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  باقر مظفرزادهآقای مصاحبه با 
بیرونـی کـار  صیدنۀباقر مظفرزاده که با تهیۀ ترجمۀ فارسی کاملی از کتاب  آقایبا  اشاره:

ها را که در ای کتبی صورت گرفت. سؤالاند مصاحبهای در حوزۀ تاریخ علم انجام دادهجانانه
  ایم.آشنایی با زندگی علمی ایشان بود، در اینجا نیاوردهای برای واقع بهانه

معلم شیمی بودم و تنها وسیلۀ آموزشـی کـه آن 
هـای درسـی  روزها در اختیار معلمان بـود، کتـاب

ــاب ــه از کت ــود.  برگرفت ــه ب ــدیمی فرانس ــای ق ه
کشورهای پیشرفته شتابان در کار نوسـازی خـود 

هــای گونــاگون اجتمــاعی، فرهنگــی و  در رشــته
  لمی بودند. ع

شـوروی » اسـپوتنیک«هنگامی که نخسـتین 
ــاهواره ــرار داد،  نخســتین م ــین ق ــدار زم را در م

ویژه امریکا رقیـب آن روزی شـوروی، همگان به
دریافتند که در زمینۀ آموزش علوم از رقیب عقب 

  اند.  مانده
در این میان آمریکا پیشاپیش دیگران، همـۀ 

های برجستۀ علمی  کرد تا این عقب افتادگی را جبران کند. از چهرهنیروهای مادی و معنوی خود را بسیج 
آموزشـی  -های علمی پژوهش بهای هنگفت  های گوناگون بهره گرفت، با دست و دلبازی بودجه در رشته

  ریزی دقیق از تنها رقیب زورمند خویش پیشی گیرد.  اختصاص داد و سرانجام توانست با برنامه
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هـای درسـی  و آزمایشگاه) نوسازی شد. کارشناسان ورزیده به تنظیم کتاب های آموزشی (کتاب وسیله
شناسی پرداختند که در این میان یک کتـاب فیزیـک، یـک کتـاب  های فیزیک، شیمی و زیست در رشته

ها که با اسـتانداردهای تصـویب شـده بـه وسـیلۀ گـروه  شناسی برای دبیرستانشیمی و سه کتاب زیست
قت داشت پذیرفته شد و به عنـوان راهنمـای درسـی دورۀ دبیرسـتان در اختیـار کارشناسان برجسته مطاب

  مریکا قرار گرفت. امعلمان کارآزموده در سراسر 
ها و نگارش آنها چنان تازه، روان و قابل فهم بود که مورد پذیرش همۀ کشورهای  شیوۀ تنظیم کتاب

  های گوناگون پرداختند. پیشرفته از جمله شوروی قرار گرفت و به ترجمۀ آنها به زبان
گوینـد کـه دیدم. میها دست یافت؟ تنها یک راه در برابر خود میتوان به این پیشرفتاما چگونه می

ای جز آشنایی با یک زبـان خـارجی در برابـر  ای است در مبارزۀ زندگی، بنابراین چاره زبان خارجی اسلحه
جـا کـه در تـوان دارم،  آن زبان، این عقب ماندگی را تا آن ها به دیدم تا بتوانم با استفاده از کتاب خود نمی

  جبران کنم.
در  1334با الفبـای آن آشـنا شـده بـودم، برگزیـدم. در سـال   سرانجام زبان روسی را که پیش از آن

  کالس زبان روسی انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی شرکت کردم.
ها در ایران وجود نداشت و اگر هم وجـود  خارجیگونه کتاب درسی زبان روسی برای  در آن زمان هیچ

ها نیز با روابط سیاسی ایران و شوروی گـره خـورده بـود. روابـط  داشت از آن بی خبر بودم، و کار کالس
  شد.  ها بسته میکالس دوستانه بود، کالس زبان هم دایر بود، و با تیرگی روابط، درِ

رقرار شد. من نیـز بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت و بـا ها گذشت و آرامش نسبی از نو برای مدتی ب سال
دانسـت، مرحلـۀ  خـوبی مـیهای زنده یاد، استاد ذبیحیان که هر دو زبان فارسی و روسـی را بـهراهنمایی

هـای درسـی، ادبـی و  مقدماتی را به پایان رساندم. رابطۀ دوستانۀ ایران و شوروی ورود همه گونه کتـاب
  پذیر ساخت. علمی را امکان

ترین کـار شـروع  پرداختم. از ساده - شیمی - ها در رشتۀ تخصصی خود به ترجمۀ متن 1340سال از 
کردم که سپس به صورت کتاب انتشـار یافـت. در  آموزان دبیرستان تهیه می هایی برای دانش کردم. تست

(با همکاری احمد خواجه نصیر  عناصر جهان، مسائل مسابقات شیمی، ترجمۀ های شیمی دانستنیپی آن، 
 :خیام، عمر تاریخ شیمی، ذرات بنیادی، زندگی بدون دارو، های هوش تست، های شیمی سرگرمی طوسی)،

داروشناسـی در  -الصیدنه فی الطـبو سرانجام  های شناخت آن حقیقت و راه، رازهای روان، زندگی و آثار
  به چاپ رسید. یابوریحان بیرون پزشکی

) نیز همکـاری ماهنامۀ آموزش و پرورش، یکان، سخن علمیعلمی و آموزشی آن زمان (های  با مجله
رسـید:  ها به چـاپ مـی های گوناگون علمی و آموزشی در این مجله هایم در زمینه کردم و ترجمۀ مقاله می

 های آموزش شـیمی در ها و روش هدف، ها پاک کننده ، 80عدد اکتان ، مکانیک کوانتومی و ساختمان اتم
  و ... دبیرستان
هـای روسـی را در اختیـار داشـت،  ، کـه آن زمـان اجـازۀ ورود و فـروش کتـاب»ساکو«فروشی  کتاب
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هـای  داد. من نیز با استفاده از کاتـالوگ های گوناگون را با توجه به نیاز جامعۀ کتابخوان سفارش می کتاب
آنها پس از گذشت چنـد مـاه بـه  کردم و اغلب های روسی، کتاب دلخواه خود را انتخاب می هفتگی کتاب

  رسید.  دستم می
پـرداختم و  دیدم به ترجمۀ آنها می مندان سودمند می هخواندم و اگر برای جوانان و عالق ها را می کتاب

های ترجمـه  ها و مقاله سپردم. به این ترتیب هیچ یک از کتاب پس از پایان ترجمه برای چاپ به ناشر می
مانـد و ناشـری حاضـر بـه چـاپ و  ها در دسـتم مـی گاهی کتاب سال نبود. ام، به درخواست ناشری شده

  انتشارش نبود. 
تـدریج در مجلـۀ از این جمله است. این دو کتاب ابتدا به های شناخت آن حقیقت و راه ورازهای روان 

  به چاپ رسید و سپس در زمان مناسب به صورت کتاب انتشار یافت.  چیستا
دانـم ابتـدا  اش در این میان داستان دیگری دارد. امـا الزم مـین و ترجمهابوریحا ۀصیدندسترسی به 

نوردی و در پی آن، آشـنایی بـا گیاهـان دارویـی و چگـونگی  دربارۀ سرگرمی دیگری جز کتاب یعنی کوه
  هایی بود که مرا به ترجمۀ این اثر ارزشمند رهنمون شد.  یافتن آنها بگویم که خود یکی از انگیزه

چـال،  کوهنوردی را با پسرم و همراه با دوستان آغاز کردم، روزهای تعطیل به کلک 1350حدود سال 
نیک (چشمۀ جانسـتون)، چال)، آهار تا شهرستانک، آب دارآباد (چشمه خلیل)، دربند (اوسون)، درکه (پلنگ

و  رفتم. از تماشای طبیعت پاک دست نخورده، احساس آرامـش سنگان (رزینک، آبشار، چشمه شاهی) می
  کندن از این شیوۀ تازۀ زندگی را نداشتم.  ای که توان دل کردم، به گونه شادی بسیار می

ها، جنگل و کنار دریای نزدیک شهر، بسیار  افتادم. در آن زمان گردش در باغ به یاد دوران کودکی می
  بخش بود.  شادی

ها زنده شد و اینک نیـز  البرز و دشتهای سرسبز  پیمایی در کوه ها از نو با کوه در سالمندی این خاطره
های گروهی در جنگل و کنار دریـا و  ام، با یادآوری گشت که آخرین دورۀ فعالیت پرتحرک را سپری کرده

های آن سوی البرز از طالقان تا تنکابن و  ها و دشت پیمایی تا قلۀ توچال، سیر و سیاحت در کوه سپس کوه
اطرات دوران کودکی، جوانی، میانسالی و زندگی شـاد، در میـان در پی آن تا قلۀ سماموس، سرخوش با خ

  بردم. دوستان خوب و نازنین، به سر می
پیمایی در آغاز به سالمتی و لذت بردن از مناظر طبیعـت بیشـتر توجـه داشـتم. سـپس یـاد و  در کوه

ن خود را درمان خاطرۀ مادربزرگ و دیگر نزدیکان مرا به این فکر نزدیک کرد که آنها چگونه خود کودکا
  های مورد استفادۀ آن زمان را به یاد آورم. کوشیدم تا نام دارو کردند. می می

هـای جنگلـی در پـاییز آرام بخـش و  تماشای آن همه گیاهـان سرسـبز در بهـار و تابسـتان و میـوه
از آنها بـرای شناسد و در موقع لزوم  گیاه را می 80ام که میمون حدود  ها خواندهآفرین بود. در کتاب شادی

بلعد و سپس شتابان شود و مار را یکباره میبرد. گوزن در نبرد با مار سمی پیروز می غذا و درمان سود می
شناسـد و از آن  دود، پادزهر (مریم گلی) را می برای پیشگیری از تأثیر زهر حیوان گزنده، در پی پادزهر می

ن ما نیـز بـرای پیشـگیری از بیمـاری و درمـان آن از دهد. نیاکا خورد و به زندگی سالم خود ادامه می می
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ای از  بردند و همراه با کار و کوشش، زندگی سالم داشتند. شمار قابـل مالحظـه های طبیعت سود می هدیه 205
کردم. اما با خواص آنها آشنا نبودم، چگونگی اسـتفاده از آنهـا را  شناختم و به آسانی پیدا می گیاهان را می

  داشتم. خود دشواری دیگری بود که باید از میان برمیدانستم و این  نمی
تـرین  های دارویی رجوع کنم و مطمئن دیدم که به کتاب ای جز این نمی برای حل این دشواری، چاره

هـا بـه زبـان های داروهای گیاهی بود. این مسئله با سفارش و دریافت این گونه کتاب راه نیز تهیۀ کتاب
  روسی حل شد. 

توانست آشنایی بـا طبیعـت را بـیش از  و ترجمۀ آن می الصیدنه فی الطبارزشمند   تابدسترسی به ک
  ام را پربارتر سازد، اما چگونه به این کتاب دست یافتم. پیش ژرف و گسترده و زندگی

دکتر محمد باقری در بنیاد دایرةالمعارف اسالمی به کار فرهنگی اشتغال داشت و بنا به  مدوست عزیز
تاریخی بـه کشـورهای گونـاگون  -اش بارها برای مطالعه و گردآوری اسناد و مدارک علمی وظیفۀ کاری

تاشـکند  بخـارا، سـمرقند و پس از بازگشت از سفر بـه 1373در پاییز رفت. یک بار اروپایی و آسیایی می
مین دوست آن سرزبرای دیدنش رفتم. شب خوبی بود و اطالعات زیادی دربارۀ آثار تاریخی و مردم دانش

  از زبان ایشان شنیدم.
و گفـت به دستم داد  بود، به زبان روسی بیرونی صیدنۀ، که ترجمۀ هنگام خداحافظی کتاب حجیمی 

. روز بعـد سـر فرصـت که آن را از پژوهشگری تاجیک به نام غالب قربانوف در بخارا هدیه گرفتـه اسـت
رفـتم، عالقـۀ بیشـتری بـرای  شتر پیش میخواندم. هر چه بی زدم و با اشتیاق فراوان می کتاب را ورق می

  کردم. اش در خود احساس می ترجمه



 

 

206 

گفتار مترجم روسی کتاب را ترجمه کردم و آن را به دکتر باقری سپردم. ایشان  برای خودآزمایی، پیش
رساند تا دربارۀ ترجمۀ کریموف اطالع حاصل کند.  نما نیز آن را به زریاب خویی پژوهشگر برجستۀ میهن

آرزو کرده صیدنه  پس از تحسین از کار کریموف مترجم روسی صیدنهاستاد زریاب در مقدمۀ کتاب عربی 
یکی از جوانان آشنا به زبان روسی بتواند دست کم این «بود که کاش 

با  در گفتگوی تلفنی که» مقدمۀ نفیس را به زبان فارسی ترجمه کند.
ایشان داشتم به اطالعشان رساندم که آن جـوان (!) آشـنا بـه زبـان 

را بـه طـور کامـل ترجمـه  صیدنهروسی پیدا شده و قصد دارد کتاب 
  کند. 

بسیار شاد شد و آرزوی موفقیت در انجام این کار کـرد. ایـن آرزو 
تحقق یافت، اما زنده یاد زریاب تحقق این آرزو را به چشم خود ندید. 

هـا زنـده اسـت و ام این دانشمند پژوهشگر نامـدار در خـاطرهیاد و ن
جو اسـت کـه  ویژه جوانان حقیقتآثارش چراغ راه همۀ پژوهندگان به

  اند.  در آغاز راه پژوهش علمی
به منابعی نیاز داشتم. کتاب عربی تصحیح شـدۀ زریـاب، کتـاب فارسـی ترجمـۀ صیدنه  برای ترجمۀ

  یح منوچهر ستوده و ایرج افشار را تهیه کردم. کاسانی (سدۀ هفتم در هند) به تصح
کـردم. بهتـرین رجـوع مـی دهخـدا نامـۀلغـتو  التفهیمدر جریان کار ترجمه به منابع دیگری مانند 

و بـه ایـن  1از آن سود جسته بـودصیدنه  راهنمایم فرهنگ عربی به روسی بود که کریموف مترجم عربی
مقابله کنم و از خطاهای احتمالی تا آنجا که ممکن بـود، صیدنه  توانستم ترجمه را با متن عربی ترتیب می

  برکنار بمانم.
هـای  فرهنـگ نـامدیدم.  نام گیاهان دارویی به زبان فارسی، دشواری دیگری بود که در برابر خود می

 گاه نتوانست مـرا از ترجمـۀ ها هیچ را تهیه کردم. در یک کالم، دشواری 3گیاهان داروییو  2گیاهان ایران
تـر  تـاریخی فـزون -ام به این اثر بزرگ علمـی رفتم، عشق و عالقهباز دارد، زیرا هر چه پیش میصیدنه 

  شد.  می
نیـاز داشـتم. صیدنه  نامۀ کریموف دانشمند تاشکندی مترجم روسی به زندگی» گفتار پیش«برای تهیۀ 

هـران برپـا شـده بـود، دختـر خوشبختانه در کنفرانسی که در تهران برای معرفی کتابی از ابوریحـان در ت
وسیلۀ دکتر باقری با ایشـان آشـنا شـدم و بـرای حـل کریموف [دکتر ثریا کریمووا] نیز شرکت داشت. به

                                                      
  .1962های خارجی و ملی، مسکو، )، نشر دولتی فرهنگالقاموس العربی الروسی( فرهنگ عربی به روسی. بارانف، خ. ک.، 1
  .1375فرهنگ معاصر، تهران، ، های گیاهان ایرانفرهنگ نام اهللا مظفریان،. ولی2
  .1386، دانشگاه تهران. تهران، گیاهان دارویی. زرگری، علی، 3

  

 کریموفعبیداهللا
 به روسی صیدنهمترجم کتاب 
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نـد مـاه بـه دسـتم نامۀ کریموف پس از چ پذیرفت و زندگی مشکل خود از ایشان درخواست کمک کردم.
  ام. سی آوردهمترجم فار» گفتار پیش«را بی کم و کاست در  رسید و من نیز آن

وسـیلۀ ابوریحان پس از هفت سال به پایان رسید و به یاری دوستان بـه ۀصیدن سرانجام ترجمۀ کتاب
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتشار یافت. 

ای از این کتاب را برای دختر کریموف فرستادم و ایشان نیـز در نامـۀ تشـکرآمیزی بـه خـاطر  نسخه
  ، مراتب شادی و سپاس خود را ابراز کرده است. »شگفتارپی«بزرگداشت پدر بزرگوارش در 

*** 
  دارم. هایی  چه توصیهاند برای جوانانی که در آغاز راه پژوهش علمی هستند از من پرسیده

های پـژوهش علمـی را  در این مورد باید یادآوری کنم در جایگاهی نیستم تا به جوانان میهن خود راه
های علـم را  های بزرگ را که قله ها، رفتارها و کردارهای انسان ای از روش توانم گزیده نشان دهم. اما می

  در نوردیدند و آثارشان چراغ راه همۀ پژوهندگان، چه جوان و چه سالمند است، در این جا بازگو کنم. 
ورزنـد و بـرای رسـیدن بـه  های سخت کوش و فروتنند، به کـار عشـق مـی دانشمندان بزرگ انسان

  گونه فداکاری دریغ ندارند.  انسانی خود از هیچهای عالی  هدف
، پس از شرح چگونگی الصیدنه فی الطبابوریحان بیرونی بحرالعلوم زمان خود در پایان مقدمۀ کتاب 

  نویسد:  گردآوری اطالعات دربارۀ داروها می

هایی  ها] را به آنچه نزد من گرد آمده بود، افزودم تا یادداشت چیزهایی از محتوای این [کتاب
پیش از همه برای خودم به دست آید و سپس برای آنها که در عالقـه و اشـتیاق بـه سـوی 

هایی که  غفلت ها و توجهی ها، بی کمال همانند منند، به شرط آن که پاداشم را با اصالح خطا
  توان اصالح کرد، بدهند. می

  نویسد: ای به جوانان چنین می در نامه 4پاولف

  اند، چه آروزهایی دارم. خود را وقف علم کرده برای جوانان میهنم که
تـوانم  ترین شرط کار علمی ثمربخش هرگز نمی . دربارۀ این مهمپیگیریپیش از همه: 

بدون هیجان سخن بگویم. پیگیری، پیگیری و باز هم پیگیری. از همان آغاز کار، خود را به 
  پیگیری سخت و جدی در کسب دانش عادت دهید.

ایـد،  قلۀ علم، الفبای آن را بیاموزید. هنگامی که مطلبـی را نیاموختـه پیش از رسیدن به
های جسـورانه، کوشـش  ها و فرض هرگز به دنبالۀ آن نپردازید. هرگز، حتی به کمک حدس

  های خود را پنهان دارید. نکنید تا نقص
                                                      

های پاولف بـه. کارهای علمی و نظریه1904شناس مشهور روس و برندۀ جایزۀ نوبل سال ) زیست1936-1849. ایوان پتروویچ پاولُف (4
  شهرت جهانی دارد.» های شرطیبازتاب«ویژه در مورد 
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خود را به خودداری و صبر و حوصله عادت دهید. از انجام کارهای بـه ظـاهر نـاچیز در 
  لم روی گردان نباشید.ع

توانـد بـه بـاال پـرواز کنـد.  بال پرنده هر قدر هم کامل باشد، بدون استفاده از هوا نمـی
  توانید پرواز کنید.  ها هوای دانشمند است. بدون آنها نمی واقعیت

کنید، بکوشید در سطح  کنید، مشاهده میکنید، آزمایش می اما هنگامی که تحقیق و مطالعه می
ها تبدیل نشوید. بکوشید در رازهای پیـدایش آنهـا  قرار نگیرید. به متصدی بایگانی واقعیت ها واقعیت

  ها پیگیرانه بکوشید. نفوذ کنید، در جستجوی قوانین راهبر واقعیت
دانید. هر مقامی هر قدر پر ارج دارید،  . هرگز فکر نکنید که همه چیز را میفروتنیدوم: 

: من نادانم. اجازه ندهید غرور بر شما غلبه کند. بـه خـاطر همیشه با مردانگی به خود بگویید
به خاطر غـرور از توصـیۀ  ؛غرور در جایی که باید رضایت دهید، لجاجت به خرج خواهید داد

به خاطر غرور معیار عینیت را از دسـت خواهیـد  ؛مفید و یاری دوستانه سرپیچی خواهید کرد
  داد.

دهـد. مـا  کنم، همه چیز را محـیط انجـام مـی در گروهی که من االن آن را رهبری می
ایم و هر کس به قدر توانـایی و امکانـات خـود آن را بـه  همگی به یک کار مشترک وابسته

نخواهید شد و در این میان فقـط » تو«و کار » من«برد. در جمع ما اغلب متوجه کار  پیش می
  شود. کار مشترک ماست که پیروز می

اش را  داشـته باشـید کـه علـم از انسـان تمـام زنـدگی . به خاطرشور و حرارت سوم:
طلبد. چنانچه دو زندگی هم در اختیار داشتید، باز هم کافی نبود. علم از انسـان هیجـانی  می

  های خود پرشور باشید. طلبد. در کار و پژوهش بزرگ و عشقی عظیم می
بـدانیم. علـم را گشاید و بایـد قـدر آن را  علم، فضاهای گسترده در برابر دانشمندان می

  سخاوتمندانه در زندگی وارد کنیم، تا آخرین درجۀ سخاوتمندی.

  دانشجو نیز جالب و آموزنده است.  6هبا فاراد ،شیمیدان انگلیسیم)، 1829-1778( 5وییرفتار د 
 ه. دانشجو نوشته بود که نامش فـارادکردای از دانشجویی ناشناس دریافت  وی نامهیروزی پروفسور د

در نامۀ خود تقاضا کرده بود به او اجـازه داده شـود  ههای پروفسور گوش داده است. فاراد است و به درس
  در انستیتو نزد پروفسور کار کند. 

  وی از دستیار خود پرسید:ید
  به او چه پاسخ دهم؟ ·
د واقعـی های آزمایش را به او بسپرید. اگر پذیرفت، دانشمن ها و لوله او را بیازمایید: شستن بالن ·

  خواهد شد.

                                                      
5. Davy (1778-1829). 

 .انگلیسی فیزیکوشیمیدان و شیمیدان فیزیکدان، م)،1867-1791فاراده ( مایکل 6
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  .دستیار اشتباه نکرده بود ·
  وی بعدها گفت:ید

را  هترین آنها این است کـه فـاراد ام که کم اهمیت نیست. اما مهم من چند کشف علمی کرده ·
 ام. کشف کرده

*** 
دانـم و  رسانم، شعری که آن را وصف حال خویش مـی سخن را با شعری از یک شاعر روس به پایان می

  ی همانند شاعر در سر دارم.خود نیز آرزوی

  شاعر به قلب خود
  قلبم به من گفته است: 

  ام. خسته شده  
  سرزنشم مکن، مالمتم مکن.

  مان را به یادآور، ها در زندگی روی زیاده  
  ها داد. ها چه ببین گذشته  

  ها تو را از راه به در کند، گذار کشمکشن
  بیفتی؛ها داری گیر شب زندهو 

  آرام نیست،دانی که اعصاب  می
  گرمای خون رو به کاهش است. و

  تر بودم. چه خوب بود جوان  
  توانی به صف برسی. آری نمی  
  ای،  ای، سنگین شده دید را از دست داده  
  ای! گویی از زمین روییده  

  ای قلب سستی و تنبلی تو را شایسته نیست.
  هرچند تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.  

  کوچولو،صبر کن، تأمل کن ای 
  اندکی خاموش شو و گوش فراده.

  من یک احمق مقدس و ریاکار نیم.
  ام هر گونه که باشد، زندگی

  برایم بیگانه نیست،
  و به آن سخت نیازمندم.

  این باره فریاد زنی، اما هر قدر در
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  ای به رخم کشی، و بهانه
  خواهم از راه بزرگ به کناری، نمی

  به آن سوی جوی کشیده شوم.
  پشت به نبرد بایستم، توانم نمی

  در برابر کاری نو وظیفۀ خود را انجام ندهم.  
  .گریه، ترک عشق و نفرت نتوانم گریه بی  

  ،ام از خستگی با گله
  کند، که آنی از میدان نبرد خارجم می

  ت اندوهگین کردن دوستانئجر
  و شاد کردن دشمنان را ندارم.

  پس بزن ای قلب، چندان که توانی زدن.  
  گاه که احساس بدبختی کردی، آناما   
  از من نخواه بایستم،  
  !توانی در راه تکه تکه شوی می  

  1954نیکالی گریباچِف، 
  
  

  

  


