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چکیده: این مقاله صورت مکتوب سخنرانی پاول کونیچ، 
یونانی  آثار  ترجمۀ  دربارۀ  آلمانی،  درگذشتۀ  تازه  محقق 
 
ً
مخصوصا آن  در  نویسنده  توجه  اما  است،  عربی  به 

پس  نویسنده،  است.  هجری  دوم  قرن  ترجمه  های  به 
ترجمه  ها،  این  علل  و  اسباب  دربارۀ  کلی  مقدمه  ای  از 
می  کوشد تا نشان دهد که بعضی از معارف و علوم یونانی و 
رومی، علی  الخصوص در نجوم و احکام نجوم، پیش از آنکه 
و  بوده  شده  ترجمه  نیز  پهلوی  به  شود  ترجمه  عربی  به 
ایرانیان در انتقال این معارف به جهان اسالم نقش داشته  اند 
و  روایات  بعضی  روی  از  را  آن  می  توان  که  است  چیزی  این  و 
به  عالوه،  کرد.  استنبباط  اصطالحات  پاره  ای   

ً
مخصوصا

نویسنده خواسته است قراین و اماراتی در تأیید نظریات 
فؤاد سزگین پیدا کند که معتقد است سرآغاز علوم اسالمی 
آنچه  از  قدیم  تر  دوره  ای  در  باید  را  یونانی  معارف  ترجمۀ  و 
محققان نسل پیش از او بدان معتقد بودند جستجو نمود. 
یادآوری باید کرد که این مقاله نشان  دهندۀ وضع این شعبه از 

مطالعات در پنجاه سال قبل است.

کلیدواژه  ها: نهضت ترجمه، علوم و فلسفۀ یونانی، زبان 
دیرهای  جندیشاپور،  اسکندریه،  پهلوی،  زبان  سریانی، 

مسیحی.

| پاول کونیچ / ترجمۀ سید احمد رضا قائم مقامی استادیار دانشگاه تهران

 دربارۀ مرحلۀ قدیم 
اقتباس معارف یونانی در 

بین عربان و عربی نویسان

این مقاله ترجمه است از یک مقالۀ )در واقع سخنرانی( 
پاول کونیچ با این مشّخصات:

Paul Kunitzsch, “Über das Frühstadium der ara-

bischen Aneignung antiken Gutes,” Saeculum 26, 

1975, pp. 268-282.

البته گاهی از کتاب ها و رساالت التینی نیز مختصر 
سخنانی به میان آمده و عنوان مقاله آثار التینی را هم 

شامل است، ولی چون عمدۀ مطالب در این نوشته دربارۀ 

آثار و معارف یونانی است، Antike به یونانی ترجمه شد. 
از خانم ریتا هرینگ، دانشجوی زبدۀ ادبیات دانشگاه 

تهران، که در چند مورد یاور مترجم بوده بسیار سپاسگزار 
است. م.



About the Ancient Stage of the Adaptation of 
Greek Knowledge Among Arabs and Arabic 
Writers (By Pavel Konich)
Translated by Seyed Ahmad Reza Qaemmaqami 

(Assistant Professor, University of Tehran)

Abstract : This article is the written form of 

the lecture of paul Kunitzch on the translation, 

a recently deceased German scholar, on the 

translation of Greek works into Arabic, but the 

author pays special attention to the translations 

of the second century AH. After a general 

introduction to the causes of these translations, 

the author tries to show that some of the Greek 

and Roman teachings and sciences, especially in 

astronomy, were translated into Pahlavi before 

Arabic and the Iranians played a role in trans-

mitting this knowledge to the Islamic world, 

and this is something that can be deduced from 

some narrations and especially some terms. In 

addition, the author seeks to indicate evidence 

and proofs that support the theories of Fouad 

Sezgin, who believes that the beginnings of 

Islamic science and the translation of Greek 

teachings should be sought in earlier periods 

than scholars of the previous generation be-

lieved. It should be noted that this article shows 

the status of this branch of studies over the past 

fifty years.

Keywords: Translation Movement, Greek Sci-

ence and Philosophy, Syriac Language, Pahlavi 

Language, Alexandria, Jundishapur, Christian 

Monasteries.

قتباس املعارف الیونانّية بني العرب والكّتاب  حـول املرحلـة القدمیـة ال
رضـا  أمحـد  السـّيد  مجـة  تر  / کونیـچ  پـاول  تألیـف   / بّيـة  العر باللغـة 

ستاذ يف جامعة طهران(
ُ
قامئ مقامي )مساعد أ

كونيـج  بـاول  املـدّون ملحاضـرة  النـّص  املقالـة هـي  هـذه  اخلالصـة: 
، حول ترمجة اآلثـار اليونانّية إىل 

ً
املحّقـق األملـاين الـذي تـويّف مؤّخـرا

بّيـة، والـذي رّكـز فيـه بصـورٍة خاّصـة عـى ترمجـات القـرن  اللغـة العر
الثاين اهلجري.

وبعـد أن يبـدأ الكاتـب مقالـه مبقّدمة عاّمة حول أسـباب وعلل هذه 
الترمجـات، يشـير إىل أّن بعـض املعارف والعلـوم اليونانّية والرومّية -  
 يف علـم النجـوم وأحكامهـا  - كانـت قد ترمجت إىل اللغة 

ً
وخصوصـا

كان  بّيـة، وأّن اإليرانّيـني   قبـل ترمجهـا إىل اللغـة العر
ً
ّيـة أيضـا الهپلو

هلم دورهم يف انتقال هذه املعارف إىل العال اإلسـامي، األمر الذي 
الروايـات ومـن بعـض االصطاحـات  ميكـن اسـتنباطه مـن بعـض 

بصورٍة خاّصة.
ّيات  ّيـدة لنظر ة املؤ

ّ
كمـا يسـعى الكاتـب لتأشـير بعـض القرائـن واألدل

كان يعتقـد بوجـوب البحـث عـن بدايـة للعلـوم  فـؤاد سـزكني الـذي 
اإلسـامّية وترمجـة املعـارف اليونانّيـة يف فتـرٍة أقـدم مّمـا كان يعتقـده 

حمّققو اجليل السابق له.
وجدير بالذكر أّن هذه املقالة تشير إىل حالة هذا الفرع من الدراسات 

 األخيرة.
ً
يف اخلمسني عاما

املفردات األساسـّية: حركة الترمجة، العلوم والفلسـفة اليونانّية، اللغة 
األديـرة  جنديشـابور،  ّية،  اإلسـكندر ّيـة،  الهپلو اللغـة  يانّية،  السـر

املسيحّية.
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آنچـه در اینجـا دربـارۀ آن سـخن خواهـم گفـت از مدت هـا قبـل یکـی از موضوعـاِت متـداول در مطالعات 
گـر بخواهیـم آن را بـه همـان  اسـامی و عربـی بـوده اسـت، یعنـی »اسـتمرار معـارف یونانـی در اسـام«، ا
کـه در عنـوان کتـاب پراطـاع فرانتـس روزنتـال، که کتابی اسـت مشـتمل بر اسـناد و مدارک  نامـی بنامیـم 

مختلف، آمده است. 

گئـورگ ونزیـش بـا عنـوان رسـاله دربـارۀ ترجمه هـا و  کتـاب یوهـان  صـد و سـی و دو سـال پیـش از ایـن، 
شـروح سـریانی و عربـی و ارمنـی و پارسـِی متـون یونانـی1 منتشـر شـد و اهـل تحقیـق را متوجـه ایـن بحـث 
کِلـر2، فردینانـد 

ُ
کتاب شـناختی و مجموعه هـای مفصـل و بـزرگ فراهـم آوردۀ لوسـَین ل کـرد. فهرسـت های 

گاهی ها دربارۀ این موضوع را تا پایان قرن نوزدهم  یتس اشتاینشـنایدر4 آ ووسـتفلد3 و علی الخصوص مور
میادی گسترش دادند و هم ژرفا بخشیدند، به طوری که در وسیع ترین حوزه ها آنچه عرب بدان شهرت 
کـه حافظـان و ناقـان میـراث یوناننـد بـه نحـوی اسـتوار تثبیـت شـد. در پنجـاه سـال اخیـر از  یافتـه بودنـد 
جانـب حـوزۀ محدودتـِر اسام شناسـان و عربی دانـان نیـز جریانـی از شـرح ها و فهرسـت ها در ایـن موضـوع 
بـه راه افتـاده اسـت، از یولیـوس روسـکا تـا بـه امـروز و در ایـن میـان هانس هاینریش شـدر و مارتین پِلسـِنر و 

بسیاری دیگر.5

منابـع  از  فـراوان  اسـتفادۀ  بـه  بـود  وابسـته  بسـیار  اول  وهلـۀ  در  ارتبـاط  و  اسـتمرار  ایـن  شـناخت   
ماننـد  موضوعـات،  ایـن  در  عربی نویـس  مؤلفـان  کتاب هـای  علی الخصـوص  قدیـم،  کتاب شـناختی 
الظنـون  کشـف   و  ُاصیبعـه8  ابـن  عیـون  االنبـاء  قفطـی7،  ابـن  یـخ  الحکمـاء  تار ندیـم6،  ابـن  فهرسـت 
حاجـی خلیفـه9، بـه عـاوۀ فهرسـت های نسـخه های خطـِی آن زمـان. بـه عبـارت دیگـر، ایـن شـناخت 
بـا  ایـن تحقیقـات رابطـۀ عربـان و عربی زبانـان  بـود غیرمسـتقیم و دسـت  دوم. در  در اسـاس شـناختی 

1. Leipzig 1842.

2. Histoire de la medicine arabe, 1-2 (Paris 1876).

3. Die Überstzungen arabischer Werke in das Lateinische seit dem XI. Jahrhundert, in: Abhandlungen der Kgl. Ge-

sellschaft der Wissenschaften, 22. Bd. (Göttingen 1877).

گراتس تجدید چاپ شده است(: 4. علی الخصوص رجوع شود به  این آثار او )اثر اول در سال 1960 و اثر دوم و سوم در سال 1956 در 
Die arabischen Übersetzungen aus Griechischen, verstreute Aufsätze um 1896; Die hebraeischen Übersetzungen des Mit-

telalters und die Juden als Dolmetcher (Berlin 1893); Die europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 
17. Jahrhunderts (Wien 1904-1905).

رقی 14(، ص 1، یادداشـت 5 آمده اسـت. یک مقالۀ  5. رجوع شـود به فهرسـتی که در کتاب پزشـکی در اسـام مانفرد اولمان )رک. پاو
ینس، سال 1976، صص 132-116، به چاپ  ینس چاپ خواهد شد ]در شمارۀ 26/25 مجلۀ ُار مرتبط از من به زودی در مجلۀ ُار

رسیده است. م.[: 
“Zur Problematik und Interpretation der arabischen Übersetzungen antiker Texte”.

گوستاو فلوگل، 2 ج، الیپزیگ، 1871- 1872. 6. به تصحیح 
زنی، به تصحیح لیپرت، الیپزیک، 1903. 7. منتخب زو

8. به تصحیح مولر، 2 ج، قاهره، 1882.
9. به تصحیح محمد یالتقایا و رفعت بیلگه، 2 ج، استانبول، 1941-1943.
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جهـان یونانـی خـود را عمدتـًا بـه شـکل فهرسـتی از آثـار نشـان مـی داد، یعنـی در ترجمه هـای آثـار یونانـی و 
کـه عناویـن آنهـا و نویسـندگان آنهـا را محققـان از منابـع سـابق الذکر بـه دسـت آورده بودنـد.  یونانی مآبـی 

رجـوع  آن  و  رسـید،  راه  از  اول  دسـت   منابـع  دربـارۀ  تحقیـق  مـوج  اولیـن  بسـیار  مکـِث  بـا  و  آرام  خیلـی 
چهـارم  دهـۀ  اوایـل  و  سـوم  دهـۀ  در  کار،  ایـن  در  بـود.  ترجمه شـده  آثـار  قبیـل  ایـن  خـود  بـه  مسـتقیم 
و  تحلیـل  از  بـود  عبـارت  گذاشـت  جـا  بـر  مانـدگار  اثـر  علی الخصـوص  آنچـه  میـادی،  بیسـتم  قـرن 
نوشـته های  بعضـی  نشـر  تـکاچ10،  یاروسـاوس  دسـت  بـه  ارسـطو  بوطیقـای  عربـی  تحریـر  تصحیـِح 
ِبرگشتِرِسـر11  تِهلـف 

ُ
گ دسـت  بـه  اسـحاق،  بـن  حنیـن  آن هـا،  مترجـِم  دربـارۀ  تحقیقاتـی  و  جالینـوس 

دیگـران. و  مایرهـوف  کـس  ما پِلسـِنر،  مارتیـن  روسـکا،  یولیـوس  از  اینهـا  بـا  مشـابه  تحقیقـات   و 
کنـار ایـن تحقیقـات، ایگناتـس گلدزیهـر در نوشـتۀ معـروف خـود دربـارۀ »نسـبت  امـا در همـان اوایـل، در 
اسـام رسـمی در ادواِر قدیم با دانش های یونانی«12 از سـرعِت این جریاِن یک طرفه ای که رفته رفته شـکل 
کـرد: همچنانکـه تأثیـر  کـه انـدک  انـدک بـه وجـود می آمـد اشـکال  ـی 

ّ
کل می گرفـت کاسـت و بـر ایـن تصویـر 

دانـش یونانـی حوزه هـای علـوم دقیقـه را در اسـام شـکل مـی داد و بـر آن سـایه می افکنـد و از آنجـا بـه دیگر 
حوزه های حیات فکری و ادبی نیز سرایت می نمود، مخالفت محافل سّنتی نیز به همان اندازه سخت 
بود و هر چیز یونانی را به حاشیه می راند، همچنان که در غرب نیز در همان اوان، کلیسا با علوم »کافراِن« 

رسیده از یونان و شرق مبارزه می کرد. 

کـه جنـگ دوم جهانـی باعـث آن بـود، بـار دیگـر محققـان بـه طـور جدی تـر تحقیـق  پـس از وقفـه ای موقـت 
کـه نسـبت بـه گذشـته بسـیار  گرفتنـد. عـاوه بـر تصحیـح متن هـا،  دربـارۀ موضـوِع مـورد بحـث مـا را از سـر 
بیشتر شده بود، تحقیقات این حوزه در سال های اخیر، تقریبًا در یک زمان، به واسطۀ دو دستاورد بزرگ 
و دو نوشـتۀ مرجـع غنـای بیشـتری یافـت، یکـی کتاب هـای مانفـرد اولمان با نام های پزشـکی در اسـام13 
یـخ نوشـته های عربـی فؤاد سـزگین که موضوع جلد سـوم  و علـوم طبیعـی و خفیـه در اسـام14 و دیگـری تار
آن پزشـکی و داروشناسـی، جانورشناسـی و دامپزشـکی15 اسـت و موضوع جلد چهارم آن کیمیا و شیمی 
کتـاب نیـز دیگـر حوزه هـای علـوم دقیقـه را شـامل خواهـد  ـدات 

ّ
کشـاورزی16. دیگـر مجل گیاه شناسـی و  و 

10. Jaroslaus Tkatsch, Die arabische Übersetzung der Poetik des Aristoteles, I (Wien 1928), II (posthum herausgegeben 

von A. Gudeman und Th. Seif, Wien 1932).

11. Ḥunain ibn Isḥḥāķ und seine Schule (Leiden 1913); Ḥunain ibn Isḥāq über die syrischen und arabischen Galenüber-
setzungen, in: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 17, 2 (Leipzig 1925); Neue Materialien zu Ḥunain ibn 
Isḥāq’s Galenbibliographie, in: Abh. f. d. Kde. d. Morgenal. 19, 2 (Leipzig 1932).

12. Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wisseschaften, Jahrgang 1915, Phil.-hist. Kl., Abhandlung 8 

(Berlin 1916).

13. Die Medzin im Islam, in: Handbuch der Orientalistik, 1. Abt., Ergänzungsbd. VI, 1. Abschnitt (Leiden/Köln 

1970).

14. Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam (Leiden/Köln 1972) (ebd. 2. Abschn.).

15. Leiden 1970.

16. Leiden 1971.
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شـد. بنابرایـن، تحقیقـات دربـارۀ ایـن موضـوِع شـامل و وسـیِع اقتبـاس معـارف یونانـی در میـان عربـان و 
که من دربارۀ آن سـخن می گویم چنان نیسـت  کنون  کامًا در جریان و در میانۀ راه اسـت و ا عربی زبانان 
کرد؛ بیشـتر باید بعضی وجوه مسـأله را پیش چشـم آورد  ی قطعی و نهایی از آن عرضه 

ّ
کل که بتوان تصویِر 

که از مرحلۀ فعلی مطالعات حاصل شده است. گفت  و از چشم اندازی سخن 

کـه بـه فرهنگ عربـی و اسـامی راه یافت عمدتًا مشـتمل  چنـان کـه پیشـتر اشـاره شـد، آن معـارف یونانـی 
بود بر علوم دقیقه، پزشـکی و علوم وابسـته به آن و فلسـفه، یعنی منتخبی بالنسـبه محدود. امور خاصتًا 
کـه در محـدودۀ فرهنـگ )پایدیـا( اثرگـذار و صاحـب نقـش بودنـد و نسـبت امروزیـن مـا در غـرب  انسـانی، 
آنهـا تعییـن می کننـد، یعنـی هنـر نمایـش، ادب حماسـی و غنایـی،  را در درجـۀ اول  بـا یونـان باسـتان 
کّل ادبیـات التیـن، از دایـرۀ اخـذ و اقتبـاس عربـان و  یخ نویسـی و هنرهـای زیبـای یونانـی و بـه عـاوه  تار
کـه می گوینـد در وهلـۀ اول عایق یکسـره مـادی عربان  عربی زبانـان بیـرون مانده انـد. ایـن نتیجـۀ نظرگیـر، 
یخی اسـت که اخـذ و اقتباس در آن واقع  را بایـد سـبب آن دانسـت، حاصـل طبیعـِی اوضـاع و احوالی تار
کـس مایرهـوف17 و دیگـران بـه نحـو قانع کننـده ای آن را  کـه تحقیقـات ما شـده اسـت و ایـن چیـزی اسـت 
کـه در زمـان فتوحـات  بـه اثبـات رسـانده اسـت: آنچـه اخـذ و اقتبـاس شـده عبـارت اسـت از آن معارفـی 
مسـلمانان در سـرزمین هاِی اطراف مدیترانه و بعد از آن در مدارس مسـیحیان، که در اواخر عهد باسـتان 
یس می شد و به نسل های بعد انتقال می یافت. حکومت عربی  در آن نواحی همچنان برقرار بودند، تدر
و اسـامی از حـدود سـال 630 میـادی بـا فتوحـات آنـان آغاز شـد. اینـان در طول چند دهه سـرزمین های 
کز  ایرانی و رومی-یونانی مآِب اطراف خود را متصرف شـدند و امپراتورِی جدید خود را بنیان نهادند. مرا
کوچک تـر و دیرهـای پرشـمار اینـک جزئـی از سـرزمین  یه، جندیشـاپور، حـّران و مـدارس  قدیـم اسـکندر
که این احوال  خافت شـدند. در بررسـی پدیدۀ اخذ و اقتباس معارف یونانی در میان عربان الزم اسـت 

یخِی را پیوسته و با دّقت در پیش چشم داشته باشیم. و اوضاع تار

در مرحلـۀ فعلـِی تحقیقـات در ایـن موضـوع و در آینـدۀ نزدیـِک قابـل پیش بینـی، آنچـه اواًل و مخصوصـًا 
یابی هـا و تلفیق هـای )سـنتزهای( بزرگ تـر  اهمّیـت دارد حـل مسـائل جزئـی اسـت، پیـش از آنکـه بـه ارز
دسـت ببریم. تک تک متن ها را باید به دسـت آورد، در هر مورد مترجم آن را بازشـناخت و خصوصّیات 
کار  زبانـی متن هـا و هـر یـک از مترجمـان را معلـوم نمـود. اینکـه چـه مسـائل عینـی ممکـن اسـت بـا ایـن 
کـه در اثنـای مطالعـات  همـراه باشـد فی المثـل از تعـدد تحریرهـای متـون ترجمه شـده ای معلـوم می گـردد 
یـم تفسـیر مابعدالطبیعـۀ ابـن رشـد را همـراه بـا مدخل هـای  بـر مـا شـناخته شـده اسـت؛ مثـًا بـه یـاد بیاور

17. مخصوصًا رجوع شود به: 
Von Alexandria nach Bagdad. Ein Beitrag zur Geschichte des philosophischen und medizinischen Unterrichts bei den Arabern, 

in: SB d. Pereuß. Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., 1930, Nr. 23 (Berlin 1930) S. 387-429.
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کـه  یدس را  یـس بوییـژ18، کتـاب الحشـائش )یـا فـی هیولـی الطـب( دیوسـکور آن در تصحیـح سـترگ مور
کـرده اسـت،19 تحقیقـات گرهـارد ِانـدرس را دربارۀ  مانفـرد اولمـان در کل هفـت تحریـر مختلـف از آن ذکـر 
یـا ترجمه هـای متعـدد  از کائنـات جـو  ارسـطو،21   را  کاسـیمیر پترایتیـس  در آسـمان ارسـطو،20 تصحیـح 

مجسـطی را.22

یخ فرهنگی  یـخ فرهنگـِی عربی و اسـامی و تار در تصویـر کلـی ایـن پدیـده، در جایـگاه آن در چارچوبـۀ تار
یخ علوم مختلف و در عالم افکار و عقاید، در  ی، در اثر آن در تحول زبان و ادب عربی و در تار

ّ
کل به طور 

کرد و از نو باید به تبیین آنها پرداخت. همه از نو باید نظر 

تـا کنـون در تحقیقـات و بررسـی هایی کـه دربـارۀ ایـن مجموعـه شـده عمدتـًا متن هـای پزشـکی و فلسـفی 
یادی تحت الشعاع تألیفاتی مانند آثار برگشتِرسر  مورد توجه بوده اند. به همین سبب تصویر فعلی تا حد ز
که دربارۀ  گرفته و همچنین تحت الشـعاع تألیفاتی  دربارۀ حنین بن اسـحاق و نقل آثار جالینوس23 قرار 
یسته است و مترجم بوطیقا،  نقل آثار ارسطویی نوشته شده اند. حنین از سال 808 تا 877 میادی می ز
کار مترجمان  ابوبشـر متی بن یونس، در سـال 940 میادی درگذشـته اسـت. بنابراین، نقطۀ اوِج مجموع 
گردان و پیروان او تا قرن دهم میادی. به  که بی تردید حنین بود باید در قرن نهم میادی قرار داد؛ با شا را 
کـه ترجمه های عربی متـون یونانی را علی االصول در قرن سـوم هجری  همیـن سـبب، عـادت بـر ایـن بوده 
)نهم میادی( جای دهند، با اندک پیشـروانی در نیمۀ دوم قرن دوم هجری )هشـتم میادی( و خاموش 

یجی چراغ آن در قرن چهارم هجری )دهم میادی(. شدن تدر

حـال فـؤاد سـزگین خـود را بـه میـان بحـث دربـارۀ ایـن عقیـدۀ عمومی بالنسـبه سـفت و سـخت انداخته و 
کنده در  گسـترده در نسـخه های خطی پرا کرده اسـت. سـزگین به واسـطۀ مطالعات  در درسـتی آن تردید 
ی تازه ای رسیده 

ّ
یخ نوشته های عربی، به نتایج به کل کشورهای اسامی و غربی به جهِت کتاب خود، تار

کتاب او )ص xvi( آمده است  که در مقدمۀ جلد سوم  است. من سه نظریۀ اصلی او را به همان صورت 
نقل می کنم:

کرد. سرآغاز تقریبًا تمامی شعب علوم اسامی و عربی را باید در قرن اول هجری جستجو 

18. Averroès, Tafsir ma ba’d at-tabi’at [= Kommentar zur Metaphysik], ed. M. Bouyges, vol. I ff. (Beyrouth 1938 ff.).

19. Wie Anm. 14, S. 258-262.

20. Die arabischen Übersetzungen von Aristoteles’ Schrift De caelo, Phil. Diss. (Frankfurt a. M. 1966).

21. The arabic Version of Aristotles’ Meteorology (Beyrouth 1967).

22. Pual Kunitzsch, Der Almagest. Die Syntaxis Mathematica des Claudius Ptolemäus in arabisch-lateinischer Über-
lieferung (Wiesbaden 1974).

دربارۀ تحریرهای مختلف رجوع شود به صفحات 6 به بعد و 71-15.
رقی 12. 23. قس پاو
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 اولیـن ترجمه  هـای عربـی )علی الخصـوص ترجمه هـای متـون پزشـکی و نجـوم و احـکام نجـوم و کیمیـا و 
یخ است. جغرافیا( متعلق به همان تار

آثار هرمسی و دیگر آثار منحول و منسوب عربی، خواه در نسخه های خطی خواه در منقوالت آثار بعدی، 
کنون فقط »ترجمۀ« عربی آنها به دست ماست. نه در فرض، بلکه در واقع متعلق به قبل از اسام اند و ا

کـه رسـالۀ  کـه مـن مدتـی قبـل توانسـتم تشـخیص دهـم  دربـارۀ نکتـۀ سـوم در اینجـا می خواهـم اشـاره کنـم 
هرمسـی التینِی قرون وسـطایِی سـتارگان بیابانی با یک متن آموزشـی یونانی در علم احکام نجوم دربارۀ 
کمی پس از آن مانفرد اولمان به تصادف  سـی lamproi astéres ]لفظًا: »سـتارگان تابان«[ یکی اسـت.24 
در یـک نسـخۀ کتابخانـۀ دوبلیـن متـن عربـی مرتبـط بـا آن را یافـت و آن را بـرای رسـیدگی و تحقیـق بـه من 
ی نیِم اول از متن بـود، باز به وضوح تمام معلوم شـد که متن  گـذارد. بـا آنکـه نسـخه متأسـفانه تنهـا حـاو وا
همان متن است.25 در عربی نیز این متن به نام هرمس شهرت داشته است. از بعضی نشانه ها و قرایِن 
مجموعـۀ لغـات متـن می تـوان بـه پیشـینۀ پارسـِی متـن عربی پی بـرد. این را بایـد یکی از مواردی دانسـت 
که در احکام نجوم تألیف  که نظریۀ سـوم سـزگین را بسـیار دقیق مسـتدل می کند، یعنی آنکه هرمسـّیاتی 
شـده اند بـه عربـی نوشـته نشـده اند، بلکـه ترجمـه شـده اند. به عاوه باید توجه داشـت که در متـون یونانی 

هنوز از نام هرمس در ارتباط با این موضوع شاهدی به دست نیامده است.

 بـا توجـه بـه وضـع فعلـی شـناخت مـا از موضـوع به آن صـورت که تا کنـون پذیرفته شـده و رواج یافته، این 
ـدات آینـده بایـد بـه نحـو دقیق تـر شـرح و بسـط یابد و مسـتدل شـود، فوق العاده 

ّ
کـه تـازه در مجل نظریـات، 

کـرده و بافاصلـه تندترین مخالفت های متخصصان این حوزه را برانگیخته اسـت، از آن  انقابـی جلـوه 
گرد روسکا است. ق دارد و خود شا

ّ
که به طبقۀ قدیم تر دانشمندان تعل جمله مخالفت مارتین پِلسِنر را 

کـه مـن دربـارۀ ایـن مبحث سـخن می گویم قصدم این نیسـت که جانب یکـی از این دو  در ادامـۀ مطلـب 
که در  که به نظر من چنین می آید  گفت  نظر را بگیریم، بلکه تنها از بعضی مدارک و اسناد سخن خواهم 

کار خواهد آمد. کردن این مسألۀ مورد نزاع به  دراز مدت در روشن 

یم: عربان از شـبه   نخسـت به اختصار وضع اجتماعی و زبانی آغاز امپراتوری اسـامی را در پیش نظر آور
یه  کهنسـال صاحب فرهنِگ مصر و فلسـطین و سـور جزیره مثل مور و ملخ به راه افتادند و سـرزمین های 
کنان آن سـرزمین ها خود به زبان خویش سـخن می گفتند و می نوشـتند -  و ایران را متصّرف گشـتند. سـا
یونانی، قبطی، َارمانی، سریانی، پارسی - و در قبال فاتحان بسیار متمدن تر بودند. بنابراین، این فاتحان 
در وهلـۀ اول در ترکیـب جمعّیـت ایـن مناطـق و نظام هـا و نهادهـای آنهـا آن قـدر تغییـری ایجـاد نکردنـد و 

24. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 118 (1968), S. 62-74.

25. Ebd. 120 (1970), S. 126-130.
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کـه بـرای خود سـاخته بودنـد اقامت  خـود را جـدا از ایشـان نـگاه داشـتند و در محل هـای نظامـی )امصـار( 
گزیدنـد و در آن محل هـا تقسـیمات قبیلـه ای و عشـیره ای خـود را تـا مدت هـا حفـظ کردنـد. قریـب به یک 
یه و  قـرن در اراضـی مفتوحـه نظـام دیوانـی و زبـان دیوانـی سـابق بـر جـای بـود، یعنـی یونانـی در مصـر و سـور

که دیوان آرام  آرام به عربی نقل شد. پارسی در عراق، و تازه پس از آن بود 

گرفتن اختیاری عربان مسـلمان از »کّفار و مشـرکاِن« سـرزمین های فتح شـده البته چیزی نبود  کناره  این 
گروه ها و افراد پرشـماری، چون اسـیران و  که تداوم آن به همان شـکل اول در مّدت طوالنی ممکن باشـد. 
کنار دیوانیاِن هر ناحیه به نزد  کنیزان و بازرگانان و دالالن از همه نوع و اتباع و اشیاع ایشان، در  غامان و 
خداوندان نو راه یافتند و با قبول ایشان مواجه شدند و فوق العاده سریع توانستند خود را با ایشان سازگار 
گزیر ترقی نمایند. بدین ترتیب، جامعه در آغاز امپراتوری اسامی منقسم بر دو طبقه شد: یکی  کنند و نا
که با خود  که در تمدن به مراتب فروتر از زیردسـتان خود بود، زبانی را  طبقۀ تازه به َسـرَوری رسـیدۀ عرب 
آورده بـود تغییـر نـداده بـود، بر همان شـیوۀ سـابق زندگِی عربـی خود ابقا کرده بـود و بنابراین یک زبانه باقی 
که شکل زندگی و سازمان اجتماع آنان در  کنان قدیم تر نواحی تسخیرشده بود  مانده بود؛ طبقۀ دیگر سا
گرفته بود و دوزبانه شده بود  آن زمان مرتبۀ باالیی داشت و به سرعت، عاوه بر زبان خود، عربی را نیز فرا 
و بنابرایـن در طـی سـال ها عربـی را بـه وسـیلۀ بیـان َاشـکال پرمایه تـر و پیچیده تر و متنوع تـر زندگی خود نیز 
کـرد. زبـان عربـی قدیمـِی اصلـی )عربّیه( بدین ترتیب به یک زبان گفتار کارآمد همه گیر بدل شـد  تبدیـل 
کـه معمـواًل آن را »عربـِی میانـه« می نامیـم. بـه عبـارت دیگـر، جامـۀ اسـامی در آن ادواِر آغازیـن جامعه ای 
که در این مورد  که در فرایندی شبیه به فرایند تراوایی، جزِء ضعیف تر نیز،  بود دوزبانه با مراتب مختلف 

کِم یک زبانۀ عرب باشد، بر مایۀ زیردستان مایه ورتر چیزی می افزود. یت حا
ّ
اقل

ینـه، زندگـِی رسـمِی دیوانی و شـیوۀ عالی تر زندگی  کـه در وهلـۀ اول طبعـًا امـور زندگـی هرروز ایـن فراینـد را، 
را تحـت تأثیـر قـرار مـی داد، می تـوان بـه حیطـۀ علـوم نیـز نسـبت داد. محافلـی از مردمـان شکسـت خوردۀ 
کـه در مدرسـه ها و دیرهـای خـود آخریـن بقایـای معـارف یونانـی  زیردسـت، عمدتـًا از مسـیحیان، بودنـد 
و یونانی مـآب را در کسـوت اسـکندرانِی آن محافظـت می کردنـد و رفته رفتـه بـر اثـر آشـنایی بـا زبـان عربی، 
کـرده باشـد، پیش از آغـاز ترجمه های  کار الـزام  بسـیاری از ایـن معـارف را، بی آنکـه کسـی ایشـان را بدیـن 
رسمی به معنای واقعی، به عربی منتقل می نمودند. بنابراین، چنین می نماید که در جریان فعالیت های 
علمی مسـیحیان در اواخر عهد باسـتان به سـبب فتوحات مسـلمانان وقفه یا گسسـتی ایجاد نشده بوده 
یه بعد از فتوحات و در همان عصر اسـامی، بولس اجانیطی26، اهُرن القّس، قّسـیس  اسـت. در اسـکندر

26. Ullmann (wie Anm. 14) S. 86 f.; Sezgin (wie Anm. 16), S. 168 f.
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که هنوز شناخته نشده29  که بیش از نام از او نمی دانیم،28 برطاوس نامی  و طبیب مشهور،27 یوحّنا نامی 
کنـده، به صـورت نقل  کار بوده انـد و از همـۀ آنـان آثـاری کامـل یـا پرا یـِج راهـب30 زنـده و مشـغول بـه  و بوُجَر
یـس می شـده، تـا  کـه در آن پزشـکی و فلسـفه تدر قول هایـی بـه عربـی، بـر جـا مانـده اسـت. مدرسـۀ آنجـا، 
هشـتاد سـال، یعنـی تـا حـدود سـال صـدم هجـری )719 میـادی(، همچنـان برقـرار بـوده اسـت. بعضـی 
روایات عربی، که در درستیشـان البته تردید شـده اسـت، می گویند که بعضی عربان، مانند عبدالملک 
ِکنانی، که بعدها پزشک عمر بن عبدالعزیز شد، در آنجا درس خوانده بوده اند.31 بعضی روایات  بن ابجر 
عربـی دربـارۀ بعضـی اطرافیـان پیامبـر اسـام نیـز سـخنان مشـابه گفته انـد و بنـا بـر ادعـای ایشـان، کسـانی 
ده32 یا ابن ابی ِرمثه )یا ابو رمثه(33 و جز ایشـان، ارتباطی با جندیشـاپور یا در هر حال 

َ
َکل چون حارث بن 

که در سال دوم هجری )624 میادی( در جنگ بدر کشته  با پزشکی ایرانی داشته اند. نضر بن حارث، 
کتاب های فارسی می خوانده است.34 این اخبار نیز افسانه آمیزند، ولی با این  شد، بنا بر بعضی روایات 

ی غایبند، نوری می تابانند.
ّ
کل که از منابع مربوط اصلی به  حال بر این دورۀ آغازین، 

گـواه دیگـر بـر اسـتمرار فعالّیت هـای علمی و تداوم سـّنت رسـالۀ حنیـن دربارۀ آثار ترجمه شـدۀ جالینوس 
اسـت کـه در آن، از جملـۀ 129 عنـوان از کتاب هـا و رسـاالت جالینـوس، تعداد قابـل توجهی را نام می برد 
کرده  که به تحریر سرجیوس رأس العینی )م. 536 میادی( یافته بوده و آنها را اصاح یا به عربی ترجمه 

بوده است.35

کـز بـزرگ و بعضـی دیرهـا مطلقـًا در درون محافـل مسـیحی جریـان  کل ایـن فعالیت هـای علمـی در مرا
یه در اواخر عمِر  که زبان رایج در میانشان سریانی بود. به جز شاید بعضی از دانشمندان اسکندر داشت 
که خاصه برای مطالعات خود باید آن  که ذکرشان رفت، برای ایشان نیز یونانی زبانی بیگانه بود  آن مرکز 
کـه اینان در منتخبـات و تدوین های  را می آموختنـد. بنابرایـن، کتاب هـای یونانـی یـا تحریرهایـی از آنهـا 
خود در دیرها همچنان مطالعه می کردند و دربارۀ آنها بحث می نمودند به یونانی و سـریانی در دسـترس 
کـه ایـن محافل  بـود، گرچـه نـه در یـک زمـان و نـه در همـه جـا کامـل. در هـر حـال مشـّخص و محـرز اسـت 
مسیحی، و بدین واسطه زبان سریانی، در انتقال معارف یونانی به عربان و عرب زبانان نقش میانجی را 
که اندک  اندک زبان عربی را نیز آموختند و  کسـانی بودند  بر عهده داشـته اند. اعضای این محافل همان 

27. Ullmann (wie Anm. 14) S. 87 ff.; Sezgin (wie Anm. 16), S. 166 f.

28. Ullmann (wie Anm. 14) S. 89 ff.

29. Ebd., S. 91.

30. Ebd., S. 91 f.; Sezgin (wie Anm. 16), S. 208 f.

31. Ullmann (wie Anm. 14), S. 21

32. Ebd., S. 19 f.; Sezgin (wie Anm. 16), S. 203 f.

33. Ullmann (wie Anm. 14), S. 20; Sezgin (wie Anm. 16), S. 204.

34. Sezgin (wie Anm. 16), S. 204.

35. Vgl. Anm. 12.
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معلومات و افکار خود را به عربی منتقل نمودند. بنابراین، بعید است بتوان نویسنده ای یونانی را یافت 
یـِخ ترجمـۀ اثـر یـا آثـار او بـه عربی، زبان سـریانی بی اثر باشـد، و غالبـًا نیز چنان بوده که به واسـطۀ  کـه در تار

گاه به دورۀ پیش از اسام می رسیده، این آثار به عربی می رسیده اند. که  یک سّنت طوالنی، 

بدیـن ترتیـب، تصویـری از ایـن به اصطـاح »ادبیـات ترجمـه ای« یـا آثـار ترجمه شـده بـه عربـی بـه وجـود 
یـادی بـر مـدار سـریانی می چرخـد. نـام مترجمـان مشـهور و مـدارس آنـان،  کـه تـا حـد بسـیار ز آمـده اسـت 
کلمات یونانی، همه مکّرر در مکّرر بر انتقال به واسطۀ سریانی  خصوصیات زبانی، شیوۀ امای نام ها و 
و بـر مرحلـۀ آغازیـن و میانـِی سـریانی، پیـش از ترجمـه بـه عربـی، داللـت دارنـد. الفـاظ دخیـل َارمانـی و 
گـواه دیگـری هسـتند بـر انتشـار  کـه مسـتقل از ترجمه هـای رسـمی بـه عربـی راه یافته انـد خـود  سـریانی نیـز 

عناصر سریانی و مسیحی در جهان عرب.36

که در این تقویت و غناِی فکری  که آیا می توان عنصر دیگری را نیز یافت   با این همه، باید از خود پرسید 
عربان و عرب زبانان مؤثر بوده باشد؟ به نظر من می توان و آن ایران است.

دربـارۀ نقـش زبـان سـریانی و سـریانیان از پیـش از اسـام تـا آخریـن مطالعـات سـریانی زبانان دربـارۀ متـون 
یونانی، مثًا در آثار ابن عبری )1226-1286 میادی(، شواهد مستقیم و غیر مستقیم فراوانی در اختیاِر 
ماسـت همـراه بـا شـمار بسـیار نام هـا و متن هـا. اّما در مورد ایـران، و مقصود من از ایـران در مرتبۀ اول ایراِن 
عصر ساسـانی اسـت، اطاعات ما به نسـبت اندک اسـت. با این حال، ظاهرًا قراین بسـیاری به دسـت 
کـه در مرحلـۀ قدیـم ایـن تحـول، ایـران سرچشـمۀ تأثیـرات اساسـی و فراهم آورنـدۀ موجبـات بسـیار  اسـت 
مهـم بـوده اسـت. روابـط میـان ایـران ساسـانی و شـبه جزیـرۀ عربسـتان سـابقۀ طوالنـی داشـته و از سـالیان 
دراز شـواهد و اسـنادی دارد. ایرانیـان، جـز داد و سـتد و روابـط همسـایگی بـا بعضـی از قبایـل شـمالی 
عـرب، در بعضـی ادوار بخش هایـی از شـبه جزیـره را نیـز در تصرف خود داشـته اند و البد حکومت بسـیار 
کسـری، یعنی خسـرِو  پیشـرفتۀ ساسـانیان مکررًا توجه عرب را به خود جلب می کرده اسـت: شـخصیت 
اول انوشـیروان )حکومـت: 531-579(، و وزیـر پـرآوازه اش، بزرگمهـر، بـرای عرب َمَثل شـده بوده، و الفاظ 
پرشـمار پارسـی در همان صدر اسـام و پیش از آن به عربی راه یافته بوده اسـت.37 حتی در اوایل دوران 
اسـام نیـز قـدرت ایرانیـان شکسـته نشـده بـود و بـه واسـطۀ برتـری خـود در تمـّدن بـر عـرب تأثیـر تـام و تمـام 
کـه عـرب بعـد از فتـح ایـران و در میان آن همه دسـتاوردها که بـه آنان عرضه  داشـتند. می تـوان حـدس زد 
کف آورده باشند؛ سنتی علمی  می شد و به یکباره با آن روبرو شدند، سّنت  علمی قابل توجهی را نیز به 

از اصل یونانی یا یونانی مآبی یا تحت تأثیر آن.

36. Vgl. Siegmund Fraenkel, Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen (Leiden 1886, Nachdruck 1962); Arthur 

Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’ān (Baroda 1938); A. I. Hebbo, Die Fremdwörter in der arabischen Proph-
etenbiographie des Ibn Hischam (gest. 213/834), Phil. Diss. (Heidelberg 1970).

37. Vgl. A. Siddiqi, Studien über die persischen Fremdwörter im klassischen Arabisch (Göttingen 1919).
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اینکه چنین چیزی محتمل است از روایات عربی و روایات متأخر پهلوی قابل استنباط است. در زمان 
دومیـن شـاه ساسـانی، شـاپور اول، در قـرن سـوم میـادی و همچنیـن در زمـان خسـرو انوشـیروان، ایرانیـان 
دانشـمندان یونانـی را بـه کشـور خـود پذیرفتنـد و متون یونانی را به پهلوی )فارسـی میانـه( ترجمه نمودند. 
به عاوه، در ایران، در کل دورۀ ساسانی، یک جماعت بزرِگ مسیحی نسطوری وجود داشت که در آنجا 
یه و مصـر، بـه حفـظ و تعلیـم معـارِف اواخر عهد باسـتان مشـغول  نیـز، ماننـد سـکونتگاه های خـود در سـور
کـه در همـان زمـاِن شـاپور اول بنیان نهاده شـده بود  بودنـد. مرکـز اصلـی ایـن مطالعـات گندیشـاپور بـود38 
و سـّنت آن درسـت تا دِل دوران اسـامی اسـتمرار یافته بود و در اثنای حیات خود مکررًا به واسـطۀ ورود 
کادمی آتن به دست یوستینیان،  نیروهای تازه از خوِد یونان )آمدن سمبلیقیوس به ایران، پس از بستن آ
در سال 531 میادی( و دیگر مدارس سریانِی مسیحی تجدید قوا کرده بود و بر غنای آن افزوده شده بود. 
کنار آن، از ورود عناصر هندی به ایران و آشنایی ایران با علوم هندی نیز شواهد و اسناد مختلف به  در 
دست است. بنابراین، در اینجا بدون تردید یک امکان و استعداد علمی و فکری وجود داشته که عربان 

یخی و ارتباطات جغرافیایی به احتمال بسیار با آن آشنا بوده اند. علی الخصوص به سبب روابط تار

کـه آیـا ایـران در  کـه از خـود بپرسـیم - و بـه دنبـال آثـار و نشـانه های واقعـی آن بگردیـم -  یـم  بنابرایـن مجاز
گر داشته است، تا چه اندازه. انتقال معارف یونانی به عربان سهم داشته است و ا

کنون می خواهم وارِد بعضی جزئیات  که تا حدی با تفصیل یاد شد، ا ی 
ّ
کل پس از این توصیف و تصویر 

کـه در مسـألۀ مرحلـۀ قدیـم اخـذ و اقتبـاس معـارف یونانـی در نـزد عربـان و عرب زبانـان بـرای  خـاص شـوم 
کید کنـم: قراین و  آنهـا بایـد بـه اهمّیتـی قائـل شـد. در ایـن کار می خواهـم علی الخصـوص بـر سـه مقولـه تأ
گاهی هـا، پیـش از ترجمه هـای متـون مشـّخص حکایـت می کنـد؛ نشـانه های  کـه از بعضـی آ نشـانه هایی 
که با زبان پارسی ارتباطی دارند؛ رّد پاها  مستقیم از ترجمه های قدیم تر، علی الخصوص آن ترجمه هایی 
کـه آنهـا نیـز داللـت بـر یـک مرحلـۀ قدیم تـر و احتمااًل ایرانی یـا داللت بر  و آثـاری از مصطلحـات و الفاظـی 

تأثیرات ایرانی می کنند.

یم  گاهی هـای پیشـین هـم از شـواهد متنـی یـاد می کنـم هم از مـوارد دیگر. مثًا به یـاد بیاور در ذیـل مقولـۀ آ
طبیـب مخصـوص حجـاج بـن یوسـف، َتیـاذوق، را در عـراق در اواخـر قرن هفتـم میادی.39 نمونۀ بسـیار 
کـه در سـال 145 هجـری )762 میـادی( در زمـان بنیـان نهـادِن نشسـتگاِه  قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت 
کردنـد و بـرای ایـن مقصـود از سـه منجـم  خلیفـه، بغـداد، در زمـان منصـور بعضـی محاسـبات نجومـی 
کاردانـی شـهره بودنـد: ماشـاءاهّلل یهـودی و نوبخـت و ُعمـر  کـه بـه  کارآزمـوده نظـر خواسـتند، سـه منجمـی 
گزیـر بسـیار خبیر باشـند تا  کـه هـر دو ایرانـی بودنـد.40 اینـان در نظـر و در عمـل بایسـت نا بـن فّرخـان طبـری 

38. Ullmann (wie Anm. 14), S. 22; Sezgin (wie Anm. 16), S. 173.

39. Ullmann (wie Anm. 14), S. 22 f.

40. Vgl. Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, in: Abhandlungen zur Ges-
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بتوانند وظایف الزم را به نحو معقول و درسـت به انجام رسـانند. از ماشـاءاهّلل )Messahalla در آثار التین 
قرون وسطی( و عمر بن فّرخان )که در غرب بعدها به Omar Tiberiadis مشهور شد( نوشته های مستقِل 
بسـیاری نیـز در علـم احـکام نجـوم باقـی مانـده اسـت.41 از کارهـای دیگـر عمـر بـن فّرخـان یکی هم دسـتور 
یخی  بـه تنظیـم ترجمـۀ چهارمقالـۀ بطلمیـوس از یحیـی بـن بطریق و تفسـیر آن بوده اسـت که بـه دالیل تار
بایسـت بعدها، بعد از ماجرای بغداد، به آن دسـت برده باشـد. ترجمۀ عربی کتاب الخمسـۀ دوروتئوس 
کنـون دیوید پینگـری آن را تصحیح و نشـر خواهد  از زبـان پارسـی نیـز از همیـن عمـر بـن فّرخـان اسـت که ا
کـرد.42 مـرگ او را در حـدود سـال 200 هجـری )816 میـادی( می داننـد. در مـورد ماشـاءاهّلل، پینگـری بـه 
کـه او در بعضـی از نوشـته های خـود در احـکام نجـوم، از بعضـی ثوابـت نجومـی  اثبـات رسـانده اسـت43 
یشـه در سـّنت یونانـی نـدارد، بلکه منشـأ ایرانی دارد و در سـّنت ایرانیـان، دیگر منابع  کـه ر کـرده  اسـتفاده 
کاسیِک غیر یونانی و هندی با هم ممزوج شده بوده است. در زمان جانشین منصور، مهدی )حکومت 
775-785 میادی(، تئوفیلوس پسـر توماس )تئوفیل بن توما(، مسـیحی مارونی، رئیس منّجمان دربار 
بـود. از او از جملـه یـک متـن کوتـاه در احـکام نجـوم بـه یونانـی باقـی مانـده اسـت که بعدهـا عرب ها )و به 
واسطۀ آنان در قرون وسطای التینی( آن را هرمسی شمرده اند و خود به یک سنت کهن عصِر یونانی مآبی 
ق دارد.44 این عصر را تا به حال جزء دورۀ اصلی ترجمه ها به شمار نیاورده اند. با این حال، می بینیم 

ّ
تعل

کار بوده هم عمل و البته هم آثار مستقل. که در همان زمان هم شناخت نظری در 

وقتی به دقت به متن ها نظر می کنیم، چه ترجمه ها چه نوشـته های مسـتقِل نویسـندگان عربی نویس، در 
آنها نقل قول هایی از نویسندگان قدیم تر یا اشاراتی به آنان می یابیم و به عاوه غالبًا با اشاراتی به تفاسیر و 
که از آنها تا به امروز ترجمه ای شناخته نیست )مثًا رجوع شود به مواضعی از  ذیل هایی مواجه می شویم 
گرهارد ِاندِرس48 دربارۀ نوشته های فارابی و دیگر  یشاد والتسر45، سهیل افنان46، یوزف فان اس47،  آثار ر
کتاب مجسطی به موجب قراین و نشانه های  متون فلسفی(. من در مطالعات خود دربارۀ سّنت انتقال 

chichte der mathematischen Wissenschaften, X (Leipzig 1900) Nr. 2 und 8; Juan Vernet, in: Revista del Instituto 
de Estudios Islamicos 15 (Madrid 1970), S. 92; ders. in: Accad. Nazion. dei Lincei, Atti dei Convegni 13 (Convegno 

Internazionale 9- 15 Aprile 1969: Oriente e occidentenel medioevo: Filosofia e scienze) (Rom 1971), S. 752 f.; 

Ullmann (wie Anm 15), S. 273.

41. Vgl. Francis J. Carmody, Arabic Astronomical Sciences in Latin Translation (Berkeley and Los Angeles 1956), S. 

23-38 und 38-40.

42. Vgl. Ullmann (wie Anm. 15), S. 280-282.

در سال 1976 در الیپزیک چاپ شده است. م.
43. Edward S. Kennedy and David Pingree, The Astrological History of Māshā’allāh (Cambridge, Mass. 1971).

44. Ullmann (wie Anm. 15), S. 302; Kunitzsch (wie Anm. 25), S. 66 oben.

45. Greek into Arabic. Essays on Islamic Philosophy (Oxford 1962), S. 69 f.

46. Philosopical Terminology in Arabic and Persian (Leiden 1964), S. 18 f. und 47.

 47. مثًا رجوع شود به:
Zeitschr. d. Dtsch. Morgenländ. Ges. 113 (1963), S. 654 f.

رقی 21،صفحات 36، 40 و 141. 48. اثر مذکور در پاو
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کتاب، یعنی الَمَجسـطی )بنا به  که عنوان عربِی معروف  درونی و بیرونِی مختلف به این نتیجه رسـیدم 
حرکت گذاری نسـخه ها(، در محدودۀ ترجمه های سـریانی و عربی سـاخته نشـده اسـت، بلکه به اغلِب 
کـه اصطاحـاِت معـادِل Grad و  یافتـم  یشـه در یـک مرحلـۀ پیشـیِن پهلـوی دارد.49 بـه عـاوه در احتمـال ر
کار مـی رود، حـال آنکـه در  Minute، یعنـی درجـه و دقیقـه، پیوسـته در تحریرهـای مختلـف مجسـطی بـه 
متن یونانی نشانی از آنها نیست و به عبارت بهتر، معادِل دقیق Grad در آن کتاب جزء است.50 عاوه بر 
که آن نیز باید در بیرون سّنت  این، در ستاره شناسی رد پای نامگذاری هایی برای ستارگان آشکار است 

کنار آن، به وجود آمده باشد.51 مجسطی، پیش از آن یا در 

کـه از پایان قرن دوم هجری )هشـتم  یـم بـر سـر بحـث دربـارۀ اشـارات مختصر بـه ترجمه های قدیم تر  اّمـا برو
کـه یحیی بن خالد برمکـی )م. 805 میادی(  یخ دار  میـادی( عقب تـر نمی رونـد. بعضـی ترجمه هـای تار
کتاب مشهور کلیله و دمنه در سال 165 هجری )782/781  آنها را از مترجمان خواسته بوده معروفند: 
کـه یـک تحریـر قدیم تـر بسـیار  یـم  میـادی( از پارسـی بـه دسـت عبـداهّلل بـن هـال اهـوازی52 )اّمـا توجـه دار
مشهورتر از آن نیز وجود دارد از ابن مقّفع، متوّفی به سال 142 هجری / 760 میادی(؛ یک کتاب آموزشی 
یندانیوس اناتولیوس اسـت53 و به نظر سـزگین منسـوب به آپولونیوس  که به نظر اولمان از و کشـاورزی  در 
)بلینـاس(؛54 یـک تحریـر کهـن از اصـول اقلیـدس به دسـت حّجاج بن یوسـف بـن مطر ]در زمـان هارون[ 
کـرده  اسـت؛55 و یـک تحریـِر مجسـطی.56 در کنـار ایـن ترجمه هـای  کـه در زمـان مأمـون در آن تجدیـد نظـر 
که بسیار  گزارش هایی را قرار داد از ترجمۀ عربِی نوشته هایی به زبان دیوانی یونانی یا پارسی  علمی باید 

کهن ترند و آنها را به حدود سال 700 میادی می توان نسبت داد.

یم؛ مثًا سال 38 هجری  یخ های جدید و بسیار قدیم بر می خور حال در منابع فؤاد سزگین به بعضی تار
کـه به  )695 میـادی، یعنـی دو سـال پیـش از آغـاز خافـت امـوی!(، یـک نوشـته از زوسـیموس در کیمیـا 
گفتـۀ سـزگین قدیم تریـن کتـاب ترجمه شـدۀ غیر دینی اسـت، علی االطـاق؛57 ترجمۀ ماسـرجویۀ یهودِی 
کردیـم و قدیم تریـن ترجمـۀ  کـه پیشـتر از او یـاد  کتـاب پزشـکی اهـُرن  القـّس اسـکندرانی،  بصـری از یـک 
که ابن ُجلُجل از زندگی او آورده، عصر  شناخته شده در علم پزشکی است )سزگین به استناد اطاعاتی 

49. Kunitzsch (wie Anm. 23), S. 117-125

50. Ebd., S. 156-160

51. همان، ص58 و مواضع مختلف دیگر.
52. Carl Brockelmann, Geschichte der arabishchen Litteratur, Bd. 1 (Leiden 1943), S. 239 f., Anm. 2.

53. Wie Anm. 15, S. 430 f.

54. Wie Anm. 17, S. 314 ff.

گفته شده. که در آنجا  رقی 23(، ص 16، 65 و مواضعی  کونیچ )پاو 55. قس 
56. همان، ص 18-19.

یسنده همچنین رجوع شود به اولمان، علوم طبیعی و خفیه در اسام، ص 163-160. 57. سزگین، ج 4، ص 19، 74؛ دربارۀ این نو
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زندگی او را به دوران مروان اول اموی )حکومت: 684-685( بر می گرداند(.58

که به قرن اول هجری )یعنی هفتم میادی( می رسیم و ظاهرًا نظریۀ دوم  به این ترتیب، چنین می نماید 
کـه با آن مخالفت کنـم. البته بایـد منتظر بود و  سـزگین تأییـد می شـود. علی العجالـه دلیـل قاطعـی نـدارم 
گاهی ها، بعضی  که نشر این متن ها و تحقیق در شواهد درونی آنها با خود چه می آورد. در پرتو این آ دید 
ق داشـتند اهمّیِت تازه پیـدا می کنند؛ مثًا ترجمه های 

ّ
کـه تا کنون به قلمرو افسـانه تعل روایـات عربـی نیـز 

کـه می گوینـد خالـد بـن یزیـد امـوی )م. 85 هجـری / 704 میادی( دسـتور به  ی و نجومـی  متـون کیمیـاو
گر گمان کنیم که مسألۀ آثار منسوب به خالد به این شکل حل  آنها داده بوده است. البته اشتباه است ا
کنون در  کرد. با این حال، ا شده است؛ در این مورد نیز نخست باید تمامی متون مربوط را یافت و عرضه 
یخ ترجمه  ها می زدیم  ی الاقل چنین می نماید که تخمینی را که تا کنون در مورد تار

ّ
کل درون این ماحظۀ 

کـه ایـن امر در مسـألۀ آثار منسـوب به  و معتبـر می شـمردیم بایـد بـه دورۀ قدیم تـری عقـب ببریـم. پیداسـت 
جابر بن حیان نیز بی اثر نخواهد بود. با این همه، من در اینجا عامدانه وارد مسألۀ جابر نمی شوم.59

بازگردیـم بـه ایـران. همچنانکـه از زمـان مقالـۀ آلفونسـو نالینـو در جشـن نامۀ ادوارد بـراون می دانیـم،60 جـز 
کتـاب  کردیـم، ایـن آثـار از پهلـوی بـه عربـی ترجمـه شـده بـوده اسـت:  کـه پیشـتر ذکـر  کتـاب دوروتئـوس 
تئوکـروس )تنگلوشـا( دربـارۀ ُصـَور درجـاِت فلک )به صورت قطعات بزرگ در کتاب ابومعشـر بلخی پیدا 
کـرده اسـت(،61 کتـاب بزیـدج ِوتیـوس والنس  شـده اسـت و قسـمت هایی از آن را کارل دیـروف تصحیـح 
)والیس( و کتاب آموزشـی در کشـاورزی از کاسـیانوس باسـوس )ورزنامه(. اینکه کتاب الفاحة  النبطّیۀ 
که مدت هاسـت دربارۀ آن بحث اسـت، تا چه قدر بتوان ترجمه از پهلوی دانسـت اخیرًا  ابن وحشـیه را، 
کـه طـرح تحقیقاتـی وسـیع او در ایـن موضوعـات  مـورد بحـث توفیـق فهـد بـوده اسـت62 و بایـد منتظـر بـود 
پیـش بـرود و اولیـن نتایـج آن عرضـه شـود. بـه عـاوه، به تازگی، به واسـطۀ یـک اثر مارتین لـوی63 و تحلیلی 
کـه مانفـرد اولمـان پـس از نشـر کتاب لوی کرده،64 نوشـته ای دربارۀ داروهای مشـابه )َابـدال( از فیثاغورس 
یم به دست آمده و آن نیز پیشتر به پارسی ترجمه شده بوده است.  که اطاع بیشتری دربارۀ او ندار نامی 

58. سزگین، ج 3، ص 6، 166-167، 206-207. دربارۀ این مسأله همچنین رجوع شود به اولمان، پزشکی در اسام، ص 24-23، 
.88

59. در مورد »مسألۀ جابر« رجوع شود به شرح مختصر اخیر اولمان، علوم طبیعی و خفیه در اسام، ص 208-198.
60. Carlos A. Nallino, “Tracce de opera greche giunte agli Arabi per trafila pehlevica,” in: A Volume of Oriental Studies 

Presented to Edward Granville Browne (Cambridge 1922) S. 345-363.

کتاب فرانتس ُبل: 61. ضمیمۀ 6 از 
Franz Boll, Sphaera. Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder (Leipzig 1903), S. 482-

539.

62. Vgl. “Retour à Ibn Wahšiyya”, in: Arabica 16 (1969), S. 83-88.

63. Substitute Drugs in Early Arabic Medicine, in: Veröffentlichungen d. Internat. Gesellschaft f. Geschichte d. Phar-

mazie, N. F., Bd. 37 (Stuttgart 1971).

64. Der Islam 50 (1973), S. 230-248.
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که به زردشت و جاماسب  و در پایان اشاره ای نیز باید به بعضی آثار منحول در علم احکام نجوم بکنیم 
منسوبند. این آثار نیز در واقع جزء معارف یونانی و یونانی مآبند و به واسطۀ ایران انتقال یافته اند )جرالد 
قی 

ّ
تومر و دیوید پینگری مشغول نشر آثار منسوب به زردشتند(. در آنچه اولمان جمع آورده و به ایران تعل

دارد یـک کتـاب سـنگ های )کتـاب االحجـار( پهلـوی نیز هسـت که در نویسـندگان مسـلمان مؤثر افتاده 
کیمیا منسوب به جاماسپ و ُاسطاِنس و مانی؛66 در علم احکام نجوم،  بوده است؛65 نیز آثار منحول در 
گذشت، نوشته ای نیز به بزرگمهر منسوب است67 و  که ذکرشان  جز آثار منسوب به زردشت و جاماسپ 
نوشته ای به اندرزغر بن زادان فّرخ؛68 از جملۀ آثار مربوط به سحر و مانند آن می توان کتاب کیناس دربارۀ 
گر خواسته باشیم تنها برجسته ترین آثار  نیرنجات69 و کتاب طلسمات تئوکروس )تنگلوشا(70 را نام برد، ا
که آیا در  م نیست 

ّ
که برای او مسل کرده باشیم. در علم جغرافیا، ارنست هونیگمان می گوید  م را ذکر 

ّ
مسل

کنار آثار جغرافیایی سریانی، می توان به وساطت آثار پارسی نیز قائل شد یا خیر.71

حال می رسیم به مسائل لغوی و می خواهیم ببینیم چه قراین و نشانه هایی از یک دورۀ قدیم تِر شناخت 
معـارف یونانـی، علی الخصـوص عناصـر ایرانـی، بـه دسـت می آیـد. در اینجـا مخصوصـًا بایـد از لغاتی در 
کلمات و اصطاحات فراوانی در زبان عربی دارد(، نام  که  کالبدشناسی  حیطۀ داروشناسی )به خاف 
کـه در آنها  گیاهـان و سـنگ ها و معدنی هـا و مـواد شـیمیایی و اصطاحـات علـم احـکام نجـوم یـاد کنیـم 

یادی وارد شده است. کلمات پارسی ز

و  لغـات  را دربـارۀ  متـون، ماحظـات خـود  نویسـندگان، در ضمـن تحقیقـات خـود دربـارۀ  از  تـن  چنـد 
کـس مایرهـوف در سـال 1926 مثال هایـی آورده از رسـاالت  اصطاحـات آن متن هـا را نیـز آورده انـد. ما
کرده  کوچک تر بوده، و آنها را با هم مقایسـه  که سـی سـال از او  چشم پزشـکی یحیی بن ماسـویه و حنین، 
کـرده، اّمـا یحیی، در یـک دورۀ قدیم تـر، تعبیرات  اسـت.72 حنیـن اصطاحـات مناسـب عربـی را اختیـار 
گواهی بر یک مرحلۀ زبانِی قدیم تر  کرده است و این را بی تردید باید  سریانی و فارسی را به خط عربی نقل 
کلمـات نامعمـول در سـّر الخلیقـۀ  کهـن و  گاهـی بـه اختـاف میـان اصطاحـات  شـمرد. مانفـرد اولمـان 
کـه بـا دیگـر  گرنـه پیـش از آن( و اصطاحـات نوتـر در نوشـتۀ جابـر،  منسـوب بـه بلینـاس )از زمـان مأمـون، ا
اصطاحـات متـداول آن دوره مطابقـت می کنـد، توجـه داده اسـت.73 بـه مشـاهدات خـود در مجسـطی، 

65. Ullmann (wie Anm. 15) S. 102-104

66. Ebd., S. 183-186.

67. Ebd., S. 297; vgl. Ebd., S. 294 f.

68. Ebd., S. 297 f.

69. Ebd., S. 367.

70. Ebd., S. 368.

71. Die sieben Klimata die ΠΟΛΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ (Heidelberg 1929), S. 112.

72. Isis 8 (1926), S. 712.

73. Wie Anm. 15, S. 171 f.
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کتـاب، نـام مؤلـف آن، اصطاحـات درجـه و دقیقـه و بعضـی نام هـای سـتارگان پیشـتر اشـاره ای  در نـام 
کرد. ترجمۀ دو رسـالۀ هرمسـی در احکام نجوم به نام های کتاب عرض  کردم و در سـطور بعد نیز خواهم 
مفتاح الّنجوم و کتاب طول مفتاح الّنجوم متعلق به دورۀ بسیار قدیم تری است، یعنی سال 125 هجری 
کهـن آنهـا را متذکـر شـده اسـت.74 جالـِب توجـه نـام شـماری از  )743 میـادی( و اولمـان اصطاحـات 
کـه در عنـوان یـا عنـوان فرعـی آنهـا، مفهوم کتـاب نه با الفـاِظ متداوِل کتاب یـا مقاله، بلکه  کتاب هاسـت 
کـه در اصـل فقـط در مـورد  کـه یـک لفـظ دخیـِل قدیـم حبشـی اسـت  بـه لفـظ مصحـف بیـان شـده اسـت 
ی و  کیمیـاو کار می رفتـه اسـت؛75 چنیـن اسـت عنـوان چنـد رسـالۀ هرمسـی  »کتـاب مقـّدس«، قـرآن، بـه 
یخ کهن ترجمـۀ آن )38 هجـری / 659  کـه دربـارۀ تار دیگـر آثـار منحـول، مثـل اثـر منسـوب بـه زوسـیموس 
کشـاورزِی مـوّرخ بـه سـال 179 هجـری  کتـاب آموزشـی دربـارۀ  کـردم، و ترجمـۀ  میـادی( پیشـتر اشـاره ای 
یندانیوس آناتولیوس یا منسـوب به بلیناس. برای رسـالۀ هرمسـی در احکام نجوم نیز  )795 میادی( از و
کلمات و اصطاحات آن است به  که در  کردم، من به واسطۀ خصوصیتی  که پیشتر دربارۀ آن صحبت 

یک مرحلۀ میانی پارسی قائلم.

یدس( در تحریر اصلی آن از اصطفان  یدس )دیوسقور گیاهان و داروهای کتاب الحشائش دیوسکور نام 
بن باسیل و حنین بی اندازه آموزنده است. حتی تصحیح سزار دوبلر و الیاس تِرس76 نیز بسیار ناقص و 
که به چه اندازه نام های پارسـی در آن هسـت.  یافت  غیر قابل اعتماد اسـت،77 اّما الاقل از آن می توان در
kar- کتفا می کنم که اولمان یافته اسـت. در ترجمه، لغت یونانی  مـن بـه دو مثـال، ولـی دو مثـال خـوب، ا

کرده اند و در توضیح آن  damōmon را ترجمه نکرده اند و تنها آن را به خط عربی به صورت قرداُموُمن نقل 

ـی یونانی که برای خواننـدۀ عربی زبان 
ّ
افزوده انـد: »ایـن همـان قردمانـا اسـت«، یعنـی در کنـار صورِت به کل

که در عربی آشنا بوده است، حال آنکه آن نیز خود اصل یونانی  کلمه ای آمده  نامفهوم بوده، در توضیح 
کلمۀ  کلمۀ نخست در یک دورۀ قدیم تر به وام ستانده شده است )اولمان برای این  دارد، ولی به خاف 
دوم به اصل سـریانی قائل اسـت، من بیشـتر مایل به پارسـی هسـتم( و از پیش یک شـکل آشـنا پیدا کرده 
کلمۀ یونانی sagapēnón را مترجم به  کلمۀ دوم بی تردید اصل پارسی دارد نه سریانی:  بوده است.78 اّما 
کرده است. سکبینج پیداست  کرده، و به سکبینج شرح  سغافینون برگردانده، یعنی به خط عربی نقل 
کـه یـک لغـت پارسـی اسـت، اّمـا خـود نیز دخیل از یونانی اسـت. آنچـه در اینجا بـا آن مواجهیم فقط نفوذ 
که  گیاهان و مواد پارسـی در زبان عربی نیسـت، بلکه به این نیز باید توجه داشـته باشـیم  یاد نام  بسـیار ز

74. Ebd., S. 290.

یخ پزشکی و مراجع او: 75. مقایسه شود با مقالۀ مانفرد اولمان در مجلۀ تار
Medizinhistorisches Journal 8 (1973), S. 61, Anm. 14.

76. La ‘Materia medica’ de Dioscórides, Transmisión Medieval y Renacentista. Vol. II (Arab. Text und Einleitung) 

(Tetuan y Barcelona 1952-1957).

کتاب پزشکی در اسام، ص 259، یادداشت 1. 77. نظر اولمان نیز چنین است در 
78. همان، ص 259.
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این نام های پارسی خود ممکن است الفاظ بیگانۀ یونانی باشند.

کـی اسـتعمال داشـته اند و چـه انـدازه معـروف بوده انـد از اینجـا قابـل  اینکـه ایـن اصطاحـات علمـی از 
کار رفتـه  کسـیر در یـک شـعر اخطـل )م. 90 هجـری / 708 میـادی( بـه  کـه فی المثـل ا تشـخیص اسـت 
اسـت79 و شـاعران قدیمـی ماننـد حّسـاِن ثابـت، شـاعر پیامبـر )م. 54 هجری / 674 میـادی(، تمیم بن 
ُابـّی بـن ُمقبـل و ُرؤبـه )م. 145 هجـری / 762 میـادی( تریـاق را می شـناخته اند.80 در مـورد تریـاق نیـز مـن 

که در ادامه خواهم آورد. که اصل پارسی داشته، به شرحی  حدس می زنم 

کـه آیـا در بعضـی کلمـات خصوصّیـات  کنـون می خواهـم دایـرۀ بحـث را قـدری محدودتـر کنـم و ببینیـم  ا
مشّخصی هست که بر اصِل پارسی آنها داللت کند )علی العجاله خصوصیاتی را که از قبل می شناسیم 
کلمات دخیل از پارسـی، مثًا در همین سـکبینج سـابق الذکر(. یکی از  ـج« در  یم، مانند »ـَ کنار می گذار
ایـن خصوصیـات نقـل حـرف θ یونانـی بـه دال در معـادل عربـی اسـت. معـادل معمول θ یونانـی در عربی 
گاه به »ت« نیز نقل شـده،   θ ،در زبان یونانِی آن عصر مطابق اسـت. عاوه بر آن θ که با تلفظ »ث« اسـت 
گرفتن الفاظ از طریِق سریانی. اّما دال معمول نیست. مانفرد اولمان به تازگی به کمک  بخصوص در وام 
کـه ذکـر آن در  کتـاِب َابـدال )داروهـای مشـابه(  کـه نویسـندۀ آن  ورنـر زوندرمـان توانسـته اسـت نشـان دهـد 
سـطور قبـل گذشـت، یعنـی بدیغـوَرس، در نـام کسـی نیسـت جز فیثاغـورس )پیداسـت که نـام داروها نیز 
کـه به گفتـۀ زوندرمان، جزء  در آن کتـاب عمدتـًا پارسـی اسـت(.81 ایـن نـام از آن حیـث غیـر عادی اسـت 
 pāδi بـه واسـطۀ اشـتقاق عامیانـه و قیـاس بـا کلمـات متعدد ساخته شـده با )pytha-( اول نـام فیثاغـورس
کـرده اسـت و بدیـن واسـطه θ  یونانـی در آن بـدل به دال  یـا paδi )از اصـل pāti یـا pati( صـورت ایرانـی پیـدا 
کنار تریاق( از riakónēθ یا riaké antidotosēθ و اسفند  یاق )در  شده است. دو مثال دیگر از این دست: در
کنـار اسـفنط( از apsinθion. در ایـن کلمـات، θ در مجـاورت r و n بـدل بـه دال شـده اسـت. دو مثـال  )در 
گـذرا فراهم  کـه زمانـی تئـودور نولدکـه به شـکل  دیگـر از شـمار الفـاظ دخیـل یونانـی در زبـان فارسـی اسـت 
یـاق و تریـاق بـه یـک نکتـۀ دیگـر نیز  کنـد از yákinθos.82 در مـورد در آورده اسـت، یعنـی مـورد از myrtos و یا
گر وامگیری به واسـطۀ پارسـی نیز نباشـد، در هر  کوتاه کلمه اسـت. حتی ا باید توجه داشـت و آن مصوت 
کلمات یونانی به خط سـریانی و عربی، حرف eta( ē( در  حال بسـیار قدیم اسـت. در شـیوۀ معموِل نقل 
کتابت، بایسـت »یاء« شـود. تخفیف این یاء نشـان از یک  کلمۀ riakónēθ بنا بر قاعدۀ معمول، الاقل در 
سـیر تحـول طوالنی تـر دارد، خـواه در پارسـی خـواه بعـد از ورود آن بـه عربـی. در صـورت اخیـر، بعـد از وارد 

79. Sezgin (wie Anm. 17), S. 22.

80. Ullmann (wie Anm. 14), S. 321, Anm. 2.

81. Manfred Ullmann, “Die Schrift des Badīġūras über die Ersatzdrogen”, in: Der Islam 50 (1973), S. 230-248, 

Speziell S. 234 f.

82. “Griechische und aramäische Fremdwörter im Persischen”, in: Persische Studien II (SB Wiener Akademie d. Wiss., 

Philos.-hist. Classe, Bd. 126 [Wien 1892] Abh. XII), S. 43 und 44.
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شدن لغت به عربی، در یک مرحلۀ قدیم، با قواعد صرفی عربی سازگار شده و خاصیت بیگانه بودنش 
کسـنوکراتس نقـل می کنیـم.83  کتـاب احجـار  پوشـیده شـده اسـت. نمونـۀ آخـر را از مقالـۀ اولمـان دربـارۀ 
کتاب نام تئوفراسـتوس )ثاوفراسـطس( به این صورت ها آمده اسـت: ُدرواسـُطُرس، ُدواوسـطوس،  در این 

کار بوده است. دورواسُطس. در اینجا نیز ظاهرًا وساطت زبان پهلوی در 

نقـل مصـّوت o یونانـی بـه ā نیـز بـه نظـر مـن مرتبط با همین موارد می رسـد. البته در نقـل کلمات یونانی به 
سـریانی نیـز نظیـر ایـن رایـج اسـت، اّمـا بعضـی از ایـن کلمـات ممکـن اسـت به واسـطۀ یـک مرحلـۀ میانِی 
کنـار ارسـطوطالیس که شـکل معمول اسـت(،  اضافـی بـه عربـی رسـیده باشـد، ماننـد ارسـطاطالیس )در 
کیدی« کلمات سـریانی  َبلینـاس )آپولونیـوس(، یـا قردمانـا کـه در سـطور قبلی ذکر کردیم )ā در »حالت تأ
کـه از سـریانی وارد فارسـی شـده گاه بـر جـا مانـده گاه حذف شـده اسـت(،  بـه گفتـۀ نولدکـه84 در کلماتـی 
کـرد، اّمـا در آینده الزم اسـت که در هر  و احتمـااًل نامـوس )nómos(. مسـأله را نمی تـوان فی المجلـس حـل 
کنون بر شـمردیم ظاهرًا به یک مرحلۀ قدیم تِر پیش از  که تا  کلماتی  حال به آن توجه خاص شـود. بعضی 
یخی، دورۀ انتشار آنها تا دورۀ ساسانیان عقب  ق دارند و بدین ترتیب الاقل به لحاظ تار

ّ
عصر ترجمه تعل

کـه ارسـطاطالیس )با دو ā( در شـاهنامه نیز که اساسـش یـک منبع قدیم تر  مـی رود. گویـا تصـادف نیسـت 
یم  گـروه بیاور پارسـی اسـت بـه همیـن صـورت ضبط اسـت.85 شـاید نام بطلمیـوس را نیز بایـد جزء همین 
کـه پیشـتر گفتیـم(. امـای تقریبـًا بـدون مصـّوِت عربـی بسـیار یـادآور  کتـاب او، مجسـطی،  )همـراه بـا نـام 
کـه مصّوت هـای آن را محققـان امـروزی بـه نحـو مصنوعـی بـه آن افزوده انـد،  کلمـه اسـت  صـورت پهلـوی 
یعنـی ptlmyws (ptalamayus در نوشـتۀ منوچهـر، موبـد زردشـتی، در حـدود سـال 880 میـادی، بـه نقـل 
یـخ  الحکمـاء ابـن قفطـی، بـه جـای بطلمیـوس صورت  از بیلـی(،86 حـال آنکـه در دیگـر متن هـا، ماننـد تار

ه و آوانویسی آن.
ّ
کوتاه با حروف عل ُبطاماؤس آمده است87 با مصّوت های روشن، نقل مصّوت های 

کـه امری اسـت معـروف، چیزی اسـت متفاوت. در  پسـیلون یونانـی )y( بـه صـورت »یـو« در عربـی،  نقـل او
اینجا به ظن قوی اساسًا تأثیر سریانی در کار است و نه چیز دیگر. بعضی مثال های آن: اصطاح معروف 
فلسـفی هیولـی )hyle(، اشـیوف )oisypos(، کماَذریـوس )kamaidrys(88 و یواِقنتـون )yákinthon(. سـه 

83.  Medizinhistorisches Journal 8 (1973), S. 65; ebd. 7 (1972), S. 59 unten f.

84. Wie Anm. 83, S. 35.
85. Vgl. Fritz Wolff, Glossar zu Firdosis Schahname (Berlin 1935), S. 53 b s. vv. Arsitātālis und Arsitālīs.
86. H. W. Baily, Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books (Oxford 1943), S. 80; Kunitzsch (wie Anm. 23), 

S. 125.

تـکاچ، ص 117،  ارسـطو، چـاپ  بوطیقـای  از  نیـز جلـد دوم  ُبطولومـاُؤس؛  الفهرسـت، ص 239:  یخ الحکمـاء، ص 355؛  تار  .87 
یادداشت11 ، سطر 5.

کلمۀ رجوع شود به: 88. دربارۀ این 
Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache, Bd.1 (Wiesbaden 1970), S. 576 a 37.
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کرده ام.89 یدس یادداشت  کلمۀ آخر را از کتاب الحشائش دیوسکور

اّمـا در مـورد دمـِش آغـاز بعضـی کلمـات یونانی تردید هسـت که منشـأ امای دوگانه کجاسـت. می دانیم 
که لغات یونانی در ترجمه های عصر اصلِی ترجمه مطابق با تلفظ آنها در همان عصر به خط عربی نقل 
کلمات نیز همزه جانشـیِن  شـده اند، یعنی بر اثر از بین رفتن دمش در اصل یونانی، در معادل عربی این 
دمـش شـده اسـت. h در سـریانی غالبـًا اسـتعمال دارد، ولـی ایـن h همیشـه معادل دمِش کلمـات یونانی 
نیسـت و در مـوارد متعـدد بـه جـای اپسـیلون )e( یونانـی و دیگر مصّوت های نزدیک بـه آن و ندرتًا به جای 
کنـار نقِل دمش یونانی به صـورت همزه در عربی،  کار رفتـه اسـت. بـا این حال، در  مصوت هـای دیگـر بـه 
کلیـوس(، هرمـس، هیولی و  کـه بـه »هـاء« نوشـته شـده اند: هرَقـل )هرا چنـد نـام مشـهور و کلمـه نیـز هسـت 
ی صـورت جمـع به شـیوۀ اشـتقاق معکوس سـاخته  کـه از رو هراطیقـی )hairetikos، و مفـرِد آن ُهرطوقـی، 
گر  یدس نیـز مـن چهار کلمۀ دیگـر با هاء آغازین یافتـه ام.90 ا شـده اسـت(. در کتـاب الحشـائش دیوسـکور
یـِخ ترجمـۀ یـک متن معّین بایـد دربارۀ آن  یـم، چـون در درون تار ایـن چهـار کلمـۀ اخیرالذکـر را کنـار بگذار
یافت، از شواهد دیگر نتیجه ای به دست می آید که مانند است به نتیجه ای  ت آن را در

ّ
کرد و عل تحقیق 

کـه هرقـل و هرمـس قدیم تـر از ترجمه هـای  کـه از نقـل o یونانـی بـه ā عربـی گرفتیـم: الاقـل چنیـن می نمایـد 
ق دارند.

ّ
که دورۀ تأثیر ایرانی بوده، تعل عصر اصلی ترجمه اند و به دورۀ قدیم تر، 

جریـان آراء و نظریـات محققـان دربـارۀ تأثیـر یونـان و روم بـر فرهنـگ عربـی و اسـامی بـه راه افتـاده اسـت و 
کـه می تـوان آن را حـوزۀ سـنتی خوانـد، یعنـی علـوم  کنـون دیگـر آثـار و رد پاهـای آن را صرفـًا در حوزه هایـی  ا
کـه قرن هـا ِملـک طلـق عربـان تلقـی می شـده،  طبیعـی و فلسـفه، دنبـال نمی کننـد. حّتـی در حوزه هایـی 
که از آنها می توان به تأثیرات  کام و اصول ایشـان، جزئیاتی هسـت  یعنی فقه  اللغه و علم لغت ایشـان و 
یلد را دربارۀ  گر نگوییم موجبات و مبادی بیگانه، پی برد. به یاد می آورم بررسـی های اشـتفان و بیگانه، ا
العیـن خلیـل بـن احمـد )کـه شـیوۀ تبویـب آن بـر اسـاس مخـارج حـروف در واقـع انموذجی هنـدی دارد نه 
کـه هانـس دایبـر میـان کتاب هـای لغـِت خـاص و موضوعـی بـا نظایـر آنهـا از  یونانی مـآب(،91 مقایسـاتی را 
ِگتیه93 را دربارۀ همانندی  کـرده اسـت،92 یافته های ابراهیم مدکـور و پس از او هلموت  عصـر یونانی مآبـی 
کام به اسـم و فعل و حرف در نزد قدیم تریِن نحویان عرب )که همان خلیل بن احمد اخیرالذکر  تقسـیم 
ت یـوزف فـان اس را دربـارۀ منشـأ مفهـوم کام )از کام بـه معنـای سـخن بـه 

ّ
باشـد( و در نـزد ارسـطو، تأمـا
الهیات(،94 و مانند اینها را.

رقی 77. 89. قس پاو
.)hippopotamos( هوفوبطامس ،)hyblaion( هیبلیون ،)hygra( هغرا ،)hypokistis( 90. الحبوقسطیداس

91. Stefan Wild, Das Kitāb al-‘Ain und die arabische Lexikographie (Wiesbaden 1965).

92. Hans Daiber, Die arabische Übersetzung der Placita Philosophorum, Phil. Diss. (Saarbrücken 1963), S. 79 ff.

93. Helmut Gätje, “Die Gliederung der sprachlichen Zeichen nach al-Fārābī”, in: Der Islam 47 (1971), S. 1-24.

94. Josef van Ess, Die Erkenntnislehre des ‘Aḍudaddīn al-Īcī (Wiesbaden 1966) S. 56-59.



آینۀ پژوهش  187
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

مقــــــــــــــــــاله
82دربارۀ مرحلۀ هدیم  اهتباس معارف یونانی در بین عربان و عربی نویسان

که سزگین و اولمان جمع آورده اند بتوان اوایِل اخذ و اقتباس  گر در آینده به کمک منابع بسیار مفصلی  ا
یابی  معـارف بیگانـه در نـزد عربـان و عربی زبانـان را بهتـر و علی الخصـوص بـا دّقـت بیشـتر در جزئیـات ارز
ـی از فرهنـگ عربـی و 

ّ
کل کـه چنیـن فرض هایـی بـدل بـه واقـع شـوند و تصویـر  گاه ممکـن اسـت  کـرد، آن 

گرفتن آن از طریق این واسطه چیزی بیش از تغییر بی اهمّیت و ناچیز در نظر آید. اسامی و شکل 

و یـک کلمـۀ دیگـر دربـارۀ تأثیـر ایران در مرحلۀ قدیم اخذ و اقتباس معارف یونانی در بین عرب. امیدوارم 
کـه سـبب سـوء تفاهـم نشـود. آثـار قدیم تـر پهلـوی که با موضوعـات حاضر ارتبـاط دارند و بـه احتمال قوی 
آثار جدیدتر از دوران خسرو انوشیروان البد در زمان فتوحات عرب تقریبًا از میان رفته است یا در جریان 
یجی ایران و اسـامی شـدن آن کشـور نابود شـده اسـت. اندک متون معروفی را که از پارسـی به  تسـخیر تدر
عربی ترجمه شده اند باید در حکم استثنائات آورد. با این همه، در ذهن و زبان درس خواندگان و شاید 
عامـۀ مـردم هنـوز بسـیاری از ایـن افـکار و موضوعـات و نام هـا و اصطاحـات بـه عمـر خـود ادامـه مـی داده 
کـه علی الخصـوص جذبـه اش را از شـهرتی  کنده شـده و در عیـن حـال پرجذبـه،  اسـت. ایـن سـرمایۀ پرا
کـه در زمان  کـه ایرانیـان در بیـن عربـان بـه دانایـی و حکمـت یافتـه بودنـد، بلـی این سـرمایه بود  می گرفـت 
ی ها را برانگیخت، عاقه ها را باعث شد، آمادگی برای پذیرفتن علوم یونانی  فتوحات اسامی کنجکاو
را موجـب گردیـد و در نهایـت زمینـه را بـرای آن نهضـت بـزرگ و چندجانبـۀ ترجمه و اخـذ و اقتباس آماده 
کن ها« یعنی عربان، حامان حکمت ارجمندتر،  کرد. مانند این بعدها در غرب تکرار شد؛ در آنجا »سارا

در عین حال مرموزتر، بودند و موج ترجمه را در اسپانیا و سیسیل آنان به راه انداختند.


