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ساداترین شیوة وض لغات جدید در برابر لغات بیگانن باشد ،آن اسف نن لغتی در زبان مبد،
را با توجن بن اشتقاق (ریشة) آن بن لغتی ترجمن نههد نن مشتس از ریشنای هممعهدا در زبدان
مقصد باشد ،یا آنکن نلمن را بن اجیای سازندااش تجیین نههد و بدنجدای آن اجدیا معدادلی
هممعها در زبان مقصد ررار دههد ،یا لفظی را بن اولین معهای آن در زبان مقصد ترجمن نههدد
و سپس این معادل را در دیگر معانی یا بعضی معانی ،و ازجملدن معدانی اصدطالحی ،لفدظ
اصلی بن نار برند .نموننهای بسیار آشهای این شیوة لغفسازی در فارسی رااآهن اسدف در
ترجمة  chemin de ferفرانسن و سی زمیهی در ترجمة  pomme de terreفرانسن.
سابقة ترجمن های ررضی ،اعم از لفظی و نحوی ،در زبان ما بن ردیم ترین اسهاد زبان
فارسی ،یعهی نتیبن های هخامهشیان ،می رسد .بعضی عباراتِ رالبی این نتیبن ها بن واسطن
یا بی واسطن ترجمنگوننای از بعضی عبارات نتیبنهای اندی اسف و نحو نوشدتنهدای
عیالمی آن عصر نیی تحف تأ یر نحو فارسی باستان اسف و ممکن اسف عکس آن نیی تا
حد اندنی صادق باشد (نن آنکن هر تحولی در فارسی باستان را ازروی ناآگاهی بن تدأ یر
زبان عیالمی مهسو

نهیم) و این درمورد زبان آرامی آن عصدر نیدی صدادق اسدف .امدا

شواهد بیشتر از دورة ساسانی بن دسف میآید ندن عصدر مبدادالت علمدی و فرههگدی،
ازجملن بنواسطة ترجمة آ ار علمی و فلسفی ،بودا اسف .این نوشتن اختصداص دارد بدن
8

نموننهای مختصری از ترجمنهای ررضیِ لغوی در این عصر.
آنچن معلور اسف این اسف نن ترجمن از زبانهای دیگر ناگییر با خود اصدطالحاتی
میآورد نن نقل لفظ بن لفظ اجیای نلمات مرنّ یا نقل مبتهی بر اشتقاقِ (ریشنشهاسی)
اصطالحاتِ زبان مبد ،اسف .در زبانهای پهلوی و پهلدوی اشدکانی و سدغدی و دیگدر
زبانهای معروف بن زبانهای ایرانی میانن نیی میتوان شواهد بسیاری از این ترجمنها و
از این نوع وض لغف یافف ،امّا سخن ما در ایهجا بر سر زبدان پهلدوی اسدف (پهلدویِ
اصطالحاً زردشتی ،نن پهلویِ مانوی یا فارسی میانة مانوی) و آن نیی تهها محددود اسدف
بن چهد لغف یونانی نن بن واسطن یا بی واسطن بن پهلوی ترجمة ررضی شدااندد .شدمار

 .8در ررن چهارر و پهجم هجری نیی ،باآنکن توصی دریس و جدامعی از یبقدنبهددی اندواع لغدات و اصدطالحات
وض شدا در دسف نیسف ،این شیوا احتماالً شیوة غال بودا اسف .برای آنکن تصوری از این شیوة وض لغف در
فارسی ردیم در ذهن آید ← ،معین  8993متیهی  8911صادری .8931
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این لغات بسیار بی از این اسف و ما بنعهوان مقدمة بح در زبانِ فارسدی 8،خدود را
محدود بن اندنی از این لغدات مدینهدیم .پدی تدر مخصوصداً مرحدور ابوالقاسدمی در
نتا های تاریخ زبان فارسی (چاپ اول )8939 ،و واژگان زبان فارسدی دری (چداپ اول،
 ،)8913مرحور تفضلی در تاریخ ادبیات ایدران پدی از اسدالر (چداپ اول ،)8931 ،ژالدن
آموزگار بنصورتی تلویحی در نقل بعضی فصول نتا شن و گمانی وزار نن بنتفاریس
چاپ شدا و حسن رضایی باغبیدی در مروری نلی نن در مقالة «واژاگییهدی در عصدر
ساسانی» نردا (رضایی باغبیدی  )8933و از بین محققان غربی ،مخصوصاً هارولد بیلی در
نتا مهم مسائل زردشتی در نتا های ررن نهم میالدی ،رابرت زیهر در نتدا زروان،
ژان پیر دُمهاش ازجملن در حواشی نتا شن و گمانی وزار از برخدی از ترجمدنهدای
ررضی در رساالت و نتا های پهلوی یاد نردااند یا دربارة آنهدا بحد نمدودااندد .در
نوشتنهای محققان دیگر ،مانهد مرحور مهصور شکی (ازجملدن در مددخلهدایی ندن در
دانشهامة ایرانیکا نوشتن) ،فیلیپ ژیهیو و شائول شاند ،نیی میتوان بنیور پرانهدا مطالبی
در این موضوع یافف و بن این فهرسف نار محققان دیگر را هم میتوان اضافن نرد نن بن
بعضی از آنها و نوشتنهای ایشان بنیور خاص اشارا مینهدیم ،بدیآنکدن بخدواهیم ایدن
فهرسف را یوالنی نهیم.
از میان نوشتنهایی نن بن فارسی اسف یا بن فارسی ترجمن شدا اسف ،دربدارة زمیهدة
1
بح  ،ازجملن زمیهة تاریخی آن ،میتوان رجوع نرد بن:
افهان ،سهیل محسن ( ،)8913پیدای اصطالحات فلسفی در عربی و فارسی ،ترجمة
محمّد فیروزنوهی ،تهران ،حکمف [ترجمنای نسبتاً خو  ،ولی گاهی نادریس].
گوتاس ،دیمیتری ( ،)8918تفکر یونانی ،فرههگ عربی ،ترجمدة محمّدسدعید حهدایی
ناشانی ،تهران ،مرنی نشر دانشگاهی [و دو ترجمة دیگر از آن ندن از هدر سدن بایدد بدا
احتیا استفادا نرد].

« .8بنعهوان مقدمة بح » بن این معها نیسف نن محققان ایرانی یا فارسینویس از این مطل غافدل بدودااندد .جدی
نارهایی نن در سطور بعد خواهد آمد ،مخصوصاً باید از سهیل افهان یاد نرد نن در چهد نوشتة خود بن تحقیدس در
این موضوع دسف زدا اسف و فرههگ فلسفی او بهترین مهب برای تحقیقات بعدی در ایدن زمیهدن اسدف ،گرچدن
جیئیات آن نیاز بن اصالح دارد .ممکن اسف محققان دیگر ایرانی نیی در این موضوع تحقیقات جدی نردا باشدهد
نن بهدا از نوشتنهای ایشان بیخبر باشم.
 .1این نوشتن ها ،جی یکی ،غیر از آن چییی اسف نن در بخ مهاب آمدا اسف و چون در این مقالن از آنها چییی
نقل نشدا ،مشخصات آنها بنصورت نامل میآید.
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از میان مقاالت تازاتر محققان غربی ،میتوان بن مقالة زیر و مراجد آن ،مخصوصداً
نوشتنهای آنتونیو پانایهو و مراج متعدد آنها رجوع نرد (مقالة زیر خود مطل

مفید یدا

تازاای ندارد و مروری اسف نلی و ازروی تفهن بر بعضی تأ یرات فلسفن و علم یونانی
در ایران ساسانی ،ولی مراج آن بسیار خو
این جهف اسف):

اسف و ذنر آن در ایهجا نیی مخصوصداً از

8

, D. (2016), “Greek echos in Pahlavi literature. A preliminary survey of
calques and foreign terms”, Linguarum Varietas 5, pp. 13-23.

همچهین میتوان رجوع نرد بن این مقالن نن یرحدی اسدف اولیدن و خدار و گرفتدار
ردری تطویل ناالزر و بعضی اشتباهات نوچن در ترجمة عبارات پهلدوی ،امدا حداوی
بعضی ایالعات و مهاب مفید:
, G. (2018) “The Pahlavi Literature of the 9th Century and Greek
Philosophy,” Iran and Caucasus 22, pp. 8-37.

مقالة زیر آگاهانن مروری اسف مختصر امدا مفیدد بدر مراحدل ترجمدن از یوندانی ،و
مخصوصاً ازجهف شواهدی نن مؤید ین مرحلة واسطة ایرانی در انتقال علور یونانی بن
عربیاند شایستة توجن اسف:
, P. (1975), “Über das Frühstadium der arabischen Aneignung antiken
Gutes,” Saeculum 26, pp. 268-82.

نتا

مهطس پولس ایراندی ،بدن تصدحیح و ترجمدن و تعلیقدات رهدار اشدن ،حداوی

ایالعات بسیار سودمهد اسف .اِشکال معادلهای پهلویِ اصطالحات مهطقدی و فلسدفی
نن در حاشیة ترجمن آمدا این اسف نن این معادلها همیشن اصدطالح نیسدتهد و گداهی
معلور نیسف در چن متونی بن نار رفتدناندد نویسدهدا در بعضدی مواضد ظداهراً فقدط
خواستن اسف نن بن معادل لفظیِ فالن تعبیر یونانی یا سریانی در پهلوی توجن دهدد ،ندن
معادل اصطالحی آن تعبیرات .در بن دسف دادن معادلهای اصطالحی نیی گاا سهوهایی

 .8این مقالن بعد از تحریر اولِ این نوشتن بن دسف نویسهدا رسید .ایالع از این مقالن و چهد مقالة جدید دیگر را
نویسهدا مدیون دوسف فاضل ،آرای یوس سعادت ،اسف نن جی تهیة بعضی مهاب از نتابخاننهای اروپا،
نسخنای از مقالة حاضر را نیی خواند و راههماییهای سودمهد نرد.
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بن فارسی نیی ترجمن شدا ،اما این ترجمدن بدن فارسدی سدرا

اسف و استفادا از آن آسان نیسف .جی آن ،در ترجمن نیی اغالیی ،نن اند  ،هسدف ندن
محققان را ملیر بن رجوع بن اصل انگلیسی مینههد (← بخ

مهاب ):

8

اشن ،رهار ( ،)8931پاول پارسی :گویایی ارسدطو ،ترجمدة بیرگمهدر لقمدان ،تهدران،
شورآفرین.
درمورد بعضی اصطالحات پیشکی بن تعلیقات این نتا

نیی میتوان رجوع نرد:

, F. W. )1980), Die Medizin des Zādsparam, Berlin.

دربارة بعضی اصطالحات ابن مقف و اختالف آن با دیگر محققان و تدأ یر احتمدالی
آن در پسیهیان او ،علیالخصوص نِهدی ،بن بخ

سور مقالة زیر باید رجوع نرد:

, F. W. (1972), “Some Observation on Al-Farabi and Logical
Tradition”, in Islamic Philosophy and Classical Tradition. Festschrift
Richard Walzer , Oxford, Cassirer, pp. 517-546.

نیی بن این مقالن دربارة اصطالحات دسدتوری (نویسدهدا بعضدی اشدتباهات مصدحّح
مهطس ابن مقف را نیی تذنر دادا اسف):
, G. (1981), “La logique d’Ibn al-Muqaffaс et les origines de la
grammaire arabe,” Arabica 28/2, pp. 242-250.

 1اشاره به بعضی ترجمههای قرضی از زبانهای غیر از یونانی
پی

از ورود بن بح

اصلی دربارة ترجمة ررضیِ بعضی اصطالحات علمدی و فلسدفی

یونانی بن پهلوی ،بن چهد نمونن از این ترجمنهای ررضیِ لغوی در متون دیگر اشداراای
مینهیم .در متون مانویِ نوشتنشدا بن پهلوی ساسانی و اشکانی ،غیر از نار ایدیدان ،ندن
شددمار بسددیاری از آنهددا ترجمددن از اص دلِ مفقددود سددریانی بددودا

(1979

)،

اصطالحات دیگری نیی هسف نن حاصل ترجمن از همدان زبدان اسدف .ازجملدن نلمدة
سریانی  mēmrāرا ،نن خود در بعضی معانی ترجمة  logosیونانی اسدف ،بدن  gōwišnو

 .8نسخة اصلی این نتا

نیی بعد از تحریر اول این نوشتن بن دسف نویسهدا رسید.
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 saxwanترجمن و از آن معهای «رسالن» یا «فصل و گفتار» یا «وعظ و تعلیم» و مانهد آنها
را ارادا نددرداانددد

) در همددین متددون  frazandān ī drōdīو

(1984

drōd-

 ،zādagānنن معهای آن در لفظ «فرزندان صلح» یا «فرزندانِ سالر» و مقصود از آن امّف
مانوی اسف ( ،zādagānبن همین معها ،ظاهراً نوتااشدة آن اسدف) ،ترجمدنای اسدف از
 banyā šlāmāدر سریانی و این را ازجملن از روی عین همین اصطالح در متون مهددایی
میتوان دریافف

(1963: 467

-

 )cf.در متدون پهلدوی زردشدتی نیدی بدن

ههگار نقل اوستا ،نلمات و ترنیبات پرشماری را ترجمة ررضی نردااند و بعضی از این
ترجمنهای ررضی حاصل اشتباا مترجمان در تشخیص اجدیای نلمدات اوسدتایی بدودا
اسددف از آن جملددن اسددف hamē-rawišnīh :در ترجمددة ( yavaētāt-جدداودانگی)،

rāst-

( kunišnراسدفندده ) در ترجمددة ( hu-zīndagīh, arš-šyaoƟna-خددو زندددگانی) در
ترجمة ( duš-saxwan, haoząƟwa-بدسخن) در ترجمة  duš.saŋha-و جی ایهها.

 1نمونههایی از ترجمۀ قرضی از یونانی در متون پهلوی زردشتی
سخن اصلی را از بعضی اصطالحات پیشکی آغاز مینهیم .در بعضی نتا های موجودِ
دانشهامنگونة پهلوی از روای یبیعیة ماسکن و جاذبن و هاضمن و دافعن یاد شدا اسدف و
از ایهجا معلور میشود نن در نوشتنهای مستقل نن موضوعشان علم پیشدکی بدودا نیدی
این نلمات ناربرد داشتن اسف .معادل آنچن در عربی روا میگویهد در پهلوی  zōrبدودا
(برابر با زور فارسی) و این هر دو ترجمة  dynamisیونانی اسف (رس افهان .)131 :8911
روای یبیعیة چهارگانة مذنور ،نن زیر روة غاذین ررار میگیرند ،بن تعری

8

سید اسماعیل

جرجانی در ذخیرة خوارزمشاهی از این ررارند:
و چهار روت اندر زیر روّت غاذین اسف ...و این چهار روّت یکی روّت نِشدهدا اسدف
یعهی جاذبن ،و دور روّت ماسکن یعهی روّتی نن غذا را نگاا دارد ،و سدیم ردوّت مغیّدرا

اسف و هاضمن نیی گویهد ...و چهارر روّت دافعن یعهی روّتی ندن فیوندیهدا را از تدن

بیرون نهد ...جاذبن آنچن بابفِ او باشد از غذا بن خویشتن نشدد و ماسدکن آن را نگداا

 dynamis .8بن ( nērōgنیرو) هم ترجمن شدا اسف ،pad nērōg .نن در دیهکرد و شن و گمانی وزار آمدا و
معادل بالقوة عربی اسف ،ترجمنای اسف از  en dynameiیونانی (در التین.)in potentia :
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دارد ،چهدانکن مغیّرا او را بگرداند و دافعن فیونی را از اندارها بیرون نهد (دان پژوا و
افشار .)911 :8/8913

نار این روا ازجملن در فصل هشدتم (بهدد  )18نتدا شدن و گمدانی وزار بدنصدورت
 zōr ī āhanžā, gīrā, guhārā, spōžāآمدا اسف .ایهها صورتهدای لهجدنای هسدتهد از اصدل
پهلددوی  spōzāg ،gugārāg/ guwārāg ،gīrāg ،āhanjāgو گدداهی در بعضددی نوشددتنهددای
ناصرخسرو و افضل الدین ناشانی نیدی مانهدد آنهدا بدن ندار رفتدن اسدف ،ازجملدن «زور
آههجیدن»« ،روّت ستانهدا»« ،زور گوارش»« ،ردوّت افکهددنی» و «ردوّت دورنههددا» (←
افهان  .)118-131 :8911چهاننن ژان دمهاش گفتدن (1945: 104

بنترتید

) ،ایدن چهدار ردوا

معدادلاندد بدا  alloiōtikē ، kathektikē ،elktikēو  apokritikēدر ید

 elktikosبنمعهای جاذ
← 1954-72/1: 497

و نشهدا اسف از 1996: 534( elkō

-

جالیهوسدی.

 cf.برای اشتقاق آن،

) kathektikos .بنمعهای نگهدارندا و توانا در حفظ چییی اسدف و

 k. dynamisبنمعهای ردوة نگهدارنددا (1996: 851

-

) از  kathexisبدنمعهدای نگدن

داشتن alloiotike .مشتس اسف از  alloiosبنمعهی تغییر دادن و عوض نردن و همراا dynamis

در نید جالیهوس ( )ibid: 70بنمعهای روة هاضمن یا مغیّرا بن نار رفتن اسف (تعبیر «ردوة مغیّدرا»
در عربددی و فارسددی از ایهجاسددف) .معهددی اصددلی گددواردن فارسددی (در پهلددوی gugārdan/

 )guwārdanنیی تغییر دادن بودا از اصل  ،*vi-karنن در سهسکریف هم بن همین معهدای تغییدر
دادن بن نار رفتن اسف ،apokritikos .نن همراا با  dynamisبنمعهای روة دافعن (در پهلوی «زور
سپوزاگ» معهای اصلی سپوختن هم دف نردن بودا اسف) بن ندار رفتدن ،دراصدل بدنمعهدای

جدانههدا و ترشحنههدا بودا اسف .جالیهوس دربدارة ایدن ردوای یبیعیدن در نتدا االمیجدة
( )peri kraseonخود بح

نردا بودا اسف .این همان نتابی اسف نن حهین بن اسحس از آن با

عهوان «نتابن فی المیاج» یاد نردا و گفتن اسف نن جالیهوس آن را در سن مقالن نوشتن اسدف و
نیی گفتن نن بعد از سرجس من آن را بن سریانی ترجمن نردر و بعد از آن نتا را برای اسحس
بن سلیمان بن عربی هم نقل نردر (حهین ،رسالن حهین بن اسحس… ،ش  81دربارة نارهای این نتدا
و ترجمن و مهقوالت از آن1970: 39 ← ،

) .معادلهای سریانی این اصدطالحات نیدی در

نوشتنهای ابن عبری آمدا اسف نن آن نیی ترجمنهای ررضی اسف ،امّا بنواسدطة نوشدتنهدای
فالسفة مسلمان (1937: 240

;1945: 104

→) .احتمال میتدوان داد ندن
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این اصطالحات پهلوی حاصل ترجمة مستقیم از یونانی باشهد ،گرچن احتمال ترجمة بنواسطن
از نوشتنهای نهنتر سریانی نیی مهتفی نیسف.
بقرایی بیرون آمدا ،عقیدا بن اخال اربعن اسف

دیگر مفهور پیشکی ،نن آن از ی

نن بن پهلوی بن آن « ،āmēzišnānآمییشها» 8،میگویهد ،یعهی امیجن (جمد مدیاج) ندن
خود ترجمنای اسف بنواسدطة سدریانی (' )mzwgیدا بدی واسدطة آن از  mixisیوندانی.
 cahār āmēzišnānبنمعهدای «امیجدة اربعدن» اسدف ،و آن همدان دمدوی و صدفراوی و
1

سوداوی و بلغمی بودن اسف نن حاصل آمیختن نیفیاتِ اسطقسات اسف (دربدارة چهدد

شاهد از ناربرد آن← ،
این مفهور آمیختن نیفیات اسطقسات با هم را ،با مالحظاتی ندن در ندالر زردشدتی
).

1971: 88-89

دربارة عقیم بودن سردی و خشکی و نسبف آن بن اهریمن هسف ،با لفظ  ristagو جم
آن  ristagānنیی بیان نردااند ،از ریشة  riƟ-بنمعهای
علیالخصوص1975 ← ،

«آمیختن» (دربدارة  āmēzišnو ristag

) .اما خود این اسطقسات یا ارنان را در پهلدوی

zahagān

میگویهد و آن معادل اسف با  stoicheiaدر یونانی نن در عربی جی اسطقسات و ارندان،
بن آن عهاصر و امّهات و مواد و اسطوخیا گفتناند (← افهان :)113 :8911
zahagān hast āb zamīg ud ātaxš ud wād.

یا
3

cihār zahagą … hast āß u ātaš u gil u vāt.

 stoicheiaجم  stoicheionاسف و آن خود از  stoichosو این لفظ اخیدر ،ندن دراصدل
بنمعهای ردی

و مرتبن و گار اسف ،ارتبایی با زادن نددارد ( zahagānپهلدوی از ریشدة

زادن اسف) .ظاهراً چون  zahagمعهای «جهین» دارد ،مجازاً آن را بر عهاصدر چهارگاندن،
نن سازندة اشیا هسدتهد ،ایدالق ندردااندد .بهدابراین ،بدنخدالف ( āmezišnānامیجدن)،
( zahagānعهاصر) اینیور مینماید نن ترجمة ررضی نیسف و رابدل مقایسدن اسدف بدا
( mādagمادا ،مادّا ،ماین در التین )materia :در ترجمة  .hyleبنعبدارتدیگدر ،مدادا را
 .8اسم مصدر شیهی (در پهلوی پسوند آن  -išnاسف) هم بر فعل داللف مینهد هم بر حاصل فعل amēzišn .در
پهلوی بنمعهای اسم مصدر هم بن نار رفتن اسف برابر با  krasisدر یونانی و میاج در عربی.
 .1بلغم دخیل از یونانی در پهلوی و فارسی اسف از اصل .plegma
« .9عهاصر عبارت اسف از آ و آت و گل و باد» .متن دور بن پازند اسف .هر دو نقل از بیلی ()11 :8338
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«مادر» و عهاصر را «زادگان» خواندااند (مقایسن شود با ر،ی شکی نن خود البتن مایل بن اشتقاق
دیگری برای  mādagاسف1975: 56 :

پی

از آنکن از بح

).

دربارة لغات پیشکی خارج شویم ،از روای روحانی نفس هدم

بناشارا یاد مینهیم .عالوابر لغدف  zōrندن ترجمدنای اسدف از  dynamisیوندانی و در
سطور ربل دربارة آن مطالبی آمد ،لغف دیگری نیی در پهلوی هسف نن آن نیدی بدن یدن
معها بر روای نفس داللف مینهد و آن ( abzārابیار) اسف .جی روای یبیعینای ندن ذندر
آنها گذشف ،ویر و هوش و خرد (یعهی خیال و حافظن و مفکّرا) و مانهد ایهها و اعضا و
جوارح بدن نیی در شمار «ابیارهای روان» هستهد و «روان» معادل نفس اسف («جان» نیی

گاهی معادل نفس بن نار رفتن اسف) .این ابیار همان اسدف ندن بدن عربدی بدن آن آلدف
میگویهد و ترجمنای اسف از  organonیونانی و چهاننن گذشف ،روای نفس نیی جدیء

ابیارها یا آلفهای نفساند نن در دیهکرد

(1971: 103

 )بن دو دستة ظاهری یدا

«تهی» و بایهی یا «جانی» تقسیم شدااند.jānīg ud tanīg abzār :

یکی از این «ابیارها» یا «زورها» وخ

یا واخ

( )waxš/wāxšاسف نن معها و وظیفدة

آن در بعضی عبارات بندرستی معلور نیسف .ین معهای نلّی آن روح یا موجدود غیرمدادی
اسف .در متون مانویِ پهلوی روحالقدس را بن  wāxš ī yōždahrترجمن نردااند نن ترجمدة

’ rwḥ’ d qdwšاسف .این را میتوان با  vaxš ī yazatدر فصل سییدهم شن و گمدانی وزار
( )3/89مقایسن نرد ،بن ههگار ترجمة عبارت «روحِ خدا» در آغاز سِفر تکوین (ردس ترجمدة

روح در همان نتا  ،81/83 ،بن  ،vaxš .)vaxšغیر از آنکن ترجمة روح یا گاا معادل و مدرادف
میهو اسف ،یعهی عهوانی نلّی نن هر چیی غیرمادی ،چن روحانیاتِ مفارق از جهان مادا چدن
روای بایهی نفس ،ذیل آن میگهجد 8،گاا معادل  logosیونانی و ’ mltسریانی و مسیحی هم

هسف .ازجملن شواهد آن یکی

 v’xšدر متون سغدی مانوی اسف نن برابر اسف با saxwan

در متون پهلویِ مانوی در ترجمة  logosو دیگری ( waxšwarوخشور) اسف بنمعهای پیامبر
نن آن نیی احتماالً حاصل ترجمن اسف .میدانیم نن  logosدر نید فیلون اسکهدرانی و بعضی

 ،و ازجملن مقایسن شود با  vaxšīgبنمعهای روحانی ،در برابر tanigerdīg
 .8دربارة شواهد, 1931 ← ،
بنمعهای جسمانی ،در بهدهشن ( )81/31و ( yazdānīg wāxšارواح اییدی ،ارواح ییبن) در برابر dēwīg wāxš

(ارواح دیوی ،ارواح خبیثن) ،نقل از بیلی (.)883-881 :8338
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حکمای مسیحی بنمعهای صادر اول یا «نلمن ،نلمة خداوند» بن نار رفتن اسف و میدانیم نن
خرد نیی گاهی در متون پهلوی بن همین معها استعمال داشتن و مقصدود از میهدوی خدرد در
رسالنای پهلوی بن همین نار همین مفهور اسف .امّا ازآنجانن ارتضای نظار هدوی اسدف ،در

بعضی رساالت و متون نالمی زردشتی ،در برابر خرد ( ،)xradنن بن آن گاا لوگدوس خیدر
( )weh wāxšگفتناند ،بن لوگوس شرّی هم رائل شدااند ( )wattarīh wāxšو آن َورَن اسدف
نن در متون زردشتی ضد دین و ضد خرد و مهشأ و اصل دان دروغ و ناراسدف توصدی
شدا اسف .بنعبارتدیگر ،لوگوس در معهایی دیگر (غیر از معهای روح) نیی در متون پهلوی
بن  waxšیا  wāxšترجمن شدا و آن عقل اول یا صادر اول اسف .م هدذا ،در متدون نالمدی
زردشتی گاا برای اهریمن هم بن صادر اولی رائل شدااندد .چدون در لفدظ  waxšیدا wāxš

چهین معهایی نبودا اسف ،باید آن را حاصل ترجمة ررضی بن شمار آوریم .بنعبدارتدیگدر،
لوگوس ،نن در لفظ بنمعهای «نلمن» اسف و در بین علمای مسیحی معهای روح گرفتن بودا،
در پهلوی بن لفظی ترجمن شدا نن خود دراصل معهای «نلمن» داشتن و برا ر ترجمن بعضدی
معانی دیگر لوگوس را هم بن خود گرفتن اسف.

8

ین مفهور دیگر ،نن بیارتبا با مفاهیم سابسالذنر نیسدف ،مفهدور  ēwēnagاسدف .در
بهدهشن گفتن شدا 1نن وجود مردمان از تن و جدان (یعهدی جدان حیدوانی) و روان (یعهدی
نفس) و  ēwēnagو فروهر اسف ēwēnag .در لفظ معهای «آییهدن» و «صدورت» دارد و گداا
مترادفِ  dēsagو  ،kirbیعهی صورت و تن ،یا در معهایی نیدین بن این دو لفظ بن نار رفتدن
اسف .در متن آمدا اسف نن  ēwēnagنیومرث (و بنتب او نوع بشر) در خورشید (یا بها بدر
ین عبارت دیگر پی

خداوند) اسف (چهاننن  ēwēnagجانوران در ماا و  ēwēnagگیاهان

و زمین در ستارگان اسف) و در رستاخیی این  ēwēnagبن تن آدمیان بازمیگردد .بیلی (:8338

 )33تا حدی حس دارد نن میگوید این مفاهیم یکسرا مفاهیم اسطوراای اسف و  ēwēnagدر
این عبارات ،بنخالف آنچن در بعضی متنهای دیگر زردشتی آمدا ،با مفهدور  eidosیوندانی
 .دربارة  wāxšبنمعهای صادر اول،

 .8بنجهف شواهد و بح ِ مفصلتر1931; 1971: 66, 118-119 ← ،
.
← 1955: 174-175, 194, 205
;1971: 88, 92-97
 .1بنجهف متنهای مورد استهاد در این بهد ← ،بن آ ار بیلی و زیهر ( 1955:
 )79, 136, 146, 362, 323نن  ēwēnagرا جی  ،formبن ( typical formبیلی) و ( prototypeزیهر) نیی ترجمن

نردااند .مترجم فارسی بهدهشن نلمن را بن «آییهن» نقل نردا و ین جا در شرح خود آن را معادل «شکل» دانستن
اسف و پیداسف نن معادل مهاسبی اختیار نکردا اسف.
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(← ادامة بح ) ارتبایی ندارد ،ولی درعینحال ،ēwēnag ،برخالف مفاهیم دیگر ،یعهی تن و
جان و روان و فروهر ،در متون اوستایی سابقن ندارد و مفهدومی نوظهدور در متدون پهلدوی
اسف .ظاهراً در ایهجا نیی ( ēwēnagیعهی «صورت») ترجمنای اسف از  eidosیونانی ،امّا ندن
بنمعهای ارسطویی آن ،بلکن بنمعهایی نیدین بن معهای افالیونی آن ،یعهی مثال یا صدورت،
نن البتن با برخی تصورات و مفاهیم اوستایی آمیختن اسف.

8

1

امّا معهای مشهورتر  ēwēnagنوع اسف .در بهدهشن و گییداهدای زادسدپرر (فصدل
سور) بن ههگار برشمردن انواع جانوران و گیاهان نلمة  ēwēnagرا بن نار بردااند و این،
چهاننن محققانی مانهد بیلی و زیهر توجن نردااند ،ترجمنای اسدف از  eidosارسدطویی.
 ،eidosنن در لفظ بنمعهای «صورت» اسف و ین معهای دیگر آن «ندوع» اسدف ،مشدتس
اسف از  ideinبنمعهای «دیدن» (همریشن با  vid-بنمعهدای «یدافتن» در ههددی باسدتان و
ایرانی باستان دربارة اشتقاق آن← ،
 ،ēwēnagنن از ریشة  dī-بنمعهای دیدن (همریشن با دیدن فارسی رس آییهن نن صورت
1945–1972/1: 450

) و بهابراین ،ترجمة آن بدن

فارسی این نلمة پهلوی اسف) اسف ،از مقولة ترجمة ررضدی اسدف (ردس  speciesدر
التیهی نن ترجمة  ediosاسف ،از  specioبنمعهدای دیددن) .ابدن مقفد در مهطدس خدود
(تصحیح دان پژوا ،ص  ،3بهد  )88بن ههگار نقل مفاهیم جهس و نوع بنجدای نلمدة اخیدر
نلمة صورة را بن نار بردا («و الجهس نل اسم یجم اسماء مختلفةالصور نقدول القائدل:

الدّوا  ...و الصورة نل اسم یق علی اسماء متباینةاالشخاص ...نقول القائل :الهاس،)»...
و چون ابن مقفّ احتماالً یونانی و سریانی نمیدانستن ،مهب او ،مانهد مهاب ترجمدنهدای
دیگر او ،پهلوی بودا اسف و این ،جی آنکن بعضی اصدطالحات دیگدر او نیدی تأییددش

مینهد (← ادامة بح ) ،از آنجا معلور مدیشدود ندن ابدن مقفّد مختصدری از العبدارة و
راییغوریاس و آنالوییقای ارسطو و ایسداغوجی فرفوریدوس را بدن ردول ابدن نددیم از
فارسی (= پهلوی) بن عربی ترجمن نردا بودا اسف و این را نیی میداندیم ندن در زمدان

 .8بعضی مترجمان آ ار یونانی بن عربی  eidosو  ideaافالیونی را بن صورت و صُوَر ترجمن نردااندد (← افهدان
.)133 ،819 :8911
 .1دربارة تصور نهن از همجوهری نور و جان و نطفن ،نن در داستان نیومرث و رفتن نطفدة او بدن خورشدید نیدی
.
آشکار اسف ،و نموننهای متعدد آن در نید اروار مختل 1971 ← ،
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ساسانیان نتا هایی از مهطس ارسطو بن پهلوی ترجمن شدا بودا اسف 8.بهابراین ،ترجمة

 eidosبن صورة عربی نیی از مقولة ترجمة ررضی اسف (معادل یا ین معادلِ (؟) صورت
در برابر مادا نیی در پهلوی  dēsagاسدف ،آن نیدی در برابدر  eidosیوندانی .ایدن ترجمدن

بنخالف  ēwēnagررضی نیسف).
 .8ابن مقفّ را مؤلفان ردیم ،مانهد راضی صاعد اندلسی و ابن ندیم و جاحظ و خوارزمیِ نات  ،مترجم از فارسی بن
عربی ،و همچهین مترجم ارسطو یا مهطس او شمردااند .دربارة مباح مذنور در فوق و نتا مهطس ابن مقفّ و دالیل و
رراین بر ایهکن ترجمة او از پهلوی بن عربی بودا ،ازجملن ← ،دان پژوا  :8918شصف و دو د هفتاد و ش مجتبایی
) ،در ایهکن این
 911 :]8913[ 8931زریا خویی  .131 :8931محققان غربی ،در درجة اول پاول نراوس (1933
ترجمن از فارسی بودا یا نن یا از ابن مقف بودا یا از پسر او بعضی تردیدها نردااند .ایهجا جای بح دربارة آرای این
محققان بالهسبن پرشمار ،نن بعد از تصحیح دان پژوا غالبشان پدر را صاح نتا دانستناند ،نیسف (← داوری متعادل
) بن ر،ی نراوس مایلتر اسف
) .از میان محققان جدیدتر ،یوزف فان اس (1992/2: 27
هرمانس2018 :
و میگوید نن هیچ نامعقول نیسف نن نار پسر بنسب ناشهاختگی نهار رفتن باشد و نار پدر جای آن را گرفتن باشد .بن
نظر نویسهدة حاضر ،باآنکن سن نسخن از نتا مهطس او نار «محمد بن عبداهلل بن مقفّ » دارند ،تصحیح دان پژوا بن
«ابیمحمد عبداهلل بن مقفّ » درسف اسف (نهیة ابن مقفّ «ابومحمد» بودا) و برای ترریمة نسخنها درربال شواهد راضی
صاعد و جی او از مؤلفان ردیم نباید وزنی رائل شد .تردید نراوس دربارة ایهکن اصالً نتابی از نتا های مهطس ارسطو بن
) و جی او و اخیراً اشن ،دیگر وجهی
پهلوی ترجمن شدا بودا امروز ،بعد از تحقیقات محققانی مانهد گوتاس (1983
ندارد .انهون بن شواهد و رراین گذشتن ین خبر دیگر را نیی باید افیود و آن رولی اسف از حمیة اصفهانی نن دوسف
محقس فاضل ،آرای پژمان فیروزبخ  ،یافتن و ازروی لط در اختیار بهدا نهادا تا در ایهجا نقل شود .حمیة اصفهانی در
نتا االمثال (ص  )311-333از گفتة مارسفهد بن مهر نامی ،نن ظاهراً ناشهاختن اسف ،نقل نردا نن چون این مارسفهد
از ترجمة (ظاهراً تفسیر بنمعهای «ترجمن» بن نار رفتن و این نظایر دیگر هم دارد) نتا های سنگانة مهسو بن ارسطو در
مهطس ،یعهی باری ارمیهیاس ،آنالوییقای اول و مقوالت ،فراغف یافف ،خبر آن را بن انوشیروان رساند و او دا حکیمی را
نن بن تفسیر (ظاهراً ترجمن بنمعهای «تفسیر» بن نار رفتن و این نظایر دیگر هم دارد) آن برخاستن بودند خواسف و از
ایشان دربارة ارج این نتا ها پرسید و هرین چییی گفتهد و آنگاا خسرو خود گفف نن ین چیی را نگفتید و آن ایهکن
هر صهاعتی را ابیاری اسف نن آن صهاعف از او بینیاز نیسف و ابیار این صهاعفِ زبان نیی این نتا اسف الی آخر ،نن
تعری آشهای مهطس اسف .از ایهجا شاید بتوان بن این پرس نههن نن پولس ایرانی مهطس خود را بن پهلوی نوشتن بودا یا
بن سریانی از جهف دیگری نیی پاسخ داد .اگر این نتا همان مهطس پولس باشد و ترجمة مستقل از سن نتا مهطس
ارسطو ،رایج در میان علمای سریانی ،نباشد ،شاید بتوان گفف نن پولس رسالة خود را بن سریانی نوشتن بودا و این
مارسفهد آن را بن پهلوی ترجمن نردا بودا اسف .اما در این صورت اشکالی پی میآید و آن ایهکن ترجمة مجدد رسالة
پولس بن سریانی (نسخة موجود مهطس پولس بن سریانی اسف) در این حال گویا بیوجن اسف .ازآنجهف از ترجمة
مجدد سخن گفتیم نن در نسخة موجود سریانی مهطس پولس ،در آغاز رسالة باری ارمیهیاس صریحاً گفتن شدا نن این
رسالن دراصل بن پارسی بودا و بن سریانی ترجمن شدا اسف و بن ظن روی همین را باید درمورد اجیای دیگر مهطس او
هم صادق دانسف .بهابراین ،محتمل اسف نن این مارسفهد ،اگر شخصی دیگر و صاح ترجمنای مستقل نباشد ،نار
ایرانی پولس بعد از گرویدن او بن دین زردشتی ،نن بعضی مهاب متذنر آن شدااند ،باشد .عبارت حمیا چهین اسف« :ذنر
مارسفهد بن مهر ،نّن لمّا فرغ من تفسیر الکت الثالثة المنسوبة الی ارسطایالیس فی المهطس ،رف خبرها الی نسری بن
رباذ انوشروان ،فعهدها دعا الحکماء الذین ررّروها و تولّوا ترجمتها و نانوا عشرة ،فقال لهم، :خبرونا عن المقدار الذی
ورعف بن من رلوبکم لهسبُرَ بن مبلغ ر،یکم بما عهدنا فیها» .از روی اصطالحات ،نن نراوس و زریا و بعضی محققان
دیگر فهرستی از آنها فراهم نردااند (ازجملن ژرار تروپو نن اصطالحات دستوری را اجماالً بررسی نردا) ،تا حدی
میتوان مهشأ فارسی مهطس ابن مقف را ا بات نرد ،ولی آن مجال دیگری مییلبد.
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از دیگر اصطالحات فلسفی نن ازیریس ترجمة آ ار ارسطو بن پهلوی راا یافتن  bawišnو
 wināhišnیا  wišobišnاسدف ،بدنترتید

معدادل  genesisو  ،fthoraیعهدی ندون و فسداد.

( wināhišnهمریشن با گهاا فارسدی) بدنمعهدای ندابودی اسدف و  wišōbišnنیدی بدنمعهدای
اضمحالل و آشفتن ( اضمحالل را بعضی مترجمان عربی بنجای فساد بن نار بردااندد ←
افهان  )183 :8911و  fthoraنیی بنمعهای نابودی و آشفتن و فساد اسف .بهابراین ،ترجمة آن بن
دو لفظ مذنور دریس اسف ،ولی دریقاً ترجمة ررضی نیسف genesis .نیی بنمعهای بدن وجدود
آمدن و متولد شدن اسف و دروار با زادن فارسی همریشن اسف .بااینحدال ،ایدن لفدظ از
ریشنای اسف نن معهای «شدن» نیی در آن هسف (معادل با  becomingیا  coming-to-beدر
انگلیسی و  devenireدر فرانسن

← 1954-1972/1: 307

) و بهدابراین ،ترجمدة آن بدن

( bawišnاسم مصدر از بودن) ،نن معهای آن نیی دراصل «شدن» و انیاً «بودن» اسف ،ترجمة
ررضدی اسدف (نیدی1939: 24, 30 ← ،

;1955: 33

;1971: 88

)،

چهاننن نَون عربی نیی ترجمة ررضی اسف.
ازجملة مواض استعمال دو نلمدة  bawišnو  wināhišnعبدارتی از دیهکدرد چهدارر
اسف نن مکرّر مورد بح

محققان بودا اسف ،و آن این اسف نن شاپور ساسانی دستور

داد نن نتا هایی را دربارة پیشکی و نجور و زمان و مکدان و بعضدی علدور و مفداهیم
دیگر بن پهلوی ترجمن نههد .ازجملة این علور در آن فهرسف  gōwāgīhاسف بنمعهدای
مهطس در ترجمة  ،logikēچهاننن نایس را در پهلوی  gōwāgمیگفتناند (بعضی محققان بر

این نظرند و همین نیی درسف اسف .درمورد ر،ی دیگر← ،
بد نیسف همینجا یادآوری نهیم نن  -logiaو  ،-logosنن در ترنیبات یونانی بن نار میرفتدن
1971: 83-84

).

و امروز بن «شهاسی» و «شهاس» ترجمن میشود ،در پهلوی نیی گاا بن همین صورت نقدل شددا
یا اصطالحاتی با آن سداختن شددا اسدف،

مانهدد wardīšn-šnās ،ruwān-šnās ،cihr-šnāsīh

( .)→ ibid: 86در همین عبارت مورد بحد  ،نجدور بدن  star-gōwišnīhترجمدن شددا ندن
ترجمددنای اسددف ررضددی از  astrologiaیونددانی

(1982: 32, n. 14

.)cf.

اخترشماری ،اخترماری ،ستاراشمری و الفاظ مشابن در فارسی و پهلوی (axtar-mārīh, star-

 )ušmārīh, star-hangārīhنیی احتماالً ترجمة ررضی از  astronomiaیونانیاند ،بن ایدن معهدا
نن  ،nomiaنن جیء دور این نلمن اسف و مشتس اسف از ( nomosنداموس ،راعددا ،نظدم و
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ترتی ) ،در پهلوی گاا بن ( rāyēnīdarīhیعهی تدبیر یا ترتی ) و گداا بدن نلمداتی مشدتس از
ریشة  (h)mar-ترجمن شدا ،نن جی معهای «شمردن» ،معهای تحقیس و بح

و فحص هم در

مشتقات آن هسف (تحقیس در این نلمات و مواض استعمال آنهدا مجدال دیگدری مدیخواهدد نیدی،
← مقالة پانایهو نن این نلمات را ترجمة ررضی نمیداند1993: 426 :

).

از دیگر اصطالحات فلسفی ترجمن شدا خودِ لفظ  philosophiaاسف ندن بدن

xrad-

 ،dōšagīhیعهی «دوستی خرد» ،ترجمة ررضی شدا اسف ،و اگدر از روی ،dānāgīh-dōst
احتماالً بنمعهدای «فیلسدوف» ،داوری نهدیم ،بدن  ،dānāgīh-dōstīhلفظداً یعهدی «دوسدتیِ
دانایی» ،نیی ترجمن شدا بودا و آن نیی ترجمة ررضدی اسدف (ازجملدن ← ،تاوادیدا :8911
1971: 86 899

;1982: 15

;2016: 21, 31

) 8.شاید یادآوری این

نکتن هم بیجا نباشد نن این لفظ  xrad-dōšagīhرا میتوان با لفظ  xrad-kāmagīhمقایسن
نرد نن در ترجمة  xratu-cinah-در وندیداد ( ،)31/3بنمعهدای «خواسدتار حکمدف» یدا
«خواستار خرد» ،بن نار رفتن اسف و آنچن در متن «پسر دان خواا» آمدا و مورد اسدتهاد
این محققان اسف ممکن اسف با توجن بن این لفظ اوستایی و الفاظ یدا عبدارات مفقدود
اوستایی نوشتن شدا باشد و بهابراین ،سابقنای ردیمتر داشتن باشد.
نمونة دیگر اصطالح  wimandاسف بنمعهای «حدد» مهطقدی خصوصداً و «تعرید »
عموماً ،در ترجمة  horismosندن خدود مانهدد  wimandپهلدوی و حدد عربدی دراصدل
بنمعهای مرز اسف ،مشتس از

( horosدربارة اشتقاق آن1954-1972/2: 425-26 ← ،

دیگر  ،wuzurg-menišnīhیعهی بیرگ مهشی و علو یب  ،در ترجمة
اسف

)1978: 223

.(cf.

).

megalopsychia

1

نمونة دیگر ،نن بن آن نیی چهد نفر توجن دادااند (ازجملن ← ،رضدایی بداغبیددی :8933
1971: 86 833

)  zamīg-paymānīhاسف ،لفظاً بنمعهای «زمینپیمایی و مسداحی»،

در ترجمة  ،geometriaنن در عربی ههدسن گفتناند و آن ،چهاننن مشدهور اسدف ،خدود
 .8در فارسی هم دانا گاا بنمعهای فیلسوف اسف مثالً مقایسن شود با این دو عبارت از ترجمة حی بن یقظان
ابنسیها (نربن « :)91 ،1 :]8998[ 8913و داناان این فرشتن را عقل فعال نار نردند ...و شاید بودن نن آن نن او را
بن زبان شریعف جبرئیل علینالسالر خوانهد این عقل فعال اسف» «داناآن آن ماین را و آن جیو را هیولی خوانهد».
 .1ضد آن ،نن بن نظر شاند  ōbastag-menišnīhاسف و بها بر ادعا ترجمن اسف از  ،mikropsychiaگویا اصالً
وجود ندارد .آنچن در متن مورد استهاد شاند آمدا  ōbastagīhاسف و  ōbastag-menišnīhرا شاند خود ساختن
اسف (تذنر آرای یوس سعادت).
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دخیل اسف از  handāzagپهلوی (برابر با اندازة فارسی) نن در با

رباعی مجرّد عربدی

دوبارا ساختن شدا اسف 8.مههدس ندن اسدم فاعدل از ایدن مصددر اسدف ،آنیدور ندن
خوارزمی در مفاتیح العلور بن نقل از خلیل بن احمد آوردا (بدن تصدحیح فدان فلدوتن ،ص

 111ترجمة فارسی ،ص  ،)839ین معهای خاص داشتن و آن نسی بودا نن نقشة مجراهدا
و بستر نارییها را میریختن تا معلور شود نن تا نجا باید حفر شود ،و در ادامن ،پدس از
ذنر اشتقاق نلمن ،میگوید نن پارسیان گفتناند نن «انددازا بدا اخترمداری بایدد ،ای الههدسدن
یحتاج الیها م احکار الهجور و رد یق هذا االسم علی تقدیر المیاا نما رال الخلیل النّن نوع من هذا

الصهاعن».

اصطالح دیگر بیابانی
پهلوی در تعری

فارسی و عربی (البیابانیّة و صورتهدای مشدابن) و a-wiyābānīg

ستارگان ابف یا دستنای از ستارگان ابف اسف (← التفهیم 11 ،المددخل،

 199 ،3تقیزادا  .)991 :]8981[ 8913ابوریحان میگوید:
ستارگان ایستادا [ وابف] آنهد نن بر همن آسمانها پرانهدااندد و دوری ایشدان همیشدن

یکسان اسف ،چهانن یکی بن دیگر نیدیکتر و دورتر نشود و بن پارسی ایشان را بیابانی
خوانهد ،زیرا نن گمشدا بدان راا بازیابد بن بیابان و دریا اندر.

وار آن اسف نن استاد (و جی او از نویسهدگان ردیم) در وجن تسمیة این نار خطا نردا اسف.
بیابانی بازماندة  a-wiyābānīgپهلوی اسف بنمعهای «نافریفتدن ،ناسدرگردان» و مشدتس اسدف از
 wiyābānبنمعهای فریفتن و سرگردان و گمراا نن با  wiyābānبنمعهای صحرا در لفظ مشدتر
اسف و در معها و اشتقاق میانشان ارتبایی نیسف .ههیهگ (1942: 232, no. 3

) دریافتن

نن این «نابیابانی» ترجمن اسدف از  aplanēsیوندانی بدنمعهدای ناسدرگردان و الیتغیدر و ابدف،
و در نجور وابف .افتادن ادات نفی از آغاز نلمات فارسی در انتقال از پهلوی بن فارسدی یدن
راعدة مطّرد آوایی اسف و وابستن بن مسائل صرفی نیسف ،مانهد اناهید و ناهید (نلمداتی مانهدد

→).
 .8نار نتا های علم ههدسن همراا با نار نتا های نجور در بعضی فقرات دیهکرد آمدا اسف (1971: 86
ازجملة این نتا ها مجسطی بطلمیوس اسف .نویسهدة حاضر در یکی از نوشتنهای پیشین خود ،بن پیروی از محققانی
مانهد آلفونسو نالیهو ،مجسطی را نحف از «( Megale Syntaxisرسالة بیرگ») دانستن بود نن نار متأخر نتا
 Mathematike Syntaxisبطلمیوس اسف .امّا این ر،ی درسف نیسف و مجسطی ،نن در دیهکرد نیی بنصورت mgystyk
آمدا ،صورت مختصر «( Megiste Syntaxisبیرگترین رسالن»« ،الکتا االنبر») اسف .عالوابر نوشتة بیلی ،مخصوصاً،
.
← بح مبسو نونیچ1974: 119-125 :

مقاله

مطالعات واژهگزینی 4
چند نمونة ترجمة قرضیِ اصطالحات...

119

امرداد و انیران ،بنجای صورت درسف مرداد و نیران ،ظاهراً جی در دورة معاصر ،هدیچگداا در
فارسی معیار استعمال نداشتن اسف) .این نلمن بنواسطة ترجمن بدن زبدان التدین نیدی راا یافتدن
اسف ( beibeniae stelleنونیچ چهد نوشتن در این موضوع دارد نن بایدد بدن آنهدا رجدوع ندرد ،ازجملدن
1981

).

جی بیابانی ،چهد اصطالح نجومی دیگر نیی ترجمة ررضی از یونانی اسف و محققانی
مانهد دیوید مکهیی ،دیوید پیهگری و آنتونیو پانایهو از آنها یداد ندردااندد .ایهجدا ،بدرای
پرهیی از تطویل ،این نلمات را از ین مقالة آنتونیو پاندایهو ( )311 :8339نقدل مدینهدیم:
 ،kadag-xwadāyدر فارسی و عربی ندخدا(ا/ی) و نذخددا(ا/ی) و در ترجمدة التدین
 colcodeaو  8،(al)cochodenبنمعهی هر سیارا نن در خانة خود باشد ،اگر آن خانن برج
یال باشد ،و از آن عمر مولود را تعیین نههد (مفاتیح العلور ،ترجمة فارسدی ،)181 ،ترجمدن
اسف از  .oikodespotēsجفف آن هیالج یا ندبانو اسف (در عربی هَدیالج و در ترجمدة
التین  )algeylegاز اصل  hilāgپهلدوی (اسدم فاعدل از هشدتن) و آن ترجمدن اسدف از
 aphetēsیونانی ،dahīg .در عربی دهج ،بنمعهای هر لد

از بدرج ندن دا درجدن باشدد،

ترجمن اسف از .dekanos
از همین شمار ترجمنهای ررضی معروف در نوشتنهای محققان  gēhān ī kōdagدر
برابر ( mikrokosmosعالم صدغیر) و  gēhān ī wuzurgدر برابدر ( makrokosmosعدالم
نبیر) اسف (← شدن و گمدانی وزار 13/81 ،تاوادیدا  893 :8911ژیهیدو  ،8931فصدل سدور
1971: 87

در این بح

).
مقدماتی بن همین چهد نمونن انتفا مدیشدود ،ولدی پدی

از پایدان آن،

دربارة سن لفظ دیگر نیی (یکدی در فلسدفن ،دور در پیشدکی و سدور در احکدار نجدور)
بناختصار مطلبی میآید .ظاهراً تانهون معادل این سن لفظ در نتا ها و رساالت پهلوی
دیدا نشدا ،ولی بن اغل

احتمال ،بلکن بنرط  ،هر سن در پهلوی ناربرد داشدتن اسدف.

1

یکی از این الفداظ لفدظ ( frahangفرههدگ) اسدف .ابدن مقفد در رسدالة مهطدس خدود
.
 .8دربارة این اصطالحات نجومی دخیل در التیهی1977 ← ،
 .1برسار و سرسار نیی ظاهراً در متون موجود پهلوی ناربرد ندارند ،ولی آن دو نیی احتماالً در آن زبان سابقن
) .اشتقاق
دارند .برسار ترجمن اسف از  pleuritisیونانی و سرسار از  phrenitisیونانی (2002: 362
جیء دور این دو نلمة فارسی بر نویسهدا پوشیدا اسف.
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(دان پژوا  )9 :8918در تقسیم علور نظری (بن تعبیر ابن مقف العلم ،در برابر العمل) 8بدن
علم زیرین یا اسفل (علم یبیعی) و علم برین یدا اعلدی و علدم میدانگین یدا اوسدط ،در
تعری

علم اخیر چهین میگوید:
و علم یسمّی علم االد

و هو علم الحسا

و الهندسة و الهّجور و تدألی

اللحدون ،و

اذ نس

هذا العلم ریل العلم االوسط ،و انّما جعل وسطاً ،ألنّن ارتفد عدن االسدفل [ای

للقلو

و جالء و صفاء و بهاء و بحغة و وصحة الی العلم األعلی...

علم االجساد] و لم یبلغ االعلی [ای علدم الغید ] ،و انّمدا سدمّی االد  ،ألنّدن ریاضطة

آشکار اسف نن این تقسیم همان تقسیمی اسدف ندن ارسدطو در علدور نظدری ندردا و

مقصود از «االد » همان اسف نن در عربی و فارسی علم ریاضی یا ریاضدیات یدا علدم
تعلیمی گفتناند و آن ترجمن اسف از ) mathematikē (tekhneیوندانی .آنچدن مطلد را
آشکارتر مینهد این اسف نن ابنسیها در نتا الهّیات از دانشهامة الهی (معدین )9 : 8998
دربارة این علم میگوید نن آن را «علم میانَگین و علم فرههگ و ریاضف خوانهد و علم تعلیمی

خوانهد» .امروز بر محققان پوشیدا نیسف ندن اد
فرههگ اسف 1.امّا فرههگ در این معهای مورد بح

در بعضدی از ناربردهدای آن ترجمدة
ترجمدنای اسدف از

mathematikē

یونانی نن خود بها بر اشتقاق دراصل بنمعهای آموختهی اسدف (ردس « mathēmaشدهاخف،
…»« mathēmatikos ،عالِم« mathētēs ،»… ،محصّل»« manthanō ،آمدوختن ،شدهاختن »… ،و

← افهان  ،111 :8913بنجهف معادلهای برخی از این الفاظ در عربی ،و مقایسن شدود بدا احصداء
العلور فارابی در بخ

«علور تعلیمی») ،و بهدابراین ،انتخدا

 frahangبدنعهدوان معدادل آن

ترجمة ررضی اسف ،چدون  frahangنیدی بهدا بدر اشدتقاق هدر چیدی تحصدیلنردندی و
نس نردنی و آموختهی ،مخصوصاً بنواسطة روة عقل ،اسف (دربارة اشتقاق نلمات یونانی،
← 1954-1972/2: 171

اشتقاق فرههگ از پیشوند  fra-و ریشة  өangاسف بنمعهای «بدن

):
 .8مقایسن شود با این عبارت دیهکرد (نقل از اشن2016: 21 :
uš frazānagīh baxšišn dānišn ud kunišn uš māyag dānišn ī wisp ud rāstīh ī abar wisp ud niyābagdahišnīh ī ō wisp.
«حکمف مهقسم اسف بر دان و نه  »...نل این عبارت ترجمة عبارتی اسف در تعری فلسفن.
 .1از میان مهاب مختل  ← ،نیا  ،8933مخصوصاً ص  811بن بعد .توجن شود نن معادل ریاضف ،یعهی تربیف
اس و سختی نشیدن در تربیف نفس ،نیی در فارسی فرههگ و فرههجیدن بودا اسف.
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نردن» و رابل مقایسن اسف بدا  educatioالتیهدی ندن آن نیدی بدنمعهدای

«نشیدن» اسف و معادل آن در آلمانی ،Erziehung ،نن آن نیی ترجمة ررضی اسف).
لفظ دیگر دستکاری اسف بنمعهای عمل جرّاحی نن در عربی بدن آن العمدل بالیدد و
مانهد آن میگفتناند (عمل امروزی نوتااشدة این عبارت عربدی اسدف ← محقدس :8933

 913بن بعد) 8و این هر دو ترجمة لفظ بن لفظ  cheirourgiaیوندانی اسدف .بدا توجدن بدن

تشابن اصطالحات فلسفی و علمی نتا های پهلوی و نتا های فارسی (مانهدد دانشدهامة

عالیی ازجملن ← ،مقاالت سابسالذنر معین ،متیهی و رضایی بداغبیددی) ،نداربرد دسدتکاری و
دستکار (جرّاح) در متون علمی و بعضی متون نظدم و نثدر فارسدی رددیم (مانهدد ذخیدرة

خوارزمشاهی ← لغفنامن ،ذیل لغف) احتماالً داللف دارد بر ایهکن این لفظ در پهلدوی نیدی
ناربرد داشتن و ترجمة ررضی از عربی نیسف .رریهنای نن این گمان را تأیید مینهد این
اسف نن عالبی در یتیمن ،در ضمن نقدل و شدرح رصدیدة ساسدانیة ابودلد
الهطّاس را بن «القوی القل

خیرجدی،

من الدستکاریین» شرح نردا (ص  311از جلد سور یبد لبهدان

بن تصحیح مفید محمد رمیحن ← محقس  )911 ،8933و بهدابراین ،دسدتکاری را مانهدد یدن
نلمة عربی بن نار بردا اسف .از ایهجا ظاهراً باید احتمال داد ندن دسدتکار لغدف اصدیل
فارسی اسف نن بن عربی نیی راا یافتن و ترجمدة آن از یوندانی بدی واسدطة عربدی بدودا
اسف.

1

لفظ سور یکی از چهدین اصطالح فارسی نتا

المدخل الی علم احکار الهجور رمی

اسف (المدخل:)811 ،
بروجها بعضی متفساند اندر مطال و بعضی متفساندد انددر یدول ازمدان روز و بعضدی
متفساند اندر رسمف بیوت الفلن .آنن متفس بوذ اندر مطال  ،وی را المتفقة فی المِهطس
[بهتر :المنلقة] گویهد و بن پارسی هاوند امدان الذار گویهد آنن متفس بوذ انددر یدولِ

ازمان روز ،وی را المقتدرة اللبیعة گویهد و بن پارسی الهاوند روز [بدلها :الهاوند رون

لمن عجی

 .8محقس در چهد جای دیگر نیی از این مطل یاد نردا اسف ،ازجملن در مقدمة ترجمة نتا التصری
عن التألی  .اختالف نویسهدة حاضر با ایشان در این اسف نن لفظ فارسی بن ظن روی ترجمن از عربی نیسف بن
رریهنای نن در فوق آمدا اسف .ایالع از این نوشتن را نویسهدا مدیون راههمایی آرای پژمان فیروزبخ اسف.
 .1برای نویسهدا تحقیس در این نکتن میسر نیسف نن آیا  dastakariدخیل در گرجی ،نن در شهسوار پلهگیهنپوش آمدا
(تحریر آن متعلس بن بعد از اسالر اسف) ،دخیل از فارسی اسف یا فارسی میانن .امکان اول را بعضی محققان مرجح
).
) .بیلی واض لفظ را حلقة پیشکان جهدیشاپور دانستن اسف (1971: 24
دانستناند (2001
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الهاوندرون] گویهد اما آنن هر دو خانن یکی نون

را بوذ وی را المتفقة فی اللریقة

گویهد و بن پارسی الهمدشهین.

چون نویسهدا از نجور چییی نمیداند ،در تصحیح مواض دیگر این عبارت ،نن در
سطور بعدی

نیی بی آشفتگی نیسف ،وارد نمی شود ،تهها سعی در اصالح «الهاونددروز»

مینهد و از دو اصطالح فارسی دیگر نیی در جایی دیگر سخن میگوید .اما باید متدذنر
شد نن اوالً متن را بن نمن المدخل ابومعشر و متون دیگر نجومی میتوان تصحیح نرد
و انیاً دربارة این سن خصوصیف برجهدا مهجمدان و احکامیدان همداسدتان نبدودااندد و
ازجملن ابوریحان (التفهدیم )933-933 ،را در ایهجا با ابومشعر اختالفی اسف .آنچن معلدور
اسف این اسف نن «المقتدرة اللبیعة» در چاپ المدخل رمی بن این صورت غلط اسدف

و صورت صحیح آن رطعاً چییی دیگر اسف («المقتدرة الملیعة» آنیدور ندن از شدرح
ابومعشر برمیآید) .بااینهمن ،از اوصاف این بروج و ازراا مقایسن معلور میشود نن این
اصطالح در مفهور همان اسف نن ابوریحان آن را المتفقة فی القوة گفتدن و آن بروجدی

اسف مانهد حمل با حوت ،ور با دلو و «باری بر این ریداس»« ،ندن اتفارشدان بدن ردوت
اسف» ،و معادل فارسی آن را باید هاوندزور خواندد بدن معهدای «هدمزور» ( hāwandدر
پهلوی یعهی «یکسان») و آنچن مصحح المدخل در شرح این اصدطالح در حاشدین و در
مقدمن گفتن نادرسف اسف .بروج هاوندزور ترجمة ررضی اسف از بدروج
یونانی بن همین معهای لفظی هدمزور و هدمنیدرو (← نتدا

چهدار مقالدة ()Tetrabiblos

بطلمیوس( 81 :8 ،متن و ترجمة مجموعة لو  ،ص 1996: 837 )33-31

او بن نتا

isodynameō

-

و ارجاع

بطلمیوس و والیس دربارة شرح آن ← ،این مقالدن و مراجد آن1965: 46- :

 .)47این نلمات ازیریس ترجمة نتا

آنتولوگیا (بییدج) ،ا ر فالیس یا والیسِ مذنور در

الفهرسف و اسکهدرنامة نظامی و بعضی مهاب دیگر (یعهی  ،)Vettius Valensبن پهلدوی
مهتقل شدا بودا اسف .محققان اول بار بنواسدطة تحقیقدات ندالیهو (-131 :]8388[ 8933

 )139از ترجمة این نتا

بن پهلوی خبردار شدند.

بنخالف آنچن ممکن اسف در آغاز بن نظر آید ،بحد

درایدنبدارا بسدیار درازدامدن

اسف و نیازمهد تحقیس دریس در تاریخ انتقال علور یونانی بدن شدرق ،و چدون مسدیحیان
نسطوری ،و ازآن جملن ایرانیان گرویددا بدن مسدیحیف ،در ایدن انتقدال مدؤ ر بدودااندد،
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علیالخصوص بر ایرانشهاسان سریانیدان اسف نن در تکمیدل ایدن شدعبن از مطالعدات
ایرانی بکوشهد .نویسهدة حاضر نیی در جای دیگر دربدارة یکدی دو اصدطالح دیگدر بدا
تفصیل بیشتر بح

خواهد نرد و امیدوار اسف نن این مختصر زمیهدن را بدرای مباحد

دریستر و مفصلتر آمادا نهد.

منابع
احمد بن محمد الضبی

(مصحح) ( ،)1113نتا

االمثدال الصدادرا عدن بیدوت الشدعر ،از حمدیة

اصفهانی ،دارالمدار االسالمی.
اخوان زنجانی ،جلیل (مصحح) ( ،)8931المدخل الی علم احکار الهجور ،از ابونصر حسن بن علدی
رمی ،ترجمة فارسی ردیم از مترجم ناشهاختن ،تهدران :انتشدارات علمدی و فرههگدی و میدراث
مکتو .
افهان ،سهیل محسن ( ،)8911واژانامة فلسفی ،تهران :نقرا [تجدید چاپ].
تاوادیا ،جهانگیر ( ،)8911زبان و ادبیات پهلوی ،ترجمة سی الددین نجدمآبدادی ،تهدران :دانشدگاا
تهران.
التفهیم ← همایی.
تقیزادا ،سید حسن ( ،)]8981[ 8913گاهشماری در ایران ردیم ،در مقاالت تقدیزادا ،ج  ،81زیدر
نظر ایرج افشار ،تهران :شکوفان.
جرجانی ← دان پژوا و افشار.
حمیة اصفهانی ← احمد بن محمد الضبی .
خدیو جم ،سید حسین ( ،)8919ترجمة مفاتیح العلور ،تهران :انتشارات علمی و فرههگدی [تجدیدد
چاپ].
خوارزمی ← فان فلوتن و خدیو جم.
دان پژوا ،محمدتقی ( ،)]8913[ 8918المهطس البن المقفّ  ،حددود المهطدس البدن بهریدی ،تهدران:
انجمن حکمف و فلسفة ایران.
دان پژوا ،محمدتقی و ایرج افشار (مصدحح) ( ،)8913ذخیدرة خوارزمشداهی ،از سدید اسدماعیل
جرجانی ،تهران :المعی.
رضددایی بدداغبیددی ،حسددن (« ،)8933واژاگییهدی در عصددر ساسددانی» ،نامدة فرههگسددتان ،ش ،81
ص 831د .811
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خویی ،عباس (« ،)8931ابن مقفد  ،عقایدد و آ دار» ،دائطرةالمعطارف بدیرگ اسدالمی ،ج ،3
ص .111-131

ژیهیو ،فیلیپ ( ،)8931انسان و نیهان در ایران باستان ،ترجمة لیهدا گودرزی ،تهران :ماهی.
صادری ،رضا (« ،)8931تجربنهای زبان فارسی در علم» ،مجموعة مقاالت زبان فارسی و زبان علم،
تهران :مرنی نشر دانشگاهی ،ص .813-31
فان فلوتن ،گرلوف (مصحح) ( ،)8131مفاتیح العلور ،لیدن.
نربن ،هانری (مصحح) ( ،)]8998[ 8913ابنسیها و تمثیدل عرفدانی ،ج  :8رصدة حدی بدن یقظدان،
تهران :انجمن آ ار و مفاخر فرههگی.
نیا ،صادق ( ،)8933فرههگ ،تهران :وزارت فرههگ و ههر.

متیهی ،جالل (« ،)8911حدود ابتکار ابوریحان بیروندی در سداختن لغدات علمدی فارسدی» ،مجلدة
دانشکدة ادبیات و علور انسانی مشهد ،ش  ،91ص.331-399
مجتبائی ،سید فتحاهلل (« ،)]8913[ 8931آشهایی مسلمانان با مهطس ارسطوئی» ،رال و مقدال عدالمی،
تهران :سخن.
محقس ،مهدی ( ،)8933تاریخ و اخالق پیشکی در اسالر و ایران ،تهران :سروش.

دددددددددد ( ،)8933رسالة حنین بن اسحق الی علی بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس (متن عربیی
با ترجمة فارسی) ،تهران :دانشگاا تهران  -دانشگاا منگیل.
المدخل ← اخوان زنجانی.
معین ،محمد ( ،)8998الهیاتِ دانشهامة عالیی (مقدمن ،تصحیح و حواشی) ،تهران :انجمن آ ار ملّی.
دددددددددد (« ،)8993لغات فارسی ابنسیها و تأ یر آن در ادبیات» ،جشننامة ابنسیها ،جلد  ،1تهدران:
انجمن آ ار ملی ،ص .931-931
نلیهو [نالیهو] ،نارلو آلفونسو ( ،)]8388[ 8933تاریخ نجور اسالمی ،ترجمة احمد آرار ،تهران :نانون
نشر و پژوه های اسالمی.
همایی ،جاللالدین (مصحح) ( ،)]8981[ 8911التفهیم ،از ابوریحان بیرونی ،تهران :هما.
, R. (2016), Paul the Persian: Aristotle’s Logic, Tehran.
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