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 ،وران پس از اسالمداریخ و تمدن دارد. در ترجمه در زبان فارسی قدمتی به درازنای ت
آغازگر ترجمه در دوران جدید بودند. گرچه  ،آن کریم به فارسیبا برگردان قرمترجمان 

مردم برای  ةاما ضرورت داشت که تود ،مندی نداشت ترجمه در این مرحله شکل نظام
د. افزون بر آشنایی با کتاب مقدسی که به آن ایمان آورده بودند مفاهیمی را دریابن

 االخبار شهابکار مترجمان قرار گرفت.  ةاحادیث نبوی نیز دستمای ةقرآن، ترجم ةترجم
به در قرن ششم قاضی قضاعی شامل کلمات و سخنان قصار حضرت پیامبر )ص( 

ی به زبان های بعد نیز بسیاری از آثار علمی و عقیدت فارسی برگردانده شد. در سده
و  الغمه کشفهای  سن شفیعی سبزواری کتابد حفارسی ترجمه شد. ابوسعی

ط مغوالن بر ایران در دوران تسلّ برگرداند.را به فارسی  القلوب مصابیحو  المباهج بهجه
 نیز خواجه رشید فضل اهلل آثار پزشکی چینی را به فارسی برگرداند.

ترجمه در مقام یک نهضت  ةپدید ،دهم به بعد با تثبیت دولت صفویه ةاز سد
سیاسی جامعه  ةدر تاریخ زبان فارسی شناخته شد. به طوری که نه تنها در حوزفرهنگی 

ه ای تاز نهروز ،زبانان به ویژه در شرق جهان اسالم فارسی ةایرانی بلکه در قلمرو گسترد
، پژوهان گشود. در این دوره مترجمان بسیاری همچون شیخ بهائی به روی دانش

اهلل کاشانی،  ای، مالفتح ندی، مالعلی زوارهلی کرکی، مالعبدالعلی بیرجنورالدین ع
 جمع بسیار دیگری پای به عالم ترجمه گذاشتند. الدین محمد خوانساری و جمال

های تمدن و تفکر غرب  با روی کارآمدن قاجار، نگاه مترجمان به آثار و نگاشته
های شاهان قاجار و دیگر سردمداران حکومت به اروپا، آمد و  معطوف شد. مسافرت
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اداری و فرهنگی کشور در مسائل   های اروپایی به ایران و نیازهای سیاسی، شد هیئت
و انگلیسی، روسی   هایی از زبان فرانسه، و جغرافیایی سبب شد تا کتاب ینظام  علمی،

 ترکی به فارسی ترجمه شود.
ر ایرانی نقشی کارآمد داشت و در بیشت ةنهضت مشروطه در تحول و تغییر جامع

های سیاسی، اقتصادی  ثیر گذاشت. بر اثر جریانأگی و تفکر فرهنگی کشور تون زندشؤ
های های پس از آن ذهن ایرانیان با مفاهیم و پدیده و اجتماعی عصر مشروطیت و دروه

های غربی در میان ایشان شتاب  نوین جهان غرب بیشتر آشنا شد و فراگیری زبان
لیفی أهای ت رسی شده در مقایسه با کتابهای فا ای که سهم کتاب تندتری گرفت به گونه

 رو به تزاید نهاد.های اخیر  به همسانی و در دهه اندک اندک رو
گرایش به ترجمه در حکومت پهلوی و پس آن در دوران پر برکت انقالب اسالمی 

در این دروان مورد تحقیق و بررسی قرار  هترجم ةای بود که شایسته است پدید به گونه
تفکر و تمدن خویش و ی تاریخ، یاخت و شناسازبان به لحاظ شن فارسی ةگیرد تا جامع

 یافتن جایگاه خود در قلمرو فرهنگ بشری به نتایجی مستند و مستدل دست یابد.
شده به زبان فارسی از دیرباز در میان پژوهشگران و  ضرورت آشنایی با آثار ترجمه

همچون مرحوم مشار و ایرج شناسان  احساس شد. برخی از کتابشناسان ایران  کتاب
ای  دند. فریدون بدرهای خود به این آثار توجه نشان داه شناسی کتابافشار در البه الی 

در  «1349ن تا پایا 1345های فارسی از  ترجمهفهرست »خود را با عنوان  ةنام پایان
سال  تا پایان 1350کار وی را عربعلی رضایی از سال  ةد. ادامدانشگاه تهران فراهم آور

شده در این دو اثر که ده سال را دربر داشت شامل  دنبال کرد. مجموع آثار ترجمه 1354
 .حدود سه هزار و سیصد ترجمه است

شناسان،  های اسالمی آستان قدس رضوی با توجه به لزوم آگاهی کتاب بنیاد پژوهش
 1365ل های دیگر از سا گاهیشده و آ های فارسی مترجمان و ناشران از عناوین کتاب

 چاپی دنبال کرد. ةشد های فارسی تدوین فهرست کتاب ةای را در زمین طرح گسترده
چاپی از آغاز صنعت چاپ تا  ةشد های فارسی نخست، فهرست کتاب ةدر مرحل

به  1383تا  1371شده از سال  های فارسی دوم فهرست کتاب ةو در مرحل 1370سال 
 اجرا درآمد. ةمرحل
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هزار عنوان کتاب  25حدود  با 1380در پایان سال  نخست در چهار مجلد ةمرحل
هزار  45مجلد با بیش از  9در  1393سال دوم در پایان  ةشده منتشر شد و مرحل ترجمه

 مدخل ترجمه به زیور طبع آراسته شد.
بررسی   ها، شناسی نخست، مراجعه به کتاب ةرحلآوری اطالعات در م جمع ةشیو

چون کتابخانه مرکزی های بزرگ هم کتابخانهو مراجعه به مجالت ادواری  ، ها نامه کتاب
کتاب برای اطمینان و دقت  ةیت و مالحظبود. رؤ کتابخانه ملیو  قدس رضویآستان 

 .رفت به شمار میهای کار  ین مرحله از اولویتها در ا آوری داده جمعدر 
از  استفاده. بردیم نخست بهره ةآوری مرحل جمع ةدوم نیز از شیو ةدر مرحل

ها و  از کتابخانه تر دسترسی آسان  ،از اینترنت گیری بهره  ،افزارهای موجود نرم
، کافی نبودن و به اما کم بودن پهنای باند اینترنت  ها را برای ما میسر کرد، شناسی کتاب

های موجود، قطع شدن گاه و بیگاه اینترنت و فیلتر شدن بسیاری از  ودن سیستمروز نب
 در این پژوهش بود.  لمأاز موانع قابل ت  دالیل مختلف،ها به  سایت

با وجود )ملی  ةکتابخان ةتوان از لوح فشرد این پژوهش میدیگر از منابع مهم 
رسانی  افزار کتیبه، پایگاه اطالع آستان قدس، نرم ةاشکاالت متعدد(، مخازن غنی کتابخان

ها،  فصلنامه  کارنامه نشر، همچنین .نام بردگل بوک و گو ، آدینه(lib)های ایران  کتابخانه
 .بودنشریات ادواری فارسی از منابع چاپی قابل اعتنا در این پژوهش   ها، مجله

ذیل نام نویسنده اصلی قرار  ،شده بر مبنای استانداردهای کتابداری تمام آثار ترجمه
و ناشران به  مترجمان ةجا که نام نویسنده ممکن است به سلیق گرفته است. از آن

ها از  تلفظ و به فارسی برگردانده شده باشد، برای ضبط دقیق آن ،های گوناگون صورت
ایم. در صورتی که  آخرین ویرایش فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان بهره برده

کتاب دارای دو یا چند مؤلف باشد، نام نویسنده همکار پس از عنوان کتاب با عبارت 
در ردیف  ،است. با این توضیح که برای تسهیل در بازیابی اطالعات آمده« با همکاری»

اول با ذکر عنوان کتاب ارجاع داده  ةالفبای خود از نویسندگان دوم و سوم به نویسند
 شده است.

محل   عنوان فارسی کتاب، مترجم، ؤلف، نام التین وی، سپسپس از نام فارسی م
ان اصلی کتاب و در مواردی توضیحات به ناشر، سال چاپ، تعداد صفحات و عنو  نشر،

 هر مدخل افزوده شده است.
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یافتن نام التین نویسنده، تاریخ تولد و وفات، عنوان اصلی کتاب که در مواردی در 
ی اصلی پدیدآورندگان ها شناختی موجود نیست یکی از مشکالت و دغدغه منابع کتاب
های خارجی بسیاری مراجعه شد  تبرای حل این مشکل به سای ،. از این رواین اثر بود

آزمون و خطا، امالهای مختلف التین مؤلف یا عنوان کتاب در  ةو با استفاده از شیو
ها  . شماری از سایتو از این رهگذر به مطالب مهمی دست یافتیم سایت جستجو شد

 اند. بیان شدهکتاب  ةدر مقدم
ها  رای آن است. این نمایهب گوناگونهای  نمایه ةتهی ،های دیگر این اثر از ویژگی

 نامالتین نویسندگان،  نامهای:  شامل سه جلد از کتاب نه جلدی است و شامل نمایه
ها )انگلیسی،  عناوین اصلی کتاب نام مترجمان،شده،  فارسی نویسندگان، عناوین فارسی

 های دیگر( و باالخره نمایه ناشران است. آلمانی، عربی و زبان  فرانسه،
گواری که در این راه سخت و ناهموار، هماره با جدّیت، دقت و همکاران بزر

اصری، مهین فضائلی ها فرشته ن وسواس فراوان مرا یاری کردند عبارتند از: سرکار خانم
حمزه کاهانی. همچنین اگر نبود حمایت  و پور کریم رحمانیجوان و آقایان محمد

از  رسید. مطلوب خود نمی ةاین کار سترگ به نتیج ،مدیران ارشد آستان قدس رضوی
 ایشان سپاسگزار باشم. ةاین رو الزم است که از هم

در دستور کار قرار دارد.  1393تا پایان سال  1384سوم کار از سال  ةپیگیری مرحل
ود را به پایان رسانده و ی خیافزار این فهرست نیز مراحل نها کار نرمضمن آن که 

ورت لوح فشرده و یا در سایت بنیاد پیگیری توانند آن را به ص کنندگان می مراجعه
 .نمایند
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