●اكبر ايراني

أكبر إيرانی *

1

إطاللة على إسهامات اإليرانيني يف حقل
تدوين الرتاث قدميًا وحتقيقه حديثًا
(الصفحات )22 -25
ملخّص
وحدة الدائرة الحضارية العربية ـ اإليرانية جعلت من اللغتين العربية والفارسية

لغتي التراث اإلسالمي .والمؤلفون القدامی من اإليرانيين ّ
دونوا كتبهم باللغتين
معا ،ولعل بعضهم ّ
ً
دون الكتاب الواحد بالعربية ثم لتعميم فهمه لإليرانيين
ترجمه إلی الفارسية ،من هنا فإن مثل هذه الكتب تحتاج في تصحيحها إلی
معرفة اللغتين ،وهذا ما يمتاز به المصححون اإليرانيون وبعض المستشرقين الذين

ّ
يلمون باللغتين.

مخطوطــات رصــر الحضــارة اإلســالمية ،فــي كــل منطقــة جغرافيــة ،تعتبــر مــن

حيــك كميتهــا ونوريتهــا إحــد مؤةــرات رةمــة الثقافــة والحضــارة لشــعب تل ـ

المنطقـة ورلـی مـا بلغـه الـ الشـعب مـن نضـل فكــرن ورلمـي .ومـن الوا ـ أنــه
يتيسر ً
أبدا دراسـة تلـ الموطوطـات وتحقيقهـا وتصـحيحها دون ا طـالو رلـی و ـ

ّ
ومةانها .ولما كانت هذه اآلثار هي الرصيد الثقافي لكل ةعب،
تل الموطوطات
*  -رئيس مركز أبحاث التراث الموطوط.
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لذل فإن أن ةـعب يسـتطي أن يصـون هويتـه الدينيـة والوطنيـة ،وأن يضـ

طـة

إرـادة بنـام مســتقبلة دون ا سـتناد إلــی جـذوره الثقافيـة وما ــيه العلمـي والتــاريوي.
ّ
وأستشهد هنا ببيت من الشعر لم يرد إ في النص الفارسي القديم لقابوس نامه مـن
تأليف رنصر المعالي كيكاووس (ت 275هـ) حيك جام فيه:
ّ
ُ
من بنـ ـ ـی فــ ـ ـ ـوق بنام السلف
العلی محةـــــــورة إ رلی

واهتم أصحاب الفهارس مثل ابن النديم ،وابن الوير ،ومنتجب الدين ،وابن سعد
َ
الو َلف رلـی ّ
مادونـه
وأمثالهم بتأليف كتب في التعريف بالموطوطات ،كي ّيطل
َ َ
السلف.
ُيــــــــذكر ّأن موقــــــــ « بنـ ـ ــ ـ معلوم ـ ـ ـــات الموطوط ـ ـ ـــات اإليراني ـ ـ ـــة» بعن ـ ـ ـــوان:

 www.aghabozorg.irالذن بدأ أرماله في إيران قبل مس سـنوات ّ
بهمـة مؤسسـة
ُ
فهرس ،بالتعاون م «مؤسسه پژوهشي آثار مكتوب» = دار البحوث
«نمايه ساز»= الم ِ
والدراسات للتراث الموطوط ،يعرض النص الكامل لسـبعمائة فهـرس مطبـوو فـي
يقدم دماته ً
إيران ،وهو اآلن ّ
مجانا للمحققين والباحثين دا ل إيران و ارجها.
في مجموو هذه الفهارس ّتم التعريف بمائتين وثمانين ألف مخطوطـة ُم َ
فهرسـة

حتی ال الزمن.
ً
تقريـرا بـأثني
وفي ما ّتم من رمل إلكمال فهارس إيران قـدمت مؤسسـة الاـواد
رشـر مجلـ ًـدا تامـ فهــارس مخطوطــات إيـران كلهــا ،وفيهــا ثالثمائـة وثال ثــين ألــف
مخطوطة في مكتبات إيران.

والملفت للنةـر أن أكرـر مـن نصـف هـذه الموطوطـات الموجـودة فـي مكتبـات

إيران هي باللغة العربية.

و فــرة الموطوطــات المدونــة بالعربيــة بالنســبة إلــی لغــات الشــعوب اإلسالمية،وســعة

انتشارها في المكتبات العالمية الكبر  .يعود إلی:

ّ
والسنة.
 – 1أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم
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ً
جميعا.
 -2أنها اللغة الثقافية الدينية للمسلمين

 -3أنها كانت ألكرر من مسة قرون لغة العلم والتدوين لد رلمام المسلمين
بأجمعم .حتی ال الزمان لم يكن بوس أية لغة أ ر أن ّ
تقدم الدراسات العلمية
والفلسفية في العالم اإلسالمي بقدر ما بوس اللغة العربية.

 -2ثمــة رامــل آ ــر درــا إلــی التــأليف باللغــة العربيــة هــو النةــرة الشــمولية العالميــة

للعلمــام المســلمين فـي نشــر العلــم رلــی الصــعيد العــالمي ،وهــذا مــا دفعهــم إلــی تقويــة
وحدة اللغة الثقافية ً
إثرام للحضارة اإلسـالمية .هـذه هـي لفيـة ةـيوو اللغـة العربيـة
ف ــي الكتاب ــة وكونه ــا اللغ ــة العلمي ــة ف ــي البلـــدان اإلس ــالمية رام ــة ،و اص ــة ب ــين
اإليرانيين من القرن الثـاني إلـی القـرن السـادس ،ثـم انتشـارها ً
أيضـا بشـكل ّ
متفـر ق
من القرن السـاب حتـی القـرن الثـاني رشـر.ويالحظ ً
أيضـا أن هنـام مسـاري ملفتـة

لنشر اللغة العربية بين الناطقين بالفارسية حتی في القرون المتأ رة ،من ال ما أمر
بــه الشــاه ســليمان الصــفون ( القــرن العاةــر) مــن ترجمــة أكرــر مــن مائــة نــص مــن

النصوص الفارسية إلی اللغة العربية.

أ ف إلی ما تقدم فإن معرفـة اللغـة العربيـة كانـت لـد اإليـرانيين فضـيلة مـن

الفضائل،يقول حافظ الشيرازن:

اگر چه ررض هنر پيش يار بي ادبي است

زبان موش و ليكن دهان پر از رر ب ــ ـ ـ ــي
ً
أن :إظهار المهارة رند الحبيب و إن كان الفا لألدب فإن اللسان ساكت غير

أن الفم مليم بالعربيـ ـ ـ ـ ـــة ويقصد بذل أن فمه مليم بأنواو المهارات.

جــدير بالــذكر أن بعــض المستشــرقين ومــنهم نيكلســون اهــب إلــی أن بعــض

الكتــب التــي تحمــل اســم « داينامــه» = كتــاب الملــوم ،والتــي جــام اكرهــا فــي
فهرست ابن النديم قد ترجمت منذ رصر هشام بـن ربـدالمل األمـون مـن الفارسـية
إلی العربية ،وير المستشرق المذكور أن طريقة تدوين كتب التـاري فـي اإلسـالم

متأثرة بتل الكتب.
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في هذه المقالة نلقي الضوم رلی:

 – 1ســـهم العلمـــام اإليـــرانيين فـــي دائـــرة الحضـــارة اإلســـالمية مـــن الـــذين ّ
دونـــوا

مؤلفاتهم باللغة العربية ،ثم ألسباب ــ سنذكرها ـ ترجموا بأنفسهم كتبهم إلی اللغة

الفارسية ،أو أرادوا كتابتها باللغة العربية.

 – 2نمــااج مــن اهتمــام المحققــين اإليـــرانيين ،بمــن فـــيهم الفال ســفة والم ر ــون

واألدبام ممن نشروا في القـرن األ يـر كتـب التـراث المدونـة بالعربيـة فـي إيـران بعـد
ً
وأحيانــا بالعربيــة ،وامتــازوا
تصــحيحها وكتابــة مقــدمات والتعليــع رليهــا بالفارســية
بأنهم قابلوا النص العربي بما إاا كانت له ترجمة قديمة بالفارسية.

أما المحققون العرب فهم ،في تصحي النصوص العربية التي لها ترجمات قديمة

بالفارســية ،فــإنهم لــم يهتمــوا ــ رلــی مــا رنــدنا مــن اطــالو ــ بمقابلتهــا بنسـ الترجمــة

الفارســية ،غيــر أن بعــض المستشــرقين مثــل د ويــه اســتفاد مــن الترجمــة الفارســية

القديمة لكتاب المسال والممال

لالصطخرن.

والمحققــون اإليرانيــون بعــد تصــحي النصــوص الفارســية القديمــة يراجعــون رــادة

الترجمــة العربيــة القديمــة لهــا إاا كانــت متوفرة،ويشــيرون إلــی موا ـ ا ـتالف أو

الساقط منها بعد المقارنة ،وسنذكر نمااج لذل .

ادوارد بــراون فــي كتابــه تــاري األدب فــي إيــران يــذكر أن مــدونات اإليــرانيين

بالعربية مليئة بمفردات اات جـذور فارسـية .وهـذا وا ـ أكرـر فـي ةـعر اإليـرانيين
الذين أنشدوا باللغة العربية ،ففي أةعارهم مفـردات فارسـية وتتضـمن ً
ً
أةـعارا
أيضـا

بالفارسية .وأورد الثعالبي في تتمة اليتيمية بتصحي رباس إقبال نمااج كريـرة مـن

هذا القبيل.

هذه ةواهد أ ـر رلـی ارتبـاط اللغتـين الفارسـية والعربيـة ،ورلـی احتيـاج كـل
ّ
منهما لأل ر  ،وسنر أن هذا المو وو يتجلی أكرر في تصحي النس الموطوطة

الموجودة بالعر بية والفارسية لكتب التراث.
رلی وم ما تقدم نستطي أن ّ
نقسم مؤلفات اإليرانيين من حيـك وقـائ التـاري
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ومراحل ّ
تحول التدوين وأسلوب كتابة النصوص الفارسية والعربية فـي إيـران رلـی

أقسام:

ّ
بالعربية
 – 1التأليف

ثمة كتاب إيرانيـون ّ
دونـوا آثـارهم بالعربيـة فقـط ولـيس لهـم مـدونات بالفارسـية

مثل :محمد بن زكريا الرازن (القـرن  )3مؤلـف موسـورة الحـاون فـي الطـب ،وأبـي

نصر الفارابي (القرن  ،)3والشي المفيد (القرن  )2وابن جرير الطبرن (القرن  )2وأبي
جعفــر الطوســي (القــرن  )5وأبــي رلــی مســكويه (القــرن  )5والثعــالبي النيســابورن

(القرن  )5وغيرهم كرير.

ً
 – 2التأليف بالعربية ً
غالبا وبالفارسية قليال
رلمام ّ
دونوا أكرر مؤلفاتهم بالعربية ،ولهـم تـأليف واحـد أو أكرـر بالفارسـية مثـل

ابن سينا ،فقد دون بالفارسية دانشنامه رالئي وتفسير بض سور من القرآن الكريم.
 -3تأليف أثر واحد بلغتين

ّ
ً
كتابـا أو
مؤلفون كتبوا بلغتين (والمعروفـون بـذون اللسـانين) وهـم الـذين ألفـوا
أكرر باللغة الفارسية وباللغة العربية ً
أيضا ،أو قل ترجمـوا ـ ـ أو كمـا قيـل نقلـوا ـ ـ إلـی
اللغـة األ ر .مثـل أبـي ريحــان البيرونـي ،والوواجـة نصــير الـدين الطوسـيّ ،
وقطــان
الم ــروزن ،والمســـعودن الم ــروزن ،ورةـــيد ال ــدين فض ــل ا  ،وفضـــل ا

وآ رين.

الهمـــداني،

 – 2التأليف بالعربية ثم الترجمة إلی الفارسية بعد موت المؤلف
وهم الذين ُترجمت آثارهم ُبعيد وفاتهم إلی الفارسـية ،أو ً
أحيانـا مـن الفارسـية إلـی

العربية .مثل كتاب الصيدنة في الطـب ،وقـد صـح الـنص العربـي ربـاس زر يـاب
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الووئي ،والنص الفارسي ايرج أفشار ومنوچهر ستوده.وهكذا تاري اليميني للعتبي،
صـ ّ
ــح الـــنص الفارســـي يوســـف الهـــادن،والنص القـــديم الفارســـي ُتـــرجم رلـــی يـــد

الارفااقــاني  .وهكـــذا ةـ ّـد اإلزار م ــن ت ــاليف معــين ال ــدين أبـــي القاســـم جني ــد
الشيرازن الذن صح ّ
نصه العربي محمد القزويني ،وله نص فارسي قديم معروف

باســم هــزار مــزار .وكــذل الــنص العر بــي لكتــاب المســال والممالـ

لالصـطخرن

صــححه دو و يــه والــنص القــديم الفارســي صــححه إيــرج أفشــار .وأبــو بكــر محمــد
جعفر النرةخي (ت 323هـ) كتب تاري بوار ا لنوح بن نصر الساماني بالعربية ثـم

ترجمه فـي القـرن السـادس أحمـد بـن محمـد القبـاون إلـی الفارسـية ،وصـح الـنص
الفارســي مـ ّ
ـدرس الر ــون ســنة 1131م .والحســن بــن محمــد القمــي كتــب تــاري
بوارا سنة  373هجرية لفخر الدولة الـديلمي البـويهي بالعربيـة ،وترجمـه الحسـن بـن
رلي القمي سنة  305هجرية إلی الفارسية ،وصح الـنص الفارسـي جـال ل الطهرانـي

سنة 1135م.

أمــا تحقيــع النصــوص وتصــحيحها وطبارــة التــراث المكتــوب بالعربيــة فــي إيــران
اصة في رهد الامهورية اإلسالمية فقـد ّ
تـم بمعـزل رـن التوجـه الطـائفي والقـومي

للمـــؤلفين والمصـ ّ
ــححين .رلـــی ســـبيل المثـــال فـــي دار البحـــوث والدراســـات للتـــراث
الموطوط تم طبارة ونشر ً 250
رنوانا من كتب التراث بالعربية والفارسية ،وبينها 20
بالمائة من هـذه الكتـب باللغـة العربيـة ،وأكرـر مـن نصـفها مـن مؤلفـات أهـل السـنة

والامارة مثل ربد الرحن الاامي و روزبهان الونجي ،والعماد اإلصفاني ،والقا ي
صارد األندلسي ومحمد بن ربد الكريم الشهرستاني وغيرهم كرير.
ً
ً
طبعا مو وو بحثنا يتناول المؤلفين اإليرانيين الذين لم يكتبوا بالفارسية أصال،
بل نستهدف اكر اآلثار التي دونها المؤلفون اإليرانيون باللغتين العربية والفارسية.

العلمام اإليرانيون رمدوا إلـی تـدوين كتـبهم بالفارسـية أو ترجمتهـا إلـی الفارسـية
بدليلين ً
غالبا:
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َ
 – 1أن يطلب مـنهم صـديع أو رـالم أو ةـخص يـذكرون اسـمه تـأليف كتـاب
ً
تعميما لفائدته.
بالفارسية
 – 2أن ّ
يدونوا الكتاب بالفارسية لوجود كتب كريرة من نوره بالعربية.
نواصل مقالنا بقسمين :المؤلفون اإليرانيون والمصححون اإليرانيون.

الف – املؤلفون اإليرانيون (ذوو اللسانني)
 - 1يحيى بن بكير الحنفي

من رلمام الحنفية ،كتابه مختصر في بيان ا رتقاد ،اكرت بعض المصادر أنه

كتبه في البداية بالفارسية ،ثم نقله إلی العربية .1ولو كان هذا الشـخص هـو نفسـه
يحيى بن أبي ُبكيـر النخعـي (المتـوفی فـي مصـر سـنة 230هــ) لكـان هـذا الكتـاب
أقدم ما وصلنا بالفارسية .ومن المسف أن النسخة الفارسية لم تصل الينا حتـی اآلن،

أما النص العربي للنسخة فهو موجود.

 – 2أبو منصورالحسن بن نوح القمرن البخارن:
ً
كتابــه التنــوير فــي الطــب األ لفــه أو بالعربيــة ثــم ترجمــه إلــی الفارســية  ،2وكــال

النسختين العربية والفارسية موجودتان.
 – 3كتب أبو رلي بن ربد ا

بن سينا

بالفارسية :المعاد ،ودانشنامه رالئي ،وتفسير ردد من سور القرآن ،وسـائر كتبـه

بالعربيــة ،ومنهــا كتــاب القــانون فــي الطــب ،والشــفام فــي اإل لهيــات والطبيعيــات،
ورشرات الكتب األ ر  .كتاب المعاد ّألفه بالفارسية وبالعربية ً
أيضا .ويطلب من
ّ
حاكم إصفهان رالم الدولة كاكوية (ولد  )220الف دانشنامه رالئي بالفارسية.

وقــال رــالم الدولــة« :لــو أن رلــوم األوائــل كانــت بالفارســية ســتطعت فهمهــا»(.)3

ويتض من هذا أنه لم يكن رلی رلم باللغة العربية .أما كتاب المعاد فقد ألفه ابن
سينا بداية بالعربية ثم نقله إلی الفارسية.
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 – 2أبو ريحان البيروني

ألــف كتبــه بالعربيــة رــدا كتــاب الــتفهم ألوائــل صــنارة التنجــيم .مــن مؤلفاتــه:

قـانون المسـعودن ،واآل ثــار الباقيـة رـن القــرون الواليـة ،وتحقيـع مــا للهنـد مـن مقولــة،
والصيدنة فـي الطـب .ألـف كتـاب التفهـيم بطلـب مـن تلميـذة تـدری ريحانـة بنـت

الحسين باللغة الفارسية .ثم ترجمه إلی العربية ألهل العلم في زمانه .العبارات العربية
ّ
منقولة إلی الفارسية بدقة بحيك ا تلف أهل العلم في أنها ترجمة أو تأليف جديد.
 -5ةهمردان بن أبي الوير الرازن:

مؤلــف كتــاب رو ــة المنجمــين ألفــه ســنة 244هـ ـ بالعربيــة وبعــدها ترجمــه إلــی

الفارسية .وهذا الكتاب من منشورات دار البحـوث والدراسـات للتـراث الموطـوط .

توجد نس من هـذا األ ثـر بالفارسـية والعربيـة فـي المكتبـات اإليرانيـة .يـذكر المؤلـف

في مقدمة النص الفارسي أن سبب تأليفه بالفارسية هو لتعميم الفائدة(.)2

ولهذا المؤلف كتاب يام بـين رـدة رلـوم ،ألفـه بالعربيـة باسـم كتـاب البـداي

ً
تعميما للفائـدة
وهو مفقود ،غير أن المؤلف راد وكتبه بالفارسية م زيادات وحذف
كما يقول المؤلف في المقدمة وسماه نزهت نامه رال ئي() 5وهو موجود.
 -4رلي بن أحمد النسون:

مؤلف كتاب المقن فـي الحسـاب الهنـدن .وهـذا الكتـاب ً
أيضـا مـن منشـورات

دار البحـوث والدراسـات للتـراث الموطــوط ،والنسـون هـذا هـو تلميــذ ابـن سـينا ،ألــف
ََ
ُ
هــذا الكتــاب بدايــة لماــد الدولــة الــديلمي بالفارســية ،و لــف مجـ َـد الدولــة ةــرف

الملوم سنة  220هــ .فطلـب منـه أن يؤلفـه لـه بالعربيـة .والمؤسـف أن النسـخة الفارسـية
ّ
مفقودة ،ولم يبع إ نسخة واحدة بالعربية في مكتبة ليدن (صورة صفحة من النسخة).
 -7قطان المروزن مؤلف كيهانشنا ت .الـف هـذا الكتـاب بدايـة بالعربيـة ،ثـم

كتبــه بالفارســية .لحســن الوــط توجـد نسـ منــه بالفارســية وبالعربيــة .وفــي القســم
التالي سنتطرق إلی استفادة مصح النص الفارسي من النسخة العربية(.)4

 -3ةــرف الــدين محمــد بــن مســعود المســعودن مؤلــف كتــاب جهــان دانــش و
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ً
الكفاية في رلم الهيئة .كتب أو الكفاية بالعربية ثم ترجمه إلـی الفارسـية تحـت
رنــوان جهــان دانــش .وهــذا الترجمــة مــن منشــورات دار البحــوث والدراســات للتــراث
الموط ــط وم ــن المؤســـف أن الكفاي ــة أو النس ــخة العربي ــة غي ــر موج ــودة .و ي ــذكر
المسعودن سبب تأليفه بالفارسية هو تعميم الفائدة بطلب من بعض أصدقائه.
 -1أبــو نصــر النرةـــخي مؤلــف كتــاب تــاري بوــارا كــان يعـــيش فــي رصــر
الســامانيين ،وآل ســامان ةــجعوا التــأليف بالفارســية ،ومـ الـ كتبــت كريــر مــن
ّ
المؤلفات وأنشدت األةعار لهم بالعربية .ومن ال تـاري بوـارا .النرةـحي الـف هـذا
الكتاب باسم نوح بن نصر السـاماني فـي اكـر بوـارا ومناقبهـا وفضـائلها بالعربيـة
سنة  332هـ  .ثـم كتبـه بالفارسـية ،وقـال فـي مقدمـة الـنص الفارسـي أنـه الـف هـذا
الكتــاب بالعربيــة بعبــارة بليغــة ورغــب فيــه أكرــر النــاس .واألصــدقام طلبــوا منــه أن
يترجمه إلی الفارسية فاستجاب لذل .
 -10الوواجة نصير الطوسـي مؤلـف كتـاب كشـف القنـاو رـن أسـرار القطـاو.
ألف هذا الكتاب بداية بالفارسية حين كـان يمكـك مـ ا سـماريليين فـي قلعـة
ََ
ألموت.ثم في سنة  453ترجمـه إلـی العربيـة بطلـب مـن بعـض أصـدقائه حـين كـان
في ديار هو كو.
يوجد أثر للنسخة الفارسية .و يـذكر فـي مقدمـة الكتـاب العربـي سـبب تأليفـه
ً
ً
جامعــا لضــبط
كتابــا
بالعربيــة« :وبعــد فقــد كنـت رملــت فيمــا مضــی مــن الزمــان
دراو الشكل المعروف بالقطاو وبراهينه وكان ال باللسـان الفارسـي ،فسـألني
بعض األصدقام من طلبة العلم أن أنقله إلی اللسان العربي ،فأجبته إلی ال .)7( »...
يذكر أن الوواجة نصير الدين الطوسي حين كان في قهستان ترجم كتاب
طهارة ا رراق ألبي رلي مكسويه إلی الفارسية تحت رنـوان أ ـالق ناصـرن والـ
بطلب من ناصر الدين حاكم تل المنطقة.
 -11الوواجــه رةــيد الــدين فضــل ا الهمــداني الــوزير العالم،والطبيــب ،ومؤلــف
اآلثــار القيمــة مثـــل جــام التــواري وجــام التصــانيف ،والمامورــة الرةــيدية.جام
التـواري موســورة مــن  15مجلـ ًـدا فــي التــاري مـن بدايــة الوليقــة حتــی رصــر المؤلــف،
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وتشتمل رلی تاري الشعوب مثل ةعوب الصين والهند وبني إسرائيل وغيرها .المؤلف
يذكر في وقفنامه رب رةيدن وكـذل فـي مقدمـة كتـاب لطـايف الحقـائع أنـه
كتب مؤلفاته بالعربية وبالفارسـية ،وأنـه أوقـف جـزما مـن مالـه باسـم وقـف رةـيدن
وأن هذا الوقف صصه ستنساخ كتبه و إرسالها إلی بـالد اإلسـالم ..العربيـة منهـا
إلی بالد العرب والفارسية إلی بالد العجم.
 – 12سيد إسماريل الحرجاني:
مؤلف كتاب ا يره وارزمشاهي و األغراض الطبية .الارجاني رغـم تمكنـه
العلـم األ ــر فــي زمانــه مثــل الســريانية واليونانيــة كتــب
مــن اللغــة العربيــة ولغــات ِ
الــذ يرة بالفارســية ســتفادة أهــل هــذه اللغــة .وفــي الســبعين مــن رمــره ترجمــه إلــی
العربية ً
طلبا من أصدقائه ،ولتسهيل التبادل العلمي (.)3
 -13ربدالرزاق بن جال ل الدين الكاةي:
له كتابتحفة ا ـوان 1كتبـه بالعربيـة ثـم ترجمـه الـی الفارسـية .و يـذكر فـي
ً
تعميمـا للفائـدة ولكـي يفهمـه مـن يعـرف
مقدمة النسخة الفارسـية إنـه فعـل الـ
العربية بطلب من اإل وان.
يذكر أن المؤلفين اإليرانيين الذين ّ
دونوا بداية بالعربية ثـم ترجمـوه إلـی الفارسـية
كريرون مجال هنا ستقصائهم نذكر منهم با تصار.
رةــيد الوطــواط كتــب رســائله بالفارســية والعربيــة،في مجمــورتين مســتقلتين،
وكالهمــا مطبورــان .واإلمــام الغزالــي كتــب إحيــام رلــوم الــدين بدايــة بالعربيــة ثــم
ا تصــره إلــی الفارســية باســم كيميــان ســعادت .وةــمس الــدين محمــد بــن قــيس
الرازن (القرن الساب ) اكر في بداية كتب المعجم في معايير أةـعار العجـم (ص
 ) 22-22أنــه كتــب رــن العــروض والقــوافي باللغــة العربيــة ،ثــم رغــب إليــه بعــض
ّ
أصدقائه أن يكتب رن الشعر الفارسي مؤلفا بالفارسية ،فكتب هـذا المؤلـف حـول
الشعر الفارسي .وبهمنيار (253هـ) تلميذ ابن سنا كتب التحصيل لواله بالعربية ،ثم
كتبــه بالفارســية .توجــد نســخة مــن الــنص الفارســي ،والنســخة العربيــة صــححها
مرتضی مطهرن ونشرها.
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ب  -املصححون اإليرانيون
رمليـة تحقيــع النصــوص كانــت رائاــة فــي الشــرق و اصــة بــين المســلمين منــذ

الق ــرون األول ــی رتب ــاط ه ــذه العملي ــة بوثاق ــة الـــنص.من مص ــاديع العناي ــة بوثاق ــة

النصــوص قــرامة المــان أو اســتماره رنــد المؤلــف أو رنــد سلســلة تالميــذه ،وا هتمــام
بالنســخة المكتوبــة بوــط المؤلــف وقرابــة النس ـ األ ــر بهــا ،وسلســلة ســند الــنص

األصــلي ،وا هتمــام بــا تالف بــين النس ـ  .وم ـ كــل هــذا الرصــيد المــوروث فــإن

األســاليب الاديـــدة لتص ــحي الم ــان ق ــد راجــت ب ــين المحقق ــين المس ــلمين و اص ــة
اإليرانيين في تصحيحهم المتون الفارسية رن طريـع ّ
تعـرفهم رلـی أسـاليب تصـحي

العلمام األوربيين.

أول إيرانـي رمـد إلـی تصــح النصـوص باألسـلوب الاديــد هـو محمـد القزوينــي.

فقــد هــاجر إلــی أوربــا بعــد أن أكمــل دراســاته فــي العلــوم القديمــة فــي إيــران ونتيجــة
ّ
ً
نصوصـا باألسـلوب الحـديك مثــل:
تعرفـه المستشـرق ادوارد بـراون وبتشـجيعه صــح

مرزبــان نامــه (ليــدن 1103م1324 /هـــ) ،وچهــار مقالــه (القــاهرة 1101م1327 /هـــ)
ونصوصا مهمة أ ر مثل ةد اإلزار ( ّ
ً
مر اكره).
بعده اهتم جمارة بتحقيع النصوص وتصحيحها ال ل القرن األ يـر مثـل ملـ

الشعرام بهار ،ورباس إقبال آةـتياني ،وجـال ل الـدين همائي،وبـدي الزمـان فروزانفـر

ورشرات غيرهم.
ً
ً
جميعــا أن كريـ ًـرا مــن المتــون المهمــة العربيــة وكــذل بعــض المتــون
طبعــا نعلــم

القديمة الفارسية قد تم تصحيحها ونشـرها رلـی يـد المستشـرقين .هـؤ م رمـدوا إلـی

تحقيــع النصــوص ونشــرها والمقابلــة الدقيقــة بــين النســ المتعــددة لكــي تتعــرف

أوســاطهم العلميــة رلــی مصــادر الحضــارة اإلســالمية واإليرانيــة ،غيــر أن مقــدمات
وفهارس أغلب أرمالهم كانت بلغة بلدانهم .رلی العكس من المحققين اإليرانيين

الذين يصححون النصوص العربية رـادة بتعليقـات ومقـدمات بالعربيـة ،أو بـاللغتين
العربية والفارسية ً
معا.
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رلــی ســبيل المثــال نــذكر نمــواجين مــن أرمــال دار البحــوث والدراســات للتــراث

الموطوط ،فقد نشرت الدار كتـابي اليمينـي للعتبـي بمقـدمات وتعليقـات بالعربيـة،

واآلثار الباقية ألبي ريحان البيروني بمقدمات وتعليقات بالفارسية والعربية.

ويالحظ أن بعض المصححين الغـربيين لـد تصـحيحهم النصـوص العربيـة قـد

يرجع ـون إلــی الترجمــة الفارســية القديمــة للــنص ،وبــذل يقفــون رلــی ــبط أســمام
األرالم واألماكن والمصـطلحات العلميـة ،وهـي أسـمام تتعـرض ً
غالبـا إلـی تغييـر فـي

النطــع ربــر التــاري  ،كمــا فعــل د و يــه الهولنــدن فــي تصــحي المســال والممال ـ
لالصــطخرن،ورباس زر يــاب الوــوئي فــي تصــحي كتــاب الصــيدنة فقــد صــح

ّ
النص العربي وأكمله با ستفادة من مقابلته م النس القديمة الفارسية ونقف هنا

رند أرمال بعض المحققين اإليرانيين الذين استفادوا في تصحي النصوص العربية
من النصـوص الفارسـية للنسـخة ،أو بـالعكس أولئـ الـذين اسـتفادوا فـي تصـحي

النصوص الفارسية من النصوص العربية لتل النسخة .وهذا يعـود إلـی أن المحققـين
ّ
اإليـــرانيين متمكنـــون مـــن العربيـــة والفارســـية وهـــذا قلمـــا ناـــده رنـــد المحققـــين
والمصححين العرب:

 – 1رباس إقبال آةتياني صح رباس إقبال آةتياني في حياته العلمين ً 22
متنا
قـ ً
ـديما بينهــا ثالثــة رنــاوين رربيــة .كتــاب ةـ ّـد اإلزار فــي حــط األوزار رــن ّزوار المــزار

لمعــين الــدين الشــيرازن صــححه ربــاس إقبــال بالتعــاون م ـ محمــد القزوينــي ،وفــي
التصحي اسـتفاد مـن مـان الترجمـة القديمـة للكتـاب تحـت رنـوان هـزار مـزار ،وقـد
تمت الترجمة رلی يد ابن معين الدين م إ افات.

الكتاب اآل ر تتمـة التيميـة ألبـي منصـور الثعـالبي النيسـابورن والثعـالبي فـي هـذا

الكتاب أكمل ما فعله في كتاب يتيمة الدهر.

وفي هذا الكتـاب تـراجم لشـعرام الـرن ،وفـارس ،و راسـان و إصـفهان ،وأهـواز،

ونيسابور ،وبوارا و ...في رصره ،وبعضهم أنشد بالعربية والفارسية.
واآلةــتياني نشــر نـ ّ
ـص طبقــات الشــعرام بــن المعتــز بشــكل نســخة مصــورة فــي
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باريس م مقدمة باللغة الفرنسية وربدالستار أحمـد ّ
فـراج صـح هـذا األثـر وحققـه
وأورد مقدمـــة اآلةـــتياني كاملـــة فـــي آ ـــر الكتـــاب،وأثنی رلـــی ر يـــادة األســـتاا
اآلةتياني في ا هتمام بتحقيـع الكتـاب ونشـره( .)10وقـال رـن الكتـاب «مـن نـوادر
التراث العربي  ،كان في حكـم الكتـب المفقـودة فـي القـرون األ يـرة ،حيـك رثـر
ً
مصورا م دراسة رنه بالفرنسية في باريس .»1133
رليه األستاا رباس إقبال ،فقام بنشره
 – 2جال ل الدين همائي
ً
نصوصـا مهمـة منهـا :معيـار العقـول بـن سـينا،
ألف العديـد مـن الكتـب وصـح
ونصــيحة الملــوم لإل مــام الغزالــي ،ومصــباح الهدايــة لعــز الــدين الكاةــاني ،والتفهــيم
ألوائــل صــنارة التنجــيم ألبــي ريحــان البيرونــي .وقــد مـ ّـر اكــر قصــة تــأليف التفهــيم
ومةان هذا الكتاب وكان ارتماد همايي فـي تصـحي هـذا الكتـاب رلـی أقـدم
نسخة فارسية في مكتبة مجلس الشور اإلسالمي ،تعـود كتابتهـا إلـی سـنة 533
ورلــی أقــدم نســخة رربيــة تــاري كتابتهـا  573محفوظــة فــي چســتربيتي .و يــذكر
مصح الـنص الفارسـي فـي المقدمـة أنـه فـي رمليـة التصـحي و ـ أمامـه النسـخة
العربية ورثر رلی كررة األغالط فـي النسـخة العربيـة ،ومـ الـ فقـد اسـتفاد منهـا
في تصحي النص الفارسي ،ويذكر أمثلة من تل األ طام(.)11
 -3محمد تقي دانش پژوه
المفهرسين ال ل القرن األ ير .ألف فهرس مخطوطـات المكتبـة
واحد من أةهر
ِ
المركز يــة فــي جامعــة طهــران ،وحقــع رشــرات الرســائل والكتــب الموطوطــة منهــا
كتــاب النجــاة مــن الفــرق فــي بحــر الضــال ت بــن ســينا ،ومــن أرمالــه تصــحي
النصــين الفارســي والعر بــي لكتــاب النهايــة فــي مجـ ّـرد الفقــه والفتــاو ألبــي جعفــر
محمد بن حسن الطوسي (240هـ) .و كل صفحة من النسـخة العربيـة أمـام مـا
يقابلها من النسخة الفارسية .أقدم نسخة رربية تعود إلی  .524وأقدم نسخة فارسية
تع ــود إل ــی  ، 434قاب ــل العربي ــة ب ــأرب نسـ ـ أ ــر وقاب ــل الفارســـية بثم ــاني نسـ ـ
أ ر .وأستفاد في تصحي النسخة العربية من النس الفارسية ،واستفاد ً
أحيانا من
العربية في تصحي الفارسية.
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 -2ايرج أفشار

يعتبر أفشار دون ة أكرـر بيـر إيرانـي فـي معرفـة نسـ الموطوطاتَ ،
فهرس ُـته

آل ف الموطوطات في دا ل إيران و ارجها وتصحي أكرر من  300رسالة ونسخة

مخطوطة فارسية جعلت منه ةخصية ممتازة فريدة.

ومن دماته العلمية كتابة مقدمة رلی المتون المصورة المنشورة بالفاكسيميله.

منهـا مقدماتــه رلــی كتــب األبنيــة رــن حقــائع األدو يــة لموفــع الــدين الهــرون ،و ــتم
الغرائــب للخاقــاني ،وتــاري هــرات لفــامي الهــرون ،وهــي مــن أرمالــه الوالدة،وقــد
طبعت الكتب الثالثة في دار البحوث والدراسات للتراث الموطوط.

أحد أرماله القيمة تحقيع وتصحي كتاب مسال وممال وهو ترجمـه قديمـة

إلی الفارسية لكتاب المسال والممال ألبي إسحاق ا صطخرن (324هـ) .

نشر كتاب المسال ألول مرة مولر سنة 1331م رن نسخة تعـود إلـی 410ه ـ  ،ثـم

نشره د ويه سنة 1370م ( .)12توفرت لد وية  5نس بالعربية ونسخة فارسية قديمة
من مكتبة فينا الوطنية ورمز إليها بالحرف  Eفـي الهـوامش .وأةـار فـي تعليقاتـه إلـی

ما استفاده من النسخة الفارسية.

أما النسخة الفارسية التي صححها أفشار والمكتوبة في القرن السـاب والموجـودة

في المحتف الوطني اإليراني فقد قوبلت بومس نس فارسية ونسـخة رربيـة.واكر

مــا اســتفاده مــن النســخة العربيــة فــي التصــحي ،رلی ســبيل المثــال انةــر صــفحة 107

وص 137.

 – 5رباس زرياب وئي

فيلسوف ومترجم قل له نةير في تحقيع النصوص المهمة .كتاب الصيدنة في
الصــيدلة ألبــي ريحــان البيروني،صــححه ســنة 1370هـــ  .ش ُونشــر فـي طهــران ،ونــال

ً
أيضــا رو ــة الصــفا لمحمــد ابــن اوندةــاه البلخــي.
جــائزة كتــاب السنة.وصــح
النسخة الوحيدة المتبقية من كتاب الصيدنة بالعربيـة محفوظـة فـي مكتبـة مدينـة

بورسا التركية،وقد سقط منها مايقارب من رب الكتاب.زرياب الووئي قارن هذه
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النســخة بــثالث نسـ فارســية قديمــة مــن القــرن الســاب الهجــرن وأكمــل النــواقص

والمدا ل الساقطة بصورة متقنة.

 -4پرويز أاكائي
مــدرس التــاري  ،وناةــط فــي تصــحي النصــوص العلميــة والتاريويــة .كتــب
مقدمـــة رلـــی النســـخة المصـــورة مـــن تفســـير  ،مفـــاتي األســـرار ومصـــابي األبـــرار،
للشهرستاني جدير بالذكر أن هذا الكتاب صححه بعد ال محمد رلـي آارةـب
األستاا في جامعة طهـران ،مـ مقدمـة وملحقـات وتعليقـات وطبـ فـي دار البحـوث
والدراســات للتــراث الموطــوط فــي مجلــدين .وألــف أاكــائي ً
فهرســا للمخطوطــات
في همدان ،ويعمل رلی تصحي القانون للمسعودن والفهرس بـن النـديم .صـح
كتــاب اآل ثــار الباقيــة رــن القــرون الواليــة ألبــي ريحــان البيرونــي بعــد مقابلتــه بنسـ
أ ــر و نشــره دار البحــوث والدراســات للتــراث الموطــوط ،وقبــل ال ـ صــح هــذا
الكت ــاب المستش ــرق ادوارد زا ــاو ســـنة 1373م مـ ـ مقدم ــة باأللماني ــة ونشـــره ف ــي
ليبز يـ  .والــدكتور أاكــائي رثــر رلــی الســاقط فــي طبعــة زا ــاو مــن رلــی نســخة
م ر ة ستمائه و ست هجرية بمكتبة اسطنبول ،وترجم تعليقات زا او إلی الفارسية
وأ اف تو يحات مفيدة،وبلغ بالنسخة حد الكمال .وأ ًيرا تـرجم الـنص العربـي
لآلثار الباقية إلی الفارسية.
 – 7أحمد مهدون دامغاني
أستاا متقارـد مـن جامعـة طهـران ،يعمـل بتـدريس اللغـة العربيـة وآدابهـا باامعـة
هارفاردّ .
ّ
مصـو ر كتـاب الوحشـيات ألبـي
صح نسمة السحر وكتب مقدمة رلی
تمــام  .أحــد أرمالــه التــي يعكــف رليهــا اآلن تصــحي ديــوان الوــازن ألبــي محمــد
ربدا الوازن اإلصفهاني ،وهو تلميذ الصاحب بـن رباد.والوـازن قـدم ديوانـه إلـی
فخر الدولة الديلمي وفيه مدائ وصنارات بديعية وقصائد في النـوروز وا حتفـا ت
اإليرانيــة األ ر .التصــحي ياــرن رلــی أقــدم نســخة مخطوطــة رربيــة فــي مكتبــة
الرو ــة الر ــوية المقدســة،مكتوبة فــي  231هجر يــة ومــن المقــرر أن تطب ـ النســخة
مصورة م المحققة وم مقدمة المصح في مجلد واحد.
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ف ــي الواتم ــة نســـتنتل أن اإليـــرانيين من ــذ أق ــدم األي ــام اهتم ــوا بت ــأليف الكت ــب
ّ
بالعربيــة .وجمـ ي كريــر مــنهم ألــف بالعربيــة أو الفارســية ثــم نقلــه إلــی اللغــة األ ــر .
والعلمام اإليرانيون و اصة في القرون األ يرة صححوا النصوص الفارسية أو العربية
بــالرجوو إلــی نـ ّ
ـص اللغــة األ ــر  .وهــذه ميــزة الكتــاب المصــح فــي إيــران رلــی

الكتب المصح حة في البالد العربية .مـن هنـا نـدرو المصصـحين العـرب أن يغفلـوا
في تصحي النص رن الرجوو إلی اللغة األ ر للنص رند وجودها .وهذا ما يفعله
المستشرقون ً
أيضا .ويمكن في هذا الماال التعاون بين اإليرانيين والعرب في مجال
بط التحقيع.
املصادر:

ـ تاري بوارا ،أبـو بكـر ّ
محمـد بـن جعفرالنرةـخي  323 – 234ق] ،ترجمـة أبـي
محمــد بــن نصــر القبــاون ســنة  522هـــ] ،تصــحي مـ ّ
نصــر أحمــد بــن ّ
ـدرس ر ــون،

طهران ،توس ،ط 1135 ،2م.
ّ
ـ ترجمه تاري يميني،أبو الشرف ناص بـن ظفـر جرفادقـاني ،تصـحي الـدكتور
جعفر ةعار ،طهران ،دار نشر رلمي و فرهنگي ،ط 2005 ،2م.
ـ ـ جــام جهاننمــان (ترجمـــه كتــاب ّالتحصـــيل لبهمنيــار بـــن مرزبــان) ،متـــرجم

مجهــــول ،باهتمــــام ربــــدا

نــــوراني و ّ
محمــــدتقي دانشپــــژوه ،طهــــرانّ ،
مؤسســــة

مطالعات اسالمي بالتعاون م مركز انتشارات رلمي و فرهنگي1135 ،م.
ـ دانشنامه رالئي (قسم المنطـع) ،أبـورلي سـينا ،باهتمـام الـدكتر ّ
محمـد معـين

وسـ ّـيد ّ
محمــد مشــكاة ،طهــران و همــدان ،جمعيــة اآل ثــار والمفــا ر الثقافيــة وجامعــة
بورلي سينا2004 ،م.

لهيــات) ،أبــورلي ســينا ،باهتمــام الــدكتور ّ
ـ ـ دانشــنامه رال ئــي (قســم ا ّ
محمــد

معين ،طهران و همدان ،جمعية اآلثار والمفا ر الثقافية و جامعه بورلي سينا2004 ،م.
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الطبيعيـــات) ،أبـــورلي ســـينا ،باهتمـــام سـ ّــيد ّ
ّ
محمـــد
ـــ دانشــنامه رال ئــي (قســـم

مشكاة ،طهران و همدان ،جمعية اآلثار والمفا ر الثقافية و جامعة بورلي سينا2004 ،م.
سـيد ّ
ـ رگةناسي (رساله في النـبض) ،أبـورلي سـينا ،باهتمـام ّ
محمـد مشـكاة،
طهران ،جمعية اآلثار والمفا ر الثقافية و جامعة بورلي سينا1333 ،هـ  .ش.

ـ رو ه ّ
المنجمين ،ةهمردان بن أبيالوير الرازن ،باهتمام جليل ا وان زناـاني،

طهران ،دار البحـوث والدراسـات للتـراث الموطـوط ومكتبـة المتحـف ومركـز وثـائع

مجلس الشور اإلسالمي2004 ،م.

حط ا وزار رن ّزوار المزار ،معين ّ
ـ ّ
ةد اإلزار في ّ
الـدين ابوالقاسـم جنيـد الشـيرازن،
محمد قزويني و ّ
ّ
رباس اقبال ،طهران ،مطبعة المالس1150 ،م.
تصحي
ـ ـ ـ ةـــكل القطـــاو (كتـــاب  ، )...نصـ ّ
محمـــد بـــن ّ
ــيرالدين ّ
محمـــد الطوســـي ،
قسطنطينية  ،مطبعة رثمانية  1301 ،هـ .

ـ كشف القناو رن أسرار ةكل القطاو  :انةر  :كتاب ةكل القطاو
محمد بن إبراهيم بن أحمـد ّ
ــ گيهانةنا ت ،أبورلي حسن بن رلي بن ّ
قطـان

ّ
المتطبب ،تحقيع و تصحي رلي صـفرن آققلعـه ،طهـران ،مكتبـة ومتحـف
المروزن
ومركز اسناد مجلس الشور ا سالمي2012 ،م.

ــ گيهانةــنا ت (مصــور) ،أبــورلي حســن بــن رلــي بــن ّ
محمــد بــن إبــراهيم بــن
أحمــد ّ
قطــان المــر وزن ،باهتمــام سـ ّـيدمحمود مررشــي نافــي ،قــم ،مكتبــة آيــةا
المررشي النجفي الكبر 2001 ،م.

ـ ـ ـ مسـ ــال الممال ـ ـ (كتــــاب  ،)...أبواســــحع إبــــراهيم بــــن ّ
محمــــد الفارســــي

ا صطخرن ،تحقيع دو ويه  ،ليدن  ،بريل  1127 ،م.

ــ مســال و الممالـ  ،أبــو اســحع إبــراهيم إصــطخرن ،متــرجم مجهــول ،تصـحي

ا ستاا إيرج افشار ،طهران ،منشورات رلمي و فرهنگي1111 ،م.
ـ ممال و مسال  ،ترجمه ّ
محمد بن أسعد بن ربدا التسترن ،باهتمام األستاا
إيرج افشار ،طهران ،مؤسسة موقوفات الدكتور محمود افشار1115 ،م .

_______________________________
31 ______________________________

ثقافتنا

●

إطال لة رلی اسهامات اإليرانيين في حقل تدوين التراث قديما وتحقيقه حديثا

ـ المعجم في معايير أةعار العجم ،ةمس ّ
الدين ّ
محمد بن قيس الرازن ،تصحي
ّ
مدرس ر ون ،طهران ،منشورات ّزوار1132 ،م.

ـ ـ نزهتنامــه رال ئــي ،ةــهمردان بــن أبيالويــر رازن ،ال ـدكتر فرهنــج جهــان ور،
طهرانّ ،
مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي1135 ،م.
ّ
رةيدالدين فضلا بن أبيالوير بن رالي الهمداني،
ـ وقفنامه رب رةيدن ،أثر
ّ
باهتمام مجتبي مينون و إيرج أفشار ،طهران ،انتشارات انامن آثار ملي1173 ،م .
اهلوامش:
 .1انةر  :تاري نگارشهای رربى ،ج  ،1ص 1 403
 2انةر  :التنوير  ،صص ّ 15 - 12
مقدمه 2
 3ـ دانشنامه رالئي ،المقدمة،تصحي محمد معين.
 2ـ رو ة المنجمين ،جليل ا وان زنااني ،1332 ،طهران ،المقدمة ،ص .3
 .5نزهت نامه ،ص5 .3:
ُ
 4ـ النسخة القديمة الفارسية موجودة في مكتبة المررشـي النجفـي فـي مدينـة قـم .نشـرت المكتبـة صـورة
من الكتاب نشرت مكتبة مجلس الشور اإلسالمي الكتاب بتصحي رلي صفرن آق قلعة.
 7ـ كشف القناو ،الوواجة نصير الدين الطوسي 1301 ،هـ  ،القسطنطينية  ،المطبعة العثمانية.
 3ـ الارجاني قبل تـأليف ا يـره وارزمشـاهي كـان قـد تـرجم كتـاب القـانون ألبـي رلـي بـن سـينا إلـی
الفارسية .وقبل ترجمة الارجاني بستين سنة كان كتاب القانون قد ترجمه أبو ربيد الاوزجاني .لكـن
هذه الترجمة لم تـرض الارجـاني ولـم يرهـا وافيه.هـذه الترجمـة كانـت موجـودة حتـی النصـف األول مـن
القرن الساب الهجرن إا يذكره ابن اسفنديار مؤلف تاري طبرستان.هنـام نسـخة نفيسـة ولكـن ناقصـة
مــن الترجمــة العربيــة بعنــوان ترجمــة الــذ يرة الووارزمشــاهي مكتوبــة ســنة  525محفوظــة فــي المكتبــة
المركزية باامعة طهران تحت رنوان  113طب.ونسخه مخطوطة أ ـر مـن الترجمـة العربيـة فـي مكتبـة
مل الوطنية برمل .2772
 -1تحفة ا وان  ،ص1 2:
 10ـ تتمة اليتيمة ،1350 ،مطبعة فروردين،طهران.
 11ـ التفهيم ص .213
 12ـ المسال والممالـ  ،بـي إسـحع ا صـطخرن 1347،ه ـ  .ش ،إيـرج أفشـار ،ةـركت انتشـارات رلمـي و
فرهنگي.
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