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  تاريخ ترجمه

كه يكي از فرمانروايان .) ق ٩٦٣- ١٠١٤( اگرچه كار ترجمه در هند مستقالً از زمان اكبر
ش از اين در ايران يولي پ، شود، شروع شد      تيموريان بابري هند محسوب مياز قدرتمند 

ان زب       به تانترا از سانسكريت جهاي پن اين كار در عهد ساسانيان آغاز گرديد و داستان
چون پيروان مسلك بودا  که اضافه گرددبايد در اينجا اين مطلب نيز . پهلوي ترجمه شد

زبان بوميان تبليغ       به خراسان بزرگ رسيدند آنها عقايد خود را      به از هند مهاجرت كرده
 ٢زاسفتبرالم و جومعروف است تحت عنوان  ١بوديستوانام          به اي كه     كردند و رساله      مي
  .٣همان زبان برگردانده شد  به

زبان عربي نوشت و        به را للهند تحقيق مادر دورة اسالمي ابوريحان محمد البيروني 
  .بحث کرددر آن دربارة علوم و فنون و مذاهب و اديان و آداب و رسوم مردم هند 

كليله تاب نويان در عهد سلطان بهرام شاه، ابوالمعالي مصطفوي كزدر اواخر دورة غ
فارسي سليس        به ،عربي ترجمه كرده بود        به از سانسكريت عرا كه ابن مقف و دمنه

انوار  را تر نوشته اسمش     ان سادهزب  به ترجمه كرد كه آن را بعداً حسين واعظ كاشفي
ش ندا اسم عيار     به تر آن زمان          ان سادهزب  به ربگذاشت كه آن نيز در عهد اك سهيلي

  .ترجمه شد
 درآنجا در معبدي كه. نگركوت را گرفت شهر .ق ٧٧٢سلطان فيروز تغلق در سال 

زبان سانسكريت كه دربارة       به نام جواالمكهي معروف است چند جلد نسخة خطي            به

                                                   
1. Boddhisattva. 
2. Barlaam and Joasaphat. 

3. History of Persian Litrature - edited by Yunus Jaffery .Published by B.P. Misra . p 29. 
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ل فيروز يعلم نجوم بود، پيدا كرد و يكي از آنها را اعزالدين خالد خاني تحت عنوان دال
فارسي برگردانده   به فارسي ترجمه كرد و كتاب ديگر را شمس سراج عفيف       به شاهي
 در زمان سكندر لودي كتابي از زبان سانسكريت. گذاشت ترجمة برهي را  اسمش

   .ترجمه شد طب سكندري فارسي تحت عنوان       به
فارسي ترجمه        به بحراالثماراثر كلهن تحت عنوان  راج ترنگنيتقريباً در همان زمان 

. رشتة تحرير آورد        به را تاريخ كشميرشد و حيدر ملك بن حسن ملك بر اساس همين اثر 
  .زبان فارسي ترجمه شد       به در عهد سلطان زين العابدين در كشمير مهابهارت كتاب

علم  دربارةدر جنوب هند در زمان فرمانروايي سلطان محمود شاه بهمني كتابي 
  .فارسي ترجمه شد          به طب محمود شاهيعنوان  پزشكي تحت

اين كشور ر بتخت سلطنت رسيد و تا پنجاه سال       به .ق  ١٠١٤اكبر در سال 
ها و  ها با عثماني خبر نبود كه جنگ صفوي وي از اين مطلب بي. فرمانروايي كرد

ار نياورد، بنا براين او ب       به اوزبكان غير از حقارت، كينه و دشمني، افالس و تباهي چيزي
راجه، رانا و راو        به ها و فرمانروايان قدرتمند هند كه ملقّب          طرف راجه به دست دوستي

وركانيان هند او فرمان داد گبراي افهام و تفهيم بين فرمانروايان بومي و . بودند، دراز كرد
چنانچه ابوالفضل در . ردانده شوندزبان فارسي برگ       به كه متون برجستة زبان سانسكريت

ترجمه شد نوشته است كه اكبر اين  رزم نامهكه تحت عنوان  مهابهارت مقدمة كتاب
خواست پيروان اديان مختلف احساس و افكار  مي د كهانجام داخاطر       اين  بهرا  اقدام

عهدة           به كتاب ضخيمي است، لذا ترجمة آن را مهابهارتچون . يكديگر را درك نمايند
هيئت سه نفري كه مشتمل بر نقيب خان، عبدالقادر بدايوني و شيخ سلطان تهانيسري 

عهده گرفت و آن را با          به را عبدالقادر بدايوني اتهر وداترجمة كتاب . بود، گذاشت
 اتهربن را شانجام داد و اسم) اسالم شده بود     به كه تازه مشرف( همكاري بهون خان

شروع كرد و  .ق ٩٩٢اثر والميكي را عبدالقادر بدايوني در سال  راماين ترجمة. شتگذا
كه قبالً ترجمه شده بود،  رزم نامه فصل هجده. پايان رسانيد          به در مدت چهار سال

كتاب  بهگوت گيتاعالوه بر اين وي . فدائي خان دو فصل ديگر روي آن اضافه نمود
علم  دربارةكتاب ليالوتي كه . ترجمه كرد) گيتا( عنوان مقدس هندوان را تحت همين

را كه  داستان نل دمينتي. فارسي برگردانده شد      به رياضي است، توسط همين فدائي خان
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ترجمه كرد و  شعر           به نل دمنگرفته شده است، فيضي تحت عنوان  مهابهارتاز كتاب 
  .اشتگذ نل و دمنة خود را مفدائي خان اسم منظو

از زبان . ق  ٩٨٢ عبدالقادر بدايوني رسالة ديگري طبق فرمودة اكبر در سال
  .گذاشت خرد افزا را سانسكريت ترجمه كرد و اسمش

را كه دربارة زندگي كرِشن يكي از خدايان هندوها  هري ومسملّا شري كتاب 
  .هري بنس گذاشت را فارسي ترجمه كرد و اسمش      به باشد يم

 كه متعلق ٢بهگوت پورانو  ١يوگ وششت  كتاب معروف موسوم بهبر اساس دو 
  .نوشته شد شرق المعرفتعالم بقا هستند كتابي تحت عنوان  دانش          به

 فقط راماين ملّا. پيشرفت نكرد كار ترجمه زياد.) ق  ١٠١٤-١٠٣٧( در زمان جهانگير
 پايان رسيد و اين كتاب            به شده بود در عهدشترجمه كه در زمان اكبر  پتی مسيح پاني

  .را آماده كرد رامايندر همان زمان گردهر داس خالصة . نيز معروف است رام و سيتااسم        به
وي . الدين اكبر را احيا كرد داراشكوه وليعهد شاهجهان سنّت جد بزرگش جالل

را  اپانيشدداد و مشايخ و عرفا كار ترجمه را نيز ادامه  دربارةها  عالوه بر نوشتن كتاب
زبان فارسي  به باشد            شود و مشتمل بر پنجاه فصل مي       كه تفسير وداها محسوب مي

 وي كتاب مقدسکه گويند  میاگرچه . ترجمه كرد سليس و روان تحت عنوان سر اكبر
مينان كامل اين مطلب اط دربارةفارسي برگرداند ولي اين جانب             به را نيز باگوت گيتا

  .ندارد و از شواهد داخلي متن كتاب معلوم نيست كه اين ترجمه از آن كيست
 )Avadhi( را از زبان اودي پدماوتزيب، عاقل خان رازي كتاب  در زمان اورنگ

شعر          به اگرچه چند نفر ديگر در آن زمان همين اثر را. ترجمه كرد شعر به فارسي       به
د ولي تراجم آنها مثل ترجمة عاقل خان رازي مورد پسند مردم واقع فارسي برگرداندن

افول گراييد و           به پس از مرگ اين فرمانروا، دولت تيموريان بابري در هند. نگرديد
اعالم استقالل  ،ها و استاندران         جانشينان وي چنان ضعيف و زبون گرديدند كه راجه

اوضاع و . ها بهره بردند الطوايفي اروپايي ملوكو ناتواني از زبوني و . دولت خود نمودند

                                                   
1. Yogavasista. 

2. Bhagavata Purana 
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يان اين خاندان روزينه خوار ااحوال تيموريان بابري هند چنان وخيم گرديد كه فرمانرو
اي        زيرا هر نامه. ولي باز هم زبان فارسي اهميت خود را از دست نداد. ها شدند انگليسي

شد آن را          ها و اميرنشينان فرستاده مي           راجه          به كه از طرف قايم مقام دولت بريتانيا و
در اينجا اين نكته . كردند      زبان فارسي ترجمه مي    به شدند      دبيرانشان كه منشي ناميده مي

 اللفظي نبود، بلكه تمام آداب و سنني و ها تحت     را نيز بايد اضافه نمود كه ترجمة اين نامه
  .شد          داشتند، در اين تراجم نيز نگهداري مي       لقابي كه در آن زمان در نامه نويسي ملحوظ ميا

  هاي فارسي در ترجمة كتابكالج ليام يرت ووسهم ف
رت ويليام وكالج ف. پايتخت استعمارگران انگليسي شهر كلكته بود .م  ١٩١١سال از پيش 

 .هاي فارسي نقش مهمي ايفا كرد مه و نشر كتابكه در همين شهر داير بود، در كار ترج
  :زبان اردو و انگليسي در اين جا ترجمه شدند، عبارتند از              به بعضي از متون فارسي كه

 متن اين كتاب فارسي را مير امن دهلوي تحت عنوان باغ و بهار: چهار درويش
) ياي مجهول     به( نام قصّة چار درويش         به زبان اردو ترجمه كرد و اين ترجمه تاكنون        به

لين و دانشجويان زبان اردو برنامة درسي محصّ وكتاب نامبرده نه تنها جز. معروف است
متن اردو را لويس . است بلكه ميان عامة مردم نيز بسيار مورد پسند واقع شده است

زبان       به )Four Durwesh( هاي فور درويش فرديناند سميت تحت عنوان داستان
  .چاپ رسيد به در شهر لكنو. م  ١٨٩٥انگليسي ترجمه كرد كه در سال 

 آن را تهماس فيليپ مانول. اردو در كلكته ترجمه شد       به نيز از فارسي: گل بكاولي
چنان مورد پسند انگليسي زبانان واقع شد كه  هترجماين زبان انگليسي ترجمه كرد و        به

  .ه در شهر لكنو چاپ گرديدچهارمين مرتب
انگليسي ترجمه كرد  به اثر مير حسن را ماژور هنري كورت از فارسي: نظير    نثر بي

  .منتشر گرديد .م ١٨٨٩و چاپ دوم آن از شهر كلكته در سال 
چاپ            به .م  ١٨٨٠اي در كلكته در سال       اين مثنوي نظامي گنجه: اي      سكندرنامة بره

   .منتشر شد ١٩٧٩روي افست در سال  دومين مرتبه از رسيد و
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خالصه و ترجمة اين اثر فريدالدين عطّار را آقاي ماساني تحت عنوان : الطير منطق
زبان انگيسي ترجمه كرد و در       به) The Conference Of The Birds( ها       نس پرندهاكنفر
  .چاپ رسيد     به در شهر منگلور .م ١٩٢٤سال

چون نويسندة گم .كتاب نامبرده اصالً از آن شيخ سعدي شيرازي نيست: امة سعديپندن
  .وي منسوب گرديد       به نام در آخر كتاب مصرع زير شيخ شيراز را قيد گردانيده، لذا اين اثر
  ز سعدي همين يك سخن ياد دار

 Sadi's( كتاب نامبرده را آقاي سيد مظاهرالحسن تحت عنوان كتاب اخالق سعدي

Moral Book( آباد منتشر  از شهر اله .م ١٩١١زبان انگليسي ترجمه كرده كه در سال          به
   .گرديد

 دربارةسر صفحة كتاب از بين رفته، بنابراين چيزي  چون: ترجمة اخالق جاللي
  . توان گفت آن نمي

محمد علي معاون را زبان اردو    به كار ترجمة اين كتاب: ترجمة تاريخ وصّاف
در  .م ١٩٣٤ماه اوت سال  سومتاريخ      به رئيس سابق دارالعلوم السنة مشرقية الهور

همين شهر انجام داد و شيخ ظفر محمد و پسرانش تاجران كتب علوم مشرقي از 
  .چاپ رسانيدند        به) الهور( كشميري بازار

م شاما ميترا اثر درگاه قلي خان كه آن را آقاي دكتر چندر شكر و خان: ع دهليمرقّ
  . زبان انگليسي ترجمه كردند      به چِنوي

نام كليله و        به هاي كتاب پنچ تنتراست كه در جهان اسالم ترجمة داستان: پنچاكيانه
زبان فارسي ترجمه كرد             به كتاب نامبرده را مصطفي خالقدار عباسي.دمنه معروف گرديد

ند و آقاي دكتر سيد امير حسن عابدي تصحيح گرديد و كوشش فقيد دكتر تاراچ       به و
  . چاپ رسانيد        به دانشگاه اسالمي عليگر آن را

كتاب . زبان سانسكريت ترجمه كرد      بهآن را  آچاريه دهرميندنات :گلستان سعدي
  . چاپ رسيد به. م  ١٩٧١ها در سال  زبان توتينامبرده توسط انستي

زبان اردو        به يوشريعتي را سيد غالم حسنين كرارتأليف دكتر علي : شهادت
هاي اسالمي دانشجويان ايراني در هند در سال  ترجمه كرد كه آن را اتحاديه انجمن

  .چاپ رسانيد به .م ١٩٨٢
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زبان فارسي در هند مانند زبان سانسكريت و عربي زبان كالسيك محسوب و 
دانشگاه دهلي و پيشتر از اين در دانشگاه  ميالدي در١٩٤٦در سال . شود       تدريس مي

اصطالح امروزه        به ها براي اخذ نمودن درجة اختصاصي و پنجاب الهور كالس
دايرگرديد و چند جلد كتاب ) فوق ليسانس( ارشد يو كارشناس) ليسانس( يكارشناس

خل دا هبر نژاد نورو  حاجي بابا اصفهاني ،چهار مقالة نظامي عروضي سمرقنديمثل 
 زبان اردو چندين مرتبه در الهور به تراجم دو كتاب اول الذكر. برنامة درسي گرديدند

آباد چاپ گرديد و همچنين ترجمة  در شهر اله رهبر نژاد نوچاپ رسيدند و كتاب        به
   .ترجمه شد نفحات عبيري غزليات نظيري نيشابوري تحت عنوان

زبان اردو ترجمه شدند،      بهو تصوف  تاريخ دربارة هاي فارسي كه بعضي از كتاب
  عبارتند از

در سال ) Tonk( كه آن را احمد علي از اهالي امير نشين تُنك                         
  . ترجمه كرد .م ١٨٩٢

كه آن را تحت همين عنوان آقاي عبدالغفّار در سال                              
  .ترجمه كرد. ق١٣١٢

  .ترجمه كرد .م  ١٨٩٤را محمد عبد اهللا در سال                                           
  .ترجمه كرد. م  ١٩٠٥را تحت همين عنوان آقاي حميدالدين در سال            

 را تحت همين عنوان آقاي محمد بشير متخلص                                    
  .ترجمه كرد.ق١٣٢٢حقير درسال       به

  .ترجمه كرد. ق١٣٣١را آقاي محمد الواحدي در سال                
  .ترجمه كرد. ق١٣٢٦آقاي فيض احمد در سال  را                        

  .ترجمه كرد .ق١٣٣٨اين كتاب را آقاي ضياءالدين احمد در سال             
 الدين اوليا امظوظات حضرت نملف  به كلمات قصار معروف(                                    

  .را آقاي محبوب شيخ مسلم احمد نظامي ترجمه كرد
  . ترجمه كرد .م  ١٩٤٥را خواجه حسن نظامي در سال                                     
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             َ   َ      ّ                    )Patani ( دهاب را آقاي سيتأليف شيخ عبدالو
  .ردترجمه ك .م ١٩٥٤ابوظفر ندوي در سال 

در  نافع السالكينرا آقاي محمد حسين للهي تحت عنوان                        
  .ترجمه كرد. م  ١٩٦١سال 

  . ترجمه كرد .م ١٩٦١را ميرنذرعلي كاكوري درسال                              
  .ترجمه كرد .م ١٨٩٣را سيد عبدالقادر در سال                
   ّ   . ترجمه كرد .م  ١٩٠٤ي محمد رحيم بخش در سال را آقا             

  .ترجمه كرد .م ١٩٠٨را آقاي سيد محمد حسن بلگرامي در سال                
  .تأليف گلبدن بيگم ترجمه شد           
مستعد خان را آقاي محمد فدا علي  به تأليف محمد ساقي ملقّب       

  .ترجمه كرد .م  ١٩٦٢طالب در سال  به متخلص
فارسي ترجمه كرد     به خانخانان     به غتاي، عبدالرحيم ملّقبچرا از تركي              

  .اردو برگرداند      به و آن را آقاي رشيد احمد اختر
عنوان سفير كبير         به .م ١٩٥٦الي  .م ١٩٥٢آقاي دكتر علي اصغر حكمت از سال

. فارسي ترجمه كردند       به اثر كاليداس را تالشكن ايشان. ايران در هند تشريف داشتند
ناگفته نماند حضور آن مرد بزرگوار در كشور هند كار مسيحائي كرد و در كالبد بخش 

اي دمانيد ايشان       زبان و ادبيات فارسي كه در سرتاسر هند نيمه جان مانده بود، روح تازه
. مشغول كارهاي تحقيقي كردند دانشمندان زمان خود را گردآوري نموده همة آنها را

پيمان روابط فرهنگي بين ايران و هند در زمان مأموريت ايشان بسته شد و روي آن 
اين . عنوان سفير كبير ايران امضا كردند       به ابوالكالم آزاد وزيرفرهنگ هند و ايشان

ند،   دچشمة فيض تاكنون جاري است و بسياري از محققان ايراني و هندي از آن بهره بر
  .)هللاءانشا( .برند و در آينده نيز خواهند برد      حاال هم مي

در . ي نهضتي شروع شده استهاي خط     يا براي نگهداري نسخهاخيراً در سرتاسر دن
هاي قديم مطرح  ها و دستنويس     كشور هند در هر جايي كه صحبت تحفّظ عتيقه

. كنند       عنوان شخص فعال دراين نوع كارها دعوت مي          به گردد، اين جانب را نيز      مي
دانشجويان رشتة ) ١( هاي خطّي زبان فارسي پيشنهاد بنده اين است كه         دربارة نسخه
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مرتب نموده طبق را هاي خطّي       زبان و ادبيات فارسي فهرست عنوانات تمام نسخه
فصّلي طبق اصول كتابداري مرتب تا از روي آن، فهرست م. موضوعات طبقه بندي كنند

اي داده شود تا در پيدا      وي گواهي نامه         به هر دانشجويي كه در اين كار سهيم باشد. شود
اگر نسخة خطّي از اول تا آخر خواناست بايد از . كردن شغل راهي برايش باز گردد

ي آن را ترجمه كنند چه زبان ملّي و يا مادر      به تا عالقمندان. روي افست چاپ گردد
 اي براي پيدا كردن كار در آرشيوهاي مختلف در سرتاسر اين كشور         اين هم وسيله

هاي ديگر نيز پيدا شوند، ميان آنها مقايسه شود و هر كسي كه        اگر نسخه) ٢( .است
ه خوشبختان{.داشته باشد، در اختيارش لوح فشردة برنامة فارسي گذاشته شود رايانه

خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران دهلي نو، در اين مورد براي هر نوع كمكي و 
دانشجوياني كه در ايران مشغول تحصيالت هستند، بايد ) ٣( .}همكاري آماده است

فارسي ترجمه كنند تا بعداً بتوانند از       به اي از زبان مادري يا ملّي خود           اي يا كتابچه       رساله
چه بعد از انقالب اسالمي ايران {.زبان دلخواه كار ترجمه را ادامه بدهند          به سيفار

   .}اين كشور بيشتر شده است           به عالقمندي مردم در سرتاسر دنيا نسبت

  نويسي سهم اين جانب در كار ترجمه و تاريخ
وارد شهر تهران شدم  ري شمسيهج ١٣٤١ماه سال  دي ١١تاريخ        به بضاعت         من بندة بي

هاي فارسي در  و مطالعات كتاب بررسيپس از . كه پايتخت كشور رؤياي من است
هاي درسي زبان و ادبيات فارسي با  دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران و شركت در كالس

دانشجويان خارجي و ايراني متوجه شدم و بدين نتيجه رسيدم كه در امور تحقيقي و 
چون اين زبان مادري من . ن ادبي ايرانيان جلوتر از اردو زبانان هستندتصحيح متو

ادب آن، متون  است، لذا تصميم گرفتم براي غني كردن اين زبان و وسيع نمودن دامنة
ها و        ها، مجلّه       اين هدف را در نظر گرفته بعضي مقاله. اردو ترجمه كنم         به فارسي را

زادگاه خود كه خاك پاك دهلي است، رسيده هر چه           به مودم كهجمع ن را ها كتاب
از اين فعاليت ادبي من ايرانيان بيخبر نماندند و كار ترجمة . كنم زودتر اين كار را شروع

عهدة اين ضعيف گذاشتند و  به انگليسي و بر عكس      به ها و مقاالت از فارسي         نامه
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براي كرد       مي انگيسي و يا برعكس      به اين جانب ترجمه از فارسي احياناً اگر كسي غير از
  .فرستادند و تاكنون اين كار ادامه دارد         من مي    را براي  تصديق صحت متن آن ترجمه

هاي        گروه. هجري شمسي در ايران انقالب آمد ١٣٧٩ماه سال  نمبه ٢٢تاريخ         به
براي . كه ضد اين انقالب اسالمي بودند، تبليغات خود را ضد آن شروع كردنداي           رسانه
آقاي گلسرخي . كردن تبليغات آنها الزم بود قدمي در اين زمينه برداشته شود يخنث

 راه اسالمنام           به اي         نو مجلّة ماهيانه اولين رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي
در همين حين صدام حسين ديكتاتور كشور عراق با ايران جنگ شروع كرد  .داير كردند

زماني كه آقاي عسكري راد رايزن . كه در اين جنگ تحميلي ايران اصالً زانو نزد
فرهنگي بودند كار نشريات در خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران رونق گرفت و 

موضوعات مختلف  دربارةمقاله اقل سه چنانچه هر ماه حد. نب بيشترمشغوليت اين جا
كردم و تا مدت بيست         زبان اردو ترجمه مي        به ادبي، تاريخي، علمي، فرهنگي و سياسي

وسيلة اين        به زبان اردو            به مقاله ٧٠٠سال اين كار ادامه داشت و در اين مدت بيش از 
پس از خاتمة جنگ تحميلي با . چاپ رسيد               به ترجمه شده راه اسالم  جانب براي مجلّة

 حاال ديگر عالقمندان اين كار را. عراق، مجلّة نامبرده فصلنامه شد و جنبة ديني گرفت
  . باشند     اند و آقاي دكتر اختر مهدي بيش از ديگران در اين كار فعال مي            عهده گرفته              به

 ـ نويسي فارسي ريميان رايزن فرهنگي بودند، كار فرهنگزماني كه آقاي باقر ك
كار بنده اين بود كه مداخل . هندي در خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران شروع شد

زبان هندي        به زبان انگليسي ترجمه كنم تا بر اساس آن كار ترجمة لغات             به فارسي را
عهده داشتند من سهيم        به بزواري اين كار راتا روزي كه آقاي دكتر رضا س. شروع شود

  . دهند            اال ديگران اين كار را ادمه ميح. و شريك در اين كار بودم
توسط بنده ي است كه تاكنون ها و مقاالت در زير فهرست مختصر ولي ناتمام كتاب

  .ه استشدترجمه 
  :چاپ گرديد عبارتند اززبان اردو   به ي كهيها كتاب

  .اثر غالم علي حداد عادل فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگترجمة  :                   ّ    ّ .١
 .اثر دكتر علي شريعتي ماشين در اسارت ماشينسم ترجمة :               .٢
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: ناشر) زبان اردو         به( جامعه فصلنامه. اردو زبان  به از فارسي ترجمه :                  .٣
 .مليه اسالميه دهليجامعه 
  : زبان اردو ترجمه شده و براي چاپ آماده است، عبارتند از        به فارسي ي كه ازيها كتاب

براي محصلّين سال سوم ويژة  ضميمة بينش اسالميترجمة كتاب  ) (             .١
  . اهل سنّت

مركز : هيه، تصزندگاني رسول خدا ـترجمة كتاب تاريخ اسالم                      .٢
ناشر واحد آموزش عقيدت . بررسي و تحقيقات واحد آموزش عقيدتي سياسي

 .)تهران( سياسي ستاد مركزي
مركز : تهيه ،)ع(امام علي ـعصر امامت  ـترجمة تاريخ اسالم  :) (           .٣

ناشر واحد آموزش عقيدت . بررسي و تحقيقات واحد آموزش عقيدتي سياسي
 ).تهران( سياسي ستاد مركزي

 استاد محمد اسالمي ندوشن كه تحت عنوان روس ما سفر اثر در كشور شوراها .٤
 اه ها و مجلّه     در روزنامه صورت ماهانه  بهنامه ترجمه گرديد و قسمتي از آن 

 .چاپ رسيد        به
 فارسي ترجمه و دو جلد از آن در تهران      به از زبان اردو :هاي اقبال الهوري      نامه .٥

   .چاپ رسيد  به
 زبان اردو ترجمه شده عبارتند از به مقاالتي كه از فارسي

فصلنامه اردو نشريه . اثر حسن تقي زاده ماني و دين اوترجمة  :                       .١
 .ميالدي١٩٨٢، سال )٢( شماره ٥٨انجمن ترقي اردو پاكستان، جلد 
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  :انگليسي در دست ترجمه از فارسي به  کتاب
 .۷۳۱چند، نسخة خطّي کتابخانه ديوان هند، لندن، اته شماره  العمارات، اثر سيل تفريح .۱

ي ترجمه و انتشار آثار داستان به نو يدر دهل يقات فارسيمرکز تحقر ياخ يها در سال
ر يرضا قزوه، مد يعل يکوشش آقا توجه نموده و به ياردو و هند  به ياز زبان فارس

به اردو ترجمه شده که فهرست مختصر آن از فارسي مرکز مجموعاً ده عنوان کتاب اين 
  :ن استيچن
ان، يهمانند زهرا زوار ينرايسندگان زن ايچند داستان کوتاه از نو ترجمه:           .۱

است که توسط ي سامان ياکبر يهه عليوج ،يخسرو يشمس پور، را اصالنيسم
گر و يعل يالمسدانشگاه ا ين گروه فارسيشيس پي، رئيدخت صفويپروفسور آذرم

انتشارات تکا توسعه  ازترجمه شده و  ن دانشگاه،يا يقات فارسيس مرکز تحقيرئ
 .منتشر شده است .م ۱۳۸۸/۲۰۰۹در سال  رانيکتاب ا

توسط  يانير کيمحمد م يشب چله اثر آقا يها مجموعه داستان قصه :       .۲
به اردو ترجمه شده  )ييطال جام(       با عنوان ي قاسم فيپروفسور ذاکره شر

 .م منتشر شده است ۱۳۸۸/۲۰۱۰انتشارات تکا توسعه کتاب ايران در سال  ازو 

 يليدون عموزاده خليفر يسفر چشمه کوچک اثر آقا ه داستانمجموع :        .۳
دانشگاه  يگروه فارس نيشيس پي، رئينيس فاطمه حسيده بلقيتوسط پروفسور س



  ٤٦  قند پارسي

ران در سال يانتشارات تکا توسعه کتاب ا از، به اردو ترجمه شده و يدهل
 .منتشر شده است. م ۱۳۸۸/۲۰۱۰

توسط  يد مال محمديمجآقاي اثر  ،رخمجموعه داستان راز انار س:                         .۴
انتشارات  از ينيحس يد حسن مهديو دکتر س ينيس فاطمه حسيده بلقيپروفسور س

 .منتشر شده است. م ۱۳۸۸/۲۰۱۱ران در سال يتکا توسعه کتاب ا

) انيريداود امآقاي اثر (ک نفس تا بهاري يها کتاب چند داستان کوتاه از:          ٓ    .۵
 صديقي، الحق کوشش دکتر شميم  به) ابراهيم حسن بيگيآقاي ثر ا(و عکس روي درخت 

اردو ترجمه  به )يدانشگاه دهل  ن وابسته بهيدانشکده ذاکر حس ياستاد گروه فارس(
 .م منتشر شده است ۱۳۹۰/۲۰۱۱ران در سال يو توسط انتشارات تکا توسعه کتاب ا

که  يياکبر واال يعل آقاي م اثريچند داستان از مجموعه ما اختراع کرد :               .۶
ران يانتشارات تکا توسعه کتاب ا از توسط دکتر محمد قاسم به اردو ترجمه و

 .منتشر شده است

رحماندوست توسط دکتر  يمجتبآقاي اثر  ،مجموعه داستان مفقود سوم:        .۷
ردو ا به نو، يه دهليه اسالميدانشگاه جامعه مل يار گروه فارسيم اصغر، استاديد کليس

 .ران منتشر شده استيکوشش انتشارات تکا توسعه کتاب ا  ترجمه و به

محمد رضا آقاي وار شب اثر يپشت د مجموعه داستانچند داستان از :             .۸
خان محمد صادق  يه تجار توسط آقايب هم ستاره اثر خانم راضيسرشار و هم س

اردو ترجمه و   به ،يه دهلدانشگاي ات فارسيزبان و ادب يدکتري ، دانشجويجونپور
 .ران منتشر شده استيکوشش انتشارات تکا توسعه کتاب ا  به

، شهرام يد نجفي، عبدالمجيميجعفر ابراهآقايان  چند داستان از:                         .۹
کالج  ياستاد زبان فارس ،يونس جعفريد محمد يس که توسط و احمد عربلو يعيشف

انتشارات تکا  اردو ترجمه و توسط به دمحمد قاسم احم دکتر و ،ين دهليذاکرحس
 .منتشر شده است. م ١٣٨٩/٢٠١١ران در سال يتوسعه کتاب ا

پروفسور  از اشعار شاعران معاصر، که توسط اي مجموعه: صداها يبرا يا نهييآ .۱۰
استاد  ،و پروفسور گوبندپرسادي دانگشاه دهل يس گروه فارسيرئ کهريچندرش
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ترجمه و توسط انتشارات تکا توسعه  ين هند، به زبايدانشگاه دهل يشناس زبان
 .منتشر شده است. م ١٣٨٩/٢٠١١ران در سال يکتاب ا

د عاکف توسط خان محمد صادق ينرم کوشک اثر سع يها کتاب خاک:                   .۱۱
زبان اردو  به ،يدانشگاه دهل يزبان و ادب فارس يدکتر ي، دانشجويجونپور

ن يا. منتشر شد ۱۳۹۳نو در سال  ين در دهلرايا.ا.ج يفرهنگ يزنيترجمه و توسط را
از زبان پدر و مادر،  ين برونسيد عبدالحسيشه ياز زندگ ييها ان گوشهيب  کتاب به

 آن يدر مقدمه ترجمه اردو پردازد و يز ميعز دين شهيهمسر، فرزندان و دوستان ا
 .ات دفاع مقدس پرداخته شده استيخچه ادبيبه طور مختصر به تار

  


