
علوم و فناوری دورۀ اسالمیدوفصلنامـۀ تاریـخ 

١٣٩٩ پاییز و زمستان، دومشمـارۀ ، نهمسال 
١٨شمارۀ پیاپی: 

پژوهشی میراث مکتوب ؤسسۀمصاحب امتیاز: 
اکبر ایرانیمدیر مسئول: 
محمد باقریسردبیر: 
زینب کریمیان:مدیر داخلی
پویان رضوانی: ویراستار

محمود خانیاجرای جلد:

ی و امور چاپ:
ّ
فرد حسین شاملو مدیر فن

همكاران علمی
امیرمحمد گمینی * یونس کرامتی  *حنیف قلندری  * فاطمه سوادی *پویان رضوانی  *حمید بهلول  *حسن امینی 

روان فهم خوب سجاد نیک* یونس مهدوی  *سادات موسوی  راضیه *فر  شمامه محمدی

مشاوران علمی

توفیق حیدرزاده * یوسف ثبوتی *پرویز اذکائی 

یزدی حمیدرضا گیاهی *حسن طارمی  * محمدابراهیم ذاکر

 سیدحسین نصر * محمدجواد ناطق *همدانی  حسین معصومی *مهدی محقق 

(فرانسه)احمد جبار  *(کانادا) گلن وان بروملن  *(کانادا) جان لنارت برگرن  * )جمهوری آذربایجان(علی بابایف 

 )آلمان(راموال سارما  سری * (کانادا)جمیل رجب  * (فرانسه)رشدی راشد  * (روسیه)سرگی دمیدوف 

(هند) رادا چاران گوپتا  * (هند)الرحمان  حکیم سید ظل * (امریکا)جورج صلیبا  * (سویس)ژاک سزیانو 

(ژاپن)میچیو یانو * (هلند) یان پیتر هوخندایک   * )سوریه(مصطفی موالدی 

سیده نفیسه در قاهره (بنگرید به مقالۀ نقوش هندسی هنر اسالمی در  آرامگاهنقش کاشیکاری در : تصویر پشت جلد

)میراث علمیهمین شمارۀ 

١٦، شمارۀ چهارم، طبقۀ ١١٨٢نشانی مجله: تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ 

 ٦٦٤٠٦٢٥٨دورنگار:      ٦٦٤٩٠٦١٢تلفن:    ١٣١٥٦- ٩٣٥١٩: پستی کد

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi@mirasmaktoob.ir   /  miraselmi90@gmail.com

تومان ۶۰٫۰۰۰بها: 

المللی شمارۀ استاندارد بین

۳۶۶۹-۲۳۲۲



فهرست
رسسخن۱

۳نقوش هندسی ه اسالمی
اریک بروگ، ترجمۀ نرگس عصارزادگان

۱۳دومۀدیوفانتوس، کرجی و معادالت درج
یزدیمحمدمهدی کاوهجفری ا. اوکس، ترجمۀ 

دن اسالمیساعت ۴۲های آفتابی در تونس و دیگر کشورهای قلمرو 
ی، ترجمۀ مهسا راقبجر یفتح

۵۴های خطی نجوم دورۀ اسالمیتصحیح نسخهنکاتی پیرامون
احمد دالل، ترجمۀ پویان رضوانی

ازسایه وبا سنجیۀ زمانبار فارسی دردو م کهن ۶۵تعیین اوقات 
پویان رضوانی، ترجمۀ نرسین حکمی
۸۳زیج خوارزمی
بنو وان دالن، ترجمۀ محمد باقری
۹۸پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران
حنیف قلندری

بازنامۀ نارصی۱۲۷
مه محمدی فرش

الفخریالحسابشمسیاب نسخۀ تازه
۱۳۱املرشد فی الحساباز و انتحال

قلعهعلی صفری آق

شناسی نوین در آملانگذار ایرانبنیانوالرت هینتس: ۱۳۸
انوشه هادزاد

بانوی خورشید۱۵۵
پورنفیسه نعیمی

نگار دورۀ اسالمیدرگذشت ریچارد لورچ تاریخ۱۵۸
و محمد باقریمنسو فولکرتسبنو وان دالن، 

۱۶۱رسالۀ حساب آنانیای شیراکی
ساهاک کوکیان، ترجمۀ حسن امینی

۱۷۲ادربارۀ قطبرسالۀ کهندو 
پرتا گ. اشمیدل، ترجمۀ نرگس عصارزادگان

مقاله

معرفی کتاب

های خطینسخه

هایادنامه

رسائل



۵۴

ل 
سا

ن، 
را

 ای
 و

الم
س

ی ا
لم

 ع
ث

را
می

م
نه

رۀ 
ش

 ،
م 

دو
ی

یاپ
(پ

18،( 
ن 

تا
س

زم
و 

ز 
یی

پا
۱۳

۹۹

های خطی  تصحیح نسخه نکاتی پیرامون

١نجوم دورۀ اسالمی

٢احمد دالل

٣ترجمۀ پویان رضوانی

های خطی عربی نجوم محدود اســت. امــا بــا  مایلم بگویم که تجربۀ من در تصحیح نسخهنخست 

هــایی کــه تصــحیح  علم دورۀ اسالمی کم اســت، تعــداد انــدک نســخهفرض این که تعداد مورخان 

  ام، یا با تصحیح آنها آشنا هستم، به من اجازه می کرده
ً
ام  بر اســاس تجربــهرا  پیشنهاداتمدهد جسارتا

بحث اســت تــا  طرحبیشتر با هدف  پیشنهادهایمکنم. در عین حال، باید در ابتدا اظهار کنم که  بیان

های خطی نجوم دورۀ اسالمی. تصحیح نسخه راه و رسمارۀ اظهار نظر قطعی درب

 ، نــهدر نظر بگیــریم فنهای خطی علوم دورۀ اسالمی را یک  شاید مناسب باشد که تصحیح نسخه

ای  ] علم نیست، با مرور هــر گزیــدهمتون . این که [تصحیحهای متعارف روشبا قوانین قطعی و  یعلم

 مشــخص  از متون علمی تصحیح
ً
 پژوهشــگران. شــود میشده که به طور تصادفی انتخاب شود کــامال

 دلخواه، برای تصحیح انتخاب میو با یکدیگر،  متفاوتهایی  مختلف روش
ً
کنند. چیــزی کــه  نه لزوما

وجود ندارد کــه مورخــان علــم دورۀ  ای شده مرجع تثبیتتر می کند این است که هیچ  موضوع را پیچیده

در  کننــد های خطی علمی عربی با آنها برخورد می کالتی را که در تصحیح نسخهاسالمی مسائل و مش

ی برسند. تــا جــایی تخصصمطرح کنند، یا در آن بکوشند تا دربارۀ روش مناسب تصحیح به اجماع  آن

تــوان از  دانم، هیچ کتابی وجود ندارد که به بحث در این مورد پرداخته باشد؛ تنها منابعی کــه مــی که می

مــورد ای هستند کــه در آنهــا روش تصــحیح  شده متون مختلف تصحیح های هاستفاده کرد یا مقدمآنها 

ای است از متن سخنرانی احمد دالل با عنوان متن حاضر ترجمه. ١
“Between Reproduction and Recovery: Notes on Editing Classical Arabic Manuscripts on Astronomy”

در لندن منتشر شده است: ۱۹۹۹ای با عنوان زیر در سال  هدر مجموع ۷۳- ۵۹که در صفحات 
Editing Islamic Manuscripts on Science. Proceedings of the Fourth Conference of Al-Furqān Islamic Heritage

Foundation 29th-30th November 1997, ed. Yusuf Ibish.
٢. Ahmad Dallal ،رئیس دانشگاه آمریکایی قاهره ،asd6@georgetown.edu

کادمی علوم Ptolemaeus Arabus et Latinus» (های] عربی و التینی [آثار] بطلمیوس ترجمه«[دکتری در پروژۀ  پژوهشگر پسا. ٣ )، آ
prezvani@ptolemaeus.badw.de، بایرن، مونیخ



۵۵

ات
نک

یپ ی
ن

مو
را

 
ح

ص
ت

ی
 ح

خه
س

ن
ها

 ی
ط

خ
 ی

ور 
 د

وم
ج

ن
 ۀ

الم
س

ا
ی

و در   ها نوشته شده هستند که بر این تصحیح یپژوهشگر مشخص توضیح داده شده، یا نقدهای استفادۀ

های خاص تصحیح پرداخته است. آنها ناقد به محاسن یا معایب روش

هــای  ام در تصــحیح نســخه رانی امروزم را بــر اســاس تجربــه خنس اند از من خواسته پس اگرچه

 ۀتواننــد از چنــد نمونــ ای کــه مــی های کلی از دستورالعمل خواهم میخطی عربی نجوم عرضه کنم، 

انتخــاب شــوند نیــز اســتفاده کــنم. بــا مقایســۀ  - هــا یا نقــد ایــن تصــحیح - های آثار عربی تصحیح

آنهــا  یتــر کــنم و از خشــک م را کمی جــذابهایپیشنهادهای متفاوت به تصحیح، امیدوارم  رهیافت

رانی] مرور کند، شنیدن توصــیف  بکاهم، چون آخرین چیزی که هر کسی دوست دارد [در این سخن

، بحــثتــر شــدن  جــذاب بــرایشیوۀ تصحیح انتقادی چند اثر تصحیح شده است. افزون بــر ایــن، 

بگیرد، و آنچه را کــه از لحــاظ ر پیش دکه مصحح باید  هم را هایی روشهای تصحیح  روش مقایسۀ

کند روشن خواهد کرد. داللت می هایی شیوهنظری بر چنین 

 ر. بنابراین بحث حاضر باید بهم مصحح را کند درگیر میرا هم متن مورد تصحیح  ،فرایند تصحیح

تــرین  نهر یک از این دو و نیز ارتباط بین آنها متمرکز شود. بگذارید با مصحح شروع کنم. شــاید روشــ

ویژگی مطلوب یک مصحح تجربه اســت؛ مثــل هــر فــن دیگــری، مهــارت مصــحح بــا بیشــتر شــدن 

یابــد، و  کند افزایش مــی کند و [کار با] آنها را تجربه می ای که با آنها برخورد می های خطی علمی نسخه

است. پیشتر در نکاتی که در مقدمــه آوردم، مصــححان را مورخــان  بسیار الزمای  چنین مهارت عملی

 بــه خــودی خــود مشــخص  علم دورۀ اسالمی قلمداد کرده
ً
ام. این همسانی بین مصحح و مورخ لزومــا

هــای  ههایی است که مصحح نسخ مهارت تعیینله ئنیست و نیازمند استدالل بیشتر است. در اینجا مس

ها عرضه کند. تا بتواند تصحیح قابل قبولی از این نسخه خطی عربی در نجوم باید کسب کند

هــای  بین نســخه مسائلهای خطی علمی در گروه خاص خودشان قرار دارند، برخی  هرچند نسخه

های خطی عربی مشترک است. نخستین شرط الزم اساســی بــرای مصــحح،  علمی و انواع دیگر نسخه

پــردازیم، دانســتن زبــان عربــی  مــی یبه متون نجوم دانش کافی از زبان عربی است. اما چون در اینجا

دانــش کــافی از مطلــب نجــومی مــورد به  مندتنهایی کافی نیست. مصحح برای فهمیدن متنش، نیاز به

تصــحیح اســت.  دســتدر   های ریاضی و اصول فیزیک به کــار رفتــه در مــتن نجــومی روشبحث، یا 

لی در متون علمی، هر کــدام در نــوع خــودش) علتش این است که زبانی که در متون نجوم (و به طور ک

های لفظی دیگر متفــاوت اســت. عــالوه بــر  صورتبه کار رفته، زبان فنی خاصی است که با طرز بیان 

این، سرشت فنی زبان فقط تابع علمی که آن را به کار برده نیست، بلکه تابع ســبکی از بیــان اســت کــه 

اصــطالحات  ،د. بــه عبــارت دیگــرکن آن متمایز می مروزیاکاربرد کهن (دورۀ اسالمی) آن را از کاربرد 

 مت امروزیهای خطی علمی عربی دورۀ اسالمی با اصطالحات متون عربی علمی  نسخه
ً
اوت فــکــامال

کند که دو بار از کــاربرد  نسخۀ خطی عربی نجوم نقش مترجم زبانی را بازی می هرمصحح  پس. است



۵۶

خاطر فاصلۀ ه ب دیگر ، و بارنوینصلۀ بین دورۀ اسالمی و خاطر فاه معاصر او دور شده است: یک بار ب

ای کــه در  عالوه بر آشنایی با عربی و نجوم، با زمینۀ تاریخی نسخهمصحح باید و علمی.  ادبیبین بیان 

حال تصحیح آن است، و قوانین فنی زبان دورۀ اسالمی، در مقابل قوانین زبان امروزی، آشنا باشــد. در 

تصحیح هر نسخۀ خطی، مصــحح هــم دربــارۀ فرهنــگ خاســتگاه آن  کنندۀ خستهواقع در طول فرایند 

گیرد که بــر شــیوۀ تصــحیح او  و هم مفروضاتی را دربارۀ این فرهنگ به کار می آموزد، نسخه مطالبی می

های زبــانی، فنــی  نسخۀ خطی عربی نجوم دورۀ اسالمی باید مهارت هرگذارد. بنابراین مصحح  اثر می

(یا علمی)، و تاریخی را به کار بگیرد تا این ترجمۀ چندالیه را به انجام رســاند. یــک مثــال بــرای نشــان 

های خطی نجوم جداولی دارنــد کــه در آنهــا حــروف الفبــا  این نکته کافی است: بسیاری از نسخه دادن

های حروف را نگذارنــد.  است. در دورۀ اسالمی، مرسوم بوده است که نقطه  برای بیان اعداد به کار رفته

و پس با فرض این که کاتب سررشته داشته و اشتباهی نکــرده اســت، دســت کــم بــا ایــن مشــکل روبــر

  هستیم که برای بسیاری از حروف که بدون نقطه نوشته شده
ً
اند، بیش از یک خوانش ممکن است. مثال

(نــح) یــا  ۵۸(یج)،  ۱۳(یح)،  ۱۸ح) اضافه کنید، عدد -هایی را به حروف (ی بسته به این که چه نقطه

هــای  روش تشــخیص دســتورها و نیــز ،(نج) را خواهیم داشت. تنها راه بازسازی معنــادار جــداول ۵۳

مصــحح بــرای  پــسشــده در آنهــا بــه کــار رفتــه اســت.  زدنی است که برای محاسبۀ اعداد ثبت تقریب

تصحیح یک متن باید برای حل مسائل ریاضی آن آماده باشد. 

توانــد بــه  تر از این اســت، امــا می آید پیچیده مسائلی که در ارتباط با متن مورد تصحیح پیش می

هایی باید تصحیح شود؟ و چگونه بایــد  سش قرار گیرد: چه متون/نسخهطور کلی زیر مجموعۀ دو پر

آنها را تصحیح کرد؟ با توجه این که تعداد مورخان علم دورۀ اسالمی کم است، پرســش نخســت آن 

 مرجح اســت کــه همــۀ نســخه چنان که در نگاه اول به نظر می
ً
های خطــی  رسد بدیهی نیست: قطعا

 ممکن نیست. پــس بایــد از بــین آنهــا انتخــاب علمی دورۀ اسالمی تصحیح شود، ام
ً
ا این کار عمال

های کلــی مختلفــی بــرای تــاریخ  کرد، و بسته به چیزی که قرار است مطالعه شود، سرانجام به طرح

دهد انتخاب متن چقدر مهم  های مختلفی وجود دارد که نشان می رسیم. مثال علم دورۀ اسالمی می

بــه پیشــرفت کیفــی در زمینــۀ تــاریخ نجــوم دورۀ  تنهــا، ر نشــویمدو نجوم آنکه از تاریخاست. برای 

کنم که حاصل کشف تصادفی یک نسخۀ خطی از ابن شاطر دربارۀ نجوم نظری به  اسالمی اشاره می

های خطــی نجــوم نظــرِی  بــود، و در پــی جســتجویی بــرای مطالعــۀ نســخه ١وسیلۀ ای. اس. ِکِندی

داد. کندی در سفری از بیروت (که در آنجا ریاضــی  های هفتم و هشتم هجری رخ شده در قرن نوشته

اش در تــاریخ علــم  خواند) به دانشگاه براون در آمریکا (که در آنجا برای گرفتن دومین مدرک دکتری

1. E. S. Kennedy
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ای از یک زیج، تألیف ابن شــاطر  شد) در لندن توقف کرد و برای گرفتن نسخه دورۀ اسالمی آماده می

به اشتباه نسخۀ خطی دیگری از همان مؤلف را بــرای ِکِنــدی آورد، و  رفت. کتابدار» موزۀ بریتانیا«به 

تا رفت نسخۀ درست را بیاورد، کندی نسخۀ اول را تورق کرد. بالفاصله متوجه شــد کــه ایــن نســخه 

تو نویگه باِور
ُ
، همراه با ا

ً
، متوجه شد ١حاوی چیزی که او تا آن لحظه انتظار داشت ببیند، نیست. بعدا

ای بــا اثــر کوپرنیــک دارد.  ای بوده، و شباهت غیــر منتظــره ثری دربارۀ الگوهای سیارهکه این نسخه ا

خالصۀ مطلب این است که این جنبۀ بسیار مهم تاریخ نجوم دورۀ اسالمی است کــه بــرای مورخــان 

 تمرکز تحقیقات هنوز بر جداول نجــومی و 
ً
ناشناخته بود، و اگر کشف تصادفی کندی نبود، احتماال

ها مهم نیستند، اما آنها تمام طیف آثــار نجــوم دورۀ  خواهم بگویم این شاخه ردی بود. نمینجوم کارب

کند. پوشانند، و تمرکز انحصاری بر آنها تصویر ناقصی از این شاخه عرضه می اسالمی را نمی

هرچند تعداد دانشجویان علوم دورۀ اسالمی به طور کلی خیلی کمتر از آنهــایی اســت کــه روی 

کنند، امروزه وضعیت این شاخه نسبت به چند دهۀ پیش بســیار  های دیگر دورۀ اسالمی کار می جنبه

 کنم امــروز در اند، فکر می هایی که تعداد کمی از پژوهشگران متعهد کرده بهتر است. به لطف تالش

ی آزمایشی برای تاریخ نجوم دورۀ اسالمی بدهیم. بنابراین  وضعیتی هستیم که می
ّ
توانیم یک طرح کل

هایمــان بــرای کارهــایی کــه بایــد  های ما باید کمتر حالت تصادفی داشته باشــد، و انتخاب پژوهش

بــرای  دانیم باشد. اینجا جای مطرح کردن پیشــنهادهایی تصحیح شود باید بر اساس آنچه از قبل می

های آینده نیست؛ برخی مورخان نجوم دورۀ اسالمی پیشتر چنین پیشنهاداتی را مطرح  مسیر پژوهش

هایی کــه بایــد تصــحیح  خواهم در اینجا بگویم این است که انتخاب نســخه ای که می اند. نکته کرده

موعــۀ باشد؛ شکی نیست که کار کــردن روی مج اهمیتشوند نه بر اساس عادت، که باید بر اساس 

هــای هــر  هــا و راه حل های جزئــی  روش تر است، و بررسی پیشرفت آشنایی از مسائل ریاضی آسان

های خاص نجوم دورۀ اسالمی ارزشمند است. اما چون تعــداد افــرادی کــه در ایــن  یک از زیرشاخه

توانیم خیلی تخصصی کار کنیم، و همیشــه بایــد تصــویر  کنند خیلی زیاد نیست، نمی شاخه کار می

تر را در ذهن داشته باشیم. به نظر من، تمرکز اولیه در ایــن نقطــه بایــد روی پــر کــردن فضــاهای  لیک

ای کــه  خالی تصویر کلی باشد، تا بر اینکه در زمینۀ تخصصی ویژۀ خود یا منطقۀ خاص جغرافیــایی

، کنیم نسخۀ بیشتری کشف کنیم. برای بار دوم [می گــویم]، بــر اســاس نکتــۀ اخیــر روی آن کار می

های تــاریخی مســتقل خودشــان را  های علمی داخل مناطق جغرافیایی خــاص، کــه ســنت پیشرفت

ای علوم دورۀ اسالمی، که به همان  اند، بسیار شایستۀ مطالعه است، اما باید به ویژگی فرامنطقه داشته

چــه بنــدی پیشــنهاداتم دربــارۀ ایــن ســؤال کــه  اندازه مهم است، نیز توجه کــرد. بنــابراین بــرای جمع

1. Otto E. Neugebauer
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کنم کار تصــحیح در بســتر کــار بزرگتــری  هایی باید برای تصحیح انتخاب شوند، پیشنهاد می نسخه

های موجود دربارۀ تاریخ نجوم دورۀ اسالمی، الگوهــای تعیــین  صورت بگیرد که برای بررسی نظریه

شود.  های دیگر فرهنگ، و غیره انجام می ها، ارتباط با جنبه ادوار آن، پیشرفت

های تصحیح متون نجــوم، شــروع بــا یــک گــزارۀ واضــح دربــارۀ هــدف تصــحیح  وشر در مورد

بــرای انتشــار، بــا مناســب های خطی مفید است: فراهم کردن یک یا چند نسخه از یــک مــتن  نسخه

استفاده از مقایسه، گزینش، حک و اصالح یک یا چند نسخۀ خطی موجــود از آن مــتن. بــه عبــارت 

شــده از متنــی اســت کــه، بــر اســاس قضــاوت  ورت اصالحدیگر، هدف از تصحیح، تولید یک صــ

ای  شده باید بــه گونــه مصحح، با کمترین تحریف ممکن به متن اصلی نزدیک است. نسخۀ تصحیح

های مصحح را تشخیص دهد، و  متن اصلی را برای خواننده بازسازی کند که خواننده بتواند قضاوت

کند. های مورد استفاده در تصحیح را بازسازی نیز نسخه

هــای مختلــف تصــحیح بپــردازم، بگذاریــد چنــد نمونــه از  پیش از اینکه به بحث دربــارۀ روش

را که مصحح با آنها درگیر است و سعی در حل آنها دارد ذکر کــنم. بــرای شــروع، » متنی«مشکالت 

کننــده دارد.   یــا استنســاخ خۀ خطی یک مؤلف و یک یا چند کاتبشود که هر نس مصحح متوجه می

هــا باشــد. دومــی  تواند اشــتباهات مؤلــف اصــلی، یــا کاتب ها، می باهات موجود در نسخهاشت پس

گاهی کاتب از اصطالحات علمی باشد. عــالوه  می تواند بخاطر خطاهای فنی کتابت، یا حاصل ناآ

هــا و  های خطی هســت کــه بــه خــاطر نبــودن حرکت های در نسخه بر این نوع اشتباهات، ناخوانایی

های بین قواعد دستوری درست ولی ناآشنای دورۀ اسالمی با قواعد متعــارف  اوتعالئم نگارشی، تف

 اســتفاده از  امروزی، تفاوت
ً
بــه جــای » ی«های بین قواعد امالیــی دورۀ اســالمی و امــروزی (مــثال

 استفاده از »)الف مقصوره«، یا استفاده از »همزه«
ً
 «برای » ظ«، استفاده از اختصارت (مثال

ً
، »ظاهرا

های خطی نجوم، بازسازی  ، و غیره است. مشکل دیگر در تصحیح نسخه»)مطلوب«برای » مط«یا 

های سیاه و سفید برای تصحیح استفاده  هاست. چون در بیشتر موارد، مصححان از میکروفیلم شکل

ها اســتفاده شــده  های اصل، از رنــگ قرمــز بــرای رســم شــکل کنند، و چون در بسیاری از نسخه می

با صورت شوند، اگر هم ظاهر شوند، و  ها ظاهر نمی ها در میکروفیلم م این شکلاست، اغلب یا تما

و باید، در بیشتر موارد از روی اثر خطوط، بازسازی شوند. به طور خالصــه،  اصلی خیلی فرق دارند

الخط دورۀ  نامتعارف بودن قــوانین دســتوری و رســم از حاصل های صحح با اشتباهات و ناخواناییم

.شود به رو میرو اسالمی 

  در هر یک از مشــکالتی کــه اشــاره کــردم، مصــححان
ً
هــای مختلفــی در پــیش  روش عمومــا

بــۀ فنــی د، و بر چیزی فراتــر از جنده ای تغییر می طور قابل مالحظه گیرند که حاصل کار را به می

د. برای شروع، سؤال این اســت کــه اشــتباهات [موجــود در نســخه] کن فرآیند تصحیح داللت می
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) مربو
ً
ط به کاتب است یا مؤلف نسخۀ علمی، و در هر مورد چه باید کرد؟ البتــه مؤلفــان (قاعــدتا

گاهنــد. از ســوی دیگــر، کاتب دانشمندانی هستند که از موضوع چیزی که می   نویسند آ
ً
هــا لزومــا

کنند هیچ ندانند. عجیب نیست  ای که کتابت می دانشمند نیستند، و ممکن است از موضوع نسخه

های متون دیگر باشد. با  های خطی علمی اشتباهات کتابت بیش از اشتباهات نسخه خهکه در نس

شود مصححان جدیــد  و کاتب در اغلب موارد موجب می مؤلفاین حال، این تمایز اساسی میان 

هایی برای تصحیح برگزینند که، به نظر من، همیشه قابل توجیه نیست. بر اساس این تمایز،  روش

مؤلــف اســت خــودداری » اصــلی«تغییر چیزی که بنابر قضاوت آنها خطای مصححان اغلب از 

کنند، ولی در افزودن یا حذف مواردی که به گمان آنها کاتب در آن موارد به عمــد یــا اشــتباه از  می

کنند. میل منحرف شده، به اختیار خود عمل نسخۀ اص

هایی کــه کتابــت  با وجود اینکــه منطقــی اســت کــه فــرض کنــیم کاتبــان در موضــوعات رســاله

 در کار خود دقت زیــادی داشــته اند متخصص نبوده کرده می
ً
اند. بــه طــور کلــی، داشــتن  اند، قاعدتا

  های دیگر نیز معمول بوده است. به معنای دقیق مهارت کافی نه تنها در علوم، بلکه در زمینه
ً
تر، مــثال

انداختن سهوی یک کلمه یــا حتــی دهندۀ اعداد هستند، یا جا  وجود خطا در کتابت الفبایی که نشان

 متنی را 
ً
تناسب  یا تفسیر کند و به تکمیلجمله قابل انتظار است، اما خیلی بعید است که کاتب عمدا

اند،  شده که بررسی شــده های خطی استنساخ به آن اضافه یا از آن کم کند. در واقع بسیاری از نسخه

  نشده باشد، با نسخۀ اصل مقابله شده ای اضافه یا کم برای اطمینان از این که هیچ کلمه
ً
اند؛ معموال

 علی األصل«ها عبارت  در پایان این نسخه
َ
شده با نســخۀ اصــل)، بــه خــط کاتــب یــا  (مقابله» قوِبل

 در حاشیۀ متن، با عالمتــی در جــایی از مــتن اصــلی کــه  شخص دیگری می
ً
آید. اصالحات معموال

شــود. آنچــه  شده) در کنار آنها ذکر می (اصالح »صح«محل آن اصالحات است، و عالئمی از قبیل 

با هدف شرح، توضیح، یا نقد به متن افزوده شده، به خط دیگری، اغلب با نام یا حرف اول نام کسی 

آید. که آن را افزوده است، یا با عالمت دیگری که نشان دهد جزو متن اصلی نیست، در حاشیه می

هــا را بــه  کاربردن اصطالحات، دستور زبان، امال و ماننــد آنبه علل مشابه، نباید نایکنواختی در به 

 بــه کاتــب نســبت داد. هرچنــد ممکــن اســت ایــن 
ً
تــوان بــدون  باشــد، نمی طــورجای مؤلف، لزومــا

رســاند کــه مصــححان  های بیشتر نظر قطعی داد. این مطلب ما را به دومین تصــمیم مهمــی می بررسی

و خوانا بودن متن بگیرند. استدالل مصــححان اغلــب ایــن  باید با توجه به مفروضات دربارۀ یکنواختی

 به این معنی است که مصــحح اشــتباهات 
ً
است که کارشان اصالح اشتباهات مؤلف نیست. این عمال

 نقل می
ً
کند، اما در ترجمۀ متن عربی به یک زبــان  دستوری و دیگر اشتباهات نسخۀ خطی عربی را عینا

قابل خواندن مورد نظر است. بنابراین ممکــن اســت متــون عربــی شدۀ  اروپایی، تولید یک متن اصالح

شده، پر از اشتباهات و کاربردهای قواعد امالیی دورۀ اسالمی باشــند کــه بــا قواعــد متعــارف  تصحیح
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امروزی مطابقت ندارند. در اینجا یک فرض تلویحی این است که الزم نیست یک تصحیح بــرای یــک 

شد، چون در هر صورت نیاز به تفسیر دارد؛ بلکــه بایــد مــتن اصــلی زبان قابل خواندن با خوانندۀ عرب

شناس را ارضا کند، و در عین حال بــه مســائل اصــلی در ترجمــۀ مــتن  بازسازی شود تا کنجکاوی زبان

گیــرد، تصــحیح  پرداخته شود. برای اطمینان، فارغ از تصمیمی که مصحح [برای خوانش کلمــات] می

یق آن خواننده بتواند متن اصلی را چنان کــه در نســخۀ مــورد تصــحیح باید متنی شفاف باشد که از طر

آیــد، و  ها در پانویس به دســت می است بازسازی کند. اما این هدف با مراجعه به ذکر تفاوت بین نسخه

 مثل نسخۀ خطی باشد، وجود ندارد. توجیهی برای تولید تصحیحی که فقط در شکل چاپ
ً
شده دقیقا

بین لزوم بازسازی صوری مــتن اصــلی، و لــزوم رفــع ابهامــات خــوانش آن به نظر من مصحح باید 

ی، یکســان کــردن کاربردهــای رتعادل برقرار کند. این مورد شامل اصــالح اشــتباهات امالیــی و دســتو

های  امالیی و دستوری، نگاشتن عالیم سجاوندی در متن، و غیره است. بسیاری از مصــححان نســخه

کنند. علتش تا حدی  این اســت  نگاشتن عالیم سجاوندی پرهیز میخصوص از  خطی علمی عربی، به

شــدۀ عربــی  که عربی دورۀ اسالمی عالئم سجاوندی ندارد. اما دلیلی وجــود نــدارد کــه مــتن تصحیح

 ایــن 
ً
عالئم سجاوندی نداشته باشد ولی ترجمۀ متن این عالئم را بــه طــور کامــل داشــته باشــد. ضــمنا

 بر اساس خوا ترجمه
ً
نش اصالح شدۀ متن عربی هستند، و اغلب به جای بیان لفظی اعداد و ها معموال

 متن عربی فقــط  های جبری استفاده می گذاری عملیات ریاضی متن اصلی، از نماد
ً
کنند. در واقع عمال

شود. شناسانه است ، ولی در ترجمه است که معنی و مفهوم پیدا می برای [پاسخ به] کنجکاوی زبان

تواند مقدار زیادی از ابهامات خوانش متون نجومی را، با کمترین  لت، میمصحح در بهترین حا

دخل و تصرف در متن اصلی بکاهد. مصحح همچنین باید صورت کلی نســخۀ خطــی را بــا آوردن 

ها، اصالحات، امالهای غیرمتعارف و غیــره بــه  هایی شامل مقایسۀ انتقادی همۀ نسخه بدل پانویس

های خطــی، از قبیــل  ها باید مطالب موجود در حاشیۀ نســخه پانویسطور دقیقی حفظ کند. در این 

ای مؤلفان، خوانندگان و کاتبان نیــز  های خوانندگان و صاحبان نسخه، و اصالحات حاشیه یادداشت

ثبت شود. همۀ این کارها باید هنگام تصحیح انجام شود و نباید تا آماده شدن ترجمۀ متن بــه تــأخیر 

آن بــه عنــوان  نیست، بلکــه بــه معنــی در نظــر گــرفتنی دست کم گرفتن ترجمه بیفتد. اما این به معن

ابزاری است که عالوه بر این که [محتوای] متن را در دسترس آن دســته از مورخــان علــم کــه عربــی 

دهــد تــا اینکــه آن را بــه  دهد، بیشتر قابلیت فهم متن اصلی عربــی را افــزایش می خوانند قرار می نمی

رها کند.صورت یک متن کهن 

های مختلف در نظر گرفتــه  ای از الیه تواند به عنوان ترجمه تصحیح، چنان که پیشتر گفتم، می

تر  شود. اگر همزمان با تصحیح، متن مورد نظر به زبانی دیگر هــم ترجمــه شــود، تصــحیح آســان

شود. این که کسی بتواند یک متن علمی را بــدون درک معقــولی از آن ترجمــه کنــد احتمــالش  می
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کمتر از این است که بتواند آن را بدون همان میزان از درک تصحیح کند. با وجود این، ترجمه قابل 

ای دیگر از مشکالت تصحیح  ای است که ما را با دسته تر از تصحیح است، این نکته تغییر و تحول

گــاهی از  کند. نه تنها تصحیح چنین متونی نیازمند شده از یونانی رو به رو می متون عربی ترجمه آ

اند، بلکه بایــد در خــود فراینــد  ای است که این متون در آنها تولید شده فرهنگ علمی و استداللی

تصحیح مطالب بیشتری دربارۀ این فرهنگ بیاموزیم. به طور خاص در نجوم، تأثیرگذارترین متنی 

وجــود بطلمیوس است. دو ترجمۀ عربــی از ایــن مــتن م مجسطیکه از یونانی ترجمه شده است، 

اولــی ترجمــۀ  ١است، و در منابع حداقل به یک ترجمۀ دیگر هم اشاره شده که به جا نمانده است.

ر است و در عهد مأمون انجام شده؛ یک ترجمــۀ اخیرتــر هــم در اواخــر قــرن ســوم 
َ
َحّجاج بن َمط

ّره انجام شده است. هیچ یک از این متون تا ب
ُ
ه حال هجری به وسیلۀ اسحاق بن ُحَنین و ثابت بن ق

 چون متن اصلی یونانی آن موجود است، تصحیح ترجمــۀ عربــی ٢اند، تصحیح نشده
ً
 را و احتماال

های موجــود را در پژوهشــی کــه  اند. با این حال، جرج صلیبا، بخشی از این ترجمه بیهوده دانسته

داده اثر مؤیدالدین ُعرضی انجام داده، با هم مقایسه کرده اســت. صــلیبا نشــان  کتاب الهیئةروی 

ها دسترسی داشــته  نوشته، چطور به این ترجمه هجریاست که ُعرضی، که آثارش را در قرن هفتم 

شــدۀ یکــدیگر نیســتند، بلکــه  حها فقــط نســخۀ اصال و از آنها استفاده کــرده اســت. ایــن ترجمــه

 توانــد نیــاز بــه های بیشتر روی ایــن متــون می اند. پژوهش ای از متن اصلی یونانی تازه های ترجمه

های متقــدم را نشــان  هایی از تاریخ فرهنگی ترجمــه های متعدد از متن یکسان، و نیز جنبه ترجمه

دهد. الزم به ذکر نیست که چنین پژوهشی با تصحیح هر دو ترجمــه، و مقایســۀ ســاختار، نحــو، 

شود. الحات تخصصی، و غیره آغاز میطاص

یکدست بودن اصــطالحات فنــی اســت. آید،  ها پیش می یکی از مسائلی که دربارۀ این قبیل متن

اصطالحات در دسترس مترجمان متقدم رفته رفته بیشــتر شــد، و زبــان متــون نجــوم بــا گــذر زمــان 

تر شد. بنابراین، مصــحح متــون کهــن، نبایــد نــاهمواری ایــن متــون را بــا رفــع  تر و روشن دست یک

دستی در کاربرد اصطالحات فنی هموار کند. عالوه بر این، برخالف حرکــت کلــی در جهــت  نایک

وضوح و یکنواختی در گذر زمان، مصحان باید اجازۀ پیشرفتی در جهت مخالف را هــم بدهنــد: بــه 

های ریاضی بین اقشار بیشتری از جامعۀ مسلمانان گسترش  محض این که دانش نجوم و دیگر شاخه

ای را پدیــد آوردنــد. چنــین آثــاری  کردگان غیرمتخصص، آثار علمی عمــومی صیلیافت، برخی تح

دست کم  مجسطیفطی، ق الحکماءتاریخ ابن ندیم و  الفهرستمسعودی،  مروج الذهباساس منابع تاریخی دورۀ اسالمی از جمله  بر .١
م.اند  کور از آن میان باقی ماندهترجمه شده است، اما فقط همین دو ترجمۀ مذشش بار از یونانی به عربی 

به ترجمۀ حجاج، و چهار مقالۀ اول به ترجمۀ اسحاق و ثابت روی وبسایت پروژۀ  مجسطیبازنویسی متن شش مقالۀ اول  .٢
ق و ثابت اترجمۀ اسح http://ptolemaeus.badw.de :استنشانی در دسترس  این به» [آثار] بطلمیوس عربی و التینیهای]  ترجمه«[

ۀ در دست تصحیح است. م. های این پروژ نیز در قالب یکی از فعالیت
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جالب هستند، نه فقط بخاطر بیان چیزهایی دربارۀ فرهنگ بســتر پیــدایش آنهــا، بلکــه چــون ارزش 

انــد،  علمی هم دارند. با این حال، در مواردی که دانشوران به خارج از حوزۀ تخصصی خود پرداخته

ن چنین آثاری اغلب منجر به فقدان یکپارچگی و روانی این متون شــده اســت. [ذهن] پریشان مؤلفا

در اینجا هم، مصحح باید با آن بستر فرهنگی هماهنگ باشد، و بکوشد لحن و ســاختار مــتن را کــه 

دهندۀ این فرهنگ است حفظ کند. بازتاب

ط پیچیــدۀ ترجمــه و یکی از مورخان علم دورۀ اسالمی که سهم بزرگی در افزایش درک مــا از ارتبــا

ای  که ریاضــیدانان باتجربــه -تحقیق داشته، رشدی راشد است. راشد نشان داده است چگونه مترجمان

اند که از عملیات ریاضی معاصرشــان  هایشان، اصطالحاتی را به کاربرده اغلب در ترجمه -اند هم بوده

کردند در پرتــو  ن متونی را که ترجمه میمنتج شده بود و برای یونانیان آشنا نبود. به عبارت دیگر، مترجما

  های دورۀ خودشان تفسیر می پژوهش
ً
دیوفانتوس، پس از این که شاخۀ جدید جبــر  حسابکردند: مثال

به وجود آمد ترجمه شد، و بنابراین حاصل تفسیری بر پایۀ جبر بود که با اصل یونــانی آن فــرق داشــت. 

یک مصحح مهم است که ســاختارهای زبــانی متــون را  اینجا هم تصویری داریم از این که چقدر برای

های متعدد علمی و فرهنگی مرتبط سازد. حفط و روشن کند و این ساختارها را به پیشرفت

شمار دیگری وجود دارد که در آنها حساسیت زیرکانــۀ مصــحح اهمیــت زیــادی دارد.  های بی مثال

بــر تــر  هــا و ارجاعــات منــابع کهن ل قولنقــ بــههای خطی نجوم،  زنم: اغلب در نسخه مثال دیگری می

. الزم به ذکر نیست که یکی از وظایف مصحح تالش برای شناسایی این منابع اســت، حتــی خوریم می

شــوند،  اگر نام مؤلفان و متون نقل شده معلوم نباشد. در بهترین حالت، وقتی ایــن منــابع شناســایی می

 نقل نکردهشوند که این مؤلفان از من اغلب مصححان متوجه می
ً
هــا، خــود  اند. این اختالف ابعشان عینا

توانند به عنوان اشتباهات یا تفسیرهایی از منابع اصــلی توضــیح داده شــوند. هرچنــد اینهــا  به خود نمی

 در 
ً
 محتمل است، مصحح باید همچنین احتمال دهد کــه مؤلــف مــتن مــورد تصــحیح او عمــدا

ً
واقعا

ای داده است تا تفــاوتی را در رهیافــت یــا دریافــت او از یــک  انهمنبعی که از آن نقل کرده تغییر هوشمند

  ُعرضی این نکته را روشن می کتاب الهیئةمسئلۀ ریاضی خاص نشان دهد. متن 
ً
ســازد: چنــان کــه قــبال

گفتم، ُعرضی مطالبی را به صورت گزینشی از دو ترجمۀ مختلــف از مــتن واحــدی از بطلمیــوس نقــل 

داده است، علت آن فقط ترجیح سبک نیست، بلکه بازتاب تفکر ادراکــی کند. چنان که صلیبا نشان  می

ُعرضی از ریاضی و فیزیک نظری نیز هست. بهادادن به اهمیت تغییرات هوشمندانه در متونی کــه نقــل 

م نوشــته  اند، به طور خاص در تصحیح و بررسی متون نجومی که به عنوان شرح شده
ّ
هایی بر متون متقد

اشتباه به عنوان متونی توضیحی که اصــالت زیــادی ندارنــد در  ها اغلب به ت. شرحاند، اساسی اس شده

 هــیچ یــک از آنهــا تصــحیح نشــده شماری هم وجود دار های بی د. شرحنظر گرفته می شون
ً
د که عمــال

 روشن شده است که بخشی از کارهای بدیع علمــی نجــوم دورۀ اســالمی در 
ً
است. با وجود این، اخیرا
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 صلیبا نشان داده است که اولین جایی که ها آمده اس شرح
ً
نصیرالدین طوسی منجم قــرن هفــتم ت. مثال

هــای  اوست. این مثــال و مثال شرح مجسطیدر آن کوشیده تا نجوم بطلمیوسی را اصالح کند،  هجری

که بــر گــزینش متــون مــورد تصــحیح و  دارندهایی  فرض دهندۀ نیاز به بازبینی برخی از پیش دیگر نشان

گذارد. هایی انجام شود اثر می که باید برای چنین تصحیح کارهایی

آید که بیش از یک متن از یک اثر موجود است، یعنی وقتی که مؤلــف  مشکل دیگر زمانی به وجود می

اثر را اصالح کرده و دو (یا چند) متن از آن عرضه کرده است. این قضیه به صورت قابل توجهی دربــارۀ دو 

 بررسی شدهمتن نجوم متعلق به قر
ً
از  کتــاب الهیئــةاز نصیرالدین طوسی و  تذکرهاند، یعنی  ن هفتم که قبال

 نســخه
ً
هایی کــه ایــن متــون را بــا هــم  مؤیدالدین ُعرضی صادق است. وجود بیش از یک متن، و احتماال

ای کــار مصــحح را  هایی از هریک را انتخاب و جدا کرده است، به طور قابل مالجظه ترکیب کرده یا بخش

ورت کامــل ضــبط ها را بــه صــ های همۀ نســخه بــدل نهایت مهم است که تفاوت کند. بله، بی پیچیده می

هایش رســیده  ســازی کنیم، چون آنها فرایند واقعی تفکری را که یک منجم از طریق آن به کشفیات و قاعده

دهند بیشتر یک فراینــد اســت تــا  شده از دانش نجوم نشان می کنند. تصویری که این آثار اصالح روشن می

یک مصحح که از احتمــال وجــود ای، چنانکه دانش همیشه در حال ساخته شدن است.  یک اتفاق لحظه

بیش از یک متن از یک اثر آگاه نیست، ممکن است فرض کند که یک متن اصــلی وجــود دارد؛ بــه معنــی 

 در نظــر گرفتــه نمی ها به عنوان اشتباهات قلمداد می تر، نسخه بدل دقیق
ً
شــوند.  شوند و بنــابراین احتمــاال

 به جای اینکه فرادرنتیجه
ً
کنــد، و  یند تفکر علمــی را روشــن کنــد، مــبهم می، انتخاب یک مصحح، سهوا

گیرد. مفیدترین منابع برای درک پویایی این فرایند را نادیده می

آیــد، تعــداد  های خطی عربی نجوم پــیش مــی ای که در ارتباط با تصحیح نسخه آخرین نکتۀ فنی

د های خطی مورد استفاده است. مصــححی کــه فقــط یــک یــا دو نســخۀ خــوب از مــتن مــور نسخه

، تعداد نسخه تصحیحش وجود دارد خیلی خوش
ً
های مــورد اســتفادۀ مصــحح  اقبال است. اما عمال

شمار نسخه تغییر کند. در حالت دوم، مصــححان اغلــب  فرد تا بی  هتواند از یک نسخۀ منحصر ب می

های خطی را شناسایی کنند، و کیفیت و خوانــا بــودن هــر یــک از ایــن  های نسخه کوشند خانواده می

های موجــود بیهــوده اســت، و  را ارزیابی کنند. در بسیاری از موارد، مقایسۀ همۀ نسخه» ها انوادهخ«

ها را برای کار انتخاب کند که از پس مقایسۀ آنها برآید. البتــه یکــی از  مصحح باید تعدادی از نسخه

نچــه موجــود ها را از میان آ وظایف مصحح این است که معیاری در نظر بگیرد که بر اساس آن نسخه

اند  نوشته شده خط زیباتواند فریبنده باشد. اغلب، متونی که به  است بگزیند. در اینجا هم، ظاهر می

ها بــرای تصــحیح مــتن مــورد نظــر نیســتند. ترین نســخه و برای چاپ عکسی مناسب هستند، دقیق

 نسخه
ً
تر  دنشــان ســختاند و خوان هایی که با عجله نوشته شــده های تروتمیز نسبت به نسخه معموال

است، اشتباهات بیشتری دارند. مثل همیشه، مصحح باید انتخاب را با قضاوت درست انجام دهد، 
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نه به عنوان بازسازی کنندۀ صوری یک متن، بلکه به عنوان مورخی از یک فرهنگ علمــی کــه قصــد 

ای از  نبــهشناختی، علمی و فرهنگــی آن مــتن را آشــکار کنــد، در فراینــد تصــحیح، ج دارد بستر زبان

فرهنگ متن اصلی را هم بازسازی کند.
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