
 

 

 

 

نگاهي به سهم ايرانيان در زمينة تأليف متون عربي در 

0Fرقديم و تصحيح آنها در قرن اخي

∗ 
 اكبر ايراني

 
 چكيده

 مهمي نقش آن گيري شكل در كه ايراني دانشمندان اسالمي، تمدن پيدايش از پس
 را آثار اين از برخي. نوشتند فارسي و عربي زبانهاي به را خود آثار داشتند،

 خود هم مواردي در و كردند ترجمه بالعكس يا عربي به فارسي از ديگر دانشمندان
 سوي از. پرداختند ديگر، زبان به خويش اثر بارة دو تأليف يا ترجمه به نويسندگان

 از متون تصحيح هنگام به اسالمي متون پژوهشگران حاضر، عصر در ديگر،
  اند. افزوده كار كيفيت و دقت بر ترتيب بدين و گرفته بهره نيز آنها هاي ترجمه

 آنها، آثار و اسالمي تمدن حوزة در ايراني دانشمندان سهم به اشاره از پس مقاله اين در
 از برخي بارة در بحثي ادامه در. شد خواهند معرفي شده ياد هاي ترجمه از هايي نمونه

 ايراني و اسالمي تحقيقات در آنها جايگاه و متون تصحيح در ايراني پژوهشگران تالشهاي

                                                           
 26تـا   23اسالمي در تـاريخ  هاي خطي  نسخه ةاي كه در بار اين مقاله در كارگاه پژوهشي ∗

 در دانشگاه ماربورگ آلمان برگزار گرديد، ارائه شد. 1392 تيرماه
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 متن تصحيح در متون ترجمة از ايراني مصححان استفادة از هايي نمونه و شود مي مطرح
 شد. خواهد ارائه نيز) دشوار قرائتهاي يا افتادگيها شناسايي در ويژه به(

 
 .ترجمه اسالمي، متون متن، تصحيح: كليدي هاي واژه

 
اً كم ي،ايدر هر حوزة جغرافيدورة تمدن اسالمي هاي خطي  نسخهشمار و كيفيت 

ي ها از نشانهنيز فرهنگي و تمدني و شكوه و عظمت  يها يكي از شاخصه ،و كيفاً
اطالع بدون  كه . واضح استرود وغ فكري و علمي مردم آن منطقه به شمار ميبل

و پژوهش  هيچگاه امكان مطالعه، مراكز نگهداري آنها و ها اين نسخهاز وضعيت 
، اند  ملتي فرهنگي ها يهآثار سرما جا كه اينناز آ گردد و ميممكن نتصحيحشان 
 ي فرهنگي و بدون اتكا به سوابق علمي و تاريخيها بدون پشتوانههيچ ملتي 

هاي اساسي ريزي نيز برنامهو  خويش حفظ هويت مذهبي و مليقادر به  خود
متن  تنها دربا يك بيت شعر كه اين موضوع را نيست.  اش آينده بازسازي رايب

شاهدي به عنوان ) آمده، ق475( ي كيكاووسلالمعاعنصر ةقابوسنام كهن فارسي
 دارم: ميبر سخن خود عرضه 

 فوق بناء السلف العلي محظورة االّ علي      من بني
 ،ي نخستها سدهاز همان  ي كهن،ها اما براي معرفي اين دستنوشته

دست به تأليف سعد ابن و  الدين، منتجب خير، نديم، ابن نويساني چون ابن فهرست
گذشتگان  را با آثار ي خطي زدند تا پژوهشگرانها فهارس نسخهو  هاكتابشناسي

  آشنا سازند.
بـا   ،سـاز  سسـة نمايـه  ؤمكه   نام آقابزرگبه  »بانك اطالعات نسخ خطي ايران«

كـرده  انـدازي   راهدر ايـران   ميراث مكتوبپژوهشي مؤسسة همكاري خانه كتاب و 
اكنـون  خـود دارد و   در ايران را درجلد فهرست چاپ شده  هفتصد متن كامل ،است

 به محققان داخل و خارج كشور است.رايگان رساني  در حال خدمات
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بود،  فهرست شدهكه تا آن زمان نسخه  280.000تعداد  ،از مجموع اين فهارس
راي بازسازي فهارس ايران انجام كه ب در تحقيقات تكميلياست.  معرفي شده

را  (دنا)ايران  فهارس خطيتمام  ةجلد فهرستوار دوازده، مؤسسة الجواد، گرفت
ي ايران گزارش ها ابخانهكتدر موجود  اثر)( هزار نسخه 330در آن  كرد كه چاپ

شود كه بيش  مياز مجموع اين فهارس دانسته  كهجالب توجه اين ةنكت .شده است
 است.زبان عربي  به ي ايرانها ي خطي موجود در كتابخانهها از نيمي از نسخه

ها در نو پراكندگي آ ملل مسلمان نسبت به زبانهاي ديگر عربي كثرت نسخ خطي
 :شود به داليلي است كه برخي از آنها در اينجا مطرح مي ي بزرگ جهان،ها كتابخانه

و زبان فرهنگي همة  عربي زبان قرآن، حديث و سنتزبان  نخست اينكه
 بوده است. مسلمانان جهان

 زبان علمي، نگارشي و رسمي همةعربي قرن،  پنجبيش از ديگر اينكه 
قادر به طرح همة  ، جز عربي،جهان بود. تا آن زمان هيچ زبان ديگريدانشمندان 

 مباحث علمي و فلسفي نبود.
نگاه جهانشمولي به زبان عربي،  هاباتأليف و تدوين كت ،عامل ديگر 

 سبب آنانبه همين  .م به دنيا بودترويج گستردة عل دانشمندان اسالمي براي
وحدت زبان فرهنگي، شكوه و سرافرازي تمدن تقويت و حفظ با تا كوشيدند  مي

زبان نيز به زبان نوشتاري و  اثبات كنند. از اين روست كه زبان عربياسالمي را 
ششم تا قرن از قرن دوم ويژه در ميان ايرانيان  به ،سالميشورهاي اك ةهمعلمي 

و گاه  رواج داشت ،هجريدهم رسميت و سپس به طور پراكنده از هفتم تا دواز
مثالً به  .شد ميزبانان هم  اقدامات جالبي براي ترويج زبان عربي بين فارسي

به را عربي متن از متون  هاده) هجريسدة يازدهم ( دستور شاه سليمان صفوي
اساساً نوشتن و دانستن زبان عربي همواره براي ايرانيان  .كردندترجمه فارسي 

 گويد: ميه حافظ شيرازي كرفته است، چنان مييك فضيلت به شمار 
 ادبي است اگرچه عرض هنر پيش يار بي

 زبان خموش وليكن دهان پر از عربي است
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شناسان مانند نيكلسون، برخي بنابر تحقيقات برخي شرقنماند كه ناگفته 
ياد كرده از آنها ) 364و  132(ص  الفهرستكه ابن نديم هم در  ها خداينامه

به  ند.بن عبدالملك اموي از فارسي به عربي ترجمه شد ، از زمان هشاماست
 گفتة وي، سبك تاريخنگاري در اسالم متأثر از اين كتابها بوده است. 

 افكنيم: ميبه چند موضوع در اين مقاله نگاهي 
ه زبان در حوزة تمدن اسالمي كه آثار خود را ب 1سهم دانشمندان ايراني  .1

سپس  ــ به داليلي كه ذكر خواهد شد عربي تدوين و تأليف كرده و ــ
 اند. ترجمه يا باز تأليف نمودهخود آنها را به فارسي 

را  ،اعم از فيلسوف و مورخ و اديب ،ايرانييي از اهتمام محققان ها نمونه  .2
صد سال اخير متون كهن عربي را تصحيح و با كنيم كه در يك ميذكر 

اند. با  تعليقاتي به فارسي و گاه به عربي در ايران منتشر كرده و ها مقدمه
نسخ ت كه ايشان براي تصحيح متون عربي، بعضاً از مقابله با اين مزي
 اند. دهپوشي نكر چشم فارسيخطي 

ي كهن فارسي ها ا محققان عرب براي تصحيح متون عربي كه ترجمهام .3
اهتمامي به مقابله با نسخ ــ  تا آنجا كه ما اطالع داريم ــ دنهم دار

اند، البته بجز  از نسخة عربي نداشته متأخرفارسي، اعم از اقدم يا 
 الممالكمسالك در تصحيح متن عربي كه مثالً مستشرقاني مانند دخويه 

 فارسي هم بهره جسته است. ةاز نسخ اصطخري،
محققان ايراني در تصحيح متون فارسي در صورتي كه متن كهن عربي از  .4

هم  و اند كرده يم، بعضاً هم به متون عربي مراجعه است آن موجود بوده
اند كه در  شده ميموارد اختالف يا افتادگيهاي نسخة فارسي را متذكر 

 اشاره خواهيم كرد.از اين دست ادامه به مواردي 
آثار عربي  كه كند مي اشاره) 10(ص  تاريخ ادبي ايرانادوارد براون در كتاب 

و اين  هستندي زبان فارسي ها مايه تأليف شده به دست ايرانيان، سرشار از بن
ستودند  ميموضوع در شعر شاعران ايراني كه ممدوحان خود را به شعر عربي 
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فارسي و هم  هاي هكه هم واژ )209، ص تاريخ سيستان(نك:  بيشتر هويداست
ي فراواني از اين ها گنجاندند. نمونه مياشعار عربي خود در را اشعار فارسي 

 .آورده است اليتيمه تتمةرا ثعالبي در دست 
اهد ديگري است از پيوستگي و وابستگي دو زبان ولب شااين مط به هر روي،

در  ،ه خواهيم ديدكچنان ،و اند نياز نبوده همديگر بيگاه از  كه هيچفارسي و عربي 
 انعكاس پيوستگياين  از يك اثر،موجود تصحيح نسخ خطي عربي و فارسي 

 ي دارد.تربارزبيشتر و 
از  نويسندگان ايراني راو تأليفات آثار  توان ميبا توجه به موضوع يادشده، 

وين متون فارسي و تدي ها شيوهلحاظ واقعيات تاريخي و سير تحول نگارش و 
 كرد:  تقسيم گروهعربي در ايران، به چند 

تأليف به زبان عربي آثارشان را فقط  كه نويسندگان ايراني .عربيزبان تأليف به  .1
بن مانند محمدفارسي در فهرست مكتوباتشان نيست، ه و هيچ اثر ندا هكرد

قرن سوم ( الحاوي في الطبمؤلف موسوعة  )قرن سوم هجري( زكرياي رازي
، )قرن چهارم هجري( ، شيخ مفيد)قرن سوم هجري( نصر فارابيابو )،هجري

 )،قرن پنجم هجري( طوسيابوجعفرشيخ  )،قرن چهارم هجري( طبريجرير ابو
 قرن پنجم هجري).( ، ثعالبي نيشابوري)قرن پنجم هجريابوعلي مسكويه (

به  آثارشان را كه بيشترني دانشمندا .فارسياندكي به به عربي و اغلب آثار تأليف  .2
مانند ابن سينا  موجود است؛به فارسي  ايشانچند اثر يك يا  تنها عربي نگاشتند و

 وشت. را به فارسي نشناسي)  (رگ نبض رسالة و عالئي ةدانشنام، كتاب معادكه 
كه يك ذواللسانين) معروف به زبانه (مؤلفان كتب دو .به دو زبانيك اثر ليف تأ .3

و به  ،نقل، يا به تعبير برخي تأليفسي و هم به عربي را هم به فار يا دو اثر خود
الدين خواجه نصير ابوريحان بيروني، مانند ؛كردند ترجمه ،تعبير بعضي ديگر

 ،اهللا همداني و ديگران رشيدالدين فضلان مروزي، مسعودي مروزي، قطّطوسي، 
 .آمدخواهد  شانكه ذكر
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ثارشان كساني كه آ نويسنده. از مرگتأليف به عربي و ترجمه به فارسي پس  .4
 ؛رسي به عربي برگردانده شدبه فارسي يا بعضاً از فا ،شاناي پس از مرگ اندكي
 و متن كهن فارسيخويي عباس زرياب  را كه متن عربي في الطب نهالصيد مانند

عتبي  اليمينينيز تاريخ  اند؛ و چاپ كردهايرج افشار و منوچهر ستوده تصحيح  را
 بن ناصح ابوالشّرف آن از ترجمة فارسيو  كرده تصحيحآن را كه يوسف الهادي 

 حطّ في شد االزار. نيز و چاپ شده استتصحيح جعفر شعار به دست ظفر 
كه محمد  شيرازي جنيد ابوالقاسم الدين معين تأليف المزار زوار عن االوزار
 و متن فارسي اند كرده چاپ تعليقاتمتن انتقادي آن را با  اقبال اسعب و قزويني

. كرده استتصحيح و منتشر نوراني وصال  هزار مزار ةتذكرموسوم به  را آن كهن
 ، آن رادوخويه ،هلندي مستشرقاصطخري كه  الممالك مسالكمتن عربي  و نيز

 و ناشناخته مترجمي از يكيــ  آن فارسيكهن  ةدو ترجمو كرده است تصحيح 
به دست ايرج افشار  ــ تستري عبداهللا اسعدبن محمدبن ترجمة به ديگري

تاريخ بخارا ق)  348( جعفر نرشخي بنبكر محمدابو. ه استتصحيح و منتشر شد
 ششم هجريقرن  بن نصر ساماني به عربي نوشت و سپس در را براي نوح

متن فارسي را مدرس  ؛ اينبه فارسي ترجمه كرد آن را بن محمد القباوي احمد
بن محمد القمي  حسن .ه استمنتشر كردش 1317در سال  تصحيح و رضوي

بن  و حسننگاشت ق براي فخرالدوله ديلمي بويهي 378را در سال تاريخ قم 
الل تهراني متن ق آن را به فارسي برگرداند. سيد ج805علي قمي در سال 

    .ه استش تصحيح و منتشر كرد1313فارسي را در 
خصوص پس از انقالب  به ،متون عربي در ايرانچاپ  اما تحقيق و تصحيح و

 گرايي مصححان و مؤلفان آنها صورت ملي و مذهبي هايبه دور از نگرش ،اسالمي
از متون  عنوان 260 ميراث مكتوبمركز پژوهشي تنها براي مثال  است؛ گرفته

به زبان عربي است  بيست درصد آنهابيش از كه چاپ كرده، را فارسي و عربي 
مانند آثار  ،، از تأليفات اهل سنت و جماعت استاز كل آثار نيميبيش از و 

 صفهاني، قاضي صاعد آندلسي.الرحمان جامي، روزبهان خنجي، عماد كاتب اعبد
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اي نيست كه اصالً به  موضوع بحث ما در اينجا آن دسته از مؤلفان ايرانيليكن 
از آثاري اشاره كنيم كه  ييها به نمونهاند، بل در اين مقال برآنيم تا  فارسي ننوشته
 اند. اهتمام داشته يف كتاب به دو زبان فارسي و عربيبه تألمؤلفان ايراني 

دو دتاً دانشمندان ايراني براي ترجمه يا تأليف آثار خود به فارسي عماغلب 
ي كتاب را به درخواست دوستي يا دانشمندي يا شخص يا اند: دليل را ذكر كرده

 تا فايدة آن عام شود و همه از آن استفاده كنند. نوشت ميذكر نام) به فارسي  (با
عربي  به زبان ، كتابكه در اين باب نوشت ميكتاب را به اين دليل به فارسي  يا

 .است بسيار نوشته شده
 گيريم: ميمؤلفان ايراني و مصححان ايراني پي در دو بخش بحث را اكنون 

 
 (ذواللسانين) مؤلفان ايراني. 1

از دانشمندان حنفي بوده است. از او  او .ق)230بكير الحنفي (د بن  يحيي .1
را آن  مطابق برخي منابع،موجود است كه مختصر في بيان االعتقاد اثري با نام 

سزگين  (نك:به عربي برگردانده است  نخست به فارسي نگاشته و سپس خود
ق 230 ةگذشتبكَير النّخعي (در ابيبن  اگر اين شخص همان يحيي ).1/608: 1380

هاي گزارش شده به زبان فارسي  ترين نوشته در مصر) باشد، اين نوشته او از كهن
اي گزارش نشده اما از متن عربي آن  از متن فارسي اين اثر تاكنون نسخه است.
 هايي موجود است. نسخه

را كه از نگارشهاي  التنويركتاب  او .بن نوح قمري بخاري حسنابومنصور  .2
نخست به زبان عربي تأليف كرده و سپس به فارسي ترجمه  ،كهن پزشكي است

تحرير عربي و فارسي  .)15ـ14ص مقدمه، ، تنويرقمري بخاري،  :(نككرده است 
 به چاپ رسيده است.و دست است  دراين متن اكنون 

معاد، بجز كتابهاي  او .)ق428ـ370( بن عبداهللا ابن سينا ابوعلي حسين .3
در  شفادر طب،  قانونبقي آثارش از جمله ، مارسالة نبضو  ييعال ةدانشنام

زبان فارسي و  دو را بهمعاد كتاب  ولي ؛را به عربي نوشتات يالهيات و طبيع
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) كه حاكم اصفهان ق420ز ( ابن سينا به دستور عالءالدوله كاكويه .نگاشتعربي 
 در رازي الخير ابي بن شهمردانرا به فارسي تأليف كرد.  ييعال ةدانشنام، بود

كه  نويسد مي ييعال دانشنامة نگارش بارة در) 22 ص( ييعال نامة نزهت
 توانستمي دانستن. ميپارسي بودي، به عبارت ل ياگر علوم اوا« الدوله گفت:عالء
 آغاز در سينا ابن ..»بساخت. عالئي دانشنامة فرمان حكم به سبب بدين
 به را رساله اين ولهعالءالد فرمان به كه دارد اشاره نيز) 3ـ2 ص( شناسي رگ

 جامع بكن كتابي رگ، دانش اندر كه آمد من به] فرمان: «[است نگاشته فارسي
 اندازة به و گرفتم پيش را فرمان پس. تفصيل به بود وي اندر هااصل ةهم كه

 فرمان چنانكه پارسي زبان به كردم؛ تصنيف را كتاب اين خويش دانش و طاقت
 .است چندان به عربي آشنا نبوده ولهعالءالدكه  معلوم است ».بود
 عةالوائل صنا التفهيموي بجز كتاب  ).ق440ـ 362( ريحان بيرونيابو .4

اآلثار ، قانون مسعوديديگر آثارش را به عربي تأليف كرد. كتابهاي  التنجيم،
آثار  ةجمل ازفي الطب  هالصيدن وتحقيق ماللهند الباقيه عن القرون الخاليه، 

نوآموز به نام ريحانه بنت  يرا به درخواست دختر التفهيمكتاب  او اوست.
الحسين به فارسي نوشت و سپس آن را براي اهل علم زمان خود به عربي 

است كه ترجمه  يچنان دقيقبرگردان فارسي ترجمه يا تأليف كرد. عبارات عربي 
 بودن يا تأليف جديد آن بين اهل علم محل اختالف است.

كه آن را المنجمين ضةرومؤلف كتاب  .)ق475زنده در ( بن ابي الخير رازي شهمردان .5
منشورات مؤسسـة پژوهشـي    ةاين كتاب از جملتأليف كرد.  فارسيبه ق 466در سال 

ي ايران نيز موجـود اسـت.   ها كتابخانهاز اين اثر نسخ فارسي در ميراث مكتوب است. 
 كند: ميتأليف به فارسي را چنين ذكر سبب ) 3(ص  كتابدر مقدمة  مؤلف

تر آن است كه چون كتابي به پارسي كنند گويند: از بهـر آن بـدين    از همه طرفه
س سخنها گوينـد بـه   بهره نماند، پ عبارت نهاديم تا آن كس كه فارسي نداند، بي

و مـن  (دشوارتر) است...  ) كه از تازي دشخوار(فارسي سره يژة مطلقدري و و
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 ]هم[به تازي اندر اين نوع بسيار است و  ]هم[از بهر آن به لفظ پارسي كردم كه 
 ).3، ص روضهالخير،  بن ابي (شهمردان تا فايدت آن بيشتر حاصل آمدي ...

كه كتاب البدايع با نام  استدانشي به زبان عربي نگاشته ف اثري چندهمين مؤل
هايي به ان متن عربي را با افزون و كاستيهم ا نويسندهام ؛اكنون موجود نيست
ناميده است. اين متن فارسي اكنون موجود ي يعال ةنام نزهتفارسي برگردانده و 

. شهمردان در اي گزارش نشده است ا از متن عربي تاكنون در جايي نسخهام ؛است
 : است ) در اين زمينه نوشته8(ص ي يعال ةنام نزهت ةديباچ

است در خواص و كتاب البدايع چند كتاب تصنيف كردم؛ از آن جملت يكي 
طبايع و منافع و چند علم ديگر كه از كتب بسيار برگزيدم. و از بهر آنچه به تازي 
بود، خواستم تا فايدة آن متداول و منتشر گردد و عام باشد ميان خواص و عوام. 

ل زيادت و نقصان كردم چنانكه پارسي دري و بر آن كتابِ اوم به كتابي ساخت
در اينجا از  بايست و ترتيب بگردانيدم و چند نوع ديگر كه در آن كتاب نيست

 .هريك طرفي آوردم..

 المقنع في الحساب الهندي مؤلف كتاب .)ق493ـ393( بن احمد نسوي علي. 6
نسوي شاگرد ابن  .است. اين كتاب نيز از جمله منشورات ميراث مكتوب است

نوشت.  فارسي زبان به ي نخست اين كتاب را براي مجدالدوله ديلميوسينا بود. 
از نسوي خواست اين كتاب را براي او ق 420الملوك در سال  جانشين او شرف

اي نمانده است و تنها جه به عربي تأليف كند. متأسفانه از نسخه فارسي اثري ب
 است. موجود اليدندر كتابخانه  يعربمتن يك نسخه از 

ق) 538ـ465بن احمد قطان مروزي ( بن ابراهيمبن محمد بن علي ابوعلي حسن .7
اين كتاب را نخست به عربي و سپس به فارسي نوشت.  او. شناخت گيهانمؤلف 

است كه در بخش بعدي موجود هايي  نسخهفارسي و عربي آن  متنخوشبختانه از 
  2عربي اشاره خواهيم كرد. ةفارسي از نسخمتن مصحح  ةبه استفاد

جهان دانش و  ) مؤلف كتابرن ششم(ق بن مسعود مسعوديمحمد الدين شرف. 8
نوشت و  عربي زبان بهرا  الكفايه. مسعودي نخست كتاب في علم الهيئه يةالكفا
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ترجمه كرد. اين اثر نيز از  جهان دانشبه نام  آن را به فارسي 549در سال 
 ،الكفايهمنشورات ميراث مكتوب است. متأسفانه هيچ اثري از نسخة عربي يعني 

فارسي، سبب تأليف به فارسي را  ةنسخ ةدر دست نيست. مسعودي در مقدم
ن كتاب را ترجمه آجماعتي از دوستان صواب ديدند كه « كند: ميچنين بيان 

 ».باشد سازم به پارسي تا منفعت آن عام
كشف القناع عن اسرار  كتاب او .)ق672ـ597( خواجه نصيرالدين طوسي. 9

به  ،برد ميسر ه را نخست در زماني كه با اسماعيليان در الموت ب شكل القطاع
ق در دربار هوالكو خان، به درخواست برخي 658. سپس در سال فارسي نوشت
سبب تأليف  ةكتاب عربي در بار ةدر مقدم اوبه عربي ترجمه كرد.  دوستان آن را

ي من الزمان كتاباً جامعاً و بعد فقد كنت عملت فيما مض« نويسد: ميبه عربي 
لضبط دعاوي الشكل المعروف بالقطاع و براهينه و كان ذلك باللسان الفارسي، 
فسألني بعض االصدقاء من طلبة العلم ان انقله الي اللسان العربي، فاجبته الي 

ه متن ختانه هر دو تحرير فارسي و عربي اين متن موجود است كخوشب »ذلك....
به اخيراً  متن فارسي كه ةشناخته شد ةتنها نسخاست؛ عربي به چاپ هم رسيده 

 نامه دفاع شده و در دست انتشار است. عنوان پايانه ب تصحيح ودست آمده، 
درخواست الدين زماني هم كه در قهستان بود، به خواجه نصير استگفتني 

ابوعلي مسكويه را با عنوان االعراق  ةطهار حاكم آن منطقه، كتاب ،ناصرالدين
 به فارسي ترجمه كرد. اخالق ناصري

وزير دانشمند، پزشك و  .)ق718ـ 648( خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني .10
. الرشيديه عةالتصانيف و المجمو التواريخ و جامع جامعمؤلف آثار ارزشمندي چون 

آغاز خلقت تا جهان از تاريخ  درجلدي است  پانزدهاي  مجموعه التواريخ جامع
عصر مؤلف و نيز مشتمل بر تاريخ ديگر ملتها از جمله چين و هند و بني اسرائيل 

 : است آورده) 240 ص( ربع رشيدي ةقفنامودر  رشيدالدينو غيره. 
 رشيدي گنبد در كه اصل نسخة از غيره ب كتب اين جملة از كه ام كرده شرط ديگر
 يك هر احيا و آثار كتاب و الحقايق بيان كتاب و رشيديه مجموعة از باشد، نهاده
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 آنچ از بيرون كند استنساخ هحد علي متولّي عربي] اي[نسخه و پارسي نسختي
 كه بايد باشند معين آنجا در كه فقيهي هر و... فرستند شهرها به كه رفته شرط
 خواهد اگر بنويسد؛ بزرگ بغدادي حال قطع به نسختي خود جهت كتب ازين

 ...عربي خواهد اگر و پارسي

 نويسد:  ميلطايف الحقايق و نيز در مقدمة كتاب  
از آن، هم به عربي و هم به فارسي  ها اين كتب مذكور، مفرد مفرد و هم مجموعه

در ابواب البرّ خويش  جامع التصانيف رشيديو هم يك نسخه از اين كتاب 
(ربع رشيدي)  ام كه متولي اوقاف به ربع رشيدي، نهاده شود. شرط كردهموسوم 

... و تكتاب كنند وسي مكمل اها هر سال از اين كتب كه مصنفات من است، نسخه
 ب و پارسي به بالد عجم فرستند...به شهرهاي اسالم، عربي به بالد عر

و  ذخيرة خوارزمشاهيمؤلف كتاب  ،)ق531( . سيد اسماعيل جرجاني11
هاي علمي عربي و ديگر زبانزبان جرجاني با وجود تسلط به . االغراض الطبيه

زبانان به  فارسي را براي استفادة ذخيرهمانند سرياني و يوناني،  ،آن روزگار
ل توجه يبه دل ،در سن هفتاد سالگي ،هاي پاياني عمرولي در سال ،فارسي نگاشت

آن را به عربي  ،تبادالت علميو ترويج و تقاضاي معاصران خود و براي تسهيل 
 3.ترجمه كرد

 تحفةف كتاب مؤل .)ق736د ( اق كاشيين عبدالرزالد جاللبن  اقعبدالرز .12
ف مؤل 4.كه آن را نخست به عربي و سپس به فارسي ترجمه كرده استاالخوان 

 نويسد:  مي )4(ص  در آغاز متن فارسي
اي در  رسالهمسود اين بياض و محرّر اين سواد به التماس بعضي از اكابر عصر 

نام  االخوانتحفةنوشته بود و معاني آن به لغت عربي تعليق كرده و آن را ت فتو
ه اين خطه و فتيان اين خطب كثر اخوان صفا و ارباب وفا از طالو چون انهاده. 

فوايد آن سوار،  يدان لغت دري چابكنه استوار بودند و در مدر فهم زبان تازي 
و بدايع آن بضاعتي كاسد. پس به سخن در ميان ايشان غنيمتي ضايع بود 
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ل عرب به اقتراح بعضي از اصدقا ترجمة آن نوشته آمد و كسوت آن از شيوة اه
 ...ل گشتحلية اهل عجم مبد

خود نخست به عربي نوشته و سپس  اند كه آثاري كه مؤلفان ايراني كهناگفته نم
؛ بيش از اين موارد است كه مجال استقصاي آنها نيست ،اند به فارسي برگردانده

هايش را به دو زبان فارسي و عربي نگاشته و  رشيد وطواط نامه :براي مثال
 .اند چاپ شدهمجموعه هر دو  استآورده  نه گرداي جداگا هركدام را در مجموعه

را به عربي نگاشت و سپس آن را به  احياء علوم الدينالي نخست د غزامام محم
 محمدبن الدين نام نهاد. شمس كيمياي سعادتاختصار به فارسي برگرداند و 

) 24ـ22 (ص العجم اشعار معايير في المعجمهفتم) در آغاز  ةرازي (سد قيس
بارة عروض و قوافي تأليفي به زبان عربي پرداخته بود،  اشاره دارد كه نخست در

به نيز ولي برخي از دوستانش از وي خواسته بودند كه دربارة شعر فارسي اثري 
 .را دربارة شعر فارسي تأليف كرد او اين اثر يسد و سپسزبان فارسي بنو

 
 مصححان ايراني

 مقدمه
، زمينمشرق در پردازد، مي متن وثاقت به كه حيث آن از ،متون تصحيحتحقيق و 

 نزد متن سماع يا قرائت از قرون اوليه رواج داشته است. مسلمانان ميان در ويژه به
 قرابت و فمؤل يسدستنوة نسخ به هتوج او، شاگردان بعدي يها سلسله يا فمؤل

 ،ها نسخه اختالفات به هتوج ،ياصل متن به مربوط اسناد سلسله آن، با ديگر يها نسخه
 يها شيوه همه، اين با. رودمي شمار به متون وثاقت به هتوج اين مصاديق از همگي

 در اروپايي دانشمندان تصحيحي هاي شيوه با آشنايي راه از متن، تصحيح امروزين
 .است يافته رواج فارسي متون تصحيح در ،ايرانيان ويژه به مسلمان، قانمحق ميان

 قزويني دمحم پرداخت، متن تصحيح به جديد ةشيو به كه يا يايران نخستين
 اروپا به ،در ايران قديم علوم اتمام دروس وي پس از .بود ش)1328ـ1256(

 روش به او، تشويق به و براون ادوارد با آشناييدر پي  وكرد مهاجرت 
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 ،)ق1326/م1908 ليدن،( نامه ن مرزبا مانند متوني ،اروپايي خاورشناسان
تاريخ  نيز متون مهم ديگر مانند) و ق1327/م1909 قاهره،( چهارمقاله

قزويني پس از بازگشت به ايران تصحيح و منتشر كرد. را  جويني جهانگشاي
در پس از او كرد.  منتشرل با تعليقات مفص تصحيح و را شداالزار ربي مهممتن ع

الدين همايي،  بهار، عباس اقبال آشتياني، جالل محمدتقييكصد سال اخير 
و دهها محقق ديگر به تحقيق و تصحيح متون فارسي و الزمان فروزانفر  بديع

 اهتمام ورزيدند. عربي
بسياري از متون مهم عربي و نيز برخي از متون كهن فارسي كه  آشكار است

براي معرفي منابع ارزشمند  آنانرا نخست شرقشناسان تصحيح و منتشر كردند. 
 ةمقابلتصحيح و با  هر متن را ،به جوامع علمي خود علمي تمدن اسالم و ايران

اين آثار به ، تعليقات و فهارس ها غالباً مقدمه، ليكن ويراستنددقيق نسخ متعدد 
هنگام تصحيح متون عربي، محققان ايراني  ،برعكس .ايشان است زبان خود

  اند؛ نوشتهيا به دو زبان عربي و فارسي  ،به عربي را يشانها تعليقات و مقدمه
كه مقدمه عتبي  اليميني يكي است، رات ميراث مكتوبدو اثر از منشو ،نمونة آن

مه و با مقد است كه ابوريحان بيروني ةآثار الباقي دارد و ديگري،عربي  و تعليقات
مام مصححان ايراني به دهندة اهت نشاناين و فراهم آمده است  تعليقات فارسي

 عربي است.آثار ياحيا
، گاه به در تصحيح متون عربي ،مصححان غربيبرخي از  ،ديگر اينكه ةنكت

هم مقابله عربي  ةبا نسخاثر را مراجعه و اثر نيز آن كهن م فارسي نسخ مترج
اصطالحات اند كه اسامي و اعالم جغرافيايي و  و متوجه اين نكته بوده  كرده

. از سوي ديگر شوند ميدر طول تاريخ، دچار تحوالت زباني و گويشي علمي 
بسياري و مانند اينها  پيشو  ف و كلمات مثل زير و زبرتشابه حرو به دليل هم 

و  اند از كلمات و اصطالحات كه در سير تحول تاريخي زبان، تغيير شكل يافته
را حل  توان مشكالت آنها ميا عربي از آن اثر فقط با مراجعه به نسخ فارسي ي

اصطخري  الممالك مسالكدر تصحيح متن عربي هلندي  ةكرد، كاري كه دخوي



 20 / آينة ميراث، شمارة 52

 

بخشهاي افتاده متن عربي  ــ كه الصيدنهو عباس زرياب خويي در تصحيح كرد 
آن اشاره  و به اين موضوع ــ را با نسخ كهن فارسي تصحيح و تكميل كرد

 خواهد شد.
در  كنيم كه اوالً ميدر اين قسمت به كوشش تعدادي از محققان ايراني اشاره 

در تصحيح متون فارسي يا ثانياً و اند،  بودهتصحيح برخي متون مهم عربي پيشتاز 
آشنايي دانشمندان ايراني به اند.  از متون عربي و بالعكس بهره جستهبرعكس، 

زبان عربي اين امكان را ايجاد كرده است كه در تصحيح متون عربي يا فارسي 
االمكان به نسخ فارسي يا عربي به جاي مانده از آنها مراجعه كنند، چيزي  حتي

اند. ذيالً تنها به ذكر  ب در تصحيح متون بدان كمتر توجه كردهكه مصححان عر
 شود: ميدان ايراني  اشاره  چند دانشمند و مصحح عربي

عباس اقبال در زندگي علمي خود ). ش1334ـ1275( عباس اقبال آشتياني .1
او  عربي است. از آنهاعنوان  سهمتن كهن را تصحيح كرد كه  24بيش از 

 با را الدين شيرازي معين االزار في حطّ االوزار عن زوار المزار شدكتاب 
كهن  ةترجمان از آناين اثر در تصحيح  .همكاري محمد قزويني تصحيح كرد

و  كرده استترجمه به فارسي الدين  كه فرزند معين هزار مزاراين اثر به نام 
منصور ثعالبي ابو اليتيمه تتمة . كتاب ديگريي نيز دارد، استفاده كردندها دهافزو

الدهر في محاسن  يتيمة ازپس  مؤلف آن راكه است ) ق429(د نيشابوري
به شاعران ري، فارس،  اليتيمه تتمة. ثعالبي در ه استتأليف كرد اهل العصر
كند كه  مي...  در عصر خود اشاره اصفهان، اهواز، نيشابور، بخارا وخراسان، 

حاكمان عصر خود به سرودند و  مي فارسي شعرعربي و هم به بعضاً هم به 
بسيار مهم و آشتياني در تصحيح اين متن  اقبالپيشگامي  كردند. ميتقديم 

طبقات عكسي متن  ش1317همچنين در سال او ت. ني اسدكهن عربي ستو
منتشر در پاريس به زبان فرانسه  اي ) را با مقدمهق296( ي ابن معتزالشعرا

اين اثر را تصحيح كرد و  ق1375فرّاج نيز در سال احمد كرد. عبدالستار 
 خود پيشگامي ةرا در آخر كتاب خود آورد و در مقدم اقبال ةتمام مقدم
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عبارت عربي او چنين  را در اهتمام به تحقيق و نشر اين كتاب ستود. اقبال
 القرون في ةالمفقود الكتب حكم في كان العربي، التراث نوادر من« است:

 سةدرا مع مصوراً بنشره إقبال، فقام عباس األستاذ عليه عثر حتى ،ةاألخير
 ».م 1938باريس في نسيةبالفر عنه

ي را آثار متعددي را تأليف و متون مهم. او )ش1359 د( الدين همايي جالل .2
الملوك نصيحةابن سينا، منسوب به  معيار العقولتصحيح كرده است. تصحيح 

 عةالتفهيم الوائل صناالدين كاشاني و عز يةمصباح الهداامام محمد غزالي، 
خدمات علمي او در حوزة تحقيق  ةابوريحان بيروني از جملاثر  التنجيم
را التفهيم  ق)440( مرگشبيست سال پيش از  ست. ابوريحان بيرونيمتون ا

ندان به نجوم م آموز به نام ريحانه بنت الحسين كه از عالقهبراي دختري نو
سپس آن را براي اهل علم زمان خود به عربي  ؛بود، به فارسي نوشت

ترجمه كرد. عبارات عربي دقيقاً ترجمه شدة عبارات فارسي است و 
ترين نسخه فارسي متعلق به  مقدي توان آن را تأليفي جديد دانست. مين

است كه مبناي كار همايي ق 538خانه مجلس شوراي اسالمي مورخ كتاب
بيتي چستر ةكتابخاناست كه در ق 573خ ترين نسخة عربي مور مبوده و قدي
 نويسد:  مي) 498(ص خود  ةشود. مصحح متن فارسي در مقدم مينگهداري 

ت اغالط عربي را در پيش رو داشتم و به كثر ةدر تصحيح متن فارسي، نسخ
با اين حال در تصحيح متن فارسي، از نسخ عربي هم  راه يافته در آن پي بردم؛

 زير كلمات مثلي برخي ها مثال در نسخة فارسي نقطهكردم. براي  مياستفاده 
(حتي/الي) معلوم نبود و تصحيح اين كلمات تنها  (مع)، تا (فوق)، با (تحت)، زبر

 »ممرّشان زير نحوس است«شد. مثالً عبارت فارسي:  ميعربي ممكن  ةبا نسخ
فارسي  ةنسخ ةصحيح است و مصحح با مقابل »زبر نحوس«تصحيف است و 
بحيث يكون «عربي آمده است:  ةپي برد. در نسخصحيح  ةبا عربي به جمل

گونه تصحيحات متن داراي  اين .»ممرّها المذكور فوق النحوس و تحت السعود
  .ي نيز هستديگر هاي نمونه
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توان از متون فارسي در تصحيح متون عربي بهره جست.  گاهي نيز بالعكس مي
مسيحيان در ضمن يادكرد اعياد  )اذكايي ، چاپ392 ص( آثارالباقيه براي نمونه در

اين اصطالح شكل درست . است شده ضبط »المسيح بقدوم الموتي ةإنشار«به 
است كه در متن  »المسيحقدوم ب الموتي ةبشار«يا  »بالمسيح الموتي ةبشار«

 دراين اصطالح شود. شكل درست  ديده مي) 189(ص  شناخت گيهان فارسي
درج شده  ،نيز كه نوشتة خود ابوريحان است) 250 ص( التّفهيم تحرير فارسي

درست و  »ةبشار« ةواژشود كه  دانسته مي »مژده«واژة  از رويويژه  هباست. 
 را او و شنبه روز بماند و كردند گور به آنگاه«... نادرست است:  »ةانشار«
 ».خوانند “مسيح به مردگان مژدة”
نويسان  ترين فهرست از بزرگ. ش)1375ـ1290(پژوه  دانش تقيمحمد .3

مركزي  ةي خطي كتابخانها نويسي نسخه يكصد سال اخير است. فهرست
ي كشورهاي امريكايي و اروپايي ها كتابخانه ةدانشگاه تهران و صدها نسخ

من  ةالنجااز جمله كتاب از خدمات اوست. وي دهها رساله و كتاب خطي 
و تصحيح كرده است. يكي از تحقيق را ابن سينا  الغرق في بحر الضالالت

النهايه في تقدير او تصحيح همزمان دو متن فارسي و عربي  ةكارهاي شايست
 .است) ق460( بن حسن الطوسيجعفر محمدتأليف ابو مجرّد الفقه و الفتاوي

 فارسيكهن ترجمة  صفحةاز نسخة عربي يك صفحه  در اين چاپ در مقابل
نسخة عربي ديگر) و  چهار(با  ق546خ عربي مور د. اقدم نسخرآن قرار دا

در تصحيح  يو بود.نسخة ديگر)  هشت(با  ق686اقدم نسخ فارسي مورخ 
و گاه در تصحيح نسخة فارسي از  هفارسي بهره گرفتنسخ عربي از  ةنسخ

   .    ه استعربي استفاده كرد
ترين  وي را بدون شك بايد بزرگ .)ش1389ـ1304( افشارايرج  .4

 ةنويسي هزاران نسخ يكصدسال اخير دانست. فهرستشناس ايراني  نسخه
رساله و  سيصدو تصحيح بيش از  ،كشوراز در داخل و خارج موجود خطي 

مه نظير كرده است. نوشتن مقد ي فارسي او را شخصيتي ممتاز و بيخط ةنسخ
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از ديگر خدمات علمي ، اند منتشر شدهبر متون مهمي كه به صورت عكسي 
االبنيه عن حقايق  كتابهايچاپ عكسي شناسي بر  نسخه ةاوست. مقدم

فامي  تاريخ هراتخاقاني،  ختم الغرايبِالدين هروي،  موفقاثر  االدويه
كارهاي ماندگار اوست. يكي  ةاز جمل )هر سه چاپ ميراث مكتوب( هروي

دو ترجمة فارسي كهن از  ،از آثار ارزشمندي كه وي تحقيق و تصحيح كرد
كه از آن دو  است )ق346( اصطخرياسحاق ابو مسالك و ممالككتاب 

تحرير  5.موجود است الممالك مسالكو  صوراالقاليمهاي نامتحرير با 
ه بم 1849در سال  ق،690 ةاز روي نسخمولر ماكس را  صوراالقاليم

بسيار چاپي نسبت به زمانش  منتشر كرد كهبرگردان)  صورت عكسي (نسخه
الممالك  مسالكمتن تصحيحي م 1870خويه در سال وسپس د است.نفيس 

در عربي  ةنسخ پنجدخويه  .منتشر كردآثار جغرافيايي عرب  هدر سلسلرا 
ملي وين بهره  ةكتابخانق به متعلفارسي  ةيك نسخاز داشت و دسترس 

. وي اعالم جغرافيايي فارسي مشخص كردها در پاورقي E نشانةگرفت و با 
ي ها و به واژه آوردهدر پاورقي  دانستهصحيح كلمة عربي  ظرا كه گاه لف

 .كرده استمعرب هم اشاره 
 ةويژه نسخ هو بفارسي  ةنسخ با استفاده از پنجافشار  را ايرج مسالك و ممالك

 همچنين متن چاپيو ق) 726سي قرن هشتم موزة ملي ايران (مورخ كهن فار
در جاهاي الزم، از متن عربي براي تصحيح متن و . اتصحيح كرده استعربي 

ه به متن فارسي يادآور و يا نادرستيهاي چاپ عربي را با توج جستهفارسي بهره 
در اينجا گويا مترجم فراموش « نويسد: مي 107براي مثال در صفحة  .شده است

چنين  187يا در صفحة  .»آوريم ميمطلب را از نسخه عربي  ةكرده و ما دنبال
عربي جنبذه آمده كه صحيح آن گنبد است، تشيز آمده كه ة : در نسخآورد مي

 صحيح آن ترشيز است.
مانند بود و  فيلسوف و مترجمي كم). ش1373ـ1297( عباس زرياب خوئي .5

 الصيدنه في الطبكتاب در تحقيق و تصحيح كارهاي ارزشمندي انجام داد. 
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در تصحيح كرد كه  ،داروشناسي است ةبار كه دررا ابوريحان بيروني  ةنوشت
جايزة  ةبرند كرد. اين اثرشر منت آن را مركز نشر دانشگاهي 1370 سال

 ةتنها يك نسخه در كتابخانة شهر بورسصيدنه  متن عربياز  .كتاب سال شد
. زرياب خوئي ه استچهارم آن افتاد شود كه حدود يك ميتركيه نگهداري 

قرن هفتم مربوط به ــ  فارسياز ترجمة متن عربي را با سه نسخة كهن 
اي  به نحو شايستهمتن عربي را مقابله و نواقص و افتادگيهاي ــ  هجري

، باله، بخور مريم، براجيل، پرسياوشان، مداخل باقالاو همچنين تكميل كرد. 
 را كه در نسخة عربي نبود،ديگر  داروي ، برنج، برمن، برّاقه، و دههابرطانيقي

 تكميل كرد. با نسخ فارسي
شناسي و كتابشناسي و  در نسخه كهمدرس تاريخ . )ـ1318رويز اذكايي (پ .6

بر چاپ عكسي  او تصحيح متون علمي و تاريخي فعاليت كرده است.
تأليف  شهرستاني مقدمه نوشته، فهرست نسخ خطي همدان را االسرار مفاتيح

 اوابن نديم را در دست دارد. الفهرست و  قانون مسعوديكرده و تصحيح 
گيري از  بهرهابوريحان بيروني را با اثر  اآلثار الباقيه عن القرون الخاليهكتاب 

 تصحيح ،زاخائو در نخستين چاپ در دسترس نداشتادوارد هايي كه  هنسخ
. ساختمنتشر  1380در  آن را مركز پژوهشي ميراث مكتوبكه كرد 

اي به زبان  و به همراه مقدمهتصحيح را  الباقيهآثار م 1878زاخائو در سال 
زاخائو هاي مورد استفادة  در نسخهمنتشر كرده بود.  آلماني در اليپزيگ

خ از روي نسخة موراذكايي در تصحيح خود هايي وجود داشت كه افتادگي
كار تصحيح و در چاپ تازه، متن افزود  آنها را بهكتابخانة استانبول  ق606

با ترجمة تعليقات زاخائو به فارسي و افزودن  . اذكاييندرا به كمال رسا
متن . وي ه استتوضيحاتي مفيد از خود، متني منقح و مصحح را عرضه كرد

 برگردانده است. نيز را به فارسي آثارعربي 
استاد بازنشستة ادبيات عرب دانشگاه  .)ـ1306( احمد مهدوي دامغاني .7

ارد به تدريس سالگي در دانشگاه هارو 86در حال حاضر در سن  ،تهران
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نسخة  و مقدمه برالسحر  نسمةفنون ادبيات عرب مشغول است. تصحيح 
كارهاي اوست. يكي از كارهاي  ةابي تمام از جمل الوحشياتچاپ عكسي 

خازن محمد عبداهللا ابو ديوان خازنتصحيح  ،مهمي كه اكنون در دست دارد
. خازن اين ديوان را براي فخرالدوله استبن عباد  شاگرد صاحباصفهاني، 

و نيز آگاهيهاي بديعي در آداب  پرداخته ديلمي و در مدح و ستايش او
است. اين اثر يكي از  در آن درج كردهجشن نوروز و ديگر جشنهاي ايراني 

قدس رضوي است آستان  ةدر كتابخانموجود ترين نسخ خطي عربي  مقدي
اي مبسوط  را در ترقيمه دارد. مهدوي دامغاني مقدمهق 481كه تاريخ تحرير 
به همراه عكس نسخه در  ويو قرار است متن مصحح  است بر اين اثر نوشته

 يك مجلد چاپ شود.
 
 گيري نتيجه

از ب به زبان عربي اهتمام داشته و جمع كثيري اتأليف كت بهااليام  ايرانيان از قديم
آن را به زبان ديگر به هردو زبان نوشته و برخي هم خود آنان آثارشان را 

، دانشمندان ايراني كه نيز عصر ورود صنعت چاپ به ايراندر اند.  ترجمه كرده
، هرگاه متني را تصحيح اند بوده غالباً به هر دو زبان عربي و فارسي مسلط

هم توجه داشته و به راحتي از  هاعربي آن ياي كهن فارسي ها اند، به ترجمه كرده
اند. اين امتيازي است كه متون چاپ ايران بر متون چاپ ديگر  كنار آن نگذشته

به  ،گونه كه مستشرقان در تصحيح متون عربي اين همان بر د. بنانبالد عربي دار
 ن عرب نيز ازاست محققا شايستهكردند،  ميو بالعكس، مراجعه  ،فارسيمتون 

دان  مشاوراني زبان به كمكي كهن فارسي را ها ترجمه شوند وناين نكته غافل 
 از نظر بگذرانند.
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  التفهيم نسخة فارسي اي از صفحه
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 التواريخ جامعاي از تحرير عربي  صفحه
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 ذخيرة خوارزمشاهياي از تحرير عربي  صفحه
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  التواريخ جامعاي از تحرير فارسي  صفحه
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 المقنع في الحسابصفحة آغازين نسخة 
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 نوشتها پي
 است گذشته قرون فرهنگي و سياسي جغرافياي حوزة در ايراني دانشمندان منظور اينجا در. 1

 .   دندش مي محسوب ايران سرزمين جزء تاريخي اسناد استناد به كه
 ش1379 سـال  در كـه  شـود  مـي  نگهـداري  نجفي مرعشي ةكتابخان در فارسي كهن ةنسخ. 2

مـتن مصـحح آن بـه     ش1390 سال در و شد چاپ عكسي صورت به كتابخانه آن توسط
 .انتشار يافت اسالمي شوراي مجلس ةكتابخان سوي از قلعه كوشش علي صفري آق

 ترجمـه  فارسـي  بـه  را سينا ابوعلي قانون كتاب خوارزمشاهي ذخيرة تأليف از قبل جرجاني. 3
 جوزجـاني  ابوعبيـد  توسـط  جرجـاني  ترجمـة  از قبل سال شصت حدود در قانون. بود كرده

 وارد آن بـه  را اشـكاالتي  او و نبـود  جرجـاني  تأئيـد  مورد ترجمه اين ولي بود، شده ترجمه
 ،اسفنديار ابن كه هجري هفتم قرن اول نيمة تا ترجمه اين. دانست نمي جوابگو را آن و ديد مي

 از ناقصـي  ولـي  نفيس نسخة. است بوده دسترس در ،كند مي ياد آن از طبرستان تاريخ لفؤم
ـ  ،است شده كتابت ق545 سال در كه الخوارزمشاهيهةالذخير ة ترجم عنوان با عربي ترجمة  هب
 خطـي  نسـخة . شـود  مـي  نگهـداري  تهران دانشگاه مركزي كتابخانة در پزشكي 113 ةشمار

 ..  است موجود ملك ملي كتابخانة در 4772 ةشمار به عربي ترجمة از نيز ديگري
 .است شده چاپ نام همين با.  4
 به مسالك و ممالك عنوان با ديگري و ناشناس مترجمي از الممالك و مسالك نام با يكي. 5

 ).كتابنامه: نك( تستري عبداهللا اسعدبن دبنمحم ةترجم

  
 منابع

 .]تا بي[، بمصر دارالمعارف فراج، احمد عبدالستار تحقيق ،الشعراء طبقات ابن معتز، ـ
 ش.1350هران، تتحقيق رضا تجدد،  ،الفهرست ابن نديم، ـ
عار، تهران، علمـي  تصحيح جعفر ش ،تاريخ يميني ةترجمجرفادقاني،  بن ظفر رف ناصحابوالش ـ

 .1382و فرهنگي، 
ـ به (بخش منطق)،  ييدانشنامة عال ـ ابوعلي سينا، ، ةد مشـكو كوشش محمد معين و سيد محم

افست چاپ [ 1383تهران و همدان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و دانشگاه بوعلي سينا، 
 .]يانجمن آثار مل

د معين، تهران و همدان، انجمن به كوشش محمات)، (بخش الهي ييعال ةدانشنام ابوعلي سينا، ـ
 ي].خ [افست چاپ انجمن آثار مل1383 آثار و مفاخر فرهنگي و دانشگاه بوعلي سينا،
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، تهـران و  ةد محمـد مشـكو  به كوشش سـي ات)، (بخش طبيعي ييعال ةدانشنام  ابوعلي سينا، ـ
[افست چاپ انجمـن   1383 همدان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و دانشگاه بوعلي سينا،

 ي].آثار مل
، تهران، انجمن آثار ةد مشكور نبض)، به كوشش سيد محم(رساله د شناسي رگ ابوعلي سينا،ـ 

 ي].[افست چاپ انجمن آثار مل 1383 فرهنگي و دانشگاه بوعلي سينا،و مفاخر 
 م.1927تحقيق دوخويه، ليدن، بريل، ، مسالك الممالك اصطخري، ابواسحق ابراهيم، ـ
شار، تهران، ناشناس، تصحيح ايرج اف :مترجم ،ممالكمسالك و  اصطخري، ابواسحق ابراهيم، ـ

 .1368علمي و فرهنگي، 
بن عبداهللا تستري، بـه  بن اسعددترجمة محم ،ممالك و مسالك ابراهيم، اصطخري، ابواسحق ـ

 .1373موقوفات دكتر محمود افشار،  كوشش ايرج افشار، تهران، بنياد
 چاپخانـة  تهـران،  همـايي،  جـالل  تصحيح ،نجيمالت عةصنا الوائل التفهيم بيروني، ابوريحان، ـ

 .1318 مجلس،
 يةاالنكليز اللغة الي ترجمه و طبعه التزم قد نجيم،الت عةصنا الوائل فهيمالت بيروني، ابوريحان، ـ

 .م1934 لندن، ريت، رمزي
 اتـو  ليپزيـگ،  زاخـائو،  ادوارد تحقيـق  ،الخاليـه  القـرون  عن اآلثارالباقيه بيروني، ابوريحان، ـ

  .1923 ،هاراسويتس
 مركـز  تهـران،  اذكـائي،  پرويـز  تحقيـق  ،الخاليـه  القـرون  عن اآلثارالباقيه ـ بيروني، ابوريحان،

 .1380 مكتوب، ميراث پژوهشي
 .1314تصحيح محمدتقي بهار، تهران، تاريخ سيستان، 

س، به كوشـش  ناشنا يمترجم از بهمنياربن مرزبان)، التّحصيلكتاب  ة(ترجمنماي  ـ جام جهان
علمي و مطالعات اسالمي با همكاري ة سان، مؤسپژوه، تهر دتقي دانشعبداهللا نوراني و محم

 .1362فرهنگي، 
تصـحيح  ، شد اإلزار في حـطّ االوزار عـن زوار المـزار    الدين ابوالقاسم، جنيد شيرازي، معين ـ

 .1328قبال، تهران، چاپخانة مجلس، اس امحمد قزويني و عب
ـ شـيراز،  بن تصحيح نـوراني وصـال،    عيسي ةترجم ،مزارة هزارتذكرجنيد شيرازي، ـ  ة كتابخان

 .1364احمدي، 
 موزه ،كتابخانه تهران، ج، 12 )،دنا( ايران نوشتهاي دست فهرستوارة ،1389 مصطفي،درايتي،  ـ

 .اسالمي شوراي مجلس اسناد مركز و



 34 / آينة ميراث، شمارة 52

 
، ، به كوشش مجتبي مينوي و ايـرج افشـار  ربع رشيدي ةوقفنام همداني، اهللا ين فضلرشيدالد ـ

 .1356تهران، انجمن آثار ملي، 
 عقايـد،  فقـه،  تـاريخ،  حـديث،  و قرآن: 1 ج( عربي نگارشهاي تاريخ ،1380سزگين، فؤاد،  ـ

 ريسـه،  رحيمـي  احمدرضـا  ويراسـتاري  با ،شادفر شيرين و ارزنده مهران ترجمة ،)فتصو
 .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت تهران،

تصحيح محمدتقي مدرس رضوي، تهران،  ،المعجم في معايير اشعار العجمشمس قيس رازي، ـ 
 .1360زوار، 

ة سـ به كوشش فرهنگ جهانپور، تهـران، مؤس ، ييعال ةنام نزهت الخير رازي، ابيبن  شهمردان ـ
 .1362مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

 ميراث، تهران، زنجاني اخوان جليل كوشش به ،مينالمنج ةروض، رازي الخير ابي بن شهمردانـ 
 .1382، شوراي اسالمي مجلس اسناد مركز و موزه ،كتابخانه و مكتوب

 .1351 ايران، فرهنگ بنياد تهران، دامادي، محمد كوشش به ،االخوان تحفة عبدالرزاق كاشي، ـ
 قبـاوي، بن نصر الترجمة ابونصر احمدبن محمد، تاريخ بخارا نرشخي، ابوبكر محمدبن جعفر، ـ

 .1363س رضوي، تهران، توس، تصحيح مدر
موزه و  ،قلعه، تهران، كتابخانه آق، تحقيق و تصحيح علي صفري شناخت گيهان قطان مروزي، ـ

 .1390ز اسناد مجلس شوراي اسالمي، مرك
محمـود مرعشـي نجفـي، قـم،      دچاپ عكسي، به كوشش سـي ، شناخت گيهان قطان مروزي، ـ

 .1379اهللا مرعشي نجفي،  بزرگ آيت ةكتابخان
تهـران، بنيـاد   سيد محمدكاظم امـام،   ترجمة ،التنوير بن نوح،   قمري بخاري، ابومنصور حسن ـ

 .1352نيكوكاري نورياني، 
 .شكل القطاع نصيرالدين طوسي، ← : ـ كشف القناع عن اسرار شكل القطاع

تصحيح كاوه يزدي، تهران، مركز پژوهشـي  المقنع في الحساب الهندي، بن احمد،  ـ نسوي، علي
 .1391ميراث مكتوب، 

 ق.1309، عثمانيهة مطبع ،قسطنطينيه، شكل القطاع نصيرالدين طوسي، محمدبن محمد، ـ
  
 
 


