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مركز  سلسله نشستهای  از  نشست  هفتاد و چهارمين 
پژوهشی ميراث مكتوب به سخنرانی دكتر حسن رضايی 
باغ بيدی با موضوع نگارش متون علمی به زبان فارسی در 
نشست  اين  داشت.  اختصاص  هجری  نخستين  سده های 
عصر روز دوشنبه 88/9/2 در محل مركز برگزار شد. دكتر 
رضايی باغ بيدی دانشيار گروه فرهنگ و زبانهای باستانی 
دانشگاه تهران است كه اكنون سردبيری دو فصلنامۀ آينۀ 
ميراث، وابسته به مركز پژوهشی ميراث مكتوب را نيز بر 

عهده دارد. 
در اين نشست استادانی چون دكتر فتح هللا مجتبايی، 
دكتر ژاله آموزگار، دكتر علی اشرف صادقی و دكتر حسين 
معصومی همدانی حضور داشتند. رياست جلسه را مهندس 

يونس كرامتی به عهده داشت. 
مركز  رئيس  ايرانی،  اكبر  ابتدا  قرآن،  قرائت  از  پس 
پژوهشی ميراث مكتوب، به ايراد سخنانی كوتاه پرداخت. 
او با تمركز بر موضوع تاريخ علم گفت كه در نظر دارد 
در راستای رونق دادن به اين حوزه گامهايی بردارد. از اين 
آن  انتشار  و  حوزه  اين  در  رسائل  مجموعه  شناسايی  رو 
زير نظر استادان فن از جملۀ برنامه های مركز است. البته 

مركز در اين خصوص توفيقاتی نيز داشته از جمله انتشار 
كتاب االبنيه عن حقايق االدويه كه به صورت عكسی و 
در  افشار  ايرج  استاد  مقدمۀ  جمله  از  مقدمه  چندين  با 
صادقی  علی اشرف  دكتر  مقدمۀ  و  نسخه شناسی،  بحث 
انگليسی  به  مقدمه  چندين  و  زبان شناختی،  مباحث  در 
عمومی  مقدمه  و  ديگران  و  فراگنر  برت  دكتر  سوی  از 
دكتر محمود اميدساالر، كه به احتمال زياد در بهمن ماه 

رونمايی خواهد شد. 
باغ بيدی،  رضايی  دكتر  نشست،  سخنران  تنها  سپس 
در  فارسی  متون  زبانی  مسائل  حول  را  خود  سخنان 

سده های نخستين هجری ايراد كرد. 
او گفت: در بسياري از آثاري كه به معرفي و بررسي 
مي پردازند،  هجري  نخستين  سده هاي  در  فارسي  متون 
اين  مي آيد،  ميان  به  علمي  متون  از  سخن  كه  هنگامي 
ديدگاه نادرست به خواننده القا مي شود كه زبان فارسي 
در آن زمان «قدرت قبول و بيان مفاهيم و معاني دشوار 
علمي را نداشت» (خطيبي)؛ از اين رو، بزرگاني چون ابن 
سينا و بيروني چاره اي جز نوشتن آثار خود به زبان عربي 
نداشتند و زماني كه به داليلي تصميم به نگارش متوني 
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علمي به زبان فارسي گرفتند، زبان فارسي را به مدد ذهن 
مفاهيم  اداي  «شايستۀ  را  آن  كرده،  تقويت  خود  خالق 

علمي كردند» (معين).
بر اين اساس، «خلق واژه هاي فني و علمي به شكلي 
خام» (باسُورث) به سدۀ چهارم هجري بازمي گردد، چرا كه 
پيش از آن «زبان فارسي لهجه اي بيش نبود» (خطيبي)! 
به زعم دكتر رضايی اين نگرش نادرست، ناخواسته مبتني 
بر گرايشهاي فارسي ستيز سده هاي چهارم و پنجم هجري 

است. 

از  و  آورد  مثالهايی  شاهد  و  كرد  اشاره  آن  اصطالحات 
در  خراسان  عرفای  غالب  و  بسطامی  بايزيد  گفت:  جمله 
سفر به بغداد نيار به مترجم داشتند. اين نشان می دهد 
كه زبان عرفانی در ايران بوده كه در بغداد ترجمه می شده 
است و اتفاقاً بر اساس اين ترجمه ها بوده كه در قرن دوم 
هجری زبان عرفانی بنياد نهاده شده است. دكتر مجتبايی 
سكوت  به  ظاهر  در  سكوت  قرن  دو  اين  گفت:  پايان  در 
گذشته و در لوای آن جريانهای گسترده و با قدرتی وجود 

داشته است. 

كهن  منابع  به  استناد  با  خود،  سخنراني  ادامۀ  در  او 
سده هاي  از  برجاي مانده  آثار  برخي  و  اسالمي  و  ايراني 
نخستين هجري، نشان داد كه اوالً توانايي زبان فارسي در 
بيان مفاهيم علمي پيشينهاي بس دراز دارد و نمونه هاي 
آن را حتي در آثار فارسي ميانه مي توان ديد. ثانياً بيشتر 
واژه ها و اصطالحات علمي فارسي كه بزرگاني چون ابن 
سينا و بيروني در آثار خود به كار برده اند، پيش از آنان نيز 
در محافل علمي فارسي زبان رايج بوده و پيشينۀ برخي از 
آنها به فارسي ميانۀ دورۀ ساساني مي رسد. دكتر رضايی 

شواهد متونی بسياری در اثبات اين ادعا ارائه كرد. 
پس از سخنان دكتر رضايی، دكتر مجتبايی با تمجيد 
گفت:  نشست،  سخنران  سوی  از  تحقيق  مورد  زمينۀ  از 
قطع  اسالم  ورود  با  ايرانی  فرهنگ  می شد  تصور  همواره 
است.  نادرست  كلی  به  امری  ادعا  اين  كه  است  شده 
و  عرفان  به  ادعا  اين  اثبات  در  همچنين  مجتبايی  دكتر 

سپس دكتر رضايی در تأييد سخنان د كتر مجتبايی 
گفت: در دو قرن اول تضادی بين فارسی و عربی نبود و 
توجه به عربی پس از آن صرفا از آن رو بوده كه فرهنگ 
عربی در جامعۀ آن دوره غالب شده بود. و اينكه در آن 
آن  از  نمی شود،  ديده  فارسی  زبان  به  علم  توليد  زمان 
روست كه مثًال بزرگان دين زرتشت در قرن چهارم هجری 
خطر را حس می كردند و می دانستند كه دينشان به دليل 
غلبه فرهنگ اسالمی در خطر است. بنابراين ديگر فرصت 
آنان  سعی  تمام  و  نبود  علمی  مباحث  به  پرداختن  به 
اين  در  می شد.  صرف  ايشان  گذشتۀ  متون  حفظ  راه  در 
ميان عده ای ديگر هم كه فرهنگ دوست بودند، همچون 
فردوسی، تمام سعی خود را برای حفظ ارتباط فرهنگی 
با گذشته كهن و ايرانی خود می كردند. بنابراين اين عده 
ديگر فرصت دغدغۀ علم نداشتند و از طرفی می دانستند 

كه عده ای ديگر هستند كه علم را حفظ خواهند كرد. 
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به زعم دكتر رضايی نكتۀ جالب آن است كه در قرون 
سوم و چهارم هجری است كه با شروع نگارش كتابهای 
علمی به زبان فارسی، احاديث جعلی نيز پيدا می شوند؛ 
و  دارند  فارسی  زبان  با  عداوت  بوی  و  رنگ  كه  احاديثی 
آن را زبان اهل جهنم می دانند. بنابراين در دو قرن اول 
كه  زمان  آن  ولی  نيست؛  عربی  و  فارسی  بين  تضادی 
می شود.  آغاز  فارسی ستيزی  دارد،  رونمايی  قصد  فارسی 
فارسی  زبان  غلبۀ  با  خود  راه  ادامۀ  در  جريان  اين  البته 
به آنجا می رسد كه از قرن پنجم به بعد برخی علما اصًال 

عربی نمی دانستند. 

سكوت،  قرن  دو  اصطالح  رد  با  صادقی  دكتر  ادامه  در 
غالب  و  اعراب  حملۀ  با  گفت:  و  كرد  عنوان  را  ديگری  نظر 
شدن زبان عربی در اواخر قرن اول، هنوز ديوان محاسبات 
در خراسان و عراق به پهلوی بود كه حجاج بن يوسف دستور 
تالش  در  عرب  حكام  بنابراين  داد.  عربی  به  را  آنها  ترجمۀ 
بودند كه عربی را كامًال جايگزين فارسی كنند. در اين اوضاع 

و احوال طبيعی است كه موبدان زرتشتی برای حفظ آثارشان 
درصدد برآيند كه متون خود را به زبان عربی ترجمه كنند 
تا اساس علمشان حفظ شود. بنابراين اصًال ديگر توليد علم 
مانده  گذشته  از  آنچه  ماندن  محفوظ  صرفاً  و  نيست  مطرح 
مطرح است. مسئلۀ ديگر آن است كه زبان پهلوی در اواخر 
در  دری  فارسی  بلكه  نبوده  مردم  زندۀ  زبان  ساسانی  دورۀ 
ميان مردم رايج بوده است. در اين ميان كه عامه جز فارسی 
دری نمی دانستند، با رسميت يافتن عربی پهلوی ضعيف شد 

و علما ناچار به نگارش متون به عربی شدند. 

بر  ديگری  دليل  همدانی  معصومی  دكتر  پايان  در 
داد.  ارائه  بعد  به  چهارم  قرن  در  عربی نويسی  يا  فارسی 
به زعم وی انتخاب زبان نگارش مناسبتی بوده است؛ به 
و  هدفی  چه  با  اثر  نويسندۀ  داشته  بستگی  كه  معنا  اين 
برای چه شخصی قصد نگارش داشته است. به عنوان مثال 
التفهيم برای آموزش نجوم به دختری نگاشته شده يا آثار 

ابن سينا برای استفادۀ حاكم آن زمان بوده است.


