و قبول و منع آورده ،برخالف قوانين عقل باشد ،پس اقرار به نبوت او از ما
ساقط گردد(».حسن ،٢618 ،ج)85٢ :8
ادب و شعر نيز در عصر اموی و عباسی از ادب بيگانگان متأثر گشت .به عنوان مثال ،موضوعات و قالبهای سنتی و
معمول در شعر صدر اسالم كنار گذاشته شده و افكار و قالبهای تازهای به الهام از اشعار تمدنهای بيگانه مورد استفاده قرار
گرفتند .نمونههايی از اين تحول را میتوان در اشعار دربار اموی و سبكهای پيرو آن بهويژه نزد متصوفه و كسانی چون ابو
العتاهيه ( ،)383-٤8٢/5١3-٤٢١متنبی( ،)5٢6 -١٤8/51-85و ابو العالء معری( )836-١18/35٤٢-688يافت.
علم نحو نيز تحت تأثير منطق و فلسفه ترجمهشده قرار گرفت چنانكه نحويان بصره را به علّت بكاربردن اصطالحات
منطق در نحو« ،اهل منطق» میخواندند .نحويان بصره بيشتر شيعه يا معتزلی بودند كه به گفتۀ فاخوری مذاهب خود را به
روی فلسفه گشودند .علم لغت نيز به واسطه نياز دانشمندان به وضع واژههای جديد برای بيان مفاهيم علمی و فلسفی
منتقلشده از آثار بيگانگان تحت تأثير نهضت ترجمه قرار گرفت و خاصيت انعطافپذيری زبان عريب در تصريف و اشـتقاق نيز
به اين روند كمك نمود .به عنوان مثال در فلسفه ،مترجمان يك سلسله كلمات از قبيل اوليات ،آين ،بديهيّات ،حدسيّات ،ذات،
انيّت ،كيفيت ،هويّت و ماهيّت را ابداع نمودند و برای برخی از كلمات متداول آن زمان نيز ،عالوهبر معنای لغوی ،معنای
اصطالحی نيز وضع كردند ،ازجمله :عدم ،عكس ،ماده ،صورت ،دور ،فصل ،حدّ ،قياس و امثال آن .همچنين بسياری از مترجمان
كلمات تازهای را ويژه علوم شيمی ،پزشكی ،رياضيات ،ستارهشناسی و ساير علوم دخيله ابداع نموده و كلماتی را نيز در ارتباط با
علومی از قبيل گياهشناسی ،جانورشناسی و علوم فلسفی ،از زبانهای بيگانه به عربی وارد كردند .از آن جمله است اسطوره،
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اسطقس ،اسفنج ،اسطرالب ،مجسطی و كلمات متعدد ديگر از يونانی ،ياكوز ،ابريق ،طشت ،خوان ،طبق ،قصعه و ...از فارسی.
منشأ بسياری از كلمات غير عربی در زبان عربی از همينجا است( .الفاخوری و البحر ،٢835 ،ج888 :١؛ قربانی ،بیتا ،ج :١
)٢3١نكتۀ ديگری كه در رابطۀ با ترجمۀ علوم بيگانه جالب توجه است نوع برخوردی است كه برخی علمای اهل سنت با اين
پديده داشتند .با اينكه اغلب حكام ترجمه را تأييد كرده و مردم را به استفاده از مطالب ترجمهشده تشويق میكردند و علوم
مزبور عمالً از موقعيت بسيار وااليی در جامعۀ مسلمانان برخوردار شده و رونق زيادی يافتند ا ّما برخی از علمای سنی بهويژه
حنبليان به مقابله با اين پديده پرداخته و كسانی را كه به نحوی به كارهای مربوط به ترجمه و تحصيل علم بيگانه اشتغال
داشتند به كفر زندقه و مخالفت با دين متهم میكردند .غزالی در كتاب معيار العلم میگويد :اگر بگوييم علم حساب و منطق كه
به هيچروی ،نه نفياً و نه اثباتاً ،متعرض دين نشدهاند از علوم فالسفۀ ملحد هستند ،موجب نفرت طباع اهل دين از آنها
میشود «.همين نويسنده در كتاب المنقذ من الضالل مسائل رياضی را از اين نظر خطرناک میبيند كه هركس در آنها وارد
شود ،فريفتۀدقايق و استداللهای اين علم شده و در نتيجه به فالسفه حسن اعتقاد پيدا خواهد كرد و همۀ كفريات و
بیدينیهای آنان را كه بر زبانها افتاده میپذيرد و گمان میكند كه اگر دين را حقيقتی بود از نظر اينان با آن همه دقتی كه
در علم خود دارند مخفی نمیماند و زمانی كه با كفر آنان آشنا شود به اين نتيجه میرسد كه پس حق همان كفر و انكار دين
است .غزالی در كتاب ديگر خود فاتحۀ العلوم میگويد« :همچنان است نظركردن در علم اقليدس و مجسطی و دقايق حساب و
هندسه و رياضيات كه موجب بيداری ذهن و نيروی نفس میشود و ما از آنها منع میكنيم زيرا از مقدمات علوم اوايل هستند
و در ورای آنها مذاهب فاسده واقع شدهاند.
ابنتيميه()81١٢-٢11/3١8٢-3١3كه از مخالفين فلسفه بود در كتاب مجموعۀ الرسائل الكبری میگويد»:علمی كه
شايستۀ نام علم است علمی است كه از پيغمبر به ميراث مانده باشد.و هرچه جز آن است از دو حال بيرون نيست :يا علم هست
و نافع نيست يا با آنكه نام علم به آن دادهاند علم نيست .بنابراين علم نافع تنها علمی است كه ميراث محمد باشد.
حنبلیها علوم غير شرعی را«علوم رديئه» يعنی علوم پست میناميدند .ابن رجب حنبلی در كتاب طبقات الحنابله
دربارة يكی از علما مینويسد«:مردی اديب و هوشمند و خوشايند است و از فلسفه و منطق و نجوم و ديگر علوم رديئه آگاه».
ذهبی (و  )383/388٢كه يكی از علما را به وسعت دامنۀ علم میستايد افسوسخوران میگويد«:كاش اشتغال به علوم اوايل را
ترک میگفت كه آن مرضی است در دين يا خود هالک دين است و چه اندكند اهل نجات از ميان مشتغالن بدان علوم ».ابن
اثير در اخبار سال  33١/٤63يعنی دورة اوج نهضت علمی در بغداد مینويسد« :كسانی را كه حرفۀ نساخی داشتند سوگند
میدادند كه به استنساخ هيچ كتاب فلسفی نپردازند ».نيز در اخبار سال  555/٤1٢٢مینويسد« :المستنجد(سی و دومين
فرمانروای عباسی) يكی از قضات را دستگير كرد و كتابهای او را گرفت و هرچه در علوم فلسفی بود در ميدان آتش زد .در آن
ميان كتاب شفای ابن سينا و رسائل اخوان الصفا و امثال آنها نيز ديده میشد( ».حلبی)83 :٢815 ،علم منطق تا آنجا مورد
مخالفت اهل سنت بود كه میگفتند«من تمنطق تزندق»(هركس منطق بياموزد كافر شده است) .اخوان الصفا میگفتند
متكلمين ـ كه مقصودشان معتزله بود ـ معقدند كه در علم پزشكی فايدهای نيست و علم هندسه از شناخت حقايق اشياء عاجز
است و علم منطق و طبيعيات كفر و زندقهاند و هركس به آنها بپردازد ملحد است( .المقريزی٢663 ،م ،ج١6٤ :١ـ)١6١به
گفتۀ فاخوری نبرد ميان اهل فلسفه و علمای علوم شرعی به پيوزی اهل شرع انجاميد و زمانی كه صدای ابن رشد ـ آخرين
مدافع فلسفه ـ خاموش شد فلسفه نيز تا چند قرن بعد نتوانست روی پای خود بايستد .ا ّما فرياد مخالفان منطق به جايی نرسيد
بلكه علم كالم برای تدوين قواعد و مقدمات خود و همچنين ترقی و تكامل خود از منطق ارسطو استفادههای وافر بود .در علوم
شرعی نيز منطق تا به امروز مورد استفاده بوده و تدريس میشود(.الفاخوری و البحر ،٢835 ،ج)١88 :١
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خطر نهضت ترجمه
امام رضا خطر نهضت ترجمه و برخاستن موج آشنايی با فرهنگهای غير اسالمی را احساس میكردند ،در ايران
كسانی مانند عبداهلل بن مقفع با ترجمه آثاری(.بختياری18 :٢86١ ،؛ كارخانه)٢1٢ :٢86١ ،
از پهلوی و تأليف نوشتههايی مانند «رسالۀ الصحابه و الدرة اليتيمۀ» ،به دنبال آن بودند تا فرهنگ كشورداری ايرانی
را به حاكمان عرب عباسی و البته مردم تحت فرمان آنان بياموزند .همانطوركه برخی از وزيران ايرانی آن روزگار و در رأس آن
مردانی از خاندان برمكی در گسترش انديشه سياسی ايران در سطح جهان اسالم نقش مؤثری داشتند .ترجمه آثار علمی
ديگران از زمان حكومت امويان شروع شد و در عصر عباسيان مخصوصاً زمان هارون و مأمون به اوج خود رسيد .در بين
مترجمان افرادی از پيروان متعصب و سرسخت مذاهب ديگر مانند زردشتيان ،صابئيان ،نسطوريان ،روميان و برهمنهای هند
بودند كه آثار علمی بيگانه را از زبانهای يونانی ،فارسی ،سريانی ،هندی ،التين وغيره به عربی ترجمه میكردند .يقيناً همه آن-
ها در كار خود حسن نيت نداشتند و گروهی از آنان سعی میكردند كه آب را گل آلود كرده و ماهی بگيرند و از اين بازار داغ
انتقال علوم بيگانه به اسالم ،فرصتی برای نشر عقايد فاسد و مسموم خود به دست آورند و درست به همين علّت در البهالی اين
كتب به ظاهر علمی ،به محيط اسالم راه يافت ،و به سرعت در افكار گروهی از جوانان و افراد ساده دل و بی آاليش نفوذ كرد.
در همين راستاست كه برخی تحليلگران مانند دميری گوتاس ،دوره نزديك به عصر امام رضا را دوره رواج ايدئولوژی
ايرانی در عرصه اسالمی انگاشته است .لذا آمدن امام رضا به ايران موجب كنترل خطر نفوذ اعتقادات باطل و فرهنگ غير
اسالمی غرب به منطقه بزرگی از جهان اسالم میشود و آمدنشان مبارزه با اين انحرافات عقيدتی و فرهنگی و حتی سياسی را
ساماندهی میكنند( .پيشوايی)866 :٢835 ،

روش های ترجمه كتاب
دانشوران نهضت ترجمه در برگردان آثار كهن به زبان عربی و يا سريانی ،دارای روشهای مختلفی بودهاند؛ برخی
ازدانشمندان ،به بررسی اين روشها پرداختهاند .عدهای نيز در مقام نقد و بررسی آنها بر آمدهاند .از اين ميان ،صالحالدين
صفدی يكی از معروفترين آنها اسـت .وی در كتاب ارزشمند خود «الغيث المسجم فی شرح الميه العجم» اين روشها را
چنين توصيف میكند:
مترجمان را در نقل كتابها ب ه زبان عربی دو روش بوده است :يكی روش يوحنا بن بطريق و ابن ناعمه حمصی و
ديگران ،و آن اين بود كه به كلمات مفرده يونانی و معنی آن نظر میافكندند و كلمهای مفرد از زبان عربی را كه مرادف آن در
داللت بر آن معنی باشد ،انتخاب میكردند .به اين ترتيب ،كلمه يونانی به كلمه عربی تبديل میشد و با آن تبيين میگرديد و با
پيوستن كلمات ،جملهای عربی پديد میآمد .اينروش از دو جهت نادرست است :يكی آنكه در كلمات عربی كلماتی يافت
نمیشود كه برابر كلمات يونانی باشد .از اين جهت است كه در خالل ترجمه ،بسياری از الفاظ يونانی بهصورت خود باقی مانده
است؛ و دو آنكه خواص تركيب و روابط اسنادی يك زبان هميشه با زبان ديگر تطبيق نمیكند و نيز در استعمال مجازات كه
در هر زبانی موجود است خلل وارد میآيد.
روش ديگر روش حنين بن اسحاق و جوهری و ديگران است كه محصول معنای جملهای را در ذهن میآوردند و آن
محصول معنا را طی جملهای در زبان ديگر تعبير میكردند و اين روش درستتر است از اين جهت كه كتابهای حنين بن
اسحاق نيازی به تهذيب ندارد مگر در علوم رياضی كه او مهارتی در آن نداشت .برخالف كتابهای پزشكی و منطق و علوم
طبيعی و الهيات كه ترجمههای او از اين كتب ،نيازی به اصالح ندارند(.صدوق8١3 :٢818 ،ـ)8١3
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ناگفته پيداست كه روشهای ترجمه تنها به اين دو محدود نبود؛ چه اينكه سرآمدان فن ترجمه در اين عصر ،به
تناسب حال و فراخور آثار ،شيوههای ديگری را به كار میبستند و گاهی نيز در جريان برگردان آثار علمی به عربی ابتكاراتی را
خلق میكردند كه در جای خود بسيار جالب توجهاند .با اين همه شايد بتوان مهّمترين اين روشها را به انضمام آنچه صفدی
ذكر نموده در موارد ذيل خالصه نمود:
 .٢ترجمه لغت به لغت :اوّلين روشی را كه میتوان از مترجمان خبره و كارآمد انتظار داشت ،ترجمه كلمه به كلمه
متون مختلف است .در اين روش ،مترجم میبايست به هر دو زبان ،هم زبان متن مورد ترجمه و هم ادبيات زبانی كه بدان
ترجمه میكند ،مسلط باشد .روش ترجمه حنين بن اسحاق و ثابت بن ابراهيم ب ر اين بنيان استوار بوده است .برخی از
مترجمان نيز ،كه يا تبحر بيشتری در زبان سريانی داشتند و يا به رموز زبان عربی واقف نبودند ،و شايد هم به تبعيت از
مترجمان گذشته ،ابتدا آثار كهن را به صورت كلمه به كلمه ،به زبان سريانی ترجمه میكردند و مترجمان ديگری آن را به عربی
برمیگرداندند؛ در اين صورت ،ترجمه اوّل به لحاظ اسلوب نگارشی از دقت بيشتری برخوردار و به متن اصلی نزديكتر بود.
قفطی در همين مورد مینويسد« :شرح سريانی نيكوتر از شرح عربی است» .برای نمونه ،حنين بن اسحاق كه از بارزترين
شخصيتهای علمی عصر ترجمه است ،كتابهای بسياری را به سـريانی ترجمه نمود؛ بويژه بيشتر كتابهای منطق ارسطو را
به سريانی ترجمه نمود و پسرش هم آنان را به عربی برگرداند .عالوهبر اين ،او آثار طبی بقراط و تفسير جالينوس را ابتدا به
سريانی ترجمه كرد و بعدها توسط حبيش بن اعسم و عيسیبن يحيی به عربی برگردان شد ،و يا ترجمههای بختيشوع در طب
كه به روش لغت به لغت از يونانی به سريانی ترجمه شده بود(.زركلی ،٢631 ،ج)١33 :١
 .١ترجمه تحت اللفظی :در برخی موارد ،مترجم از عهده ترجمه كلمه به كلمه برنمیآمد؛ از اينرو با خواندن متن،
آنچه را كه فهم مینمود يادداشت میكرد؛ برای نمونه ،در حاشيه الموضع الجدليه آمده است« :در اين مقاله مواضعی چند
است كه چون معنی درستش را نمیدانستيم ،تحت اللفظی ترجمه كرديم .»...البته اين شيوه مورد پسند محققان طراز اوّل
نبود.
 .8اصالح ترجمه :در نظر نخست شايد نتوان اصالح ترجمهها را جزء شيوههای ترجمه دانست ،امّا با كمی دقت در
روش مترجمان در برگردان متون قديمی به عربی میتوان بهخوبی به روشی ديگر پیبرد كه هنگام بازبينی مجدد و در جريان
اصالح كتاب صورت میگرفت .مترجمان و ناقالن علوم در ترجمه و اصالح منابع كهن ،همواره با دشواریهای جدی مواجه
بودند؛ برای نمونه ،جا افتادگی كلمات و گاه ناخوانا بودن برخی از آنها مصحح را ناگزير مینمود تا به جايگزين كردن كلمهای
معادل روی آورد كه اين امر عالوهبر تبحر ،به علم و تخصص كافی نيز نياز داشت.
در روش اصالح ،ابتدا كتابهای ترجمه شده به عربی ،توسط دانشوران فن ترجمه مورد بازبينی قرار میگرفت و
سپس اشكاالت آنها رفع میشد .در بسياری از موارد ،مترجم د ّوم در حاشيه كتاب مینوشت كه مترجم اوّل از عهده كار
برنيامده است .گفتنی است بسياری از آثار دوره نخست ترجمه كه گاه با شتابزدگی صورت گرفته بود ،در دوره دوّم مجدد ًا
ترجمه و يا اصالح شد؛ برای نمونه ،در عصر يحيی بن خالد برمكی و به دستور وی كتاب مجسطی توسط مترجمين ترجمه شد،
امّا آنها چنانكه می بايست ،از عهده كار بر نيامدند؛ به همين خاطر ،برای بار دوّم ،و اين بار توسط يحيی ابوحسان ،ترجمه
گرديد كه اين ترجمه ،مورد رضايت يحيی قرار گرفت.
(ابن طيفور)31 :٢833 ،البته اين شيوه ،يعنی اصالح و ايضاح متون ترجمه شده ،در اندلس نيز رايج بود و برخی از
كتابهايی كه از بغداد به آنجا منتقل میشد ،دوباره مورد اصالح و تجديد نظر قرار میگرفت.
 .8تلخيص و مختصر نمودن :گاهی متون قديمی باتوجه به چگونگی آنها تلخيص میشدند .بهترين تلخيصهای اين
دوره به حنين بن اسحاق منسوباست .وی بيشتر كتابهای بقراط و جالينوس را عالوهبر ترجمه تلخيص نيز نموده است.

68

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره ،11فروردین1318

 .5تأليف :گاهی مترجمان ضمن ترجمه متن اصلی ،برای زيادت فايدت و مفهوم ساختن مطالب آنها ،به شرح و
تفسير موضوع نيز می پرداختند .در اين صورت ،مجموعه فراهم آمده با ترجمه آن اثر بسيار متفاوت بود؛ برای نمونه ،كتاب
بقراط كه توسط حنين ترجمه شد بيشتر به صورت يك تأليف ارائه شد تا ترجمه ،زيرا حنين مطالب بسياری بدان افزود.
در پايان ،گفتنی است :چنانكه از منابع برمیآيد ،غالباً يك كتاب چندين بار ترجمه میشد .محققان و مترجمان
دورههای بعد ترجمههای مختلف را كنار هم نهاده و آنها را با هم تطبيق میكردند .از اينرو ،گاهی منابع برای يك كتاب
مترجمان مختلفی را نام برده اند كه بی شك سبك هريك با ديگری متفاوت بوده است(.محمدی)٢83 :٢838 ،

نتایج و پیامدهای نهضت ترجمه
 .٢از مهّمترين نتايج نهضت ترجمه ،توسعه تمدن اسالمی از طريق رويارويی و آميختگی با مفاهيم تمدنهای سريانی،
ايرانی ،يونانی ،هندی و مصری بود .به دنبال فتوحات چشمگير و موفقيتآميز مسلمانان در خارج از محدوده جزيرةالعرب،
فرهنگ اسالمی با تمدنهای كهن درهم آميخت و بسياری از مواريث علمی مكتوب آنان به جامعه اسالمی منتقل شد.
مهّمترين دستاورد اين رخداد ،توسعه تمدن اسالمی بود.
 .١ظهور و بروز استعدادهای علمی خالق و عرضه دست آوردهای بزرگ علمی به علم بشريت ،از ديگر دستاوردهای
اين نهضت بود؛ چنان كه در پرتو اين انقالب فكری و فرهنگی ،تحوالت عظيمی در عرصههای مختلف بهوقوع پيوست .از
مهّمترين دستآوردهای اين نهضت ،اكتشافات ،اختراعات ،ابداعات و ابتكارات علمی ،ساختن ابزار و تجهيزات رصدخانه ،باروت و
اسلحه گرم ،تركيبات آلی شيمی و ساختن انواع اسيدها ازجمله اسيدازتيك و سولفوريك ،و پيشرفتهای بسيار در داروسازی و
گياهان پزشكی بود.
 .8شايد بتوان يكی از مهّمترين پیآمدهای برخورد مسلمانان با علوم بيگانه و روی آوردن به امر ترجمه آنها را خروج
مسلمانان از ايمان ساده توأم با تعبد و تقليد دانست .به عبارت ديگر ،اين برخورد علمی ،مسلمانان را وادار نمود تا هرچه را به
تعبد فرا گرفته بودند ،به محك عقل بسنجند .از اينرو فرقههای مختلف با ديدگاههای متفاوت پديد آمدند و فرقههايی نيز كه از
پيش به علل سياسی ظهور كرده بودند ،تقويت شده ،برای اثبات حقانيت خود وابطال دالئل مخالفين ناگزير ،به استداللهای
منطقی روی آوردند( .قفطی)٢٢8 :٢83٢ ،
 .8از ديگر نتايج مهّم نهضت بزرگ علمی مسلمانان ،آغاز عصر تفسير قرآن و جدايی آن از علم حديث بود .به عبارت
ديگر ،علم تفسير در اين دوره تطور و تحولی شگرفت يافت .مسلمانان پيشتر قرآنكريم را با احاديث پيامبر و يا اقوال
صحابه و تابعين تفسير میكردند ،اما در عصر عباسيان و در جريان نهضت ترجمه ،تفسير قرآن از علم حديث مستقل شد و
بيشتر مفسران و شارحان ،قرآن را با دالئل عقلی تفسير میكردند و تنها در برخی مواقع از احاديث بهره میجستند.
 .5رشد علم كالم در نتيجه نفوذ فلسفه يونان ،از ديگر نتايج نهضت ترجمه بود.
 .1از ديگر نتايج اين نهضت علمی ،به وجود آمدن گروههای اجتماعی و فرهنگی بود كه به تدريج از چارچوب جدل
دينی به سوی گفتگوهای علمی و فلسفی روی آوردند؛ چنانكه دانشمندان اين عصر ضمن ترجمههايی كه میكردند ،تغذيه
عقلی نيز میشدند و عبارت ديگر ،گاه چنان به كار ترجمه عالقهمند بودند كه به جاه ،مال و مقام اهميتی نمیدادند.
 .3نزديكی موالی به عباسيان و باال رفتن منزلت آنان بويژه خراسانيان و اهالی مرو كه بنی عباس را در بنيان مبانی
حكومتی ياری رساندند ،نتيجه ديگر اين نهضت بود.
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 .3حضور فعال اهل ذمه در بغداد و گرامی داشتن آنان توسط خلفا منجر به شكوفايی حركت علمی در عصر اول
خالفت عباسيان شد .با حضور اين جماعت ،مدارس علمی رونق گرفته ،اهتمام به ترجمه آثار تمدنهای مختلف دو چندان شد.
 .6رشد و گسترش زبان عربی به عنوان زبان علمی جهان اسالم نيز از نتايج مهّم اين نهضت بهشمار میرود .اگرچه
پيشتر زبان تازی از طريق تجارت و بازرگانی به ساير نواحی گام نهاده بود ،امّا در هنگام فتوحات ،همپای سپاهيان مسلمان و
حتی جلوتر از آنها به سرزمينهای فتح شده ،و يا ممالك همجوار راه يافت .پس از استقرار خالفت عباسيان ،با راهاندازی
نهضت بزرگ علمی و مهاجرت علماندوزان و دانشوران صاحب نام به بغداد و اعزام نخبگان آنان به اقصی نقاط برای دستيابی به
كتابهای علمی و ترجمه آنها به عربی ،در اندک زمانی زبان عربی به نهايت گستردگی و وسعت خود رسيد( .ممتحن:٢838 ،
)58
 .٢٤در كنار آميختگی زبان عربی ،افزايش زبان عربی و راه يافتن بسياری از كلمات جديد فارسی ،نبطی ،يونانی،
سريانی و هندی به زبان عربی هم از مهّمترين نتايج نهضت ترجمه بود .در اين جريان ،دانشمندان جهان اسالم تالش زيادی را
ب رای جايگزين نمودن كلمات معادل و مرادف آغاز كردند .همين پژوهشهای واژه شناسی به دانش نوين علم نحو انجاميد و با
گسترش دانش نحو ،رشد زبان عربی باال گرفت .الزم به ذكر است  ،از مشكالت مهّم دانشمندان و مترجمان مسلمان ،وضع
كلمات و لغات مترادف فلسفی و علمی بود كه بتواند مفاهيم آنها را بیكموكاست بيان نمايد؛ امّا با اينكه اين موضوع يكی از
مشكالت محققان اين عصر بهشمار میآمد ،آنها به خوبی از پس اين مشكل برآمدند.
 .٢٢ترجمه آثار فراموش شده ايرانی ،يونانی ،سريانی و هندی و احيای منابع كهنی كه سالها در معابد و گنجينههای
متروک نگهداری شده بودند نيز يكی ديگر از نتايج نهضت ترجمه بود.
 .٢١تكوين ،احياء و تكامليافتن برخی علوم فراموش شده چون فلسفه و منطق يونان باستان ،ادبيات كهن ايرانی و
هندی ،خارج نمودن متون علمی از انبارها و گنج خانههای نهان تمدنهای باستانی بويژه يونانيان و ترجمه آنها و انتقال به
نسلهای بعدی ،خود خدمتی شايسته به مواريث آنان بود ،چنانكه گوستاولبون مینويسد :ما به بركت اعراب است كه
توانستهايم از علوم قدمای يونانی و رومی اطالع پيدا كنيم .دانـشگاههای ما هميشه نيازمند كتابهايی بودهاند كه از زبان عربی
به التين ترجمه شدهاند.
 .٢8يكی ديگر از نتايج نهضت ترجمه  ،تأسيس كتابخانه ،دارالعلم و بيت الحكمه ،توسعه مراكز و مدارس علمی و
مؤسسات پژوهشی و تحقيقاتی و ايجاد رصدخانه و تجهيز آن با بهترين امكانات و افزارهای علمی و رفاهی بود.

نتیجه
نهضت ترجمه بهطور مسلم شرط الزم برای توليد فكری و علمی است و مقدمه و پايه آن محسوب میشود و اين
نهضت اگر درست هدايت گردد ،مجموع علم بشر را به درستی انتقال میدهد .بنابراين وقتی میتوان از پيشبرد علم و رشد
علمی سخن گفت كه بتوان چيزهايی را بر مجموعۀ علم افزوده و يا آن را نقد و رد نمود .ترجمه نبايد به عنوان يك هدف قرار
گيرد بلكه بايد وظيفۀ انتقال علوم را برعهده گيرد .همچنين متخصصان و عالمان نبايد در مرحلۀ ترجمه باقی بمانند بلكه طی
فرايند انتقال علم ،به كنه مفاهيم علمی پی برده و اصل هم خود را بر بومیكردن علوم بگذارند .بدون بومیكردن يا انتقال
عميق علوم نمیتوان مدعی توليد علم بود .ترجمههای سطحی كتابهای غيربنيادی و كمارزش و يا بیارزش ،نمیتوانند ما را
به سر منزل مقصود برساند .مسلمانان قسمت عمدة علوم فلسفی و رياضی و هيئت و طب و ادبيات ملل متمدن را به زبان عربی
ترجمه و نقل كردند و از تمام زبان های مشهور آنروز و بيشتر از يونانی و هندی و فارسی كتاب هايی ترجمه كردند و در واقع
بهترين معلومات هر ملتی را از آن ملت گرفتند .بیترديد عوامل بسياری مسلمانان را به ترجمه كتابها و متون كهن علمی
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ترغيب و تشويق نمود عوامل درونی توجه مسلمانان به نهضت ترجمه می توان به اين موارد اشاره كرد ،نياز خلفا به علومی
چون پزشكی ،برای گريز از درد و رنج بيماری،اعتقاد خلفا به تنجيم ،طالع بينی ،و عالقه آنان به حالتهای كواكب و ميزان تأثير
آنها بر زندگی و سرنوشت،رسيدگی به دفاتر مالياتی ،گرداندن امور مالی حكومت ،مساحی مناطق تحت سلطه حكومت اسالمی
و اخذ خراج و جزيه ،نياز خلفا به علومی چون رياضی ،حساب و هندسه را مسلّم میكرد.سياست مذهبی خلفا ،بويژه اعطای
نوعی آزادانديشی و شايد سهلگيری در ارتباط با اهل ذمه ،حضور انديشمندان ساير مذاهب را در دربار خالفت اسالمی به
دنبال داشت ،كه اين مسأله رهايی مسلمانان از قيود تقليد و جهل كوركورانه و تعصبات نـابجا را دربر داشت .به عبارتی ديگر،
اين امر وزيران شيعی و سنی ،مشاوران صابئی و يهودی و نصرانی ،و انديشمندان يعقوبی و زرتشتی و هندی را كنار يكديگر
قرار داد ،بدون اينكه در پوستين هم افتند .همين امر موجب شد تا حركت علمی ،سرعت و نشاطی وصف ناپذير يابد ،سياست
گشادهدستی و بخشندگی خلفا در پرداخت هدايا و مقرریهای بسيار،تكريم دانشمندان ،محققان ،اديبان و مبالغه در بزرگداشت
آنان به همراه مجالست نزديك با آنها ،موجبات مهاجرت و ماندگاری آنان را در دربار خالفت و بيتالحكمه فراهم كرده بود،
فراغ خاطر و آسودگی اهل علم در نتيجه رفاه نسبی ،نشاط هرچه بيشتر جريان نهضت علمی را در پی داشت.
در عين حال عوامل بيرونی توجه مسلمانان به نهضت ترجمه ،ارتباط تنگاتنگ رونق اقتصادی ،رفاه اجتماعی ،آرامش
سياسی با علماندوزی و توجه به معارف جديد .در پی تحقق شرايط مطلوب حيات اجتماعی در عصر اوّل خالفت عباسيان ،توجه
به علم نيز افزايش يافت،مهاجرت اهل ذمه به پايتخت خالفت اسالمی و انتقال علوم و معارف سرزمينهای متبوع ،به آنجا؛
چنانكه آوردهاند :كسانی كه علوم عقلی و نقلی را وارد اسالم نمودند بيشتر عجم بودند،حضور انديشمندان با گرايشهای
مذهبی و مليتهای مختلف در دربار عباسيان ،به واسطه تسامح و تساهل فرهنگی و مذهبی خلفا و وزرای آنها،حضور فعال
نخبگان علم دوست ايرانی بويژه دانشمندان اهل مرو در دربار عباسيان،از نتايج منفی اين نهضت ،انحصار علم و فن ترجمه در
دست خاندانهای مشهور بود؛ گرچه اين انحصار در علم پزشكی نمود بيشتری داشت ،چنانكه اطالعات و آمار موجود در قرن
سوم هجری ،از حضور  ٢8پزشك مسيحی 8 ،پزشك يهودی 8 ،پزشك مشرک و  5پزشك مسلمان در دربار گزارش میدهند.
بيشتر اين پزشكان به صورت موروثی به اين شغل نائل میآمدند؛ چنانكه اين علم در ميان خاندان بختيشوع نصرانی تا نسلها
باقی ماند ،و اين درحالی است كه اگر پزشك حاذق مسلمانی پيدا میشد ،نمیتوانست آنچنان كه بايد و شايد در ميان مردم
پايگاهی يابد .يكی ديگر از پيامدهای منفی نهضت ترجمه ،واكنش اهل تسنن در برابر علوم بيگانه بود .ورود علوم يونانی به
جهان اسالم ،واكنش سخت اهل سنت را در پیداشت .اين جريان مخالف ،بيشتر حمالت خود را متوجه علوم فلسفی و منطقی
نمود .ابوحامدغزالی يكی از معروفترين مخالفين بود كه كتاب «تهافت الفالسفه» را بر ردفيلسوفان نوشت و آنان را تكفير كرد.
ابن تيميه نيز با تأليف كتاب «الرد علی المنطقيين« به دنبال سست نشان دادن مبانی منطق يونانی بود .سيوطی هم با تأليف
كتاب «صون المنطق و الكالم عن المنطق و الكالم» سعی داشت با متزلزل نمودن پايههای علم كالم كه متكی بر استداللهای
فلسفی بود ،مخالفت خود را اعالم نمايد.
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