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یسراپ هب انیس نبا تاقیلعت ۀمجرت و ماّیخ

جستار

مترجم و تاریخ کتابت نسخه ـ که شاید در آن افتادگیها آمده
بوده باشد  ـ ناکام ساخته است .امّا  خطخوردگیها  و
ّ
بازنویسیهای بسیاری که به دقت و تجدید نظر در ترجمه و
اصالح آن گواهی میدهد ،تردیدی بهجای نمیگذارد که این
نسخه به خطّ مترجمی زبردست و آگاه به فلسفه و حکمت
پدید آمده است 4،و همین ارزش و اعتبار نسخه را دوچندان 
میسازد و کمبودهای برخاسته از افتادگیهای متن را تا اندازۀ
زیادی جبران میکند.
در گزارش فهرستوارۀ کتابخانۀ مینوی از این نسخه،
شادروان محمّدتقی دانشپژوه میگوید که در حال مطالعۀ این
اثر است و بنا دارد آن را برای چاپ آماده سازد؛ 5ولی پیداست
ّ
که موفق به این کار نشده است .از این رو ،نگارنده که تازه
دستبهکار تصحیح انتقادی متن اصلی (عربی) التعلیقات شده
بود ،انگیزۀ مضاعفی یافت که این ترجمۀ پارسی را نیز در کنار
َ
آن بهتدریج تصحیح کند و سامان دهد و به انجام رساند.
بررسیهای بیشتر در نوع خط و سبک و سیاق نگارش
نسخه این گمان را تقویت میکند که مترجم در زمانهای پیش
از سدۀ هفتم میزیسته است (نک .ت 6.)1اینکه اثری از
ابنسینا در دوران کهن به پارسی ترجمه شده باشد ،نشان 
میدهد که آن اثر بسیار ارزشمند و ّ
توجهبرانگیز بوده است.
این نکته هنگامی بیشتر نمایان میشود که بدانیم کمتر اثری از
ابنسینا به پارسی کهن ترجمه شده است .جز این ترجمه از
کتاب التعلیقات ،شاید کتاب اإلشارات والتنبیهات و رسالۀ
ح ّی بن یقظان تنها  آثار مهم ابنسینا  باشند  که به خامۀ
مترجمانی در سدههای کهن به پارسی برگردانده شدهاند.
چنین است که جدا از ارزش فلسفی متن تعلیقات ،این
ترجمۀ کهن هم از جهت دستوری و هم از جهت واژهسازی

خیّام و ترجمۀ تعلیقات ابن سینا
به پارسی
سیّد حسین موسویان
عضو هیئت علمی مؤسّسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
s.h.mousavian@gmail.com

سالها پیش ،هنگامی که بهانگیزۀ تصحیح کتاب التعلیقات  1
ّ
ابنسینا  بهدنبال نسخههای خطی آن میگشتم ،در بخش
فهرست میکروفیلمها از فهرستوارۀ کتابخانۀ مینوی (دانشپژوه
و افشار )69 :1373 ،به نام «ترجمۀ تعلیقات ابنسینا» برخوردم
که ترجمهای کهن از التعلیقات ابنسینا و ـ چنانکه پس از
بررسی تصویر نسخه دریافتم  ـ به خطّ خودِ مترجم است .در
این فهرستواره ،محلّ  نگهداری این تکنسخه توبینگن
گزارش شده است؛ 2امّا اکنون این نسخه در کتابخانۀ حکومتی
برلین نگهداری میشود 3.این نسخۀ اصیل با افتادگیهایی
که در آغاز و انجام و نیز در میانهها دارد ،ما را در آگاهی از نام
 .1کتاب التعلیقات ،اثر ارزشمند ابنسینا ،مجموعهای از یادداشتهای پراکنده در
مباحث منطق ،طبیعیّات و الهیّات بوده که از شاگرد نامآورش بهمنیار روایت شده
است .این کتاب بر پایۀ چند نسخۀ معتبر بهدست نگارنده تصحیح شده و مؤسّسۀ
پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران آن را در سال  1391خورشیدی منتشر کرده است.
 .2در تهیّۀ تصویری از تکنسخۀ اصیل این ترجمه ،نخست باید از مسئوالن و
کارکنان وقت کتابخانۀ مرحوم مینوی سپاسگزار باشم که تنها عکس موجود از
ّ
نسخۀ خطی را در اختیارم گذاشتند .کیفیّت این عکس ضعیف بود و نوشتههای
ناخوانا در آن کم نبود .دکتر نصرهللا پورجوادی و فرزندش دکتر رضا پورجوادی
را بسیار سپاس میگویم که میکروفیلم اصل نسخه را از برلین فراهم کردند و
خواناتر نسخه بهرهمند شوم .از
برایم هدیه آوردند تا از تصویر روشنتر و
ِ
ّ
مسئوالن و کارکنان وقت کتابخانۀ ملی نیز برای تبدیل میکروفیلم به نسخۀ
دیجیتال بسی سپاسگزارم.
 .3از آنچه در صفحۀ شناسنامۀ نسخه آمده به دست میآید که نسخه پیشتر به
ّ
کتابخانۀ حکومتی پروس در برلین تعلق داشته ،سپس (در زمان جنگ و بمباران 
برلین) به دانشگاه شهر کوچک توبینگن (در جنوب غربی آلمان) منتقل شده است
و (با پایان یافتن جنگ) اکنون بهعنوان اموال فرهنگی پروس در بخش شرق
کتابخانۀ حکومتی برلین نگهداری میشود.

 .4در مقالهای که در دست نگارش دارم نمونههایی از متن ترجمه را بررسی و تحلیل
خواهم کرد که مایۀ حکمی و فلسفی مترجم را آشکار میسازد.
« .5گویا این تنها نسخه باشد و کسی ندیدم که از مانند آن یاد کرده باشند .اکنون دارم
آن  را موشکافانه میخوانم که برای چاپ آماده سازم و باید هم با نگارشهای
گوناگون متن [اصلی و عربی] سنجیده شود( ».همانجا)
 .6در دیداری که با استاد نسخهشناس شادروان عبدالحسین حائری (1306ـ1394ش)
در کتابخانۀ مجلس داشتم (تا جایی که به یاد دارم در میانۀ دهۀ هشتاد خورشیدی)،
تصویر برگی از نسخۀ ترجمۀ تعلیقات را به ایشان نشان دادم و از گمانۀ تاریخ
کتابت آن پرسیدم .پاسخ بیدرنگ وی آن بود که رسمالخطّ نسخه گواهی میدهد 
که کتابت آن بیتردید به سدۀ هفتم یا پیش از آن میرسد.

دورۀ سوم ،سال دوم
شامرۀ سوم و چهارم
پاییز  -زمستان 13۹6
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 1 .1یکی از نسخههایی که در تصحیح متن اصلی (عربی)

تعلیقات به کار بردهام نسخهای محفوظ در کتابخانۀ آستان 
قدس رضوی به کتابت احمد علوی عاملی ،شاگرد میرداماد
و پسرخاله و داماد وی ،است که شماری از توضیحات
میرداماد نیز در حواشی آن آمده است .از یادداشت کوتاهی
در حاشیۀ یکی از تعلیقها در این نسخه برمیآید که گویا 
خیّام ترجمهای از تعلیقات به دست داده است:
قوله« :إلیه ّ
توجه الطلب»؛ آنچه گفته است که روی طلب بدو
است ،یعنی اکبر است ،إلخ ـ ترجمه خیّام( .نک .ت ،2حاشیۀ
مربوط به تعلیقی در سطر چهارم متن نسخه)

 مدّ
در تمام تی که تصحیح متن ترجمه را در دست داشتم،
این اندیشه همراهم بود که اگر خیّام تعلیقات ابنسینا را به
پارسی ترجمه کرده باشد ،شاید این ترجمه همان ترجمه
باشد؛ بهویژه آنکه میدانیم که خیّام رسالهای از ابنسینا با 
نام «الخطبة التوحیدیّة» یا «الخطبة ّ
الغراء» را به پارسی
ترجمه و شرح کرده است (نک .مهدوی )100-99 :1333 ،و
نیز از ارادتش به شیخ رئیس و اعتقادش به فلسفۀ وی
آگاهیم (نک .معصومی همدانی .)131 :1396 ،چنانچه
یادداشت کوتاه یادشده در حاشیۀ نسخۀ آستان قدس را در
متن نسخۀ اصیل توبینگن مییافتم ،با اعتماد به احمد 
علوی (یا استادش میرداماد) در نسبت دادن آن به ترجمۀ خیّام،
میشد گمان خود را به یقین نزدیک سازم که این ترجمه
همان ترجمۀ خیّام است؛ امّا افسوس که پس از جستوجو 
دریافتم که ترجمۀ آن تعلیق در برگهایی از نسخۀ توبینگن
بوده که افتاده و از بین رفته است .این افسوس چند سالی
پایید تا آنکه نسخۀ نویافتۀ دانشگاه شیراز به دستم رسید و

  

بهتازگی و در حالی که دستبهکار مقدّمۀ تصحیح بودم تا پس
دوست اهل تحقیق
پردازش آن این اثر را به چاپ برسانم ،دو
از
ِ
ِ

1

 .1در اینجا باید از این دو دوست صمیمانه سپاسگزاری کنم که با همدستی مرا به
نسخهای نویافته از این ترجمه در دانشگاه شیراز رهنمون شدند :آقای دکتر یوپ
ّ
لمیر ،محقق دوستداشتنی و پژوهشگر برجسته در فلسفۀ اسالمی ،که شناسایی
و نشانی این اثر را مرهون لطف دوستانۀ وی هستم؛ و آقای دکتر محمدجواد
اسماعیلی ،همکار و همراهم در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران ،که در
فراهمسازی این اثر یاریرسانم بود.
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پارسی در برابر واژههای عربی ـ از کلمات عام گرفته تا 
اصطالحات فلسفی  ـ درخور ّ
توجه است.
کار تصحیح متن نسخۀ ترجمه و سنجش آن با 
آغاز ِ
در ِ
هیئتهای متفاوت نسخههای متن اصلی (عربی) تعلیقات ،به
چند ویژگی صوری در این نسخه (ترجمه) پی بردم:
ـ ـیکی آنکه ترتیب تعلیقها در این ترجمه همانند ترتیب
تعلیقها در هیئتی از متن عربی تعلیقات است که در آن،
تعلیقها تا اندازهای براساس موضوع و مبحث تنظیم
شدهاند و از این جهت با هیئت نخستین متن اصلی (عربی)
تفاوت دارد که از چنین ترتیبی برکنار است (نک .مهدوی،
64-60 :1333؛ موسویان.))12( :1391 ،
ـ ـدیگر آنکه برگهای بسیاری از آغاز ،میانهها و پایان این
نسخه افتاده و از بین رفته است ،بهگونهای که در مجموع،
ترجمۀ کمی بیش از چهارصد تعلیق ،از حدود هزار تعلیق
از کتاب تعلیقات ،در این نسخه بهجای مانده است.
ـ ـهمچنین ترتیب برگهای نسخه ،بر اثر ازهمگسستگی
شیرازه ،به هم ریخته و در تهبندی دوباره در چند جا دچار
جابهجایی شده است.
ّ
زمانستان برگهای
با این آگاهیها و پس از مرتبسازی
ِ
نسخۀ ترجمه ،تصحیح آن را با مقابلۀ واژهبهواژه با هیئتهای
گوناگون متن اصلی (عربی) تعلیقات آغاز کردم و به انجام
رساندم .همچنین با نظر به ارزشمندی نثر پارسی این ترجمه،
کلمات و ترکیبات و اصطالحات فلسفی متن را بیرون کشیده
و با برابرنهادههای آن از متن عربی ،واژهنامهای پارسی  ـ عربی
نیز فراهم آوردهام که گمان دارم برای ادیبان و زبانشناسان 
سودمند افتد.

یسراپ هب انیس نبا تاقیلعت ۀمجرت و ماّیخ

مرا از نسخۀ دیگری از این ترجمه ،که ناگهانی بدان برخورده
بودند ،آگاه ساختند .این نسخه دومین دفتر از یک مجموعه
(دارای سه دفتر) است که در دانشگاه شیراز نگهداری میشود.
هرچند این نسخه نیز همانند نسخۀ اصیل توبینگن ناقص است
و بخش بزرگتر آن ،از میانه تا پایان ،افتاده است ،خوشبختانه
از آغاز افتادگی ندارد و تعلیقهای بسیاری را دارد که در آن 
نسخۀ اصیل بر جای نمانده است.
آگاهی از این نسخۀ نویافته به دریافتهای تازهای انجامید:

جستار
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پس از جستوجو  در تعلیقهای بهجایمانده از آن،
دریافتم که ترجمۀ آن تعلیق در این نسخه وجود دارد و
آغازش درست همان عبارت گزارششده در حاشیۀ نسخۀ
آستان قدس است (نک :ت ،3سطر  16و  17از نسخه)! اکنون 
میتوان با استناد به یادداشت احمد علوی این ترجمه را از
عمر خیّام دانست.
امّا در اینکه مستند علوی چه بوده است ،میتوان دو
گمانه را به میان آورد :یکی آنکه علوی به نسخۀ کامل اصلی
ترجمۀ تعلیقات یا نسخۀ دیگری که در آن تصریح به نام
خیّام شده بوده دسترسی داشته است؛ و دیگر اینکه وی
همین مجموعۀ دانشگاه شیراز یا مانند آن را در دست داشته
که در آن شرح خطبۀ توحیدیّه با نام خیّام پیش از ترجمۀ
تعلیقات آمده بوده و به این قرینه ترجمۀ تعلیقات را نیز از
خیّام انگاشته است ،هرچند این گمانه سستتر مینماید.

نتیجه میرسیم که نسخۀ توبینگن به خطّ خیّام است .در
این صورت ،ارزش این نسخه دوچندان میشود.
4 .4شاید ترتیب موضوعی متن عربی تعلیقات هم بهدست
خیّام و بههنگام ترجمه صورت گرفته باشد .این گمانه از
دو رو به ذهن میرسد :یکی از آن رو که در پایان دیباچۀ
ترجمه میگوید« :و جهد کنم ترتیبی نگاه دارم» ،و دیگر از
آن رو که گاهی ترجمۀ تعلیقی را در ادامۀ یک تعلیق بر
ّ
اساس هیئت نامرتب متن عربی آغاز کرده ولی سپس از آن 
دست کشیده و با خط زدن بر روی آن به ترجمۀ تعلیقی
ّ
دیگر بر اساس هیئت مرتب پرداخته است .با این حال
ّ
انتساب قطعی مرتبسازی تعلیقها به خیّام بررسی و
پژوهش بیشتری میطلبد.
  

در پایان یادآور میشوم که رونمایی از این ترجمۀ تعلیقات ،چه
از خیّام و به خطّ وی باشد و چه نباشد ،ما را با چهرهای تازه و
نمونهای نادر از نثر کهن پارسی  ـ  فلسفی روبرو میسازد.
تصحیح انتقادی این اثر بر پایۀ نسخۀ اصلی و با مقابلۀ آن با متن
عربی تصحیحشده به دست نگارنده چندی است که به اتمام
ِ
رسیده است و در حال پردازش مقدّمۀ آن بودم که به نسخۀ
نویافتۀ یادشده برخوردم .اکنون باید به تکمیل تصحیح خود با 
بهکارگیری این نسخه بپردازم و امیدوارم هرچه زودتر آن را به
انجام برسانم و منتشر سازم.

2 .2چنانکه گفته شد ،نسخۀ نویافتۀ ترجمۀ تعلیقات در
دفتر آن است .این دفتر با دیباچهای
مجموعۀ شیراز دومین ِ
کوتاه از مترجم و با شکایت وی از حال خویش و احوال
روزگار آغاز میشود 1و سپس میگوید که به درخواست
دوستی از دوستان حقیقت دستبهکار این ترجمه شده
است .نامی از مترجم در آغاز این دفتر و دیباچۀ ترجمه
به چشم نمیخورد ،امّا دفتر نخست این مجموعه همان 
ترجمه و شرح رسالهای از ابنسینا  با  نام «الخطبة
التوحیدیّة» یا «الخطبة ّ
الغراء» است که در آغاز آن نام
ٌ
«شرح لخطبة للشیخ الرئیس بلغة
خیّام آمده است:
َ
َ
الفرس ،ف َعله عمر الخیّامی» .خطّ هر دو دفتر نسخ است
و به قلم یک کاتب مینماید ،و این را نیز میتوان شاهدی
انگاشت بر آنکه کاتب پس از بازنویسی اثری از خیّام به
کتابت اثر دیگری از وی پرداخته است که هردو به
2
ابنسینا مرتبط است.

منابع

ـ ـابنسـینا ،حسـین بـن عبـدهللا ( .)1391التعلیقـات .مقدّمـه،
تحقیق و تصحیح سـیّد حسـین موسـویان .چ .1تهران :مؤسّسۀ
پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
ـ ـالخیّامي ،عمر بن إبراهیم (1981م)« .الجبر والمقابلة» .در :رسائل
ّ
دّ
الخیّام الجبریّة .حققها وترجمها وق م لها رشدي راشد وأحمد 
جبّار .حلب :جامعة حلب ،معهد التراث العلمي العربي.
ـ ـدانشپـژوه ،محمّدتقـی و ایـرج افشـار ( .)1373فهرسـتوارۀ
ّ
کتابخانۀ مینوی (خطی ،عکسـی ،میکروفیلم ،یادداشـتها) .چ.1
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ ـمعصومـی همدانی ،حسـین (« .)1396خیام در میان فیلسـوفان 
و صوفیان» .نگاه نو ،ش( 113بهار) :ص.134-111

3 .3اگر از یک سو ترجمۀ تعلیقات را از خیّام بدانیم و از سوی
دیگر نسخۀ اصیل توبینگن را به خطّ خود مترجم ،به این
 .1خیّام در مقدّمۀ رسالۀ جبر و مقابله نیز چنین شکایتی از زمانۀ خویش میکند 
(الخیّامي.)2 :1981 ،
 .2دفتر سوم این مجموعه هیچگونه همانندی با دو دفتر دیگر ندارد ،نه در خط و نه در
موضوع ،که خطّ آن نستعلیق است و موضوع آن فقه (ارث).
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ت .1نسخۀ توبینگن
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نایوسوم نیسح دّیس

ّ
«مقدّمـۀ مصحـح» .نـک.
ـ ـموسـویان ،سـیّد حسـین (.)1391
ابنسینا.

یسراپ هب انیس نبا تاقیلعت ۀمجرت و ماّیخ

ّ
ـ ـمهـدوی ،یحیـی ( .)1333فهرسـت نسـخههای مصنفـات
ابنسینا .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

جستار

نایوسوم نیسح دّیس

یسراپ هب انیس نبا تاقیلعت ۀمجرت و ماّیخ

جستار

ت .2نسخۀ آستان قدس
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جستار
نایوسوم نیسح دّیس

یسراپ هب انیس نبا تاقیلعت ۀمجرت و ماّیخ

ت .3نسخۀ شیراز
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