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بازنگري کارنامه بيروني در زبان فارسي
علي مصريان
هنگامي که نام ابوريحان بيروني به ميان ميآيد بيگمان چهرهاي بـرجسـته و مـمتاز در
ايران بزرگ در ذهن نقش ميبندد .اما حوزه مطالعات و تحقيقات
عرصه رياضي و نجوم ِ

اين نابغه بزرگ و خستگيناپذير به رياضي و نجوم محدود نميشود .مطالعات زباني نيز

علمي او بوده است .بهـجرأت ميتوان گفت که تـحقيقات ابـوريحان
عرصه پژوهشهاي
ِ
بيروني در حوزه علوم انساني کافي بود تا نام و ياد او را در تاريخ علم و تـمدّ ن جـهاني
جاويد گرداند .اين شخصيت نادر خورشيد تابناـکي بود که در سال  ٣٦٢هجري در قلعه
زندگي با افتخار در خدمت آلـعراق و مأمونيان و
بيرون خوارزم بردميد و ٬پس از سالها
ِ

همراهي با سلطان محمود غزنوي در لشکرکشي او به هندوستان ٬سرانجام در سال ٤٤٠
در کرانه غزنين فرونشست.
محم د بن احمد بيروني خوارزمي در خانوادهاي گمنام و خوارزميتبار چشم به
ابوريحان ّ

جهان گشود .زبان اين قوم زباني از شاخه زبانهاي ايراني بوده که نمونه آن در نوشتههاي
ابوريحان و ديگر نويسندگان قديم چون زمخشري )وفات (٥٣٨ :آمده است.
زادـروز ابوريحان را بامداد روز پنجشنبه سوم ذيالحجه دانستهاند و تاريخ درگذشت

هنگام جمعه دوم رجب سال  ٤٤٠در شهر غزنه ثـبت کـردهانـد .١بـيروني در
او را شب
ِ
١ـ(ــدر خصوص سال تولد و درگذشت ابوريحان بيروني اختالف اندکي وجود دارد .زادـروز او را سـال  ٣٦٠و
درگذشت او را سال  ٤٤٢و  ٤٣٠نيز دانستهاند.
١٩٥
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محم د بن زکرياي رازي نـوشته ٬در بـخش مـعرفي
رسالهاي که درباره فهرست کتابهاي
ّ

عناوين آثار خود ميگويد که ٬در پايان سال  ٦٥ ٬٤٢٧سال قمري و  ٦٣سال شمسي داشـته است.
)صفا  ٬١٣٥٢ص(٢١

درباره نسبت او ــ بيروني ــ آوردهاند که به مناسبت سکونت او در خارج از محدوده
شهر خوارزم به اين عنوان ٬که ميان خوارزمـيان رواج داشـته ٬خـوانـده مـيشده است.
ياقوت حموي نيز بيرون را کلمه فارسي به معني خارج و َب ّر )بيرونيَ :ب ّر اني( مـيدانـد.
)صفا  ٬١٣٥٢ص (١٨وي بر اين باور است که ابوريحان اهل رستاق خوارزم بوده است .اين
ـ

ـ

سرزمين در زمان ابوريحان به دو ناحيه شرقي و غربي رود جيحون تقسيم ميشده است.
ابوريحان در آغاز جواني به دربار پادشاهان آلعراق پيوست .آنان که از خاندانهاي
ايرانينژاد و بزرگزاده و ريشهدار خوارزم بودند به خوارزمشاهيان قديم شهرت داشتند.
جالب ايـنکه بـيشتر بـزرگان ايـن خـاندان ادبدوست و دانشپـرور و حـامي اديـبان و
دانشپژوهان بودند .ابوريحان نسبنامه آلعراق را تا زمان بعثت رسول اـکرم ٬صليـاهلل
عليه وـآله و س ّل م ٬در آثارالباقيه ضبط کرده است .وي ٬پس از چندي ٬به دربار امير آزاده و
دانشپرور ٬شمسالمعالي قابوس بن وشمگير ٬در طبرستان راه يافت و مـورد لطـف و
توجه او قرار گرفت و آثارالباقيه را در سال  ٣٩١به نام وي نگاشت .او ٬پس از مدّ تي اقامت
در گرگان و عراق ٬دوباره آهنگ خوارزم کرد و به خدمت آلمأمون درآمد و در دربار آنان
به جايگاهي رفيع رسيد تا زماني که سـلطان مـحمود غـزنوي بـر آنـجا دست يـافت و
ابوريحان را با خود به غزنين بُ رد و در دستگاه خويش نگاه داشت .وي از زندگي در دربار
محمود و فرزندان او بهره فراواني بُ رد.

محم د بن محمود شهرزوري درباره چهره و اندام ابوريحان آورده است
شمسالدين ّ

ـکه او گندمگون و بطين )بزرگشکم( بود و محاسني انبوه داشت) .صفا  ٬١٣٥٢ص(٢٢

ابوريحان تحصيالت خودرا در شهر خوارزم و در خدمت آلعراق به پايان برد .ابونصر
منصور بن علي بن عراق ٬اميرزاده دانشمند و بزرگ خاندان آلعراق ٬از جمله اسـتادان
ابوريحان بوده است .او در مجموعه علوم رياضي بهويژه مثلثات کروي يگانه روزگار خود
عبدالصمد حکيم استاد ديگر
بود .بنا به روايت ياقوت ٬در معجماالدبا  ٬عبدالصمدبن ّاول بن
ِ

ابوريحان در فلسفه بوده است .اين هر دو استاد ٬در سال  ٤٠٨که سلطان محمود غزنوي

خوارزم را تصرف کرد ٬به فرمان وي و به بهانه بدـ ديني و ُس ستاعتقادي کشته شدند.
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بـيگمان ابـوريحان از دانشـمندان مـمتاز ريـاضي و هـيئت و اخـترشناسي شـمرده
ميشود .اما دامنه معلومات و مطالعات او به اين رشـتهها مـحدود نـميگردد و وي در
رشتههاي ديگر چون زبـان و ادب ٬تـاريخ ٬جـغرافـيا ٬مـعدنشناسي ٬جـواهـرشناسي٬
ـگياهشناسي و داروشناسي دست داشته و در اديان و مذاهب و آداب و رسوم اجتماعي و
ديني اقوام متعدّ د تحقيقات عميق عالمانه انجام داده و نوشتههاي پرمايه و دقيقي که از
خود به يادگار گذاشته نمودار احاطه او بر همه اين دانشهاست.
بيروني هوش سرشار ٬حافظه و درک قوي و ذهني کنجکاو و روشن داشت .روحيه
پــژوهنده و جســتجوگر ٬انــديشه مـوشکاف ٬ذوق سـليم ٬آز ادانـديشي و بـلندنظري٬
انصافدهي و حقگويي ٬حقيقتدوستي و بيپروايي در دريدن پردههاي تعصب ٬دوري
از خرافات و دليري و مردانگي در کشف حقايق و بازگويي دقيق و صريح واقعيتها او را در
مقياس جهاني دانشمند و متفکري کمنظير معرفي کرده است.
ابوريحان به شدت مخالف تعصب در علم و کساني بـود کـه قـوم عـرب را بـرتر از
قومهاي ديگر ميدانستند .وي بر ابنقتيبه دينوري ٬که در برتري عرب بر عـجم کـتابي
نوشته بود ٬سخت ميتازد و او را به غرضراني و ناحقگويي و بيانصافي متهم ميکند.
همچنين ٬از قتيبة بن مسلم باهلي ٬فاتح خوارزم ٬بـا تـنفر يـاد مـيکند کـه ٬پس از فـتح
خوارزم ٬بسياري از دانشـمندان آن سـامان را کشت و کـتابهاي بسـياري را سـوخت و٬
بدينسان ٬بخش پرارزشي از ميراث فرهنگي اصيل آن مرز و بوم را نابود ساخت.
بيروني در روش تحقيق و نگارش چنان بود که بيشتر روي سـخنش بـا کـاردانـان و
ـکارشناسان و درسخواندگان بود و از آنجايي که بيشتر در سطح تخصصي مينگاشت٬
درک و فهم نوشتههاي او براي نوآموزان و غيرمتخصصان دشوار مينمود .او زبان عربي
را براي نگارش يافتههاي علمي خود برگزيد و آن را بر زبان فارسي ترجيح داد .از ميان
خطهاي رايج آن زمان ٬خطهاي سرياني و يوناني را کاملتر ميشمرد و بـراي خـطهاي
سغدي و پهلوي منش ٔا سامي قايل بود و از ميان دانشوران قديم کسي کـه بـه بـعضي از
ـکلمات و ٬بهويژه تقويم خوارزمي و سغدي و اسامي شهور )ماهها( و ايام ٬در آن اشاره
ـکرده ابوريحان بيروني است .وي ٬در آثارالباقيه  ٬اسامي شـهور و ايـام مـنازل قـمر را بـه
خوارزمي آورده است .اين دانشمند جستجوگر و کنجکاو همه چيز را در بوته انکـار و
شک و ترديد ميگذاشت ٬بيسند محکم مطلبي بيان نميکرد يا به قلم نميآورد و اين
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درست خالف روش معاصر او ٬ابنسينا ٬بود که قـبول و پـذيرش رأي را تـا زمـاني کـه
خالف آن با برهان قطعي ثابت گردد اصل ميشمرد.
اهمي ت فراوان قايل بود .در امور انـتزاعـي تـنها بـا بـرهان
ابوريحان براي تجربه نيز
ّ

رياضي و در جزئيات با استقرا و آزمايش حسي قانع ميشد و همين مسلک علمي است
ـکه ابوريحان را از ابنسينا متمايز ميسازد.
ابوريحان باورها و مـيراث عـلمي گـذشتگان و يـونانيان بـاستان را بـيـچـون و چـرا
نميپذيرفت .مناظرهها و بحثهايي که وي در هجده مسئله طبيعيه با شيخالرئيس ابوعلي
سينا داشته خصلت علمي برخورد او را با پديدههاي طبيعي و آراء موجود نشان ميدهد.
نوشتههاي ابوريحان به دو زبان عربي و فارسي نمودار تس ّلط اوست بر هر دو زبان.
فهرستي که ابوريحان در سال  ٤٢٧از نوشتههاي خود به دست داده عناوين  ١٣٨کتاب و
طي  ١٣سال پس از آن ٬تا آخر عمر از نگارش و تأليف
رساله را دربردارد .احتماًال ٬وي ِّ
بيشتر آثار موجود ابوريحان به زبان عربي است و از ميان مهمترين آثار
فارغ نمانده است.
ِ
او ميتوان از اين عناوين ياد کرد:
آثارالباقيه عن القرون الخاليه در ذـکر تاريخها و عـيدها و کـيفيت اخـتالف تـقويمها و
بعضي از اصطالحات نجومي و نظاير آن؛ التفهيم الوائل صناعة التنجيم ) ٤٢٠هجري( در
دو نسخه عربي و فارسي در علم حساب و هندسه و هيئت و نجوم؛ مقاليد علم الهيئة که به
نام ابوالعباس مـرزبان بـن رسـتم بـن شـروين ٬اسـپهبد طـبرستان ٬تأليـف شـده است؛
االستيعاب في صنعة االسطرالب در ذـکر مهمترين طريقه ساختن اسـطرالب کـه پـيش از
آثارالباقيه نوشته شده است؛ القانون المسعودي في الهيئة و النجوم که حکم دايرةـالمعارف
بزرگي از هيئت و نجوم را دارد؛ تحقيق ماللهند در ذـکر عـقايد و آرا ِء هـندوان در بـاب
مسائل فلسفه ٬نجوم ٬هيئت و عقايد ديني و اجتماعي؛ الجماهر في معرفة الجواهر که در
آن وزن مخصوص بعضي از مواد تعيين شده و بسـيار نـزديک است بـه نـتايج آخـرين
تحقيقات عصر حاضر؛ صيدنه مـرجـعي مـعتبر و جـامع در گـياهشناسي و خـاصيتهاي
دارويي گياهان.
تبح رش در
ابوريحان بيروني تخصصهاي علمي گوناـگون داشته هرچند بيشتر به دليل ّ
رياضي و نجوم و هيئت شهرت يافته است .وي در مباحث ادبيات ٬کتابشناسي ٬دستور
زبان ٬شعر ٬فلسفه ٬زبانشناسي و ترجمه نوشتههايي ارزشمند به يادگار گذاشـته است.
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ابوريحان بيترديد با زبانهاي فارسي ٬عربي ٬عبري ٬سرياني ٬سنسکريت ٬يوناني آشنا
بوده و دانشهاي قديم را از منابع دست ّاول ميگرفته است .درباره کلمات و ويژگيهاي
زبان يوناني ٬در نوشتههاي او از جـمله در الجماهر في معرفة الجواهر و رساله شرح حال
محمد زکريا مطالبي درج شده است.
ّ
ياقوت ميگويد شرح حال ابوريحان را در معجم االدبا آورده و وجه آن را مقام شامخ او
در لغت و ادب ذـکر و از تأليفات او در اين حوزه از جمله کتابهاي زير که خود آنها را ديده
تم ام )تأليف ناتمام که ياقوت آن را به ّ
خط خود مؤلف ديده(؛
ياد کرده است :شرح شعر ابي ّ
التعليل باجالة الوهم في معاني النظم ؛ تاريخ ايام السلطان محمود و اخبار ابيه ؛ المسامرة في
اخبار خوارزم ؛ مختار االشعار و ۤ
االثار.

اـکنون به توضيحات بيشتر در باب آـگاهي و دانشهاي ابوريحان در حـوزه زبـان و ادب
ميپردازيم.
ابوريحان و رهاورد سفر هندوستان
ابوريحان ٬پس از ورود به دربار سلطان محمود ٬همراه او به سرزمينهاي متعدّ د سفر کرد.
جنگي محمود به هند و مالقات او با دانشمندان و حکـيمان آن
حضور او در سفرهاي
ِ
سامان به کسب اطالعات فراوان و ژرف از زبان سنسکريت و عـلوم و عـقايد هـندوان
علمي ّاو ليه
منجر شد و همين آشنايي با فرهنگ و زبان هندي بود که او را در تهيه مطالب
ِ

و الزم براي نگارش ماـللهند و ترجمه از زبان سنسکريت به عربي ياري کرد.

تنها تاريخ مشخص و معيّ ني که خود ابوريحان از سفرش به هندوستان داده سال فتح

طـي سـفرهاي
سومنات ) ٤١٦هجري( به دست سلطان محمود غزنوي است .ظـاهرًا ِّ
سالهاي  ٤٠٨تـا  ٤٢١ابـوريحان زبـان سـنسکريت را آمـوخت و دربـاره اقـوام هـندي
پژوهشهاي ژرف تاريخي ٬جامعهشناختي ٬مردمشناختي ٬دينشناختي و دانششناختي
ـگستردهاي انجام داد.
بيروني ٬به منظور تحقيق در اين ابواب ٬ابتدا به فراـگرفتن زبان سنسکريت پرداختــــ
ـکاري که در ميان دانشمندان و محققان جهان اسالمي بيسابقه بود چنانکه ابـنرشد و
ابن سينا براي آشنايي با حکمت يونان به آموختن زبان يوناني روي نياوردند و تـنها بـه

٢٠٠
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رياني آثار يـوناني انـجام داده
ترجمههاي ناقص و کممايهاي که اعراب از ترجمههاي ُس
ِ
بودند بسنده کردند .در حالي که ابوريحان با ايلياد و اوديسه نيز آشنا بوده است.
زاخائو ٬مترجم تحقيق ماـللهند  ٬درباره تسلط ابوريحان بر زبان سنسکريت مينويسد:
در دوران ما ٬هرگاه کسي بخواهد ٬با استفاده از ادبيات و علوم جـديد ٬زبـان سـنسکريت و
فرهنگ هند را مطالعه کند بايد سالها بکوشد تا بتواند چون ابوريحان بيروني با دقت و تع ّمق
حق مطلب را ادا کند.
ـکامل به ماهيت تمدّ ن باستاني هند پي ببرد و ّ

ابوريحان و ترجمه
ابوريحان آثار علمي متعدد و متنوعي را از زبانهاي سنسکريت به زبان عربي ترجمه کرده
معتبر ترجمه بيروني از زبان سنسکريت به زبان عربي است:
است .از نمونههاي
ِ

سدهاند )سيدهانتا( معروف به زيج سند هند که از آثار
ــ ترجمه و تنقيح قسمتي از کتاب ّ
معتبر رياضي و فلکيات و طريق محاسبات نجومي هندي است و خو ِد ابوريحان آن را

تفسير کرده است؛
ــ ترجمه کتاب پاتنجل در عقايد و معارف الهي هندي و تدبير و تخليص نفس از رباط بدن؛

ــ کتاب شامل درباره موجودات محسوس و معقول؛
ــ ترجمه و تهذيب زيج ارکند که از زيجهاي معتبر قديم هندي است؛
ــ المواليد الصغير ترجمه کتاب نجومي براهمهر

)(Varahamihira

از دانشمندان بزرگ

رياضي و نجوم و هيئت اوايل قرن ششم ميالدي؛
ــ ترجمه کلب ياره  ٬کتابي هندي در اصول پزشکي و درمان بيماريهاي عفوني.
جا دارد در اينجا نظر ابوريحان را درباره کتاب کليله و دمنه مطرح کنيم .ابوريحان بر آن
بود که پنچهـتنتره  ٬اصل کتاب کليله و دمنه  ٬را از سنسکريت به عربي برگرداند .زيرا وي بر
اين باور بود که اين کتاب ٬در ترجمه به زبان پهلوي و سپس از پهلوي به عربي از تحريف
و نقصان در امـان نـمانده و ابـنمقفّع و ديگـر مـترجـمان امـانت در تـرجـمه را رعـايت
نکردهاند .ازـجمله ابنمق ّف ع ٬براي ُس ست کردن عقايد اسالمي و دعوت به کيش مانوي٬

باب برزويه را بدان افزوده است.

ابوريحان چند داستان از فارسي به عربي ترجمه کرده است از جمله داستان وامق و
ـالسـرور و عـينالحـيوة )داسـتان شـادبهر و
عذرا  ٬حديث اورمزد و مـهريار  ٬حـديث قسـيم ُّ
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عينالحيوة ( ٬حديث دادمهر و گرامي ُد خت  ٬حديث َص َنمي الباميان )سرخبت و خنگبت ٬دو

تنديسه سنگي باميان ٬که درباره آنها داستانها گفتهاند( که سه داستان وامق و عذرا  ٬شادبهر و

عينالحيوة و سرخبت و خنگبت را عنصري به شعر درآورده است .از منظومه وامق و عذراي
عنصري ٬که در وزن بحر متقارب است ٬مقداري باقي مانده ّام ا از دو منظومه ديگر فقط

ابياتي پر اـکنده در کتابها و فرهنگها ذـکـر شـده است )التـفهيم  ٬تـصحيح اسـتاد هـمايي ٬١٣١٦

ص . (١١١-١١٠در خصوص وضع موجود ترجمههايي که در باال نام برده شد اطالعي در
دست نيست يا دست کم در منابع اين تحقيق گزارشي نيامده است.
استادي ابوريحان در زبان و ادب فارسي
عاليترين نمونه مهارت و استادي ابوريحان در التفهيم جلوهـگر است .اين کتاب در رواني
زيبايي نگارش و ترکيب عبارات و خوشسليقگي در گزينش واژگان شيواي فارسيتبار
و
ِ

در ميان آثار بهجامانده قديم بيهمتا است .به جرأت مـيتوان گـفت کـه جـايگاه رفـيع
ابوريحان در زبان و ادب پارسي نتيجه خدمتي است که او با نگارش اين کتاب انجام داده
است .تاريخ نگارش کتاب التفهيم سال  ٤٢٠است .اين کتاب را ابوريحان بـراي ريـحانة
بنتالحسين يا بنتالحسن خوارزمي ٬يک دختر نوآموز ايـرانـي ٬نـوشته و ايـن عـجب
دانشـجويان دانشگـاهها و
است ٬چون فهم پارهاي از نکات آن براي دانشآموختگان و
ِ
عالي امروز هم دشوار است.
مدارس
ِ

شعر عربي در قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجري همان سيري را که در قرنهاي دوم

و سوم آغاز کرده بود ادامه داد و ٬در اين اوان ٬کمتر فيلسوف يا اديب يا تـاريخنگار يـا
نويسنده ايراني بود که اشعار عربي نسروده باشد و طبعًا ابوريحان از اين حيث اسـتثنا
نبود .وي نيز شعر ميسرود و آنچه سروده از دانشمندي چون او جـالب و پسـنديده و
ستودني است.٢
ابوريحان و فرهنگنگاري تخصصي
صيدنه فرهنگي است در گياهشناسي و خاصيتهاي دارويي گياهان .وي ٬درباره روش خود
در نگارش اين کتاب ميگويد:
٢ـ(ــبراي آشنايي با نمونه اشعار عربي ابوريحان  Äصفا  ٬١٣٥٢ص.١٣٥-١٢٨
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کتاب در غايت نامنتفعي است و آن نام بر
در ميان عوام کتابي يافتم که آن را دهـنام گويند و آن ِ
او جز به دروغ اطالق نکردهاند؛ زيرا که او را دهـنام به آن اعتبار ميگويند که هريکي از ادويه را

در وي به ده لغت تعريف کنند و بيشتر از ادويه آن است درو که تعريف او به ده لغت ممکن
نشده است.

و هم او گويد:
نصاري کتاب يافتم که آن را بشاق شماهي گويند ٬يعني تـفسير نـامها ٬و آن را
در دست اطباي
ٰ
چهارـنام نيز گويند بدان معني که هريک از ادويه را به لغت سرياني و رومي و عربي و پارسي

نام بگويد و اين کتاب را نسخهاي يافتم به خط سوري در غايت ] ـصحت[ و هيچ نوع آفتي در
آن نسخه چون تصحيف و ] ـغير آن[ راه نيافته بود و بر صحت او اعتماد تمام بود و فوايد آن
ـکتاب را نقل کردم.
و هم در دست
نصاري کتابي يافتم نام او لکسيقونات و آن کتاب مشتمل بود بر غرايب لغات و
ٰ

تفسير مشکالت ] ٬ـو در جمله[ مطالب خود بدان رجوع ميکردم.

و تأليف اين کتاب به ترتيب حروف معجم اتفاق افتاد تا انتفاع به وي آسانتر بود ٬و ترتيب

حرکات حروف در صدور اسامي ادويه نگاه داشت و فتح ) = به فتحه بودن( را بر کسرت ) =
به کسره بودن( تقديم کرد و کسرت را بر ض ّم ه .و رعايت حروف مـعجم در حـروف دوم از
اسامي ادويه کرده آمد و افتتاح کتاب به »آــا« )نام نباتي که خوراـک اشترمرغ است( کرده شد٬

اـگرچه او از جنس ادويه نبود امّ ا ايراد او از جهت مراعات همزه ممدوده الزم آمد Ä) .صيدنه ٬
ج ٬١٣٥٨ ٬١ص(٣٥-٣٢

ابوريحان و واژهـگزيني در زبان فارسي
حرکتي که در يک قرن اخير در جامعه فارسيزبان ايران با هدف يافتن برابرهاي فارسي
براي واژگان اروپايي و عربي دخيل در ايـن زبـان صـورت گـرفت کـار تـازهاي نـيست.
دانشمندان ايراني در نخستين قرون اسالمي بيکار ننشستهاند و در راه اعتالي زبان م ّلي و
مادري خود تالشهاي نظرگيري کردهاند .واژهـگزيني ٬در عصر اسالمي ٬از نيمه دوم قرن
چهارم آغاز و تا قرن ششم ادامه داشته است .در دوـسه قرن آغازين اسالم در ايران هيچ
ـکتاب مشخصي در زمينه علم به زبان فارسي در دست نيست و بيشتر کتابهاي علمي به
زبان عربي نوشته شده استّ .ام ا ٬از نيمه قرن چهارم هجري ٬واژهـگـزيني در عـلوم بـه

هم ت دانشمندان آغاز مـيشود .بـيترديد در آن روزگـار ٬زبـان عـربي چـه در عـرصه
ّ
سياست و چه در پهنه علم زبان غالب بوده و دانشمندان و صاحبنظران قهرًا به اين زبان
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مينوشتند چنانکه امروزه ما نيز ٬براي يافتن جـايگاهي در دنـياي دانش و فـناوري ٬از
علمي ارزشمند از فارسي به انگليسي بـينياز نـيستيم .بـا ايـن حـال٬
ترجمه مقالههاي
ِ
دانشمندان آن روزگار نسبت به زبان فارسي بياعتنا نبودهاند .ابوريحان بيروني و ابنسينا
ـگزيني علمي در زبان
ازجمله دانشمنداني بودند که ميتوان آنان را پرچمدار نهضت واژه
ِ
فارسي دانست.

ابوريحان در التفهيم کوشيده است تا معادل کلمات عربي و حتي اصطالحات علمي
رايـج را بـه فـارسي درآورد .ازايـنرو ٬التـفهيم گـنجينهاي سـرشار از واژههـاي اصـيل و
خوشساخت زبان فارسي شده است .در اين ميان ٬کتابهاي ديگر بيروني چون آثارالباقيه ٬
الجماهر و صيدنه را نبايد از نظر دور داشت ٬که در آنها گنجينهاي از واژگان شفاف و شيواي
فارسي مندرج است .برابريابي فارسي ابوريحان آنقدر دقـيق است کـه در الجـماهر  ٬در
نامهاي جواهر و فلزات ٬و در صيدنه  ٬در نامهاي گياهان و داروها ٬هرکجا در رديف الفاظ
عربي و هندي و يوناني و غيره برابر فارسي به دست داده درست و درخـور است .در
ِ
تحديد
نهايت االماـکن نيز نمونههاي تحقيقات ابوريحان در اشتقاق و ريشهشناسي واژگان

فارسي را ميتوان يافت.
اـکنون بازـميگرديم به التفهيم و تالش ابوريحان بيروني براي به دست دادن برابرهاي
فارسي مناسب براي واژههاي بيگانه .التفهيم کتابي است مسـتقل در هـندسه ٬حسـاب٬
هيئت ٬اسطرالب و احکام نجوم به زبان فارسي .ابوريحان ٬در اين کتاب ٬کوشيده است
ـکه حتياالمکان ٬در دانش رياضي ٬اصطالحات فارسي به کـار بـرد .وي ٬بـا ايـن کـار٬
علمي فارسي را بسي پرمايهتر کرده و راه را براي استفاده از اصطالحات
فرهنگ لغات
ِ
علمي فارسيتبار هموار ساخته است .اين اصطالحات بيشتر همانهايي است که از اواخر
ِ

دوره ساساني در نجوم و رياضيات وجود داشته است .در اين کتاب ٬کلمات عربي بسيار
ـکم به کار رفته و آنچه به کار رفته در زبان فارسي آن روزگار ساده و رايـج بـوده است.
برخي اصطالحات و تعابير نيز از منابع هندي و سنسکريت است.
در اين بخش ٬فهرستي برگزيده از برابرهاي فارسي واژههاي عربي را که از التـفهيم

استخراج شدهاند به دست ميدهيم:
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واژه عربي

واژه عربي

واژه فارسي

راستستون

استوانه قائم

ماه

قمر

ستارهياب

اسطرالب

ـکاريز

قنات

برکه ٬بطيحه

آبگير

ـکواـکب سحابي

ستارگان ابري
ستاره رونده

آموختن

تعلم

زحل

ـکوکب سيّار
ـکيوان

آموزيدن

تعليم

باري

الاقل

تضريس

دندانه

جدا کردن

تمييز دادن

راستپهلو

متساوياالضالع

ـکالبد

تن و قالب

نمودار

مثال /شاهد

بازداشتن
زاويه گشاده
ناخوبکاري

حبس /توقيف

ـگوناـگون

مختلف

زاويه منفرجه

ـکاردار

عامل

زشتي عمل و بدخدمتي
شناـگر
ستارگک
آغازيدن

سبّاح
ستاره خُ رد
شروع کردن

تاوان

غرامت

پاس داشتن

مراقبت

بهرام
پيشدستي

مريخ
مسابقت و مبادرت

آفتاب

شمس

ميانگي

معتدل

آتش آسماني

صاعقه

مکرگر

مکّار

صيفي

ـکشتيبان

مالح
ّ

ـگياه

نبات

تابستاني

ستوردان /ستورگاه طويله اسبان و خران
داروي زهري

دواي س ّم ي

شاخ

فرع

زاويه تيز
تابستانگاه

ـگورپاشيدن
ـکيش

زاويه حاده

فصل و موقع تابستان
باال

قد /قامت

باال گرفتن

قد کشيدن

نبش قبر
نحله

نماز پيشين

نماز ظهر

نماز ديگر

نماز عصر

مويه کردن

نوحه و زاري کردن
ميانگاه

وسط

برابرهاي فارسي برگزيده ابـوريحان در التـفهيم و ابـنسينا در دانشنـامهـعـالئي گـاهي
همسان است .اين دو دانشمند ٬با نگارش اين دو کتاب ٬نهضتي در وضع لغات و ترکيبات

فرهنگستان
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خارجي رايج در فارسي پديد آوردند .اما پيش از ابوريحان
علمي فارسي براي واژههاي
ِ
ِ
نيز بودهاند کساني که در اين عرصه گام نهادهاند .ابوبکر ربيع بن احمد االخويني البخاري
هداية المتعلمين في ـ الطب را در حدود سال  ٣٧٠نوشته و کتابي منظوم در پزشکي به نـام
دانشنامه ميسري در فاصله سالهاي  ٣٦٧تا  ٣٧٠سروده است .در ترجمهها و تـفسيرهاي
قديمي قرآن مجيد به زبان فارسي ٬متعلق به نيمه دوم قرن چهارم و نيمه ّاول قرن پنجم٬
نيز بسياري لغات ديني فارسي و برابرهاي دقـيق کـلمات قـرآنـي در لهـجههاي مـتعدد
خراسان بزرگ به چشم ميخورد که در ميان آنها آنچه در علوم نيز کاربرد دارد ميتوان
سراغ گرفت که نمونههاي زير مؤيد اين معني است:
واژه فارسي

واژه عربي

واژه فارسي

واژه عربي

برودت

مانندگي

شباهت

سردي
فروسو
تنومندي

برآمدن

تحت

طلوع کردن

جرم و جسمانيت

درازا

طول

حرارت

چندي

ـکميت
ّ

ـگرمي
ـگردـبرـگرد

حولـوـحوش

چگونگي

تَري

رطوبت

زيانکار

ايستاده

ساـکن

زيرين

سفلي

بهارگاه

ـکيفيّت
مضر

موسم و فصل بهار
خشکي

يبوست

قهرًا ٬در مواردي ٬ساختههاي مؤلفان در حوزه واژههاي تخصصي ٬چنانکه از نمونههاي
زير پيداست ٬يکسان نبوده است:
واژه عربي

معادل فارسي در
هداية

معادل فارسي در
التفهيم

ِعرق ضارب )شريان(

رگ جهنده

رگ جنبنده ٬جنبان

ِعرق غيرضارب )وريد(

رگ ناجهنده

رگهاي خون ايستاده

ـکوکب سيار

ستاره جنبنده

ستاره رونده

ـکوکب ثابت

ستاره ناجنبنده

ستاره ايستاده
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درـواقع ٬بعضي از واژههايي که ابوريحان و ابنسينا اختيار کردهاند در آثار کهن فارسي
سابقه کاربرد داشته؛ ّام ا ٬واژههاي بسياري نيز نوساخته است.

خالصه آنکه دانشمندان قرنهاي چهارم و پنجم هـجري ٬در تأليـف آثـار عـلمي بـه

فارسي ٬اصطالحات علمي را با واژههاي رايج در فارسي زمـان خـود مـيساختهانـد و
روش آنان ظاهرًا ترجمه تحتاللفظي يا گرتهبرداري از عربي بوده است که چند نمونه از
آن را ذـکر ميکنيم:
مقطوعـالعضو اندامبريده ؛ احتراق کوکب سوختن ستاره ؛ برج ناطق برج سخنگوي.
ّام ا نبايد از نظر دور داشت که واژههاي علمي و اصطالحات تخصصي فقط از ايـن راه
ساخته نمي شدهاند .درـواقع ٬ايرانيان ٬در روزگـاران پـيش از اسـالم ٬بـهـويـژه در زمـان
ساسانيان ٬در رشتههاي گوناـگون دانش به پـيشرفتهاي نـظرگيري دست يـافته بـودند و
ـکتابهاي بسياري به زبان پهلوي در رشتههاي گوناـگون نگاشته شده بود که خود منبعي
علمي عربي
براي معادليابي شد و موجب گرديد تا واژههاي پهلوي گهگاه در کتابهاي
ِ
معرب به کار رود.
بهـصورت اصل يا به صورت ّ

علمي پهلوي ٬بدون
اصطالحات
ـکوتاه سخن اينکه ٬به احتمال بسيار زياد ٬بسياري از
ِ
ِ

علمي عربي و سپس از
واسطه ٬از راه ترجمه آنها به زبان عربي و کاربرد آنها در متنهاي
ِ
علمي
راه ترجمه کلمهـبهـکلمه از زبان عربي به فارسي دري ٬با اندک تغييراتي در متنهاي
ِ
قرنهاي چهارم و پنجم هجري ٬راه يافته است.
منابع
براون ٬ادوارد ) ٬(١٣٦٧تاريخ ادبيات ايران )از فردوسي تا سعدي(  ٬ترجمه فتحاهلل مجتبايي ٬مرواريد ٬تهران؛
بيروني ٬ابوريحان ) ٬(١٣٦٣آثارـالباقيه  ٬ترجمه اـکبر داناـسرشت ٬اميرکبير ٬تهران؛
ــــ ) ٬(١٣١٦التفهيم الوائل صناعة التنجيم )به خامه استاد جاللالدين همايي( ٬سلسله انتشارات انجمن آثار
ملي » ٬«١٠٩تهران؛
ــــ ) ٬(١٣٥٨صيدنه  ٬به کوشش منوچهر ستوده و ايرج افشار ٬شرکت افست ٬تهران؛
حکيمي ٬محمود ) ٬(١٣٦٩دانشمندان بزرگ  ٬دفتر نشر فرهنگ اسالمي ٬تهران؛
دانشنامه جهان اسالم ) ٬(١٣٧٩بنياد دايرةـالمعارف اسالمي ٬زير نظر غالمعلي حدّ اد عادل ٬ج٥ـ ٬تهران؛
تشي ع ) ٬(١٣٧١بنياد خيريه و فرهنگي ّ
شط  ٬تهران؛
دايرةـالمعارف ّ

دهخدا ٬علياـکبر ) ٬(١٣٧٧لغتنامه دهخدا )دوره جديد( ٬مـؤسسه انـتشارات و چـاپ دانشگـاه تـهران و
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مؤسسه لغتنامه دهخدا ٬تهران؛
صفا ٬ذبيحاهلل ) ٬(١٣٥٢احوال و آثار ابوريحان بيروني  ٬اداره کل نگارش وزارت فـرهنگ و هـنر )چـاپخانه
مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران( ٬تهران؛
ــــ ) ٬(١٣٥١تاريخ ادبيات در ايران  ٬ابنسينا ٬تهران؛
ـکارنامه بزرگان ايران ) ٬(١٣٤٠شوراي نويسندگان به سرپرستي دکتر مهدي بياني ٬نشريه اداره کل انتشارات و
راديو ٬تهران؛
ـکيا ٬صادق ) ٬(١٣٥٣واژههاي گويشي ايراني در نوشتههاي بيروني  ٬شوراي عالي فرهنگ و هنر )مرکز مطالعات
و هماهنگي فرهنگي( ٬تهران؛
متيني  ٬جالل )پاييز» ٬(١٣٥٢حدود ابتکار ابوريحان بيروني در ساختن لغات علمي فارسي« ٬مجله دانشکده

ادبيات و علوم انساني مشهد  ٬سال ٬٩شماره ٬٣ص٤٤٥-٤٣٣ـ؛
مصاحب ٬غالمحسين ) ٬(١٣٤٥دايرةـالمعارف فارسي  ٬مؤسسه انتشارات فرانکلين ٬تهران؛
معين ٬مح ّمد ) ٬(١٣٧١فرهنگ فارسي  ٬اميرکبير ٬تهران؛

مقصودلو ٬مح ّمدحسين و عليرضا تبريزي ) ٬(١٣٤٥چهره در خشان  ٬اميرکبير ٬تهران.
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