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 الرتمجة يف العصر االموي 

   د . سامل عبد علي كنهشم.

 28/10/2019 تأريخ القبول:       8/9/2019 تأريخ التقديم:
 المستخلص:

الترجمة، معناها، وأنواعها،  –تناولت في هذا البحث الترجمة في العصر األموي 
يد في تشجيعها، واقعها، ودوافعها، وعالقة الترجمة ببقية العلوم، ونشاطات خالد بن يز 

ذ شاء اهلل تعالى، استطعنا أن نخرج بصورة أكثر  أشهر المترجمين في ذلك العصر، وا 
وضوحًا عن حال الترجمة في العصر األموي وبالتالي نكون قد وضعنا لبنة لمن أراد أن 
يبحث في هذا الموضوع بالمستقبل بشكل أكثر تفصياًل وهلل المنة والفضل، والمعذرة في 

  من وراء القصد هذا، واهلل
 مدخل : 

ان علم وفن الترجمة قديم يرجع إلى آالف السنين ، فقدد تدرجم اسنسدان علدوم       
وفندددون أخيدددا اسنسدددان ، وقدددد تدددرجم االكدددديون مدددا وجددددك عددددد السدددومريين وتعامدددل سدددكان 
حضارة وادي النيل مدع الشدعوا المجداورة عدن طريدت المتدرجمين ، وال شدك ان السدفارات 

رة وادي النيددددل مددددع الشددددعوا المجدددداورة عددددن طريددددت المتددددرجمين ، وال شددددك ان بددددين حضددددا
السفارات بين حضارات العالم القدديم حيدث كدان المتدرجم هدو المحدور الفاعدل فدي إيصدال 

 اسرادة بين الطرفين   
والمعنددى االصدددطالحي للمتدددرجم هدددو المفسدددر للسدددان وقدددد ورد هدددذا المعندددى فدددي      

 195، سدورة الشدعراء أيدة  103، أنظدر   سدورة النمدل  أيدة  عدد من آيات القرآن الكدريم
 (    2، سورة أالحقان أية 

وفددي حددديث هرقددل عندددما سددمل عددن اسسددالم ، قددال لترجمددان وهددو الددذي يتددرجم    

                                                 

  الموصل/ جامعة اآلدااقسم التاريخ/كلية   
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الكالم ، والمجمدع تدراجم ، وقدد تدمتي بمعندى سديرة الشدخ  ، أو   فدي العلدم كمدا وصدف 
 ابن عباس بمنا ترجمان القرآن   

وهناك انواع عديدة من الترجمة في اللغة الواحدة من ن  قديم الدى شدرحا فدي     
لغة حديثة ، ومن كالم الى رسم وفن ، وكما يفيدنا هو الترجمدة مدن لغدة الدى أخدر  وقدد 
حث الشرع الحنيف على تعلم اللغات األخر  فقد ورد في الحديث الشريف    ومدن تعلدم 

 لغة قومًا أمن شرهم (( 
الترجمددة ه هندداك أسددباا عديدددة وراء عمليددة الترجمددة فددي كددل عصددر ،  ودوافددع    

وفي كل مكان ، فمثلها طلدا الرسدول   عليدا الصدالة والسدالم ( كمدن زيدد ابدن ثابدت أن 
يتفرغ لتعلم اللغة العبرية ، فيمدا كدان النضدر بدن الحدارث علدى الجاندا المعداكس يحدارا 

كان اليهود يلّون ألسنتهم من اجل محاربدة الدعوة اسسالمية نظرا لتعلما آداا الفرس ، و 
    46اسسالم ، هذا على الصعيد السياسي ، انظر سورة النساء أية 

فيما تعلم الحدارث بدن كلددة مدن اجدل الطدا ونفدع النداس ، وتدرجم اآلخدرون فدي     
لغات اآلخرين من اجل االسدتفادة مدن العلدوم األخدر  ، فمدثاًل خالدد بدن يزيدد ابدن معاويدة 

 اد من الترجمة من اجل التبحر في علوم الكيمياء   استف
ولم تكن الترجمة اثناء عمليات الفتوحات تشغل بال القادة ، وذلك ألن اسسدالم     

دخددل فددي قلددوا العديددد مددن الشددعوا وبالتددالي أصددبل إفددراد مددن هددذك الشددعوا ترافددت قددادة 
ولكدن مدع ذلدك بدرز شدعوبهم وقدادتهم  ىالمسلمين من اجل إيصدال أهدداف المسدلمين  دال

لنددا عدددد مددن المتددرجمين قبددل اسسددالم وبعدددك ، أمثددال لقدديط بددن يعمددر االبددادي وعدددي بددن 
يزيددد وابنددا زيددد وكددذلك هددالل بددن الهجددري ويومنددا الدمشددقي وسددرجون بددن منصددور وسددفر 

 يونس النصيبي ويعقوا اسدريسي   
ويحمددل  وكددان المترجمددون الرسددميون ينعمددون بظددل السددلطان ان رضددي عددنهم ،    

عليهم  ضبا ان سخط عليهم ، ولم يكن العصر األموي بحاجدة ماسدة إلدى ترجمدة نظدرا 
لقرا لسان شعوبها من لغاتهم وكثرة من يعرف العربية مدع لغتدا القديمدة بعكدس العددصر 

 العباسي حيث تباعد الزمن    
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 أصلها اللغوي، أنواعها، أهميتها
الف السنين فقد ترجم االكديون مما ان علم الترجمة وفنها علم قديم يرجع الى آ

وهكذا، والشك أن  ،( تورثوك عن السومريين، وترجم الرومان ما ورثوك عن اس ري
والى يمنا هذا كان المترجم هو  ( السفارات بين الدول التي كانت قائمة في العالم القديم

 المحور الفاعل في ايصال اآلراء بين الطرفين 
والترجمان، هو المفسر للسان، وفي حديث هرقل، قال  المعنى اللغويه الترجمة

لترجمان، وهو الذي يترجم أي ينقلا من لغة الى لغة اخر ، والجمع تراجم ويقال ترجم 
  ( كالما اذا فسر بلسان آخر

وقد تمتي بمعنى الترجمةه مصدر ترجم، تراجم ذكرك سيرة الشخ  وحياتا، وقيل 
  ( ( ترجمان القرآن ألنا متبحر من القرآن الكريمعن عبداهلل بن عباس  رضي اهلل عنا

 أنواع الترجمة
للترجمة انواع فمنها الترجمة العمودية من عصر الى عصر آخر في لغة واحدة 
وفي اللغة الواحدة ايضا ضرح وتفصيل رموز لغوية، برموز لغوية اخر  تتغير الكلمات 

شعري او استبدال رموز  مع الحفاظ على المعنى، مثال ذلك شرح ن  او شرح بيت
  ( لغوية برموز  ير لغوية والتعبير عنها بالرسم او الرق 

وهناك الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية وهي االفضل واألصل، وهدف الترجمة 
كان وال يزال زيادة التقارا بين األمم، وتقوية مد  التفاهم بينها، واالستفادة من تجارا 

القناة التي تصلنا بمصادر العلم والمعرفة وتعبد الطرت نحو أي اآلخرين وخبراتهم، فهي 

                                                 

  11   1990، الموصل، العاني وآخرونه الترجمة العلمية(1) 
  3/185، ينظره المسعوديه 5/436الطبريه تاريخ، (2) 
  7/231الجوهريه الصحاح، (3) 
  2/434ابن سعده الطبقات، (4) 
  19-18عزيزه مبادئ الترجمة،  (5) 
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  ( م ثقافي وحضاري\تقد
وعند قيام الدولة العربية االسالمية في القرن السباع الميالدي بزغ عهد جديد في 
الكتابة العلمية والترجمة يعد نقلة كبر  في تاريخ المعرفة البشرية، فالعرا لم يقتصروا 

ات األقوام المختلفة، بل أقدموا عليها بعقل متسامل منفتل فنشطوا في على مطالعة ثقاف
ما رأوك مفيد لهم من معارف األقدمين والعلوم بوجا خا  التي كان األطباء  ترجمة

قد نقلوها من لغتها األصلية الى  والعلماء النساطرة السريان في مدرسة جند يسابور
ولم يقتصروا على ذلك بل أخذوا بعض  –وحفظوها  –لغة العلم آنذاك  –اللغة السريانية 

  ( الكتا من لغتها االصلية ونقلوها الى العربية
وهكذا كانت حركة نقل العلوم من اللغات االخر  الى اللغة العربية، بحاجة الى 
اعادة سبك في شرحها والتعليت عليها ومحاكتها بمفضل منها بالر م من أن هذا األمر 

موي مقتصر على اشخا  معدودين من األطباء والعلماء والقليل كان في العصر األ
جدًا من األمراء أمثال خالد بن يزيد في كتبا ورسائلا، لكنها كانت من العوامل المهمة 
التي مهدت للنهضة الشاملة التي بلغها المسلمون في مدة وجيزة، والتي كانت من 

الحاضرة، مما كان مدعاة فخر واعتزاز األسس القوية التي قامت عليها المدينة العالمية 
  ( للعرا والسلمين حتى اليوم

عالقة المترجم والسيما الرسميون منهم الذين يعملون في البالط، فكانوا يتعرضون 
، إذ ( للتكريم والعقاا، وكان هذا األمر واضحًا كلما كانت عالقاتهم بالسلطان قوية

                                                 

  11العاني وآخرونه الترجمة العلمية،  (1) 
جند يسابوره مدينة جنوا ايران الحالية، بناها اسايور الملك الساساني وأسكنها األسر    *(

مان من اجل االنتفاع منهم، ودخلها المسلمون فاتحين العلماء اذلين جلبهم اثناء صراعا مع الرو 
  2/170م، الحمويه معجم البلدان، 738هد / 28عام 
  17العاني وآخرونه الترجمة،  (2) 
  340-339طاه التعريا،  (3) 
  1/183اليعقوبيه تاريخ اليعقوبي، (4) 
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مما جعلهم على التماس مباشر  ( الخليفةمقرهم في ديوان الرسائل في العاصمة قرا 
 لمجريات األحداث 
 واقع الترجمة

هناك مجموعة أسباا تبين واقع الترجمة في العصر األموي على ما يبدو للباحث 
أولها البعد الزماني لتلك الفترة، وكذلك قلة الكتا التي صولتنا عن ذلك العصر، كما ان 

كانت الشغل الرئيس للدولة بدال من التفرغ  العمليات العسكرية في الداخل والخارج
فعمليات الفتل التي امتدت من حدود "لعمليات النقل الحضاري، عن طريت الترجمة، 

، ومن بالد ( الصين والمحيط الهندي شرقًا، الى بالد فرنسا والمحيط األطلسي  ربًا 
استنزفت هذك  ، وقد(  "بيزنطة شمااًل الى الصحراء الكبر  وبالد الحبشة جنوباً 

العمليات البحرية والبرية الكثير من طاقات األمة من اجل نشر االسالم بحرية تامة دون 
تسلط الحكام في رعاياهم إذ كانوا يمنعون من الدخول في اسسالم، وال يترك لهم حرية 

 االختيار 
 استلزمت هذك األمور الكثير من امكانيات األمة فضاًل عن العامل اآلخر، وهو أن
الكثير ممن دخوال االسالم من فرس وعرا في المشرت كانوا تحت هيمنة بالد فارس، 

، وكذلك ( فكانوا يجيدون اللغة الفارسية وخاصة ممن يعلمون في ادارة الدولة الساسانية
األمر لبالد الشام ومصر وشمال افريقيا في المغرا و يرها من المواقع، واألمر اآلخر 

                                                 

  35ماجده تاريخ الحضارة االسالمية،  (1) 
  46، ينظره السامرائي وآخرونه تاريخ المغرا،  2/201وبي، اليعقوبيه تريخ اليعق(2) 
، ينظره ان القوات 3/113، ينظره ابن خلكانه وفيات، 2/492الحمويه معجم البلدان، (3) 

البحرية االسالمية قد نزلت في ما يعرف باأرثيريا أالن وسابقًا جزر دهلك الواقعة شمال 
، وقد نزلتها القوات منذ خالفة الملك عبدالملك شرت الحبشة، وتقع االخيرة في قلا افريقيا

  111بن مروان، العبيديه القوة البحرية،  
  50العليه موظفو بالد الشام،  (4) 
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وهذا هو السبا  ( لا كالجندي المجهول، ألتذكر أسماؤهمهو أن المترجم كان عم
الواضل لدينا، ونزيد على ما ذكرنا أن الورع الذي كان عليا أهل القرن األول الهجري 
كانوا يتحرجون كثيرًا من االطالع على كتا األمم االخر ، وذلك حفاظًا على عقيدة 

هد / 101-99عمر بن عبدالعزيز   التوحيد والتنزيا التي كانوا يحملونها فهذا الخليفة
، ( م( استخار اهلل  عز وجل( أيامًا قبل أن يوافت على ترجمة بعض الكتا717-719

وهو محت بهذا ألن الكثير من الفرت الباطنية قد تمثرت بل كانت العقائد الوثنية هي 
، ( عةالعامل الموجا لها في أفكارها السياسية التي كانت تتعارض مع عقيدة أهل الجما

كل هذك العوامل التي ذكرناها فضاًل عن أمور اخر  توضل لنا أسباا عدم بروز 
 الترجمة إذا تم مقارنتها بما جر  عليا هذا العلم في العصر العباسي 

 األسباب الكامنة للترجمة
هناك مجموعة أسباا وراء رعاية عملية الترجمة، فالخليفة بحكم منصبا ولي أمر 

، ( عنهم يكون حريصا على جلا النفع لرعيتا أين كان مصدرك المسلمين والمسؤول
، وقول الخليفة (  فهذا الحديث النبوي يقول   كلكم راعيا وكلكم مسؤوال عن رعيتا((

عمر بن الخطاا  رضي اهلل عنا(ه   لو عثرت شاك بشاطئ الفرات لخفُت أن يسملن 
لحديث اآلخر الذي ورد في األثر اهلل عنها لما لم تعبد لها الطريت يا عمر((، وهذا ا

  خير الناس من نفع الناس(( فواجا على الخليفة جلا المصلحة لرعيتا والحديث 
، فكان الخلفاء يرعون (  اآلخر   الحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو أحت بها((

العلماء وخاصة األطباء منهم لترجمة التا التي تنفع المسلمين وعدد من الخلفاء 
                                                 

  3/185، ينظره المسعوديه مروج، 3/606الطبريه تاريخ، (1) 
  162، ينظره ابن أبي أصبيعة، عيون األنباء،  61ابن جلجله نزهة األدباء،  (2) 
  1/31هر أستانيه الملل والنحله الش(3) 
  18الماورديه األحكام السلطانية،  (4) 
  10/61البغويه شرح السنن، (5) 
  1395،  4169 الزهد( رقم الحديث  37ابن ماجةه السنن، باا  (6) 
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  ( على ترجمة الكتا في المجاالت النافعة يشجعون
أما بعض األمراء وبجكم تولي البعض منهم قيادة الجيوش فكانوا على تماس مع 
المترجمين الذين كانوا يوضحون لهم الكثير مما  مض من بالد اآلخرين، في مختلف 
المجاالت من طا وآثار ومعتقدات، كان المترجمون الشك تحت رعايتهم وتشجيعهم 

بل أن بعضًا ممن يجيد لغة الخصم  ( من أجل ان يتفر وا لخدمة هدف القادة الفاتحين
ان كانت درجتا االيمانية عالية بحيث يتولى منصبًا مرموقًا في الجيش، فهذا الصحابي 

، وبعض ( سلمان الفارسي  رضي اهلل عنا( كان رائد جيش المسلمين في القادسية
مة لدوافع علمية من اجل االستفادة، ونفع اآلخرين والسيما العلماء كانوا يقومون بالترج

  ( األطباء منهم أمثال ماسوجويا البصري
ومن الراجل، أن دعاة المسلمين اذلين كانوا يرافقون الجيوش اثناء عمليات الفتل 
كانوا بحاجة ماسة للمترجمين، من اجل توضيل اسسالم لهذك الشعوا أو حتى الذين 

رسلونهم بعمليات الفتل أمثال الدعاة الذي ارسلهم الخليفة عمر بن الخلفاء ي كان
  (  م(719-717هد / 101-99عبدالعزيز الى يالد المغرا العربي في خالفتا  

وهنا امر آخر، ان الكثير من الحرفيين من المسلمين او  ير المسلمين كانوا 
ير مصدر لترجمة ما يعملون في البالد المفتوحة، او ضمن الموالة، كان هؤالء خ

يحتاجا المسلمون، فبعضهم يعملون في بيوت المسلمين، مما يضطر الطرفان الى تعلم 
  ( لغة اآلخر، وبالتالي تصبل الترجمة ضرورية، من اجل تمشية األمور المعيشية

 
                                                 

  61ابن جلجله عيون األنباء،  (1) 
  342طاه التعريا،  (2) 
  3/489طبريه تاريخ، (3) 
  343  طاه التعريا،(4) 
  148السامرائي وآخرونه تاريخ المغرا،  (5) 
  56الشاهينه الموالي،  (6) 
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 عالقة الترجمة ببقية العلوم
م الطبية وذلك إن أهم العلوم التي استفاد منها المسلمون في ذلك العصر هي العلو 

منها أولها الحاجة الفعلية لهذك العلوم من ِقَبل الخلفاء واألمراء وبقية  ألسباا عديدة
الشعا، فقد تم ترجمة الكثير من الكتا الطبية على يد العلماء، فقد ترجم ماسوجيا 
الطبيا البصري وهو العالم بالطا، إذ عرا كتاا أهرون القس في الطا، وهو من 

، وكانت مدرسة جند يسابور في بالد فارس جنوبا، ( انيش القديمة في الطاافضل الكن
وهي مركز العلوم والتي أسسها الملك الساساني سابور األول نهاية القرن الثالث 
الميالدي، وجعلها معسكرًا ألسر  الحرا من اليونان والرومان، وقد ترجمت فيها أعداد 

  (  كبيرة من الكتا 
ألمراء يشجعون على ترجمة الكتا الطبية زيادة على تركيز جهودهم وكان بعض ا

في مجاالت الترجمة للعلوم األخر ، من اليونانية والقبطية والسريانية، وكانوا يحصلون 
على الكتا من البالد المفتوحة، أما عبدالملك بن ابجر الكناني، فلم يقتصر عملا على 

بل كان يمارس الطا ويعالج المرضى  الترجمة والتدريس في االسكندرية فحسا،
، وكذلك كان الطبيا جورجيوس بن جبرائيل قد نقل الكثير من الكتا من ( مجاناً 

اليونانية الى العربية، وان يحيى النحوي قد شرح الكثير من الكتا الطبية ونقلها الى 
، أما تياذوت، الطبيا ( العربية، وهو من أشهر أطباء االسكندرية السبعة المشهورين

                                                 

ان أطباء قلة قد درسوا الطا في بالد فارس ونقلوا العلوم الطبية، وبدوا ينفعون الناس بها   *(
  162منذ عصر الرسالة، ابن أبي اصيبعةه طبقات االطباء،  

  75سالمي،  الجميليه حركة الترجمة في الشرت اال(1) 
( إن أهم مراكز الترجمة كانت متواجدة تحت النفوذ االسالمي منذ عصر الراشدين، فهذك جند  **

 يسايور في بالد فارس وحران في منطقة الجزيرة الفراتية في الشمال واالسكندرية في الغرا 
  17طاه التعريا،  (2) 
  59ابن جلجله نزهة االنباء،  (3) 
  151ه عيون االنباء،  ابن أبي اصيبعة(4) 
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المشهور لحجاج بن يوسف والي العرات فلم تشر المصادر الى ما قدما في مجال 
الترجمة، وليس ببعيد أن يكون مجيدًا للغات األخر  فضاًل عن العربية التي خدمتا في 

  ( مجال تخصصا الطبي
 دور خالد بن يزيد في عملية الترجمة

م( واحد من أفراد االسرة األموية إذ 703هد / 85يعد خالد بن يزيد بن معاوية  ت 
نصا جهدك في مجال العلم حيث كانت الترجمة هي القناة التي من خاللها يطل 
الباحث على العلوم، فضاًل عن العلماء فقد اخذ علما من مورينوس الراها الذي يعرف 

ال والسيما العديد من اللغات، وقد أشار المؤرخون أن نشاطا قد تنوع في اكثر من مج
  ( في الكيمياء إذ كان نصيبا كبير

السبا الذي دفعا الى ذلك فهو ما أشار اليا ابن النديم نقال عن خالد إذ قاله  وأما
ما أطلا بذلك إال أن أ ني اصحابي واخواني واني طمعت في الخالفة فاختزلت دوني 

عرفني أو عرفتا  فلم أجد عنها عوضا إال أن أبلغ آخر هذك الصناعة  فال أحوج أحد
  ( الى أن يقف باا سلطان ر بة أو رهبة

وتعج ترجمة كتا الكيمياء من ابرز العلوم التي جلبت انتباك خالد بن يزيد فمخذ 
يبحث عنها وعن المبرزين في هذا المحال ممن عاصرك او سبقا، ونقلت الكتا لا من 

  ( اليونانية والسريانية والقبطية
د بن يزيد على المطالعة، بل أخذ بعد ذلك يؤلف ومن ولم يقتصر األمير خال

 أشهر مؤلفاتاه
 كتاا الحرارة  -1

                                                 

  179ابن أبي اصيبعةه المصدر نفسا،  (1) 
  60ابن جلجله نزهة االطباء،  (2) 
؛ الديوك جي، خالد بن 497، ينظره ابن النديمه الفهرست،  5/95البالذريه أنساا، ج(3) 

  23م،  1953يزيد، دمشته 
  2/213، ينظره ابن خلكانه الوفياته 1/76الجاحظه الحيوان، (4) 
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 كتاا الصحيفة الكبر   -2

  ( كتاا الصحيفة الصغر  -3

وكان خالد ين يزيد يجري عدد من التجارا أمام الخليفة عبدالملك بن مروان 
 م( 704-685هد / 65-86 

، وكان لديا كتا ( عا على كتبهموناظر كبار رجال الديانات األخر ، نظرًا الطال
اخر  مثل السر البديع، وكتاا الفردوس، والمرجل، وهي أشبا بالرسائل منها الى 

  ( الكتا، وُيقال أنا من أوائل االمراء الذين كانت عندهم خزانة للكتا
أما عن دور الترجمة في نقل العلوم االخر ، فربما يكون علم الفلسفة والكيمياء 

من يتلون الطا في هذا المجال، وقد ترجمت العديد من الكتا في هذك والفلك هم 
، وسنذكر بعضها في اثناء حديثنا عن جهود األمير خالد بن ( المجاالت السالفة الذكر

 يزيد العلمية الحقًا 
 أشهر المترجمين في العصر األموي

بالد  ومن مترجمي عصر ما قبل اسسالم الحارث بن كلدة الثقفي الذي درس في
فارس وكان هناك بين سكان الحيرة، مدينة جنوا العرات قرا مدينة كربالء من 
يحسنون القراءة والكتابة ويعرفون الفارسية، وكان بينهم من اطلع على كتا التاريخ 

  ( واخبار الملوك 
لقيط بن يعمر األبادي كان مترجمًا وكاتبًا في بالط كسر ، وكذلك عدي بن زيد 

سر  وعمل هو وأالدك في بالط دولة المناذرة، وكذلك ابن زيد بن عدي، فكان مترجم ك
                                                 

  498-497ابن نديمه الفهرست،  (1) 
  5/117ابن عساكره تهذيا، (2) 
  11/35الحمويه معجم األدباء، (3) 
، ينظره العاني، 337، ينظره زيدانه تاريخ،  151، 167ابن ابي اصيبعةه عيون،  (4) 

  19الترجمة العلمية،  
  20عليه التعريا،  (5) 
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  ( وكانوا ينالون كرم الملوك في حالة الرضا ويتعرضون لسخطهم في حالة الغضا
( بتعلم أما الصحابي زيد بن ثابت  رضي اهلل عنا( فقد كلفا الرسول الكريم  

، ( متواجدين في المدينة وأطرافهااليهودية من أجل الولج الى داخل كواليس اليهود ال
ومن المترجمين عصر ما قبل اسسالم النضر بن حارث الذي كان يستخدم مخزونا من 
التراث الفارسي في مجال القص  في محاربة اسسالم وفعاًل قتل مع المشركين في 

  (  م(623هد / 3معركة بدر  
  ( دسيةأما المترجم هالل المهاجري فذكر اسما في معركة القا

ومن قدماء المترجمين في مصر قبيل الفتل اسسالمي، يحيى النحوي الذي أدرك 
والية عمرو بن العا  على مصر في أثناء خالفة عمر  رضي اهلل عنا(، اذلي شرح 
كتا كثيرة في الطا والفلسفة ألرسطو طاليس والسماع الطبيعي وكتاا النبض والمزاج 

  ( والعلل واألمراض
جمين البارعين في اسدارة قبل اسسالم وبعد الفتل اسسالمي يوحنا ومن المتر 

م( كان يتقن اللغة 667-666هد / 46، أما المترجم سفيروس النصيبي  ت ( الدمشقي
م( ومن أطباء 708هد / 90الفارسية واليونانية والسريانية، وتلميذك يعقوا اسدريسي  ت 

اسرجويا البصري، وقد ترجم كتاا كناش م( م685هد / 65الخليفة مروان بن الحكم  
شبا المؤكد أن  في الطا للقس اهرون بن عيسى في اسسكندرية في السريانية، ومن

سرجون بن منصور الذي كان يعمل في اسدارة األموية، كان يجيد اللغة اليونانية لغة 
بدالملك اسدارة في بالد الشام قبل التعريا وقد عمل في اسدارة حتى عصر الخليفة ع

                                                 

  61، 59، 58عليه المصدر نفسا،  (1) 
  1/430ابن سعده الطبقات، (2) 
  20، ينظره عليه التعريا،  1/227ابن هشامه السيرة، (3) 
  3/489الطبريه تاريخ، (4) 
  154-153ابن ابي اصيبعةه عيون األنباء،  (5) 
  217طاه التعريا،  (6) 
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  (  م(705-685هد / 65-85 
وقد تم االستفادة كذلك من المترجمين الرسمين سليمان بن سعد وصالل بن عبد 
الرحمن في عمليات تعريا الدواوين، ولم تذكر المصادر المترجم الرمسي في مصر في 

  مجال التعريا
رهبان ومن شبا المؤكد أن مريانوس الذي عاش في دير خارج دمشت وكان من 

، أما (  االسكندرية الذي أسهموا في عملية الترجمة والتعليم لخالد بن يزيد األموي
جوجيوس بن جبرائيل فقد نقل الكتا الكثيرة من كتا اليونان الى العربية وكان طبيبا، 
ولم تذكر المصادر التاريخية السنين التي عمل فيها بشكل دقيت ولكن ذكر ضمن 

  ( يالحديث عن العصر األمو 
-105ومن اللذين كانوا يشرفون على الترجمة في خالفة هشام بن عبدالملك  

  ( م( سالم أبو العال الذي كان أحد كتاا دواوين الخليفة742-722هد / 125
وأكثر من نقل الى اللغة العربية هم السريان النساطرة، ألنهم أقدر على الترجمة 

  ( لسفة والعلم اليونانيةمن اليونانية وأكثر اطالعًا على كتا الف
 الخاتمة

 لقد ثبت لنا في هذا البحث عدة امور وهيه
 إن الباحث لم يجد على من تناول هذا الموضوع بشكل واضل في ما سبقا  -1

                                                 

  50طاه التعريا،  (1) 
وين لذا رأينا أال نغو  في وقد اكثر الباحثون في التطرت الى المجال عملية تعريا الدوا  *(

هذا المجال علمًا أن المترجمين كانوا هم األساس في نجاح هذك السياسة التي نتج عنها تعريا 
 الدولة بكل مؤسساتها 

  343طاه التعريا،  (2) 
  183ابن أبي اصيبعةه عيون األنباء،  (3) 
  343، ينظره طاه التعريا،  61العليه موظفو بالد الشام،  (4) 
  383زيدانه تاريخ، (5) 
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إن الكثير من المترجمين في العصر األموي، لم تذكر أسماؤهم والسيما في  -2
 المجال العسكري 

 ضعف االهتمام الرسمي بالترجمة هناك الكثير من األمور كما بينا وراء  -3
إن بداية االهتمام الرسمي بالترجمة كان منذ عصر الرسالة لخدمة الدعوة، كما  -4

 حاول أعداء اسسالم االستفادة من اللغات التي كانوا يجيدونها في محاربة اسسالم 
إن الترجمة خدمت بشكل أساس المجال الطبي في العصر األموي، والكيمياء  -5

 تالية بالدرجة ال
 إن الترجمة أسهمت بشكل مهم في إكمال مالمل الحضارة العربية اسسالمية  -6
 خاتمة المسك، اآليات القرآنية اآلتيةه -7
 (4 سورة ابراهيم / اآلية   -
 (103 سورة النحل / اآلية  -
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Translation in Umayyad Age 

 

Lect.Dr. Salim Abd Ali Kanhash 

Abstract 

That science and art of translation an ancient return to 

thousands of years, the human had translated his brother human's 

sciences and arts, Akadian translated what they found on the 

Sumerians and people  of Nile Valley treated with the neighboring 

peoples by the translators, there is no doubt that the embassy 

between Nile Valley civilization with the neighboring peoples by 

the translators, and there is no doubt between the that the embassy 

among the old world civilizations where the translator was the 

active axis in communicated the will between  the two side. 

The traditional meaning of the translation is the interpreter of 

the tongue , this meaning had mentioned in number of verses of 

the Holy Qura'n, see  (Al-Naml chapter/ 103 , Al-Shuarra chapter/ 

195 , Al-Ahkaf chapter/2). 

In Hercules talk when he asked about Islam , said to a 

translator and he was who translate the speech, and the plural is 

interpretings and maybe come in meaning of someone biography, 

or in the science as Ibn Abbas  had described that he is the Qura;n 

interpreter. 

There are many types of translation in the single language 

from old text to explaining it in the modern language, and from 

words to drawing and art, what is benefit for us is translation fro 

language to another, our Islam encourage us to learning other 

languages as what mentioned in Al-Hadith Al-Shareef ((who 

learned language of folk …. their deception). 

 
 
 


