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 العلوم؛ فرهنگ تخصصی اصطالحات علوم به عربیمفاتیح

  0فرهی عبدالله
(96-63) 

 چکیده
 کتاب از متأثر و عربی به علوم حاتاصطال مانده جای به هایفرهنگ ترین کهن از یکی( هادانش کلیدهای) العلوممفاتیح کتاب
 یعنی کتاب، این نویسنده. است شده شمرده نیز اسالم جهان هایدانشنامه ترینکهن جمله از تسامح، به که است، فراهیدی العین

. است هآورد فراهم سامانی، منصور بن نوح وزیر عتبی، احمد بن عبیدالله ابوالحسین نام به را خود کتاب خوارزمی ابوعبدالله
 اول مقاله که رسید چاپ به هلند لیدن در فلوتن فان توسط بار نخستین برای فصل سه و نود و باب پانزده و مقاله دو در العلوممفاتیح

 نخستین برای مقاله این در ما. باشدمی عرب غیر مردم علوم شامل آن دوم مقاله و آن با مرتبط عربی علوم و شریعت علوم شامل آن
 مورد هایکتاب و افراد نام ضمن، در و کرده توجه دقت به فراهیدی احمد بن خلیل العین ویژهبه و خوارزمی مآخذ و نابعم به بار

. است زیادی بسیار ارزش دارای هم شناختی زبان نظر از کتاب این. ایمکرده استخراج العلوممفاتیح کتاب از را خوارزمی استناد
 علوم در را اسالمی تمدن بر دیگر های تمدن تأثیرگذاری میزان توان می علمی هر در آنها کاربرد و دخیله واژگان به توجه با چراکه

 و سریانی مروی، ترکی، خوارزمی، التین، یونانی، فارسی، چون هاییزبان از که واژگانی داد؛ قرار ارزیابی و سنجش مورد مختلف
 خود استناد مورد دخیله واژگان از شماری مقاله این در لذا. است یافته اهر العلوممفاتیح کتاب به و شده گرفته عاریت به هندی

 در کتاب این درباره شده انجام مطالعاتی سیر به مقاله این در ضمن، در. است شده استخراج العلوممفاتیح کتاب از هم خوارزمی
 .است گرفته صورت خاص توجه نیز عرب محققان نیز و آلمانی، مستشرقان ویژه به غرب،

 
 .العین دخیله، واژگان اصطالحات، فرهنگ خوارزمی، ابوعبدالله العلوم، مفاتیح :کلیدی هایواژه
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 مقدمه 
ها در میان اندیشمندان عرب، بندیهایی برجسته از این طبقهبندی علوم در تمدن مسلمانان، به نمونهنظر به اهمیت بحث طبقه

توان دریافت که این افراد با نگاه به فایده، هدف، روش و یا موضوع ها میبندیراجعه به این طبقهکنیم. با مایرانی و غربی اشاره می
 -329/923ق/339سان ابوعبدالله خوارزمی )اند. اما در این میان، فردی بهبندی علوم زدهای دست به طبقههرکدام به گونه

بندی کند و از این ُبعد، شیوة وی در الحات علوم گوناگون را دستهعنوان کاتب و دبیر تالش دارد تا اصطم( به367/996ق/316
فرد است؛ لذا شاید بتوان وی را در این ویژه با افرادی که نگرش فلسفی و منطقی دارند، متفاوت و بلکه منحصر بهبندی علوم بهطبقه

م دانست. اما اجازه دهید پیش از پرداختن به بندی اصطالحات تخصصی پرکاربرد میان عالمان هر رشته، پیشگازمینه، یعنی دسته
های یکی از این فالسفة نخستین، یعنی بندی علوم، دیدگاهالعلوم خوارزمی، با توجه به سیطرة فالسفه بر علِم طبقهکتاب مفاتیح

 م(  را در این باره به اختصار مورد بررسی قرار دهیم. 177ق/222-م697ق/213یعقوب بن اسحاق ِکندی )
بندی دوگانه را ناشی از همان دو بندی فلسفه به علم و عمل ]حکمت نظری و عملی[، این تقسیمی ضمن اشاره به تقسیمِکند

( 1: 2362ترتیب در تناظر با دو منبع مهم معرفتی حس و عقل شمرده است. )الکندی، ساحتی بودن نفس بشری دانسته و آنها را به
بندی کرد؛ او راه دستیابی به علوم دینی را وحی و علوم انسانی یا همان انی و علوم دینی تقسیماو علوم را به دو دستة بزرگ علوم انس

-توان به همان تقسیم(، که با این نوع نگاه می19-16ق: 2021؛ اسماعیل، 21م: 2912دانست، )اآللوسی، فلسفی را تحصیل می

 -2ریاضیات؛  -2یا همان فلسفی از دیدگاه وی عبارت بودند از: بندی دوگانة علوم به حضوری و حصولی نزدیک شد. علوم انسانی 
( . ِکندی 232-16ق: 2021؛ اسماعیل، 21م: 2912علم مابعدالطبیعه. )اآللوسی،  -2النفس؛ علم -0طبیعیات؛  -3منطق؛ 

تنجیم؛  -3هندسه؛  -2د؛ عد -2های این علم با این عناوین یاد کرده است: ضمن مقدمه دانستن ریاضیات در امر تعلیم، از شاخه
تر بندی آثار ِکندی با نگاهی موشکافانهم( در طبقه990ق/310-م333/923ندیم )حاما محمد بن اسحاق  0تألیف )موسیقی(. -0

ابعادیات  -1احکامیات و  -6فلکیات،  -7کریات،  -2موسیقیات، به  -0نجومیات و  -3هندسیات،  -2حسابیات،  -2عالوه بر 
بندی توان این آثار را نیز در زمینة علوم تعلیمی به حساب آورد؛ این طبقهکند که می( هم اشاره می273-227م: 2162)الندیم، 

 های علوم در عصر وی دارد. تر به شاخهمحمد بن اسحاق ندیم نشان از نگاه تخصصی
آسمان؛  -2الکیان(؛ خبر طبیعی )سمع -2ده است: ِکندی در نگاه به علم اشیای طبیعی با توجه به آثار ارسطو، به این علوم اشاره کر

علم حیوان. او در اینجا امور  -6علم نبات؛  -7معادن؛  -2های جّوی و ارضی )علم آثار علوّیه(؛ پدیده -0َکون و فساد؛  -3
 -2اشاره کرده است:  غیرجسمانی متصل به اجسام را پس از علم اشیای طبیعی قرار داده و البته بر مبنای کتب ارسطو به این علوم

( همچنین، او در توجه به علوم 371: 2379طول عمر. )الکندی،  -0خواب و بیداری؛  -3حس و محسوس؛  -2علم نفس؛ 
روی  -2در زمین )مثل معادن(؛  -2کرد: ارضی آنچه از جواهر خمسه وجود دارد ضمن عاَلم َکون و فساد در سه سطح مشاهده می

                                                                 

 -3تألیف )موسیقی(  -2عدد )حساب(؛  -0 های ریاضیات را با این ترتیب نیز ذکر کرده است:ی اسکندریه شاخههای مدرسه. او تحت تأثیر آموزه0
عتقد بود که دانست؛ او ممی« کیف»شناسی را به مقولة و بازگشت هندسه و ستاره« کّم »تنجیم؛ او بازگشت علوم عدد و موسیقی را به مقولة  -6هندسه؛ 

   ( 362-378: 0378الکندی، توان به شناختی درست از جواهر محسوس و معقول دست یافت. )بدون آشنایی با علم کّم و کیف، نمی
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در ضمن، محمد بن اسحاق ندیم ضمن  0الی زمین ) مثل باران و رعد و برق و دیگر عوارض جّوی(.با -3زمین )مثل حیوان(؛ 
 ( 273م: 2162بندی آثار ِکندی، از آثار وی در زمینة علم طبیعی با عنوان احداثیات یاد کرده است. )الندیم، طبقه

پردازیم. فارابی متأثر از ق( می339 -273فارابی ) های معلم ثانی، ابونصرپس از فیلسوف عرب، کندی، مقداری هم به دیدگاه
 -3علم منطق؛  -2علم زبان؛  -2بندی خود در احصاءالعلوم،  علوم را هشت دانسته است: بندی ارسطویی، بر اساس طبقهطبقه

بندی این تقسیم که ظاهرًا در 2م(2909علم کالم؛ )الفارابی،  -6فقه؛  -7علم مدنی؛  -2الهیات؛  -0طبیعیات؛  -3ریاضیات؛ 
-زبان و منطق را مقدمه و ابزار دیگر علوم، ریاضیات، طبیعیات و الهیات را  علوم نظری و علم مدنی، فقه و کالم را علوم عملی به

ها دنبال ذکر همة علوم نبوده و تنکند، فارابی در این کتاب به( اشاره می-م2907گونه که عثمان بّکار )شمار آورده است. البته همان
از  (229-226: 2312مشهورات و علوم و صناعات قیاسی را با محوریت منطق و علوم فلسفی مورد توجه قرار داده است. )بّکار، 

 -6اثقال؛  -7موسیقی؛  -2 3نجوم؛ -0مناظر؛  -3هندسه؛  -2عدد؛  -2اند از: نگاه فارابی در احصاءالعلوم، علوم تعلیمی عبارت
م: 2909علم زبان و علم منطق، در سومین فصل از کتاب خود به این علوم پرداخته است )الفارابی، ِحَیل ]مکانیک[. او پس از 

فارابی در کتاب احصاءالعلوم پس از پرداختن به علوم تعلیمی در فصل سوم، علم طبیعی و سپس علم الهی را در فصل  (.62-93
؛ 237، 99-92م: 2909ز از ارسطو تأثیر پذیرفته است. )الفارابی، چهارم مورد بررسی قرار داده و در زمینة تقسیم علوم طبیعی نی

گانه را ترین علم دانسته و در طبیعیات این مباحث هشتفایده( او علم الهی را سودمندترین و علم طبیعی را کم262: 2312بّکار، 
بررسی  -0کون و فساد اجسام طبیعی؛  -3اصول عناصر و اجسام بسیط؛  -2اصول اجسام طبیعی؛  -2مورد توجه قرار داده است: 

حیوانات  -1گیاهان؛  -6معادن؛  -7خصوصیات اجسام مرکب؛  -2مبادی اعراض و انفعاالتی که تنها مخصوص عناصر است؛ 
)ازجمله انسان(. این تذکر الزم است که صناعات و فنون عملی همچون: پزشکی، معماری، کشاورزی و دریانوردی از دیدگاه 

بندی از آنها ذکری به میان نیامده است. اما گنجاندن شمار آمده و در نتیجه، در این تقسیممرة صناعات غیرقیاسی بهفارابی در ز
: 2312های مهم علم طبیعی فارابی است )بّکار، النفس در زمرة علوم طبیعی، همچون دیگر فیلسوفان مّشایی، ازجمله ویژگیعلم

 (.Baeumker, 1916: 1-13؛ 266، 221، 222-227، 200
ها، متکّلمان و فقیهان بودند و صاحبان ها، سوفسطائیخواص از نگاه فارابی در درجة نخست فالسفه و سپس افرادی چون جدلی

-( فارابی یکی از ویژگی230م: 2917آمدند. )الفارابی، شمار نمیصنایع عملی چون پزشکی جز بر وجه استعاره جزو خواص به

( او صناعات و فنون 376: 2372)شهرزوری، «. ها علم را فرانگیرداز برای زندگانی دنیا و حرفت»نست که داهای حکیم را این می
بندی شمار آورده و در نتیجه، در تقسیمعملی همچون پزشکی، معماری، کشاورزی و دریانوردی را در زمرة صناعات غیرقیاسی به

م( نویسندة 2363ق/072صاعد آندلسی )د.( حتی ابن221-222: 2312بّکار، خود از علوم، نامی از آنها به میان نیاورده است. )
عنوان یک نویسندة برجسته در توجه به ملل صاحب علم و دانش، مانند بسیاری دیگر از علمای قدیم، کتاب طبقات األمم هم به

                                                                 

 (  02: 0362دانست. )الکندی، . او افالک و ستارگان را مربوط به عاَلم َکون و فساد نمی0
علوم  -2علوم الهی؛  -0بخش ندانسته است:  5سته و موضوعات علوم و مواد آنها را خارج از .او در جای دیگر هم فلسفه را شامل همة علوم دان2

 (. 91ق: 0615علوم سیاسی. )الفارابی،  -5علوم ریاضی؛  -6علوم منطقی؛  -3طبیعی؛ 
نوعی حرفه شمرده است و نه علم. همچنین، او  . منظور فارابی از این علم، علم نجوم تعلیمی است و نه احکام نجوم؛ فارابی ظاهرًا احکام نجوم را تنها3

(؛ در ضمن، فارابی ضمن 036، 031، 95-96، 63م: 0868آنچه را که مربوط به علم جغرافیاست از فروع علم نجوم به شمار آورده است. )الفارابی، 
 (.  063: 0390ه است. )بّکار، ی احکام نجوم بر این علم خرده گرفته، اما در کل آن را مردود نشمردای دربارهنگارش رساله
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شمار نیاورده است. ملل صاحب دانش به ها را در زمرةهای عملی را علم ندانسته و بر اساس همین استدالل، چینیصنایع و حرفه
 ( 1: 2922صاعد، )ابن

علوم  -2اند: بندی کردهالصفا در رسالة هفتم از بخش ریاضی در فصلی مربوط به اجناس علوم، آن را به سه بخش تقسیماخوان
کتابت و  -2ت بودند از: الصفا عبارعلوم ریاضیه از دیدگاه اخوان علوم فلسفی حقیقی. -3علوم شرعی وضعی؛  -2ریاضیه؛ 

 -1کیمیا و ِحَیل؛  -6سحر و عزائم؛  -7زجر و فال؛  -2شعر و عروض؛  -0حساب و معامالت؛  -3لغت و نحو؛  -2قرائت؛ 
 -2تنزیل؛  -2ِسَیر و اخبار. علوم شرعیه هم عبارت بودند از:  -23بیع و شراء و تجارات و حرث و نسل؛  -9ِحَرف و صنایع؛ 

تأویل خواب.  آنها علوم فلسفی را هم در  -7تذکر، موعظه، زهد و تصوف؛  -2فقه، سنن و احکام؛  -0ات و اخبار؛ روای -3تأویل؛ 
عدد  -2الهیات. در ضمن، آنها از علوم:  -0طبیعیات؛  -3منطقیات؛  -2ریاضیات؛  -2اند: بندی کردهچهار دسته طبقه

اند و عنوان ریاضیات تعلیمی نام بردهتألیف )موسیقی(، به -0ومیا(؛ و نجوم )أسطرون -3هندسه )جومطریا(؛  -2)أرثماطیقی(؛ 
، 2/32م: 2992؛ 271-277، 09-2/01ق: 2022الصفاء، اند. )اخوانشمار آوردهحساب و معامالت را جزو علوم ریاضیه به

که شناخت پنج چیز است: هیولی،  علم مبادی اجسام، -2اند: بندی کردهبخش طبقه 6الصفا علوم طبیعی را به ( اخوان229-273
علم نبات  -7علم معادن؛  -2علم حوادث جّوی؛  -0علم کون و فساد؛  -3علم سما و عاَلم؛  -2صورت، زمان، مکان و حرکت؛ 

، الحیوان )جانورشناسی(. بنابه عقیدة آنها، عالوه بر این علوم، پزشکی، بیطره، تربیت و پرورش چهارپایانعلم -6شناسی(؛ )گیاه
( 273-2/272م: 2992الصفاء، درندگان، و پرندگان، حرث و نسل، و صنایع را نیز بایستی در زمرة طبیعیات دانست. )اخوان
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محوری به سبک غربی را بنیان ، اساس تجربه«کنم، پس هستممن فکر می»از زمانی که دکارت با شعار 
-کار بردند، که بهبندی علوم بهر کار طبقهنهاد، اغلب اندیشمندان غربی پس از وی نیز همین روش را د

بندی علوم توسط دانشمندانی همچون اگوست کنت، اسپنسر و آمپر اشاره توان به طبقهعنوان مثال می
( با نگاهی به علوم تجربی مورد توجه پژوهشگران در نشریات علمی نیز 17: 2319کرد. )فدایی عراقی، 

-شمردن علوم پی برد. نشریة علوم تجربی از علوم ذیل بهدر علم توان به محوریت یافتن تجربهبهتر می

شناسی، علوم کشاورزی، باغبانی، بیوشیمی، علوم زیستی )گیاه -2عنوان علوم تجربی نام برده است: 
شناسی ملکولی، فیزیولوژی، پزشکی و شناسی، شیمی، زیستشناسی سلولی، بومآناتومی، زیست
علوم  -3ک )شیمی، فیزیک، نجوم، علوم زمین، علوم محیط زیست(؛ علوم فیزی -2جانورشناسی(؛ 

علوم رسمی  -0شناسی(؛ شناسی، فلسفه، علوم سیاسی و جامعهشناسی، رواناجتماعی )اقتصاد، زبان
علوم کاربردی )معماری، آموزش و پرورش،  -2ها(؛ )علوم رایانه، ریاضیات، آمار و علم سیستم

وری و مدیریت(. )دسترسی در: مهندسی، علوم بهداشتی، فنا
http//www.jexpsciences.com/index.php/jexp/index, retrieved in 05/Jun./2014 با )

-توان فهمید که تا چه حد چیزهایی که در گذشته فن شمرده مینگاهی به این فهرست علوم به خوبی می

 اند. شدند، امروزه جزو علوم قرار گرفته
بندی دودویی نیز فردی ایرانی به نام دکتر فدایی علوم مربوط به بر مبنای طبقه بندی جالبدر یک تقسیم

د؛ ب( جهان بزرگ. منظور از جهان بزرگ و بندی کرده است: الف( جهان ُخرطبیعت را بدین نحو طبقه
-کوچک در اینجا در واقع، همان آفاق و انفس است که در جهان بزرگ، انسان با مشاهده به تبیین می

زند تا بتواند از این طریق به خلق آثار پردازد و در جهان خرد به کشف قوانین موجود در جهان دست می
 یا ایجاد تغییرات دست زند. 

 -2: علوم محضعلوم مهندسی و رفتاری.  -2علوم محض؛  -2: ن خرد )علوم و فنون(الف( جها
: ب( جهان بزرگاستاتیک.  -2دینامیک؛  -2: فیزیکآلی.  -2معدنی؛  -2: شیمیفیزیک.  -2شیمی؛ 

 -2: علوم فضاییاخترشناسی.  -2علوم فضایی؛  -2: )علوم سماویعلوم ارضی.  -2علوم سماوی؛  -2
 -2علوم خاکی؛  -2: )علوم ارضیجّو دور(.  -2جّو نزدیک؛  -2: اخترشناسیوردی. فضان -2نجوم؛ 

شناسی؛ اقیانوس -2: علوم آبی/دریاییبدون حیات.  -2حیات؛ ذی -2: علوم خاکیعلوم آبی/دریایی. 
بندی به علوم خاکی اختصاص دارد و ها در این طبقهموجودات دریایی(. اما بیشترین زیرشاخه -2

 -2جانورشناسی؛  -2: جانورانگیاهان.  -2جانوران؛  -2: )شناسی(حیات )زیستذیاز:  عبارتند
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 -2پزشکی؛  -2: درمانپیشگیری.  -2درمان؛  -2: آناتومی و فیزیولوژیآناتومی و فیزیولوژی. 
 ها(.بوته -2درختان؛  -2: شناسی(گیاهان )گیاهبدنی. تربیت -2علوم تغذیه؛  -2: پیشگیریپیراپزشکی. 
 -2: در عمقجغرافیا.  -2شناسی؛ ریخت -2: در سطحدر عمق.  -2در سطح؛  -2: )بدون حیات

 (  266-263: 2319شناسی(. )فدایی عراقی، زمین -2شناسی؛ معدن
عنوان یکی از مشهورترین اندیشمندان معاصر عرب در عصر حاضر هم به دکتر محمد عابد الجابری به
در جهان  0کنیم. جابری قائل به وجود سه نظام معرفتیمی م( اشاره2323ق/2032-م2937ق/2322)

او ضمن  2نظام معرفتی برهانی. -3نظام معرفتی عرفانی؛  -2نظام معرفتی بیانی؛  -2اسالم بود: 
بندی کرد )اسالمی، دسته طبقه شناسایی این سه نظام معرفتی، علوم را با توجه به ماهیت آنها در سه

علوم عرفانی: تصوف، فلسفه و تفسیر  -2 3علوم بیانی: بالغت، فقه، کالم و اصول فقه؛ -2(: 23: 2316
علوم برهانی: منطق، ریاضیات و  -3 6بینی؛باطنی شیعی، کیمیاگری، فالحت نجومی، طلسمات و ستاره

 5طبیعیات.
 

  رة این کتابنگاهی به سیر مطالعات انجام شده دربا
-الظنون نوشتة حاجیپس از آشنایی مقدماتی محققان غربی با این کتاب از طریق انتشار کتاب کشف

( و الخطط نوشتة مقریزی 2236م/2121-2220م/2132تسیگ )الیپ 7خلیفه توسط گوستاو فلوگل
ة کارل ( نوشتGALویژه کتاب تاریخ ادبیات عرب )( و به2233م/2120ق/2263)بوالق، القاهرة 

                                                                 

البته  -( فوکوییÉpistémè. جابری نگاهی ساختارگرایانه به تاریخ فرهنگ و اندیشه داشت و از مفهوم نظام معرفتی )0
در راستای تبیین عقل عربی بهره برد؛ تعریف نظام معرفتی از دید وی چنین بود:   -با تعریفی متفاوت نسبت به فوکو

گاه ای از مفاهیم، اصول و دستورالعملوعهنظام معرفتی مجم» ها است که در هر دورة معین تاریخی ساختار ناخودآ
گاه آن فرهنگ استنهد، و به اختصار هم میمعرفت را بنا می ، «توان گفت: نظام معرفتی هر فرهنگ، ساختار ناخودآ

تعریفی برای فهم فرهنگ عربی به گیری از چنین ؛ برای کسب اطالعات بیشتر دربارة منجر شدن بهره36: 2117
 (    26-20: 0393گویی در منظومة فکری جابری. )ن.ک. هاشمی، تناقض

 (  692-393، 368-250، 269-03: 2116. برای کسب اطالعاتی جامع در این باره )ن.ک. الجابری، 2
 توار است. . این علوم مبتنی بر نظام معرفتی واحدی هستند که بر اساس قیاس غایب بر حاضر اس3
 . این علوم مبتنی بر نظام معرفتی کشف و وصال هستند که جابری آنها را نامعقول عقلی نامیده است. 6
 . این علوم بر تجربه و شناخت عقلی استوارند. 5

7 Gustav Leberecht Flügel (February 18, 1802 – July 5, 1870)  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0
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توسط مستشرقی به  2260م./2192(، این کتاب برای نخستین بار در سال 2279م/2193) 0بروکلمان
( در واقع همین اشارة مختصر بروکلمان See Vloten, 1895در الیدن به چاپ رسید. ) 2نام فان فلوتن

شد. سپس این کتاب  به این کتاب بود که منجر به شناسایی و معرفی آن توسط فان فلوتن در پنج سال بعد
های چهارم و باب 2212م./2932م( قرار گرفت و در سال 2921-2122) 3مورد توجه آیلهارد ویِدمان

( باب هشتم از مقالة دوم )کتاب 2212م/2937پنجم آن، یعنی حساب و هندسه، و چهار سال بعد )
مورد استفاده در دیوان آب  هایالحیل( را مورد بحث و بررسی قرار داد و در همان سال به بررسی واژه

پرداخت. وی مطالعات خود را در باب حساب و هندسه ادامه داد و دو سال بعد نتایج تحقیقات خود را 
ها، اوزان، مقادیر، های مورد استعمال در پیمانهواژه 2219م./2923در این زمینه منتشر کرد. او در سال 

ای تحت عنوان و نفقات را بررسی کرد و در مجموعهالفاظ دیوان برید، اوزان اطباء و دیوان ضیاع 
mū‘Ul -h alītāStucke aus den Maf به موضوع علم  2293م/2922منتشر کرد، و در  6در ارالنگن

دنبالة کار وی را در این زمینه پی گرفت.  5کیمیا نزد عرب پرداخت، که پس از وی یولیوس روسکا،
العلوم به طالحات جغرافیایی ارائه شده در کتاب مفاتیحبا استفاده از اص 2292م/2922ویدمان در 

-موضوع علم ستاره 2290م/2922بررسی علم جغرافیا نزد بیرونی، شیرازی و کندی پرداخت، و در 

شناسی را بررسی کرد و در همین سال، ارنست سیدل نیز در زمینة علم طب به ارائة بحثی مفصل 
مطالعاتی در باب  7، ویدمان به همراه مولر2332م/2922در ای هفت ساله یعنی پرداخت. پس از وقفه

به نگارش مقالة خوارزمی در دایرةالمعارف  2337م/2926تاریخ موسیقی انجام داد، و باألخره در سال 
اطالعاتی دربارة این کتاب  2333م/2920در سال  6زبانان ادوارد براوناسالم پرداخت. از میان انگلیسی

ای بر تاریخ علم به نیز در کتاب مقدمه 9اریخ ادبیات ایران ارائه نمود، و جرج سارتوندر اثر خود، یعنی ت
ها چیزی بر این کتاب را مورد توجه قرار داد. ولی در مجموع باید گفت که انگلیسی 2337م/2926سال 

                                                                 
1 Carl Brockelmann (17 September 1868 – 6 May 1956)  
2 Gerlof van Vloten (1866–1903) 
3 Eilhard Ernst Gustav Wiedemann (1 August 1852, Berlin – 7 January 1928, Erlangen)  
4 Erlangen  
5 Julius Ferdinand Ruska (9 February 1867, Bühl, Baden – 11 February 1949, Schramberg)   
6 Müller  
7 Edward Granville Browne (7 February 1862 – 5 January 1926)   
8 George Alfred Leon Sarton (31 August 1884 – 22 March 1956)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Erlangen
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BChl_(Baden)
https://en.wikipedia.org/wiki/Schramberg


 یاصطالحات علوم به عرب یفرهنگ تخصص العلوم؛یحمفات

 
      

11 
 

 
 

 0ونواالجی اتحقیقات آلمانها دربارة این کتاب نیفزودند. اما ویدمان بر مستشرق هندی، جمشید مانک
 2اشترن 2331م/2929هایی از این کتاب توسط وی به انگلیسی ترجمه شد. در سال تأثیر نهاد و قسمت

اصطالحات فلسفی ارائه شده توسط خوارزمی را با رسالة کندی مقایسه نمود و سه سال بعد، نیکوالس 
ق و ترجمة این قسمت از نیز به بحث و بررسی باب دوم از مقالة دوم این کتاب در زمینة علم منط 3رشر

نیز بر اساس همین کتاب طرحی عمومی در زمینة  6کتاب به انگلیسی پرداخت. کلیفورد ادموند باسُورث
به معرفی شش نسخة خطی جدید از  2303م/2970بندی علوم اصلی و فرعی ارائه کرد و در سال تقسیم

و ضرورت توجه دوباره به متن این کتاب العلوم پرداخت که پیش از آن شناخته شده نبودند کتاب مفاتیح
ای برای توضیح و های جدید حاوی مطلب اضافهرسد این نسخهنظر میرا متذکر شد؛ هرچند که به

تشریح این متن نیستند. اما تقریبًا در ربع قرن پس از کارهای انجام شده توسط باسورث کار چندان مورد 
رسد که موضوع علم اصطالحات در است و به نظر میشناسی صورت نگرفته توجهی در مطالعات شرق

 میراث علمی اسالم، دیگر مورد توجه مستشرقان نیست.
در مجموع مستشرقان در آثار خود، در زمینة وثاقت، ارزش علمی و معرفی آن، مطالعات عمومی، 

ن به های خطی و چاپهای آن، بررسی اصطالحات و تقسیم علوم در آها، نسخهتحقیق متن، ترجمه
اند. آنها در فصول و ابواب کتاب، ازجمله فقه، کتابت و اخبار از مقالة اول مطالعه و تحقیق پرداخته

کتاب، و منطق، طب، علم عدد، هندسه، نجوم، موسیقی، حیل و کیمیا از مقالة دوم، به ارائة نتایج 
ن آلمانی و در رأس آنها ویدمان و طور ویژه از مستشرقااند، که در این زمینه باید بهتحقیقات خود پرداخته

توان گفت که این کتاب در یک بازة زمانی هفتاد ساله از سپس روسکا، سدیل و میلر یاد کرد. تقریبًا می
تا زمان بیان آخرین مباحث پیرامون این کتاب  2260م/2192زمان انتشار آن توسط فان فلوتن در سال 

 ته است.توسط باسورث مورد توجه مستشرقان قرار داش
اند. هم در سطحی بسیار محدود به این کتاب پرداختهمحققان عرب تازه در همین اواسط قرن بیستم و آن

اند، الباز العرینی و یحیی الخشاب هستند العلوم پرداختهاولین محققان عرب که به تحقیق دربارة مفاتیح
ظ اإلصطالحیة التاریخیة الواردة فی ضبط و تحقیق األلفا»ای با عنوان مقاله 2336م/2921که در سال 

                                                                 
1 Jamshedji Maneckji Unvala 
2 Stern 
3 Nicholas Rescher (born 15 July 1928)  
4 Clifford Edmund Bosworth (29 December 1928 – 28 February 2015) 
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زبانان، با وجود انتشار کتاب در نوشتند، و در مجموع باید گفت که در میان عرب« العلومکتاب مفاتیح
و چاپ مجدد آن در بغداد و بیروت، چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفت و تنها  2332م/2923سال 

اند. حمد مطلوب در این زمینه به نگارش مقاالتی پرداختهافراد معدودی از میان متفکران عرب، مثل ا
باشد که از این کتاب دومین چاپی می 2332م/2923ق/2302چاپ منیریه در شهر قاهره به سال 

صورت گرفته است. شکل افست این کتاب در بغداد و بیروت نیز بر اساس چاپ لیدن و منیریه، منتشر 
(. See also Sabra, 1978: 1068-1069؛ 02-23ق، صص 2021شده است )ن.ک. خوارزمی، 

العلوم توسط دکتر خولة عیسی صالح الفاضلی ای نیز در زمینة اصطالحات دیوانی و اداری مفاتیحمقاله
نوشته شده است، که به « العلوم للخوارزمیآلیة المصطلحات االداریة الورادة فی کتاب مفاتیح»با عنوان 

ای فارسی نیز توسط ق( رساله2022بررسی قرار داده است. )الفاضلی، خوبی این اصطالحات را مورد 
تجزیه و تحلیل هنری سازشناسی  ی موسیقی، با عنوانامین سلطانخواه، دانشجوی کارشناسی رشته

-صفحه 71ش نوشته شده است، که نویسنده در این رسالة کوتاه 2362العلوم خوارزمی در سال مفاتیح

معرفی شده در کتاب خوارزمی، به ارائة توضیحات تکمیلی دربارة این سازها  ساز 23ای ضمن شناسایی 
توان در میان دیگر آثار مسلمانان و شماری از مستشرقان پرداخته است، هرچند که این رساله را نمی

 (2362-2360تحقیقی جامع در این زمینه دانست. )ن.ک. سلطانخواه، 
 

 معرفی نویسنده
خلکان، عبدالله محمد بن احمد بن محمد بن یوسف الکاتب خوارزمی )ابننویسندة این کتاب، ابو

م در 329/923ق/339(، از اهالی خراسان به سال 2/2627ق: 2372خلیفه، ؛ حاجی322: 2370
خوارزم متولد شد؛ البته این امکان نیز وجود دارد که پس از رفتن خانوادة وی از خوارزم به بلخ، در بلخ 

؛ محجوب، 323م: 2999؛ زرکلی، 26: 2021( )ویدمان، Sabra, 1978: 1068)متولد شده باشد. 
و به نقلی دیگر، –( مقریزی نیز در الخطط با لقب البلخی از وی یاد کرده است. وی در بخارا 023

( 26: 2021؛ ویدمان، Sabra, 1978: 1068به دربار نوح دوم پسر منصور سامانی پیوست ) -نیشابور
-( او قدیم2/2627ق: 2372خلیفه، م وفات یافت. )حاجی367/996ق/316سال  و سرانجام نیز در

ای در باب اصطالحات علوم تحت ترین دبیر و کاتب مسلمانی است، که به نگارش کتابی دانشنامه
 (323م: 2999؛ زرکلی، 26: 2021العلوم پرداخت. )ویدمان، عنوان مفاتیح
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 معرفی کتاب 
ها( به گفتة مؤلف، به نام ابوالحسین عبیدالله بن احمد عتبی، وزیر ی دانشالعلوم )کلیدهاکتاب مفاتیح

( و با هدف حل مشکالت صناعات پیشین و 2/2627: 2372خلیفه، نوح به منصور سامانی )حاجی
( بنا بر 0: 2377آشنایی با رموز و اصطالحات هر گروه از دانشمندان تألیف یافته است. )خوارزمی، 

م سمت 913تا  961ق/362تا  376های زوینی، با توجه به اینکه عتبی در فاصلة سالمطالعات عالمه ق
«. تألیف این کتاب نیز بالضروره در عرض این مدت بوده است»وزارت را برعهده داشته است، 

: ]سخنی از مترجم[، پانزدهم( اما در پاسخ به این پرسش مهم که چرا خوارزمی این 2377)خوارزمی، 
 نویسد: العلوم نام نهاد، خود نویسنده چنین میتیحکتاب را مفا

ها در حکم کلید است، پس هر کس آن را بخواند و برای آنکه مدخل دانش است و برای بیشتر دانش»
شود و به راز آنها پی مطالبش را بخاطر سپرد، و سپس در کتابهای علمی بدقت بنگرد، با آن علوم آشنا می

« ها مصاحبت و همنشینی نکرده باشد.بیگانه باشد و با اهل آن دانش برد، اگرچه با آن علوممی
 ( 7-2: 2377)خوارزمی، 

وی برای جلوگیری از ایجاز و اطناب کتاب، اصطالحات مشهور و معروف در میان مردم را کنار گذاشته 
و آسان حد  و از کلمات پیچیده و بیگانة نیازمند شرح و تفسیر چشم پوشیده، و میان این دو راه مشکل

 وسط را برگزیده است: 
نمود برگزیدم، به فروع بسیار و تر میهر اصطالحی که بیشتر مورد نیاز بود، و از دیگر کلمات مناسب»

معنی نپرداختم، و از آوردن مثال و گواه پرهیز کردم؛ زیرا اکثر این اصطالحات، مشتقات خنک و بی
های بیگانه وضع و اختراع شده یا کلماتی است که از زبانوسیلة اهل دانش اسامی و الفاظی است که به

 ( 2: 2377)خوارزمی، «. معرب گردیده است
بندی خود از علوم را با در ضمن، با وجود تأثیرپذیری خوارزمی از احصاءالعلوم فارابی، وی تقسیم

حات مورد روشی مخالف فارابی انجام داده است. خوارزمی خواسته تا در حد توانایی خود، اصطال
بندی علوم وجه نگاهی فلسفی همچون فارابی در تقسیماستفادة هر علمی را گردآوری کند و به هیچ

العلوم بیش از آنکه یک ( در واقع، مفاتیح20: مقدمة األعسم، 2021ندارد. )ن.ک. الخوارزمی، 
ر علوم، بر اساس دایرةالمعارف و یا دانشنامه باشد، فرهنگ لغتی غیرمنظم برای اصطالحات شایع د

: مقدمة األعسم، 2021اسلوب و روش شناخته شده در کتب لغت آن روزگار بود. )ن.ک. الخوارزمی، 
( واضح است که هدف مؤلف از تألیف این کتاب، نگارش کتابی در علم لغت عربی، یعنی توضیح 26
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ت. همچنین، های مختلف کاربرد داشت، بوده اسمعانی مختلف لفظی واحد که در علوم و دانش
کند، دو علم مهم یعنی طب و کیمیا را افزوده است و از این جهت خوارزمی به علومی که فارابی ذکر می

العلوم به عنوان ( باید گفت که مفاتیح020-023تر از کتاب فارابی است. )محجوب، کتاب وی جامع
توصیفی از رسوم و اعمال آن  های گوناگون، و به عنوانیک فرهنگ اصطالحات پایة گرفته شده از رشته

ای برای مطالعة فرهنگ اسالمی برخوردار است. ها از ارزش قابل مالحظهعصر در علوم و دفترخانه
(Sabra, 1978: 1068) 

این کتاب در دو مقاله و پانزده باب و نود و سه فصل تنظیم شده است. مقالة اول، شامل: علوم شریعت و 
کالم، نحو، دبیری یا نویسندگی، شعر و عروض و علم اخبار( و مقالة دوم،  علوم عربی مرتبط با آن )فقه،

شامل: علوم مردم غیر عرب )فلسفه، منطق، طب، ارثماطیقی یا علم عدد، هندسه، نجوم، موسیقی، 
 -طهارت -فقه )اصول فقه -2حَیل ]مکانیک[ و کیمیا(. الف( علوم شریعت و علوم عربی مرتبط با آن: 

کالم )اصطالحات  -2نوادر(؛  -ارث -دیات -نکاح -بیع -حج و شرایط آن -کاتز -روزه -نماز
های نصاری و فرقه -ارباب آرا و مذاهب از گروه مسلمانان -مخصوص متکلمان اسالمی

-پرستان عرب و اسامی بتبت -ارباب ملل و نحل -های یهود و اصطالحات آنانفرقه -اصطالحاتشان

نحو )مبادی علم نحو و وجوه  -3گویند(؛ ر آنها از اصول دین سخن میابوابی که متکلمان د -هایشان
وجوه اعراب بر  -وجوه اعراب و توابع آن بنا به گفتة خلیل بن احمد -هااعراب بر مذهب تمام نحوی

-مواردی که اسم منصوب می  -شودمواردی که اسم مرفوع می -ترتیب اسماء -مذهب فالسفة یونان

 -مواردی که اسم از لحاظ اعراب تابع اعراب پیش از خود است  -شودمجرور میمواردی که اسم  -شود
 -0نوادر(؛  -کنندحروفی که افعال را مجزوم می  -کنندحروفی که افعال را منصوب می -ترتیب افعال

 -اصطالحات دبیران دیوان خراج -ها و دفاتر و اعمالآیین دبیری )اصطالحات و اسماء یادداشت
اصطالحات دبیران دیوان  -رودکار میالفاظی که در دیوان برید)=چاپار( به  -یوان خزانهاصطالحات د

 -رودکار میالفاظی که در دیوان آب به -رودالفاظی که در دیوان ضیاع و نفقات بکار می -سپاه
اسامی  -شعر و عروض )کلیات عروض و اسامی بحرها)=اجناس( -2اصطالحات دبیران رسائل( 

اخبار و تاریخ )پادشاهان  -7نقد شعر(  -اشتقاق این القاب و اصطالحات -قافیه -هازحاف ها وعلت
هایی یمنی -سالطین یمن و القابشان -خلفا و سالطین اسالمی و صفات و القابشان -ایرانی و القابشان

انیان بسیار کلماتی که در تاریخ ایر -پادشاهان روم -که در روزگار جاهلیت بر قبیلة معد سلطنت کردند
های فتوح و مغازی و تاریخ عرب بعد از اسالم زیاد استفاده اصطالحاتی که در کتاب -رودبکار می
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کلمات و  -کار رفتهکلمات و اصطالحاتی که در تاریخ عرب و در روزگار جاهلیت بسیار به -شودمی
 اصطالحاتی که در تاریخ روم زیاد کاربرد داشته است( 

کلمات و اصطالحاتی که  -ای از علم الهیخالصه -فلسفه )اقسام فلسفه -2عرب: ب( علوم مردم غیر 
قاطیغوریاس  -منطق )ایساغوجی )=مدخل( -2شود( های فلسفی بسیار استعمال میدر فلسفه و کتاب
طوبیقی  -افودقطیقی )=برهان( -انولوطیقا )=تحلیل( -ارمینیاس)=قضایا(باری -)=مقوالت عشر(

طب  -3بیوطیقی )=شعر((؛  -ریطوریقی )=خطابه( -قی )=سفسطه یا مغالطه(سوفسطی -)=جدل(
ادویة  -ای که اسامی تشبیهی دارندادویة مفرده -ادویة مفرده -غذاها -ها و داروهابیماری -)تشریح

 -کمیت مضافه -ارثماطیقی یا علم عدد )کمیت مفرده -0نوادر(  -های طبیبانها و پیمانهوزن -مرکبه
سطوح  -خط -هندسه )مقدمات این علم -2اقسام حساب(؛  -عیارها -طحه و مجسمهاعداد مس

ترتیب  -های ستارگان ثابت و سیار و صورت آنهانجوم )نام -7احجام )=مجسمات((؛  -ها()=بسیط
ابزار و  -مبادی احکام ]نجوم[ -شودافالک و احوال اختران و شکل زمین و آنچه به این بحث مربوط می

 -کلیات علم موسیقی -موسیقی )اسامی آالت موسیقی و چگونگی استخدام آنها -6ان(؛ آالت منجم
 -علم حَیل ]مکانیک[ )جّر اثقال با نیروی اندک و نام ابزارهای آن -1های متداول و معمول(؛ وزن

کیمیا  -9خود دارای حرکتند(؛ آور و ساختن آالتی که خودبههای حیرتحرکات آب و ساختن ظرف
شیوة  -ای که مورد استفادة کیمیاگران است.اسامی جوهرها و عقاقیر و ادویه -و آالت این صنعت )ابزار

 کاربردن و تهیه و ترکیب این اشیا(.به
وجه به نامیدن علوم فلسفی، طبیعی و ریاضی به علوم مردم غیر عرب یا دخیله در این کتاب، به هیچ

بلکه صرفًا گزارشی از این واقعیت بود که آنها توسط »ود؛ معنای عدم پذیرش این علوم در جهان اسالم نب
رشد و توسعه یافته بودند. این کتاب آشکارا به این مفهوم اشاره دارد که یک فرد  0مردم غیرعرب )عجم(

( همچنین، گفتنی Sabra, 1978: 1068«. )تحصیلکرده، باید با دو شاخة آموزشی اصلی آشنا باشد
جایگاه علمی « اخبار»خستین افرادی است که به تاریخ  تحت عنوان است که خوارزمی یکی از ن

نگاری دانشنامة جهان بخشیده و آن را در زمرة علوم شرعی جای داده است. )ن.ک. مدخل تاریخ/تاریخ
( و بیشتر به 23: 2377اسالم( وی در باب علم فقه به آرای علمای شیعه چندان نپرداخته )خوارزمی، 

 ویژه مذهب حنفی، توجه دارد. نت، بهسآرای علمای اهل

                                                                 
ی اقوام غیر زبانان نیست. بلکه منظور همه. البته الزم به ذکر است که منظور از عجم در اینجا تنها ایرانیان و یا فارسی0

 عرب، اعم از ایرانی، یونانی، سریانی و غیره است. 
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دربارة تأثیرگذاری این اثر بر آثار بعدی هم باید گفت که بسیاری از پزشکان مسلمان پس از خوارزمی، 
جزار، توان به ابناند، که از جملة آنها میهای پزشکی خود از این کتاب بهره بردهدر طریقه و شیوة نوشته

( مطالب 020الخاتمه اشاره نمود. )محجوب، س، علی بن عیسی و ابننفیزهر، عمار موصلی، ابنابن
: 2370خلکان نیز در روایتی بدان استناد جسته است. )تاریخی این کتاب نیز اهمیت فراوانی دارند و ابن

برد، که در نگارش اثر نفر پس از خوارزمی نام می32العلوم از ( االبیاری در مقدمة خود بر مفاتیح322
 (23-9: مقدمة االبیاری، 2030اند. )ن.ک. الخوارزمی، روشی مشابه او بهره برده خود از

  
 العلوممنابع خوارزمی در نگارش مفاتیح
توان فهمید که وی در تألیف این کتاب به منابع مختلف لغوی، فقهی، با نگاهی به کتاب خوارزمی، می
مراجعه کرده است و خوارزمی در ارائة چنین  -بدون اشاره به نام آنها -عروضی، فلسفی، کالمی و غیره

ای پیشگام است و شاید تنها علی بن عباس در ارائة دایرةالمعارفی طبی استثنا باشد. )ن.ک. مجموعه
( اشاره به برخی آرای متفاوت ابوحنیفه، مالک بن انس و داود بن 1: مقدمة االبیاری، 2030الخوارزمی، 

( با جمهور اهل سنت. استناد به آرای خلیل بن احمد در بیان 20: 2377علی اصفهانی )خوارزمی، 
الغموس )خوارزمی، ( و یمین23: 2377( و وسق )خوارزمی، 27: 2377معنای قلس)خوارزمی، 

های َانقَله ( در علم کالم، و واژه33: 2377( در علم فقه، و در بیان معنای َایس )خوارزمی، 22: 2377
: 2377( در آیین دبیری، و واژة جواّس در باب فلسفه )خوارزمی، 79: 2377و ماّلح )خوارزمی، 

(، َاطرَیه و َفرانی 227: 2377(، َشوَصه )خوارزمی، 223: 2377(، و واژة ِنمس )خوارزمی، 232
( و 271: 2377(، َانَبجات )خوارزمی، 272: 2377(، ِهلیون )خوارزمی، 229: 2377)خوارزمی، 

( در علم عدد، 217: 2377در علم طب، و جذاء و ُبرجان )خوارزمی، ( 279: 2377َمراهم )خوارزمی، 
( در علم نجوم، 237: 2377( در باب هندسه، فلک )خوارزمی، 293: 2377و هندسه )خوارزمی، 

ویژه در وجوه ( در علم موسیقی؛ استفاده از آرای خلیل بن احمد، به227: 2377َصنج )خوارزمی، 
( در علم نحو؛ شایان ذکر است که خلیل بن احمد فراهیدی 07: 2377اعراب و توابع آن، )خوارزمی، 

نویس اسالمی و واضع علم عروض است. ابوعبدالله خوارزمی در مؤلف کتاب العین اولین فرهنگ
العلوم بیش از هر فردی به او استناد کرده است که با توجه به اهمیت این موضوع، در ادامة کتاب مفاتیح

 ت مهم و کتاب مشهور العین بیشتر خواهیم پرداخت. مقاله به این شخصی
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برد که ظاهرًا یکی از اما خوارزمی در بیان اصطالحات دیوان آب، از دیوانی به نام دیوان کستبزود نام می
کارهای آن خبر دادن از تحول اسمی به اسم دیگر بوده است و چه بسا مؤلف در بیان اصل واژگان از آن 

(  اشاره به سخنان برخی بزرگان مثل ابوعلی بصیر )خوارزمی، 79: 2377ارزمی، بهره برده باشد. )خو
: 2377( و عمر بن خطاب )خوارزمی، 62: 2377(، منصور، خلیفة عباسی )خوارزمی، 62: 2377

(، و همچنین شعرایی همچون امرؤالقیس، ابوتّمام، 67-63: 2377(، و برخی از دبیران )خوارزمی، 63
(. استناد به کالم اصمعی در 239و  92-93: 2377ار، َطَرَفه و ابوزید )خوارزمی، جریر، َجعدی، بّش 

الفصیح، در این زمینه ُدُرستویه، نویسندة کتاب تصحیحبیان معنای واژة بغداد و رد سخن ابن
الکیان )به سریانی شمعاکیانا( (. ذکر نام کتابهایی به نامهای سمع222-222: 2377)خوارزمی، 

( در باب فلسفه، ایساغوجی نوشتة فورفوریوس، قاطیغوریاس اولین کتاب 230: 2377 )خوارزمی،
: 2377ِارمینیاس دومین کتاب او )خوارزمی، ( و باری231: ص2377ارسطاطالیس )خوارزمی، 

(، طوبیقی، 200: ص2377(، افودقطیقی )خوارزمی، 202: ص2377(، َانولوطیقا )خوارزمی، 202ص
( و باألخره بیوطیقی، نهمین کتاب از کتابهای منطق 202: ص2377خوارزمی، سوفسطیقی، ریطوریقی )

مقفع ( در علم منطق،  بدون اشاره به اینکه از آنها بهره برده یا نه؛ وی با آثار ابن207: 2377)خوارزمی، 
 نویسد: نیز آشنایی داشته است و در باب علم منطق می

های مچنین برای تمام مقوالت و دیگر چیزهایی که در فصلنامد، هعبدالله بن مقفع جوهر را عین می»
اند، من نیز از بازگو کردن آنها هایی وضع کرده است که اهل منطق آنها را رد کردهاین باب آمده است، نام

 ( 239: 2377)خوارزمی، « خودداری کردم و از آنچه مورد قبول همگان است گواه آوردم.
( به کتاب 262: 2377ایه از بول[ نوشتة ایوب رهاوی، )خوارزمی، خوارزمی به کتاب التفسره ]کن

( و 293: 2377اسطقسات نوشتة اقلیدس در باب اصول و مقدمات یا مبانی دانش هندسه )خوارزمی، 
( هم اشاره کرده است. در ضمن، او در باب 293: 2377به کتاب زیج در علم نجوم )خوارزمی، 

بدون شک خوارزمی در زمینة ریاضیات از »یونانی بود و به گفتة ویدمان، دانان تعلیمیات متأثر از ریاضی
)ویدمان، «. آثار دانشمندان یونانی همچون اقلیدس، نیقوماخوس، هیرو، فیلون و غیره بهره برده است

بندی رازی بر قسمت کیمیا )باب نهم از مقالة دوم( نیز هویداست ( تأثیر تعلیمی و نظام طبقه26: 2021
طور کامل رونوشت یا اقتباسی از المدخل التعلیمی و المدخل البرهانی رازی قسمت، تقریبًا به و این

 (.   29/262: 2393است. )جوهرچی، 
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 العلوم العین فراهیدی، منبع اساسی خوارزمی در مفاتیح
ن فراهیدی العلوم به کتاب مشهور العیگونه که اشاره شد بیشترین ارجاع خوارزمی در کتاب مفاتیحهمان

فرد نامة بزرگ العین را با عقلی ریاضی به شکلی منحصر بهاست. خلیل بن احمد فراهیدی فرهنگ
او با نگارش این اثر نقشی منحصر به فرد در تأسیس علم معاجم، استخراج مسائل نحو و  0نگاشت.

. پس از (Sezgin, 2003: 1/9ای موسیقایی ایفا کرد )ی نظرّیهعروض و تصحیح قیاس برپایه
فراهیدی، شاگردش سیبویه با  الکتاب به دستورنویسی صرف و نحو عربی همت گماشت و محمد بن 

ق.( هم با الهام از استادش سیبویه بود که اصول فقه را در الکتاب )نامی 230-232ادریس شافعی )
قواعدی برای  همنام کتاب استاد( که بعدها به الرساله مشهور شد، مدون و مبوب کرد. شافعی با وضع

هایی همچون تمثیل و قیاس فقهی برای استنباط احکام توانست به خوبی کارگیری دقیق روشفقه و به
ریزی کند که تا به امروز همچنان اثرات شناختی در اندیشة اسالمی پایهشناختی و معرفترهیافتی روش

زی زبان عربی و نقش مؤثر آن پردامرجعیت فراهیدی در نهضت واژه 2وضوح قابل مشاهده است.آن به
در فرایند تبدیل شدن زبان عربی به زبان علم طبیعتًا توجه اندیشمندان مسلمان و ازجمله طبقة کاتبان و 
دبیران را هم به خود جلب کرد که نمونة بارز آنها ابوعبدالله خوارزمی است که تالش نمود فرهنگی از 

سبب نیست که خوارزمی در ین و تبویب کند. پس بیکار رفته در علوم گوناگون تدواصطالحات به
العلوم، بیش از هر شخص دیگری به فراهیدی نگارش فرهنگ اصطالحات علمی خود، یعنی مفاتیح

   3استناد جسته است.

                                                                 
شمندان سانسکریت هندی از حلق تا لب اش را با توجه به مخارج این حروف به شیوة داننامه. او ترتیب حروف لغت0

( به گفتة جابری این اثر بزرگ بنا 005-003ق: 0631الّندیم، ق؛ 0615تدوین و تنظیم کرده است؛ )ن.ک. الفراهیدی، 
حرفی بود که فراهیدی تنها لغات مستعمل را از  5تا  2میلیون ماده لغت  02ی برخی موّرخان مشتمل بر بیش از به گفته

آمیز را رد کرده و آن را حداکثر ( اما طرابیشی این دیدگاه اغراق026، 92-90م: 2117نگه داشت؛ )الجابری،  میان آنها
 ( 232-206م: 2112ماده دانسته است. )طرابیشی،  20852مشتمل بر 

ل دفاع و قاب« نظام بیانی»های معرفتی حاکم بر فرهنگ عربی یعنی مندی را در قالب یکی از نظام. جابری این نظام2
به فلسفه دانسته و جایگاه اصول « منطق»را به فقه همچون نسبت میان « علم اصول»تبیین شمرده است. او نسبت میان 

دکارت در تکوین عقل « قواعد روش»فقه شافعی در نظام بیانی را همچون جایگاه منطق ارسطویی در نظام برهانی و 
گذار عقل عربی نام برده است. عنوان بزرگترین شریعتعی بهاروپایی شمرده است؛ بر همین اساس، وی از شاف

 ( 017-011م: 2117)الجابری، 
الغموس در علم فقه، و در بیان معنای َایس در علم گونه که اشاره شد وی در بیان معنای قلس و وسق و یمین. همان3

، و ِنمس، الَشوَصه، َاطرَیه و َفرانی، ِهلیون، َانَبجات های َانقَله و ماّلح در آیین دبیری، و جواّس در باب فلسفهکالم، و واژه
و َمراهم در علم طب، و جذاء و ُبرجان در علم عدد، و هندسه در باب هندسه، فلک در علم نجوم، َصنج در علم 
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شناسان عرب، اعم از عاربه و مستعربه، با دقت در کیفیت تولید صدا از حلق تا لب به شکل حروف زبان
های شدن الفاظ و واژهن حروف برای ساخت کلمات، از ثنایی تا ُخماسی، و ریختهو چگونگی ترکیب ای

-خوبی اهمیت دانش موسیقی و ریاضی را بههایی آهنگین و موسیقایی بهتولید شده در قالب و صیغه

عنوان ابزاری اساسی برای معرفت و شناخت زبان برای آیندگان به تصویر کشیدند؛ تصویری که نمونة 
در « زبان»نماید. گری میخوبی برای ما جلوهشک در قالب کتاب العین فراهیدی بهاولیة آن بیاعالی 

شمرد و نه به این دلیل که از محیطی ها را به این دلیل که ممکن هستند، درست میچنین شرایطی واژه
 اند. ای اجتماعی گرفته شدههایی استقرایی و یا تجربهتجربی و واقعی، داده

 
 دخیله  علوم

 -0اند از: علوم دخیله یا همان و علوم اوائل یا علوم مردم غیر عرب از نگاه ابوعبدالله خوارزمی عبارت
حَیل  -9موسیقی؛  -6نجوم؛  -7هندسه؛  -5ارثماطیقی یا علم عدد؛  -6طب؛  -3منطق؛  -2فلسفه؛ 

ارابی و به تقلید از ارسطو به دو علوم اوائل از نگاه ف(. اما 2: 2192)الخوارزمی، کیمیا  -8]مکانیک[؛ 
علوم عملی. علوم اوائل یا علوم قدما در برابر علوم شرعیه یا  -2علوم نظری؛  -2شد: بخش تقسیم می

شد که از راه ترجمة کتب یونانی به عربی به عاَلم اسالمی راه یافته بود، و شامل عربیه، به علومی گفته می
منطق و فلسفه بود، و گاهی علوم خفیه همچون علوم طلسمات،  علوم ریاضی، طبیعی، نجوم، موسیقی،

   0گرفت.احکام نجوم و کیمیا را نیز دربرمی
ویژه فلسفة طبیعی و تعلیمی و باألخص دو علم های اولیة ظهور فلسفه را هم باید در علوم اوائل و بهپایه

فالسفه در دوران باستان و بلکه های اصلی شناسی یافت، که این هر دو علم از مشغلهپزشکی و ستاره
توان با اصطالح علوم قدیمه یاد قرون وسطا بوده است. از علوم فلسفی نزد محمد بن اسحاق ندیم می

آید که محمد بن اسحاق ندیم علوم قدیمه را شامل این کرد. از مقالة هفتم کتاب الفهرست چنین برمی
علوم پزشکی. البته او در این مقاله پیش از  -3؛ و علوم تعلیمی -2فلسفة طبیعی؛  -2دانست: علوم می

هر علمی به فلسفه اشاره کرده و آن را به نوعی مادر همة علوم دانسته است؛ او حتی از برخی 

                                                                                                                                                               

ای نمونه ویژه در وجوه اعراب و توابع آن، در علم نحو به آراء خلیل بن احمد فراهیدی استناد جسته است؛ برموسیقی و به
 .  236-223، 20، 06، 00: 0985 نک. الخوارزمی،

 «.علوم اوائل»، ذیل مدخل 0658، ص2مصاحب، ج دایرةالمعارف فارسی. نک. 0
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: 2377دانان و یا پزشکان با تعابیر فالسفة ریاضی و یا فالسفة پزشکی یاد کرده است. )ندیم، ریاضی
2/3 ،231-333)0   
 

 العلومدر مفاتیحواژگان دخیله 
شناس بحث تحول زبانی و نهضت شاید بتوان گفت که بزرگترین ارزش این کتاب برای یک زبان

العلوم خوارزمی کلیدهای فراوانی های نخستین است که مفاتیحپردازی در قلمرو مسلمانان طی سدهواژه
زیرا صرفنظر از گروه »دهد: شناختی میبرای فهم بهتر این بحث مهم به دست پژوهشگر علم زبان

واژة التن ]التین[، چندین واژة 22واژة یونانی، 233واژة فارسی، 333های تازی بیش از انبوهی واژه
ها و واژة هندی و غیره در آن گرد آمده است. به کمک این واژه23خوارزمی، ترکی، مروی، سریانی، 

در نزد کدام قوم بیشتر رونق داشته و در کجا  یابیم که مثاًل کدام دانش یا دانشهابندی آنها در میدسته
توانیم بفهمیم که مثاًل فلسفه، موسیقی، منطق، ای میدستاویز چنین مطالعهناشناخته بوده است. به

الِحَیل(، کیمیا و غیره خاص یونانیان؛ شناسی، مکانیک )علمگیری، امور لشکری، ستارهداروسازی، اندازه
نیک، کیمیا، اصطالحات دیوانی، پزشکی و داروسازی در حد ایرانیان؛ و شناسی، موسیقی، مکاستاره

اصطالحات دینی )اسالمی(، ادبی و مانند اینها در انحصار اعراب بوده است. ارزش دیگر کتاب در 
شناسی است. چگونگی تبدیل: پ، چ، گ، ک، ش فارسی به بوده که خود بخشی از زبان« آواشناسی»

همین ترتیب پ، ک یونانی به ب، ف، ق در عربی و مانند اینها در این ، و بهب، ف، ج، ق، س در عربی
بخشان، )روح« بخش است.خوبی نمایان شده و مطالعة آن بسی سودمند و در عین حال لذتکتاب به

212 ) 
 ایتوانیم با کاربرد بسیاری از اصطالحات در جامعة آن زمان و حتی تا اندازهما از طریق این کتاب می

میزان کاربرد آنها در مناطق مختلف آشنا شویم؛ برای مثال، خوارزمی از ذکر اصطالحات فلسفة عملی 
« اصطالحات اهل این دانش میان خاص و عام مشهور است»نویسد: کند و میخودداری می

-شده میهایی شناخته(. وی سفتجه ]=سفته[، ُمسّناة ]=سد[ و تسجیع را واژه221: 2377)خوارزمی، 

کند. در باب اوزان و مقادیر مورد استفاده در دیوان بسنده می« معروف است»داند و در توضیح آنها به 

                                                                 

صاعد آندلسی هم مانند محمد بن اسحاق ندیم زمانی که به اندیشمندان بزرگ یونانی همچون عنوان مثال، ابن. به0
کند کند، از همة آنها با تعبیر فیلسوف یاد میقلیدس و بطلمیوس اشاره میافالطون، ارسطو، بقراط، جالینوس، ا

 (.  69م: 0802صاعد،، )ابن
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شعیره]=جو[ است. 231حّبه= 37قیراط= 23طسوج= 20دانق= 7توان فهمید که یک دینار= خزانه می
کسر در بیان دقیق آنها ها و استفاده از ( توجه فراوان به اوزان، مقادیر و اندازه63و 70: 2377)خوارزمی، 

( وی با 262-279، 63-76، 70: 2377باشد. )خوارزمی، از نکات قابل تأمل دیگر این کتاب می
کاربرد صفر، ضرب، تقسیم، جذر و انواع حسابهای جبر و مقابله، خطاءین، تدبیرالحشو، حساب 

ای منتظم و اجسام هالدرهم و الدینار و حساب الدیباج، جیب مستوی و معکوس و انواع چندوجهی
ای و مخروطی و هلیلجی و عدسی در علم عدد و حساب، آشنایی داشته بیضوی و حلقوی و استوانه

( ما در اینجا فهرستی از واژگان دخیله که خود 299-297و  219-213: 2377است. )خوارزمی، 
 پردازیم: خوارزمی به دخیله بودن آنها اشاره دارد، می

السرحان یعنی ُدم گرگ نام دارد که در فارسی صبح نخست یا صبح عربی ذنبدر فجر اول: فارسی: .2
 (27: 2377شود. )خوارزمی، کاذب نامیده می

اند و جمع زندی ]زندیک[: این کلمه در لغت تازی معرب شده و به یک نفر از فرقه مزدکیه، ِزندیق گفته
 (39: 2377آن َزنادقه است. )خوارزمی، 

دهد. )خوارزمی، رب آواره است و در فارسی معنی منقول ]=دفتر یادداشت[ میاین کلمه مع َاوارج:
2377 :26 ) 

 (26: 2377]=روزنامه[: یعنی یادداشت روزانه )خوارزمی،  رزنامج
اند این کلمه فارسی و معنایش نظام وترتیب است. احتمااًل مصدر باب تفعیل از کلمة أوارج گفته تأریج:

 (21: 2377است. )خوارزمی، 
 (73: 2377به معنی ملقوط است، این کلمه فارسی معرب شده است. )خوارزمی،  َانجیذج:
شده است. )خوارزمی، تفسیر این کلمه مطوی و مجموع است. این کلمه نیز فارسی معرب َاوَشنج:
2377 :72) 
: 2377این کلمه معرب گزیت است که در فارسی به معنی خراج و مالیات است. )خوارزمی،  جزیه:

72 ) 
: 2377گویند که به معنی اجرت و دستمزد است. )خوارزمی، این کلمه را در فارسی َتشک می َطسق:

72) 
 (72: 2377دم[ بوده است. )خوارزمی، َذَنب ]=بریدهای است فارسی و در اصل ُبریدهکلمه َبرید:

 (72: 2377معنی آن در فارسی پروانه است. )خوارزمی،  ُفراِنق:
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: 2377است، یعنی: از کجا داری؟ )خوارزمی، « از کوداری»ای است فارسی و معنی آن کلمه َاسُکدار:
72) 

: 2377افزود به معنی کاهش و افزونی معرب شده است. )خوارزمی، که از کلمة کاست دیوان َکسَتبزود:
79) 

عرب شده، این بوده است که م« روزماه»بنابر آنچه روایت شده این کلمه فارسی است و اصلش  تاریخ:
 (66: 2377رسد، ولی ]در کتب[ آمده است. )خوارزمی، نظر میاشتقاق بعید به

بند شود، ولی کاماًل پخته مرغی که گرم کنند تا نیماین کلمه فارسی است، یعنی تخم َبیض نیمِبِرشت:
 (273: 2377نشود. )خوارزمی، 

 (273: 2377ّروج است. )خوارزمی، ها، این لغت فارسی معرب شده است و جمع فجوجه َفراریج:
-می دیناروَیهگیاهی است که به سبب بوی خوشش به کرفس شباهت دارد، این گیاه را به فارسی  حزاء:

 (273: 2377گویند. )خوارزمی، 
 (273: 2377گویند. )خوارزمی، می ِزرِگ، ِزِرت، ِزِرشکبه فارسی  امَبرباریس:

 (270: 2377گویند. )خوارزمی، می َکَبسَتهارسی دارویی است که آن را به ف حنظل:َشحم
گشاید. )خوارزمی، شود دارویی که هزار گره را میدر فارسی هزارگشای است که تفسیر آن می َیبروح:
2377 :270) 
: 2377رود. )خوارزمی، کار می]ناخنک[ گویند و در ساختن بوی خوش به ناُخَنهبه فارسی  َاظفار:

270) 
به معنی مقدار گرفته شده است...  انداَزهاست فارسی که معرب شده و از لغت فارسی  ایکلمه هندَسه:

به معنی فکر است، و این درست نیست، زیرا در کالم بعضی  اندیَشهدیگری گفته است: این کلمه معرب 
زمند ، یعنی هندسه به احکام نجوم نیااندازه با اخترشماری بایدزبانان این جمله آمده است: از فارسی

 (293: 2377است )خوارزمی، 
کیوان، شود: ، که نام آنها در فارسی میزحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر کواکب سّیاره:

 (233: 2377. )خوارزمی، هرمز، بهرام، خور، ناهید، تیر، ماه
است  هزَیَج است که معّرب آن زیج شده و جمعش  وتربه معنی  ِزه... این کلمه در فارسی زیج: 

 (239: 2377)خوارزمی، 
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سازند تا در هنگام اظهار صورتی مربع یا مدور است که برای تعیین مواضع ستارگان در فلک می زائجه:
است  مولدفارسی مشتق شده که به معنی  زایشیا غیر آن، در آن بنگرند این کلمه از  مولدنظر در 

 ( 239: 2377)خوارزمی، 
 (223: 2377گویند. )خوارزمی، می جوی راستبه فارسی  آن را المستقیم:الفلکمطالع

-می ُعقَدَتینکنند، این دو نقطه را ای است که آن دو نقطه دو دایره از افالک را قطع میدو نقطه َجوزَهر:

اند است یعنی صورت جوز، برخی گفته گوزچهرای فارسی است که معّرب شدة نامند، جوزهر کلمه
 ( 223: 2377تر است. )خوارزمی، رت گوی، اولی صحیحاست به معنی صو چهرگوی
 ( 222: 2377بوده است. )خوارزمی،  َاوَرهاند بوده، برخی گفته اوگاین کلمه فارسی است و آن  اوج:

-میَکنَدر نامند، و آن را در فارسی میِحّصه التدویر که آن را حرکت خود ستاره است در فلک خاّصه:

 (222: 2377گویند. )خوارزمی، 
 (223: 2377ای است فارسی و معنی آن قطعه است )خوارزمی، کلمه َکرَدَجه:
معرب از پتیارة فارسی و برج هفتم از هر بیت بطیارج برجی است که مقابل بیت است، و آن َوبال: 

 ( 222: 2377است. خوارزمی، 
 شود.ای است که در سرشب دیده میستاره َکنارروزی:

شود، و این دو کلمه فارسی هستند. )خوارزمی، ت که هنگام صبح دیده میای اسستاره َکنارشبی:
2377 :226) 

همان زوج یا شوهر  کدخذاهدر فارسی به معنی همسر مرد است، و َهیالج اند: برخی گفته َکدُخذاه:
به معنی رب است  خذاهبه معنی خانه است و  کذه]خدای خانه[ است، زیرا  البیترّب است، و معنی آن 

 ( 221: 2377خوارزمی، )
 ُمشَتهبیَشهشود و نامش در فارسی ساز مردم چین است که از چند نی به هم پیوسته ساخته می ُمستق:

 (227: 2377است. )خوارزمی، 
 (227: 2377)خوارزمی،  است و از سازهای زهی است َچنگبه فارسی  َصنج:
بوده، یعنی سینة مرغابی )خوارزمی،  َبتَبرِ و آن عود است، این کلمه فارسی است و اصل آن  َبربط:

2377 :227) 
گیرند شود و انگشتان نوازنده روی آنها قرار میهایی است که بر دستة سازهای زهی بسته میپرده دساتین:

 (227: 2377و مفردش دستان است. )خوارزمی، 
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 ( 227: 2377است. )خوارزمی،  بارَبدهای منسوب به نام هر لحنی از لحن َدستان:
 (232: 2377لغتی فارسی است. )خوارزمی،  بارمگویند. نیز می بارمبه آن  َبیَرم:

 (239: 2377این کلمه در فارسی به معنی ربایندة می و شراب است. )خوارزمی،  ُدزد:َمی
لغت فارسی معرب شده است، و آن از کلمة َهندام ]اندام[ فارسی مشتق شده و معنی آن  ُمَهنَدم:

که جدا کردن این شی ممکن نباشد، یعنی بدون آنکه آن را طوریی است به چیز دیگر، بهچسبیدن چیز
 (239: 2377چسبانیده یا لحیم کرده باشند، در جای خود استوار است. )خوارزمی، 

این کلمه جمع َتخَتَجه و به معنی َالوار است که از لغت فارسی تخته معرب شده است.  َتخاَتج:
 (239: 2377)خوارزمی، 

َحی: ُسرن رنچرخدای است که با ریزش آب میپروانهالرَّ های این پروانه است، این کلمه پره . َبرکارالسُّ
 (203: 2377فارسی معرب شده است. )خوارزمی، 

 (21: 2377از یونانی ]گازت[ معرب شده است. )خوارزمی،  الخراجقانونیونانی: واژة .2
 (226: 2377شده و یونانی است )خوارزمی،  : این کلمه از فیالسوفیا مشتقفلسفه

 (236: 2377: به معنی مدخل یا مقدمه )خوارزمی، ایساغوجی
 (231: 2377شود. )خوارزمی، : در یونانی به مقوالت گفته میقاطیغوریاس

ها، مانند افعی و : از لغت تیریون یونانی مشتق شده، و آن اسم است برای زهر بعضی از حیوانِتریاق
 (276: 2377آن )خوارزمی، امثال 

: 2377گویند. )خوارزمی، : نام یونانی علم هندسه است، و آن را صنعت تعیین مساحت میجوِمطریا
293) 

 نومیابه معنی ستاره و  اصُطر گویند کهمی َاصُطرنومیاو به یونانی  تنجیم: این دانش را به عربی علم نجوم
 به معنی دانش است.

گویند. می َصنجواسطة نورش آن را است، به َصنجاست، معنی آن در یونانی : نهمین صورت فلکی لورا
 (230: 2377)خوارزمی، 

 (222: 2377: در یونانی به معنی اوج است. )خوارزمی، َافیجیون
 (222: 2377: به یونانی به معنی حضیض است. )خوارزمی، َافریجیون
 (222: 2377)خوارزمی،  ، و آن لفظی یونانی است.المنظراختالف: یعنی برکسیس
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به معنی آینه  البونبه معنی ستاره و  َاصُطرگویند، و می َاصُطرالبون: در یونانی به این ابزار َاصُطرالب
 ( 229: 2377است )خوارزمی، 

 (222: 2377: معنی این کلمه ترکیب الحان است، و این لفظ یونانی است. )خوارزمی، موسیقی
 (222: 2377زنده و آهنگساز است. )خوارزمی، : نام نواموسیقور و موسیقار

 (222: 2377برند. )خوارزمی، کار می: آلتی است که مردم یونان و روم بهارغانون
 (222: 2377برند )خوارزمی، کار می: سازی زهی است که مردم یونان و روم بهَشلیاق

 (222: 2377: به یونانی همان چنگ است. )خوارزمی، لور
 (222: 2377ردم یونان و روم است. )خوارزمی، : ساز مقیتاره

گویند و یکی از اقسام آن جّراثقال با ]مکانیک[ می منجانیقون: این دانش را به یونانی صناعة الِحَیل
 (232: 2377نیروی اندک است. )خوارزمی، 

کنند، و د میوسیلة آن محور اثقال را بلن: فلکة بزرگی است که در داخلش محوری قرار دارد که بهبرطیس
 (232: 2377است. )خوارزمی،  محیَطهتفسیر آن در یونانی 

وسیلة آن اجسام سنگین را به حرکت در ای است که بهگوشه: لغتی یونانی است. تختة گرد یا هشتمخل
 (232: 2377آورند. )خوارزمی، می

 (273: 2377: جوز هندی ]نارگیل[ )خوارزمی، نارجیلهندی: .3
 (273: 2377ی تازه )خوارزمی، : تمر هندُصبار

 (272: 2377: پوست جوز هندی است. )خوارزمی، َبسباَسه
 (272: 2377: ریشة سنبل هندی است. )خوارزمی، دارشیشغان

 (272: 2377: َقرَطم هندی است. )خوارزمی، الّنیلحّب 
 (272: 2377: عصارة درخت زرشک است. )خوارزمی، ُحَضض هندی

: 2377آید. )خوارزمی، دست مییتون هندی[ است که در هندوستان به: پوست درخت ]زطالیسَفر
272) 

 (273: 2377روید. )خوارزمی، های هند می: گیاهی است که در بعضی از سرزمینساَذج
 (273: 2377: ریشة نیلوفر هندی است. )خوارزمی، فاِغره

ه از سه ماده که عبارتند از: ِاهلیَلج گویند، یعنی ترکیب شدَابهل می: این دارو را به هندی تریَاطریَفل
 (276: 2377اصفر و َبلیَلج و َامَلج. )خوارزمی، 
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پزند. )خوارزمی، : این کلمه سندی است و به معنی برنجی است که با شیر و روغن میَبَهّطهسندی: .0
2377 :273) 

 (272: 2377: در لغت سریانی به معنی زهرة فیل است. )خوارزمی، َزهَرجفیلسریانی: .2
کند و دگرگونی بسیار در او دیده دهد، یعنی ناگهان استفراغ می: حالتی است که به بیمار دست میبحران

 (262: 2377شود ... این کلمه سریانی است. )خوارزمی، می
 ( 223: 2377: لغت سریانی است که معرب شده است. )خوارزمی، کبیسه

 (273: 2377خوارزمی، : صمغ درختی است در روم. )َمیَعهرومی: .7
 (273: 2377: َانُجذان رومی است. )خوارزمی، َسیسالیوس

 (270: 2377: َکَرویای رومی است. )خوارزمی، َقرَدمانا
 (273: 2377: ریشة سنبل رومی است. )خوارزمی، َجنطیانا

 
 گیرینتیجه

زبان عربی دانست که های اصطالحات علوم در توان یکی از نخستین فرهنگالعلوم را میکتاب مفاتیح
توسط یک دبیر و کاتب ایرانی مسلمان نوشته شده است. همانگونه که برای اولین بار در بررسی منابع این 

العلوم تا حد زیادی متأثر از کتاب العین فراهیدی است و در واقع کتاب اثر نشان داده شده است، مفاتیح
مینه را برای خلق این فرهنگ اصطالحات تخصصی توان دایرةالمعارفی عمومی شمرد که زالعین را می

توان به حساب آورد های جهان اسالم نیز میالعلوم را به تسامح یکی از اولین دانشنامههموار کرد. مفاتیح
بندی مشخص عرضه کرده است. همچنین، که اصطالحات تخصصی هر علمی را بر اساس یک طبقه

ی است که تاریخ را علم شمرده و در زمرة علوم جای داده خوارزمی ازجملة اولین نویسندگان مسلمان
است. هدف مؤلف از تألیف این کتاب، نگارش کتابی در تعریف واژگان تخصصی علوم گوناگون در 
زبان عربی بود و بر همین اساس هم از شمار علومی که فارابی در احصاءالعلوم به آنها اشاره کرده است، 

طب و کیمیا هم پرداخته است. این کتاب در دو مقاله و پانزده باب و نود و فراتر رفته و به علومی چون 
سه فصل تنظیم شده است. مقالة اول، شامل: علوم شریعت و علوم عربی مرتبط با آن و مقالة دوم، 

اند از:  شامل: علوم مردم غیر عرب، که علوم شریعت و علوم عربی مرتبط با آن از نظر خوارزمی عبارت
اخبار و تاریخ. اما علوم مردم غیر  -7شعر و عروض؛  -2آیین دبیری؛  -0نحو؛  -3کالم؛   -2 فقه؛ -2
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 -6نجوم؛  -7هندسه؛  -2ارثماطیقی یا علم عدد؛  -0طب؛  -3منطق؛  -2فلسفه؛  -2عرب هم: 
 کیمیا هستند.  -9علم حَیل ]مکانیک[ و  -1موسیقی؛ 

علوم به منابع مختلف در علوم گوناگون ازجمله لغوی، الابوعبدالله خوارزمی در تألیف کتاب مفاتیح
هایی چون ابوحنیفه، مالک بن انس، فقهی، عروضی، فلسفی و کالمی مراجعه کرده و به نام شخصیت

داود بن علی اصفهانی، خلیل بن احمد فراهیدی، ابوعلی بصیر، منصور، خلیفة عباسی و عمر بن 
-ی، بّشار، َطَرَفه، ابوزید، اصمعی، عبدالله بن مقفع و ابنخطاب، امرؤالقیس، ابوتّمام، جریر، َجعد

هایی چون الفصیح، اشاره کرده است. در ضمن، خوارزمی نام کتابُدُرستویه، نویسندة کتاب تصحیح
-دیوان کستبزود )که ظاهرًا یکی از کارهای آن خبر دادن از تحول اسمی به اسم دیگر بوده است(، سمع

-اکیانا( در باب فلسفه، ایساغوجی نوشتة فورفوریوس، قاطیغوریاس، باریالکیان )به سریانی شمع

ِارمینیاس، َانولوطیقا، افودقطیقی، طوبیقی، سوفسطیقی، ریطوریقی و باألخره بیوطیقی در علم منطق،  
التفسره ]کنایه از بول[ نوشتة ایوب رهاوی، اسطقسات نوشتة اقلیدس در باب اصول و مقدمات یا مبانی 

 ندسه و کتاب زیج در علم نجوم را هم در اثرش ورده است. دانش ه
شناسی است، که با توجه به واژگان دخیله و کاربرد آنها در هرعلمی ارزش مهم دیگر این کتاب در زبان

های دیگر بر تمدن اسالمی را در علوم مختلف مورد سنجش و ارزیابی توان میزان تأثیرگذاری تمدنمی
هایی چون فارسی، توان اصطالحات مختلفی را در علوم گوناگون از میان زباناب میقرار داد. در این کت

یونانی، التین، خوارزمی، ترکی، مروی، سریانی و هندی، عالوه بر عربی مشاهده کرد. فهرست شماری 
رسی: در زبان فا -2اند از: از واژگان دخیله که خود خوارزمی هم به دخیله بودن آنها اشاره دارد، عبارت

َاوارج: رزنامج تأریج َانجیذج َاوَشنج جزیه َطسق، َبرید، ُفراِنق، َاسُکدار، دیوان َکسَتبزود، تاریخ، َبیض 
نیمِبِرشت، َفراریج، دیناروَیه، امَبرباریس، َکَبسَته، هزارگشای، ناُخَنه،  هندَسه، کیوان، هرمز، بهرام، خور، 

زَهر، اوج، خاّصه،  َکرَدَجه، َوبال، َکنارروزی، َکنارشبی، ناهید، تیر، ماه، زیج، زائجه، جوی راست، َجو
َحی، ُدزد، ُمَهنَدم، َتخاَتج، ُسرنُمشَته، َصنج، َبربط، دساتین، َبیَرم، َمیَکدُخذاه، َهیالج، ُمستق، بیَشه الرَّ

رن؛  َاصُطرنومیا، در زبان یونانی: گازت، فلسفه، ایساغوجی، قاطیغوریاس، ِتریاق، جوِمطریا،  -2َبرکارالسُّ
لورا، َافیجیون، َافریجیون، برکسیس، َاصُطرالب، موسیقی، موسیقور و موسیقار، ارغانون، َشلیاق، لور، 

در زبان هندی: نارجیل، ُصبار، َبسباَسه، دارشیشغان،  -3قیتاره، منجانیقون ]مکانیک[، برطیس، مخل؛ 
-در زبان سریانی: فیل -2زبان سندی: َبَهّطه؛  در -0َقرَطم، ُحَضض، طالیسَفر، ساَذج، فاِغره، َاطریَفل؛ 

 در زبان رومی: َمیَعه، َانُجذان، َقرَدمانا، َجنطیانا.  -7َزهَرج، بحران، کبیسه؛ 
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 منابع
، بیروت: دار فلسفة الکندی: آراء القدامی و المحدثین فیهم(. 2912الدین )اآللوسی، حسام محیی

 أیلول )سبتمبر(. الطلیعة للطباعة و النشر، الطبعةاالولی، 
، حققه الدکتور احسان عباس، المجلد السادس، وفیات األعیان و انباء ابناء الزمان(. 2370خّلکان )ابن

 قم: منشورات الشریف الرضی، الطبعة الثانیة.
، الّتحقیق: األب لویس شیخو الیسوعی، بیروت: طبقات األممصاعد األندلسی، قاضی ابوالقاسم. ابن

 ولیکیة لآلباء الیسوعیین. المطبعة الکاث
نرسائل إخوانق(. 2022م/2992الّصفاء )إخوان ، اإلعداد و التحقیق: الدکتور عارف الوفاءالصفاء و خالّ

 باریس: منشورات عویدات، الطبعةاألولی. -تامر، بیروت
نرسائل إخوانق(. 2022) ــــــــــــــــــــــــــ قدیم: بطرس مجّلدات، التّ 0، الوفاءالصفاء و خالّ

 البستانی، بیروت: الّداراإلسالمّیة، الّطبعةاألولی.  
آینة ، دوماهنامة «(: عقل عربی از اّدعا تا اثبات2چهارگانة جابری )(. »2316اسالمی، سّیدحسن )

 .  2، شمارة29، دورةپژوهش
لمعهد ، فیرجینیا: امنهج البحث عند الکندیم(. 2991ق/2021اسماعیل، فاطمة اسماعیل محّمد )

 العالمی للفکر اإلسالمی، الطبعةاألولی. 
، مقدمه: دکتر سّید حسین نصر، بندی علوم از نظر حکمای مسلمانطبقهش(. 2312بّکار، عثمان )

 های اسالمی آستان قدس رضوی، چاپ نخست.مترجم: جواد قاسمی، مشهد: بنیاد پژوهش
، بیروت: مرکز دراسات کوین العقل العربی(: ت2نقد العقل العربی )م(. 2337الجابری، محّمد عابد )

 الّثانی/ینایر. الوحدة العربّیة، الّطبعةالّتاسعة، کانون
ة لنظم 2نقد العقل العربی )م(. 2330) ـــــــــــــــــــ ة نقدیّ (: بنیة العقل العربی، دراسة تحلیلیّ

ة قافة العربیّ  الّثانی/نوفمبر.الّطبعةالّسابعة، تشرین ، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربّیة،المعرفة فی الثّ
، دانشنامة جهان اسالم، «کیمیای رازی -2رازی، محّمد بن زکرّیا: »ش(. 2393جوهرچی، محّمد )

 ، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسالمی. 29ج
کشف الظنون عن ق(. 2372خلیفه و بکاتب چلبی )خلیفه، مصطفی بن عبدالله الشهیر بحاجیحاجی

، المجلد الثانی، عنی بتصحیحه و طبعه عن نسخة المؤلف مجردًا عن الزیادات و لکتب و الفنوناسامی ا
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الدین یالتقایا و رفعت اللواحق من بعده و تعلیق حواشیه ثم بترتیب الذیول علیه و طبعها محمد شرف
 بیگله الکلیسی، طبع بعنایة وکالة المعارف الجلیلة فی مطبعها البهیة.   

، ویراستار: جی. فان العلوممفاتیحم(. 2192بوعبدالله محمد بن احمد بن احمد بن یوسف )خوارزمی، ا
 فلوتن، لیدن.

، ترجمة حسین خدیوجم، تهران: شرکت ترجمة مفاتیح العلومش(. 2377) ــــــــــــــــــــــــــــ
 انتشارات علمی و فرهنگی.

االولی، ، تألیف: أ.د. عبداألمیر األعسم، الطبعةالعلوممفاتیحق(. 2021) ـــــــــــــــــــــــــ
 م.2331ه./2021بیروت: دارالمناهل للطباعة و النشر و التوزیع، 

، حققه و قدم له و وضع فهارسه ابراهیم االبیاری، الطبعة العلوممفاتیحق(. 2030) ـــــــــــــــــــ
 م.2910ه./2030العربی، االولی، بیروت: دارالکتاب

، مترجمان: ابوالقاسم عصر ایمان )بخش چهارم تاریخ تمدن(ش(. 2312ویلیام جیمز ) دورانت،
 صارمی و دیگران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم.

  219-210، جلد دوازدهم، صص راهنمای کتاب، «العلوممفاتیح»بخشان، عبدالمحمد. روح
شهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و األعالم )قاموس تراجم ألم(. 2999زرکلی، خیرالدین )

 ، الجزء الخامس، الطبعة رابعة عشر، بیروت: دارالعلم للمالیین، شباط/فبرایر. المستشرقین(
، استاد العلوم خوارزمیتجزیه و تحلیل هنری سازشناسی مفاتیحش(. 2362و  2360سلطانخواه، امین )

)دانشکدة هنرهای زیبا:  27036ن، کتابخانة مرکزی، شماره ثبت: راهنما: تقی بینش، تهران: دانشگاه تهرا
0372.) 

، مترجم: نزهة األرواح و روضة األفراح )تاریخ الحکماء(ش(. 2372الّدین )شهرزوری، شمس
پژوه و نگاری فلسفه، به کوشش محّمدتقی دانشی تاریخای دربارهمقصودعلی تبریزی، با دیباچه

 : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نخست.محّمدسرور موالئی، تهران
، بیروت: دارالساقی، نقد نقد العقل العربی: اشکالیات العقل العربیم(. 2332طرابیشی، جورج )

 الطبعةالثانیة.
م الثانیم(. 2902ق/2370عبدالّرازق، مصطفی ) ، القاهرة: دار إحیاء الکتب فیلسوف العرب و المعلّ

 العربیة.
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، حّققه و قّدم له و عّلق علیه الدکتور عثمان امین، مصر: إحصاءالعلوم م(.2909) الفارابی، ابونصر
 دارالفکر العربی، الطبعةالثانیة.

، المقّدمة و الجمع بین رأی الحکیمین: افالطون اإللهی و ارسطوطالیسق(. 2032)  ــــــــــــــــــ
 هراء، الّطبعةالّثانیة. الّتعلیق: الّدکتور البیر نصری نادر، تهران: انتشارات الّز 

، المقّدمة و الّتحقیق و الّتعلیق: محسن مهدی، بیروت: کتاب الحروفم(. 2917) ـــــــــــــــــ
 دارالمشرق.

-آلیة المصطلحات االداریة الورادة فی کتاب مفاتیح»ق(. 2022فاضلی، الدکتورة خولة عیسی صالح )

 عشر، السنة: السابعة، شعبان. العدد: الرابع ،آفاق الحضارة اإلسالمیة«. العلوم للخوارزمی
ی ، تهران: سازمان اسناد و کتابخانهبندی علومطرحی نو در طبقهش(. 2319فدایی عراقی، غالمرضا )

 مّلی جمهوری اسالمی ایران، چاپ نخست، زمستان.
مهدی ، الّتحقیق: الدکتور کتاب العینق(. 2032الفراهیدی، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد )

 المخزومی و الدکتور ابراهیم السامرائی، قم: دارالهجرة، الطبعةاألولی.
، حققها و اخرجها مع مقدمة رسائل الکندی الفلسفیةق(. 2379الکندی، ابویوسف یعقوب بن إسحاق )

لکل منها و تصدیر واف عن الکندی و فلسفته: محّمد عبدالهادی ابوریدة، القاهرة: دارالفکر العربی، 
 األول.  الجزء

، حققها و اخرجها مع مقدمة لکل منها و رسائل الکندی الفلسفیةق(. 2362) ــــــــــــــــــــ
 تصدیر واف عن الکندی و فلسفته: محّمد عبدالهادی ابوریدة، القاهرة: دارالفکر العربی، الجزء الثانی.

 شر، القاهرة: دارالغد العربی. . المجلد السادس عالموسوعة الذهبیة للعلوم اإلسالمیةمحجوب، فاطمه. 
المواعظ و اإلعتبار بذکر ق(. 2021الدین ابوالعباس احمد بن علی بن عبدالقادر العبیدی )مقریزی، تقی

 مجلدات، بیروت: دارالکتب العلمیة، الطبعةاألولی.  0، الخطط و اآلثار
(، 2،2جوستاف فلوجل ) ، نشرهالفهرست کتابم(. 2162و  2162)محّمد بن اسحاق  الندیم، ابوالفرج

 الیبتسک. 
فه سنة م(. 2339ق/2033) ـــــــــــــــــ ، قابله علی أصوله و عّلق علیه ق.(366کتاب الفهرست )الّ

 و قّدم له: الّدکتور أیمن فؤاد سّید، لندن: مؤّسسة الفرقان للّتراث اإلسالمی.  
-رضا تجّدد، به کوشش: مهین جهان، ترجمه و تحقیق: محّمدالفهرستش(. 2377) ــــــــــــــــ

 بگلو )تجّدد(، تهران: امیرکبیر، چاپ سّوم.
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. مترجم: محمدعلی امیرمعزی، تهران: انتشارات های فارسیدایرةالمعارفش(. 2371وسل، ژیوا )
 توس، چاپ اول.

رنسیة و )أصدر باأللمانیة و اإلنجلیزیة و الف اإلسالمیةالمعارفدائرة، «الخوارزمی(. »2021ویدمان )
اعتمد فی الترجمة العربیة علی األصلین اإلنجلیزی و الفرنسی(، المجلد التاسع، یصدرها باللغة العربیة: 

 احمد الشنتاوی، ابراهیم زکی خورشید، عبدالحمید یونس، دارالفکر.
ة ، «های اسالمیهای تفّکر در نخستین سدهتکوین و تطّور شیوه»ش(. 2313هاشمی، سّید احمد ) مجلّ

 ، تهران: پژوهشکدة تاریخ علم دانشگاه تهران، شمارة دّوم، پاییز.اریخ علمت
Baeumker, Clemens (1916). „Alfarabi über den Ursprung der Wissenschaften 
(De ortu scientiarum): Ein mittelalterliche Einleitungsschrift in die 
philosophischen Wissenschaften“, Beiträge zur Geschichte der Philosophie des 
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