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نقل مطالب این نشریه با ذکر مأخذ آزاد است.
آراء مندرج در نوشتهها الزاماً مورد تأیید آینة میراث نیست.
هیأت تحریریه در ویرایش مطالب آزاد است.
مطالبی که برای چاپ مناسب تشخیص داده نشود ،پس فرستاده نخواهد شد.
همة مقاالت مندرج در دوفصلنامه دست کم پس از تأیید دو داور چاپ میشود.
نمونة نهایی مقاله پس از تأیید نویسندة آن چاپ میشود.

از نویسندگان درخواست میشود به نکات زیر توجه فرمایند:
 مقاله باید حاصل پژوهشهای نویسندة آن باشد.
 مطلب ارسالی نباید در نشریة دیگری چاپ شده باشد.
 مقاله باید دارای پنج تا ده کلیدواژه و چکیدة فارسی حاوی  011تا  021کلمه باشد.
 شیوة نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی مالک و راهنمای ویراستاری مطالب استت ،بهتتر
است نویسندگان محترم به منظور تسریع در کار این شیوه را اعمال فرمایند.
 بهتر است هر مقاله روی کاغذ Aتایپ شود ،یا با خط خوش و خوانا بر یک روی کاغذ نوشته شود.
 حتیاالمکان نمودارها ،جدولها و تصاویر به صورت آماده برای چاپ ارائه شوند.
 توضیحات باید به صورت پینوشت در پایان مقاله و پیش از فهرست منابع بیایند.
 ارجاعات باید در درونِ متن در میان پرانتر آورده شوند .برای ارجاع ذکر این اطالعات ضروری است:
 نام خانوادگی تاریخ[ :جلد ]/شمارة ص (مثالً :ابوالقاسمی  . )01/0 :0731اگتر ارجتاع بعتدی بته ارتر
دیگری از همان نویسنده باشد :همو تاریخ[ :جلد ]/شمارة ص (متثالً :همتو  . )01 :0737اگتر ارجتاع
بعدی به همان کتاب باشد :همان :شمارة صفحه .اگر ارجاع بعتدی دییقتاً هماننتد ارجتاع یبلتی باشتد:
همانجا.
 برای ارجاع به منابع یدیم ،به جای تاریخ ،نام کتاب ذکر میشود :اسم اشهر ،نام کتاب[ :جلتد]/
شمارة ص.
 منابع مقاله باید پس از ارجاعات و توضیحات به صورت زیر مرتب شود:
کتابهای جدید :نام خانوادگی ،نام ،تاریخ ،نام کتاب[ ،به کوششِ  /...ترجمة  ... ، ...ج ]،نام شهر.
کتابهای یدیم :اسم اشهر ،نام ،نام کتاب[ ،به کوششِ  /...ترجمة  ... ، ...ج ]،نام شهر ،تاریخ.
مقاله :نام خانوادگی ،نام ،تاریخ« ،عنوان مقاله» ،نام کتاب /نام مجله[ ،س  ، ...ش  ]، ...ص  ...ت . ...
 همراه هر مطلب ارسالی ضروری است نام و نام خانوادگی نویستنده ،مرتبتة علمتی ،وابستتگی
سازمانی ،نشانی کامل پستی و الکترونیکی و شمارة تلفن ارسال شود.
 لطفاً مقاالت و مطالب را به نشانی دفتر مجلة آینة میراث و یا به نشانی پست الکترونیتک آینتة
میراث  ayenemiras@gmail.comو  ayenemiras@mirasmaktoob.irارسال فرمایید.

به شکرانۀ یاریهای فضالی جو انی که هرساله میزبان این پیرمرد میشوند و
ازیشان نکتهها میآموزم :امیر امامی ،اردوان امیرینژاد ،جواد بشری ،شهریار
شاهیندژی ،پژمان فیروزبخش ،سعید لیان ،ارحام مرادی ،و محمد افشینوفایی

یکی از مطالبی که مرتباً در تحقیقات مربوط به تکامل فنن تصنحی منتن در اینران
مطرح میشود ،این است که محمد قزوینی این فن را در اروپا از فرنگیها آموخنت ،و
در بازگشت به وطن ،به ایرانیها یاد داد .بار اولنی کنه وجنود اینن ادتقناد در مینان
فضالی وطن صریحاً به نظر فقیر رسید ،چنند سناپ پنیش دوسنت دانشنمندم دلنی
میرانصاری در مصاحبهای که با ایمیل با بنده به دمل آوردند و بعداً در کتاب ارجنامۀ
ملک الشعرای بهار به چاپ رسید ،اینن سنلاپ را مطنرح فرمودنند کنه «هرینک از
مصححان بزرگ ایرانی ،روش تصحی خود را از مکتب و ینا مرکنز دلمنی خاصنی
فراگرفتهاند .مثالً دالمه قزوینی از محافنل و مکاتنب بربنی اینن روش را آموختنه
است» (میرانصاری  .)412 :5831بنده که شاید بنه دلنت دوری از وطنن کمنابیش از
همه جا بیخبرم ،از این سلاپ قدری تعجب کردم و نن به قوپ دوام نن به رگ بیرتم
برخننورد و بننر سننبیلِ پاسننع دننرد کننردم کننه مرحننوم قزوینننی در هننیی یننک از
نوشتههایش ،نه جایی در ده مجلند یادداشنتها ،ننه در مقنا ت متعندد و نامنههنای
بسیارش به دوستان ،و نه در هیی یک از مقدمههای دالمانۀ کتبی که تصنحی کنرده،
چنین امری را متذکر نشده است .قزوینی بسیار حقشناس و امین بنود و ننه از رکنر
دین خود به استادانش ابا داشت و نه از رکر اینکه مطلبی را از کسی اخذ کرده است.
با این حاپ در آنچه نوشته است ،یک کلمه ابراز تشکر از مستشرقی که چیزی در فن
تصحی به او یاد داده باشد به نظر بنده نرسیده است .البته در اینکنه دالمنه قزویننی
دانش ددهای از فضالی بربی را ستوده است حرفی نیست ،اما این بدان معنی نیست
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که او ازیشان اخذ شیوه کرده باشد ،و افزودم« :کسانی که اددای بنیاسناس اتکنای
قزوینی را بر فرنگیها دننوان کنردهانند ،دلیلنی بنه جنز اینکنه قزویننی سنالیانی در
مغربزمین زندگی کرد ندارند  ...اما زندگی در مغرب و مالحظۀ برخی از تحقیقنات
خوب فرنگیها دیگر است و از فرنگیها دلم آمنوختن دیگنر .تصنحی منتن ،آن هنم
متونی که به زبان مادری ما هستند ،چیزی نیست که یک فرنگی که نمیتواند ده خط
فارسی و دربی بدون بلط بنویسد و بخواند ،تواننایی انجنامش را داشنته باشند ،ینا
بتواند دقایقش را به دالمه قزوینی و بهار و امثالهما درس دهد» (همان.)411-412 :
اخیراً که به نوشتن مدخل قزوینی برای دانشننامۀ زبنان و ادب فارسنی مشنغوپ
شدم ،فرصتی پیش آمد تا نامههنا ،یادداشنتها ،تصنحیحات ،و مقدمنههنای دالماننۀ
قزوینی را بر آنها نن همراه با مطالبی که برخی دوسنتان شنر شناسنش در بناب آن
مرحوم نوشتهاند نن یکبار دیگر مرور کنم .در این بنازبینی توجنه داشنتم کنه اگنر
مدرکی در باب صحت این قوپ که قزوینی فن تصنحی را از فرنگیهنا آموختنه پیندا
شد ،از سر حرفم برگردم.
بنده هیی گاه رأی خود را در باب فن تصحی قزوینی ،به صورتی روشمند دنوان
نکرده است و فقط جسته و گریخته در مقا ت نوشنته و در گفنتوگنو بنا محققنین
جوانی که در این باب ازو سلالی کردهاند ،پاسع داده است که قزویننی در بازسنازی
متن ،شیوۀ دلمای بزرگ مسلمان را ادماپ میکنرده اسنت .بنه دبنارت دیگنر ،فنن
تصحی قزوینی همان است که فضالی مسلمان در این هزار و چند صد سنالی کنه از
دمر این فن در تمدن اسالمی میگذرد به کار بردهاند؛ با اینن تفناوت کنه بنه جنای
حاشیهنویسی و شرحنویسی ،قزوینی حاصنل کنار خنودش را بنه صنورتی کنه در
مغربزمین شایع بوده ،یعنی به این صنورت کنه منتن بنا ی صنفحه قنرار گینرد و
نسخهبدلها با نظم و ترتیب در زیرنویس یا همراه تعلیقات در پایان مجلد بیاینند ،بنه
خوانندگان درضه میکند.
پس از بررسی مجدد منابع مربوط به شیوۀ تصحی دالمنه قزویننی ،ادتقنادم بنه
اینکه دین او به سنت تصحی متن اسالمی است ،نه به فرنن و فرنگینان ،راسنعتنر
شد .در این مختصر د یل خود را به صورتی روشمند به پیشگاه اهنل دلنم درضنه
میکنم .اما قبل از ورود در بحث ،از بیان مقدماتی در بناب جنوانی و تعلنم مرحنوم

عالمه قزوینی و شیوۀ غربی تحقیق 5/

دالمه قزوینی پیش از هجرتش به فرنگستان چاره نیست؛ زیرا بخشی از استد ت
ما به جزئیات تحصیالت قزوینی در ایران مربوط است .البته شرح حناپ آن مرحنوم
بر فضال معلوم است ،اما یکی دو نکته در این مورد نیاز به تأکید و بازنگری دارد.
قزوینی مقدمات صرف و نحو را تنا سنن دوازده سنالگی ننزد پندرش ،مرحنوم
محمنندبن دبنندالوهاببننن دبنندالعلی قزوینننی ،و پننس از وفننات پنندر ،در مدرس نۀ
معیرالممالک ،نزد حاج سید مصطفی قناتآبادی (ف  ) 5821و حاج سید مصنطفی
قاینی فرامیگیرد (معین  .)83 :5841پنجن شش ساپ هم بالانقطاع در خدمت حناجی
شیع محمد صاد تهرانی (ف 5852؛ نک :قزوینی ،یادداشتها ،ص  )4425-4421فقه و
اصوپ میخواند ،و خارج آن را از محضر مرحوم حاجی شیع فضلاهلل نوری (مقتنوپ
در  58رجب  5842برابر با  1امرداد  )5433استفاده میکند .در کالم و حکمت ننزد
حاجی شیع دلی نوری در مدرسۀ خان مروی به تلمذ میپردازد ،و تمنام شنوار و
قسمتی از شرح اشارات ابن سینا را پیش از ساپ  5851در خدمت او فرا میگینرد
(همان ،ص  .)4421-4423اصنوپ فقنه را پنیش منال محمنددلی آملنی در مدرسنۀ
خازنالملک ،و اصوپ فقه خارج را در محضنر حناجی مینرزا حسنن آشنتیانی (ف
 ) 5851کسب میکند .دالوه بر این اساتید ،قزوینی از دلمایی چون حناجی شنیع
هادی نجمآبادی (ف  ،) 5841شیع محمد مهدی قزوینی دبدالربّ آبادی ،ملقب بنه
شمسالعلماء (ف  ) 5841که از مللفین نامۀ دانشوران و از دوستان پدرش بود ،و از
سید احمد ادینب پیشناوری (ف  ) 5821و نینز از شنیع دبدالرسنوپ ،والند دلنی
دبدالرسولی ادیب و نسخهشناس بنام ایرانی ،هم بهرۀ بسیار میبَرَد و در نوشنتههنای
خود بهکرّات از دینی که مرحوم محمدحسنین فروبنی در ده دوازده سناپ از دوران
شباب او بر گردنش داشته است یاد منیکنند (قزویننی ،بیسنت مقالنه ،ج  ،5ص .)55
همچنین ،مطابق با سنت مرضیۀ تعلیم و تعلم اسالمی ،قزویننی در دهند طلبگنی بنه
درخواست برخی از فضال ،برای فرزندان ایشان درس میگفته اسنت و از اینن مینان
پسران مرحوم حاج شیع فضلاهلل نوری ،یعنی ضنیاءالندین کینانوری ،و آقنا مینرزا
هادی ،و فرزندان مرحوم رکاءالملک اوپ ،یعنی محمددلی و ابوالحسنن فروبنی ،کنه
نزد او دربی میخواندهاند ،معروفترند ( همو ،یادداشتها ،ص 4481؛ همو ،بیست مقالنه،
ج  ،5ص  .)54-55مرحوم تقیزاده که از دوستان بسیار نزدیک دالمه بوده است ،در
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خطابهای که در مجلس یادبود او ایراد کرد ،میگوید:
آن مرحوم ،چنانکه خود در شرح حاپ خود نوشته ،پنس از تحصنیالت دمیقنه در
دلوم اسالمی و ادبی و مخصوصاً دربی ،یکی دو ساپ قبل از ظهور مشنروطیت در
ایران ،به انگلستان رفت .قبل از این سفر وی به قدری در دربینت و دلنوم ادبنی و
تاریخی و مخصوصاً در نحو مایۀ دظیم اندوخته بود که از بهترین مدرسین نحنو در
تهران بود (تقیزاده .)31 :5841

بنابر آنچه گفتیم ،قزوینی پیش از هجرت به فرن دانشمندی ورزیده بود که دلنوم و
معارف اسالمی را از محضر فضالی دظیمالشأن زمان خودش کسب کرده بود ،نه یک
طلبۀ مبتدی یا گمنام ،که به آسانی تحت تأثیر کسی قرار تواند گرفت.
نکتۀ دیگری که در مورد آشنایی آن مرحوم با روشهای تحقیقی بربی باید منورد
توجه قرار گیرد ،قضیۀ آشنایی او با زبان فرانسوی است .قزوینی در جوانی هنگنامی
که با خاندان مرحوم محمدحسین خان فروبی معاشرت داشت ،بنه قصند فراگنرفتن
زبان فرانسوی در مدرسۀ آلیانس تهران اسمنویسی میکند و این زبنان را بنه خنوبی
فرامیگیرد ،چنانکه به قوپ خودش ،آخوندی فرانسویدان میشنود (فروبنی :5833
ص  .)411میتوان گفت که احاطۀ او بر این زبان ،که به قنوپ مرحنوم قاسنم بننی،5
معادپ با تسلط یک استاد دانشگاهی فرانسوی بر این زبان محسنوب منیشند (بننی
312 :5811؛ همو  )521 :5821ریشه در همنین دوران آمنوزش در مدرسنۀ آلینانس
دارد .میدانیم که در ششم ربیعا وپ  5844کتابی هم به دنوان جنایزۀ تسنلطش بنر
این زبان از مسللین مدرسۀ آلیانس دریافت کرد (فروبی 822 :5833؛ قس ،414 ،32
 .)882اما آن مرحوم در شرححالهایی که نوشته است ،از فرانسوی خواندن خنود در
مدرسۀ آلیانس رکری نمیکند و ظاهراً این مطلب را حتی به دوست صمیمی خنودش
تقیزاده هم نگفته بوده؛ زیرا تقیزاده میپنداشته کنه قزویننی زبنان فرانسنوی را در
 .5دکتر بنی خود فارغالتحصیل دانشگاههای فرانسویزبان بیروت و پاریس بود و نظرش در مورد احاطنۀ
قزوینی بر زبان فرانسوی نظر شخصی است که در این زبان تبحر دارد .اما اینکه برخنی منیپندارنند کنه
قزوینی زبان فرانسوی را از محمددلی فروبی فراگرفت (مثالً :نصیری  )11 :5838درست نیسنت .البتنه
در آباز کار فروبی به او فرانسوی درس میداد و از او دربی یاد میگرفت ،اما بهزودی این برنامه به هم
خورد و قزوینی برای فراگیری این زبان وارد مدرسۀ آلیانس شد.
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مدرسۀ سن لویی فراگرفته بوده است (تقیزاده  .)28 :5841اما در اینکنه دالمنه اینن
زبان را در مدرسۀ آلیانس فراگرفته بوده هیی شکی نمیتوان داشت؛ زیرا خنود او در
یادداشتی دربارۀ تاریع حج شیع فضلاهلل نوری نوشته اسنت کنه حنج شنیع مقنارن
نامنویسی او در مدرسه آلیانس بوده ،و اضنافه منیکنند کنه تحصنیل او در مدرسنۀ

آلیانس سه ساپ طوپ میکشد :دو ساپ برای تحصیل دیپلم ،و یک ساپ برای تکنرار
و مراجعه (قزوینی ،مقا ت ،ج  ،2ص  .)335به اقرب احتما ت خودداری قزویننی از
رکر تحصیل در مدرسۀ آلیانس که توسط اقلیت کلیمیان ایران اداره میشده ،به دلنت
احتیاطات دینی بوده؛ زیرا رفتنش به این مدرسه نیز مخفیانه صورت میگرفته اسنت
(بنی  .)321 :5811آنچه این ظن را تقویت میکند ،این است کنه در سناپ ، 5845
یک بار که آن مرحوم قصد رفتن به تئاتری را داشته کنه در مدرسنۀ آلینانس اجنرا
میشده ،از دوستش ،محمددلی فروبی ،درخواست میکند که کالهی برایش تهیه کند

تا او در زیّ دلما به تئاتر نرفته باشد (فروبی  .)511 ،11 :5833بنابر آنچه از داننش
او به زبان فرانسه و آشناییاش با برخنی تحقیقنات بربنی کنه در کتنب و مجنالت
فرانسویزبان به ایران میرسیده ،میدانیم ،شکی نیست که قزوینی پیش از رفنتن بنه
فرن هم با زبان فرانسوی کامالً آشنا بوده است و هم از همان سالهای  5841بنه
کتابفروشیها دستور تهیۀ کتابهای فرنگنی را منیداده و گهگناه محتوینات آنهنا را از
فرانسوی به فارسی ترجمه میکرده است (همان23 ،24 :ن .)23 ،21آشننایی قزویننی
میشود کنه در
با فرهن تعلیماتی مغربزمین پیش از هجرت از وطن از این معلوم 
چهاردهم صفر  5844قزوینی به فروبی پیشنهاد میکند که با کمک هم ،ینک رشنته
کتابهای «لکتور» ( ،)lectorمانند مدارج القرائة و کتابهای درسی انگلیسی ،تهیه کننند
(همان )848 :و تا زمان ترک ایران ،گهگاه دنبالۀ اینن کنار را منیگرفتنه و آن را بنا
فروبی مطرح میکرده است (همنان .)821 ،811 ،813 ،824 ،882 :تماینل بنه تهینۀ
چنین کتابهایی برای فارسیزبانان تأثیر فرهن تعلیمی فرنگنی را بنر رهنن دالمنه
نشان میدهد و جای تردیدی باقی نمیگذارد کنه اینن تنأثیر در اینران ،و پنیش از
هجرت او از سرزمین مادری ،صورت گرفته بوده است.
با توجه به این جزئیات ،دیگر نمیتوان اددا کرد که آشننایی قزویننی بنا سنبک
تحقیق فرنگی پس از رفتن او به فرنگستان صورت گرفت؛ زیرا آن مرحوم از طرینق
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مطالعۀ کتابهای دلمی فرنگیان با روش آنها از همان دوران پیش از ترک وطن آشننا
شده بوده است ،اما در اینکه اینن آشننایی در زمنان اقامنت در اروپنا دمینقتنر
میشود حرفی نیست.
5
قزوینی روز پنجم ربینعالثنانی ( 5844مقنارن بنا  51ژوئنن  )5112از طهنران
حرکت میکند و از طریق روسیه و آلمان و هلند به لندن میرود (قزوینی ،بیست مقاله،
ج  ،5ص  .)58در این زمان او تقریباً  42ساپ داشته و چنانکه گفتیم ،دلوم اسنالمی
متعارف در زمان خودش را در محضر اساتید نامداری که رکر کردیم ،فراگرفته بنوده
است .بنابراین هنگامی که از تأثیرپذیری قزوینی از دلمای اروپنایی و پینروی او از
شیوۀ تحقیق ایشان سخن گفته میشود ،باید این واقعیت را ملحوظ داشت که هنگنام
ورود به اروپا ،آن مرحوم یک جوان بیسواد و ناآشنا با تحقیقات بربی نبوده که بنه
آسانی تحت تأثیر مستشرقین فرنگی قرار تواند گرفت.
زندگی دالمه قزوینی در اروپا چهار دوره داشت :دورۀ اوپ ،که از اوایل 5844
تا ربیعالثانی  5842به طوپ انجامیند ،در لنندن گذشنت ،کنه در آنجنا بنا برخنی از
4
مستشرقین بنام اروپایی آشنا شد .معروفین ایشان دبارتاند از آنتنونی اَشنلی بِنوان
متخصص ادبیات دربی و مصح نقائض جریر و فرزد که قزوینی کار او را یکی از
شاهکارهای تحقیقی میخواند (همو ،بیست مقاله ،ج  ،5ص  ،)52دیگر الکساندر جرج
الیس ،8کتابشناس نامداری که قزوینی احاطۀ او را بنه معرفةة الکتنب سنتوده اسنت
(همان ،ج  ،5ص  )52دیگر هنری فردریک آمِدروز 2دربیدان انگلیسی و طابع تاریع
الوزراء هالپ صابی و ریل تاریع دمشق ابن القالنسی ،و دیگر ادوارد براون 1معروف،
که میان او و قزوینی دوستی دمیقی برقرار شد که تا مرگ براون ادامه یافت .در اینن
 .5در این مقاله کلیۀ تاریخهای قمری که با کمک یک برنامۀ کامپیوتری به شمسی و میالدی تبدیل شدهانند،
ممکن است یک روز پس و پیشی داشته باشند ،زیرا به قوپ قزوینی «همه کس میداند که در تطبیق اینام
ماههای قمری با ایام ماههای شمسی مسیحی (یا بیرمسیحی) از روی حساب همیشنه ینک روز ممکنن
است اختالف با روز تقویمی پیدا کند» (قزوینی ،یادداشتها ،ص .)5111
2. Anthony Ashley Bevan (1859-1933).
3. Alexander George Ellis (1851-1942).
4. Henry Frederick Amedroz (1854-1917).
5. Edward Granvile Browne (1862-1926).
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دوره که در شهر لندن گذشت ،امنای اوقاف گیب بنه تشنویق بنراون کنه از احاطنۀ
قزوینی بر منابع اسنالمی و دقنت نظنر او بنه شنگفت آمنده بنود ،تصنحی تناریع
جهانگشای جوینی را به دالمه پیشنهاد میکنند .قزوینی پیشنهاد ایشان را میپنذیرد،
و در ربیعالثانی ( 5842آوریل  )5111از لندن به پاریس میرود تنا از نسنخههنای
متعدد آن کتاب که در کتابخانۀ فرانسه موجود بوده بهرهمند گردد.
دورۀ دوم اقامت قزوینی در اروپا با ورودش به شهر پاریس آبناز منیشنود .در
حین اقامت در پاریس ،قزویننی بنا تعندادی از مستشنرقین سناکن فرانسنه ،ماننند
هارتوی دِرِنْبورگ ،5آنتوان میّه ،4کلمان هوار ،8پل کازانوا ،2گابرینل فنران ،1لنوئی
ماسینیون ،1آنری ماسه ،2ادگار بلوشه ،3و پل پلیو 1آشنا میشود .امنا ننه تنهنا هنیی
رکری از اینکه دلم تصحی یا دقیقهای از آن را در اثر معاشرت با ایشان کسب کنرده
باشد ،در نوشتههایش نیست؛ بلکه چنانکه خواهیم دید ،برخی از معروفترین ایننان
هدف انتقادات شدید او قرار میگیرند .اقامت قزوینی در پاریس تا روز شنبه 48
اکتبر ( 5151یعنی  52روالحجۀ  )5888به طوپ میانجامد .در این تناریع چنون بنه
دلت بروز جن اوپ جهانی (5153-5152م) دسترسی او به نسع مورد احتیناجش
منقطع میگردد (معین  ،)21 :5841پاریس را بنه قصند بنرلین تنرک منیکنند و روز
چهارشنبه  42اکتبر ( 5151مقنارن بنا  53روالحجنۀ  )5888وارد بنرلین منیشنود
(قزوینی ،یادداشتها ،ص .)4113
ورود قزوینی به بنرلین در سناپ 5151م ( ) 5888آبناز سنومین دورۀ اقامنت
طو نی او در اروپاست که در دین حاپ از پربارترین و دشوارترین سنوات زنندگانی
اروپایی وی به شمار میرود .در این مندت ،بنه دلنت دشنواریهای مننتج از جنن
1. Hartwig Derenbourg (1844-1908).
2. Antoine Meillet (1866-1936).
3. Clément Huart (1854-1926).
4. Paul Casanova (1861-1926).
5. Gabriel Ferrand (1864-1935).
6. Louis Massignon (1883-1962).
7. Henri Massé (1886-1969).
8. Edgard Blochet (1870-1937).
9. Paul Pelliot (1878-1945).
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دالمگیر اوپ ،قزوینی و دیگر ایرانیان سناکن بنرلین دشنواریهای بسنیاری را تحمنل
میکنند و اگر مساددتهای تقیزاده که از دولت آلمان برای ایرانیان مقیم آن مملکنت

کمکهایی دریافت میکرده نمیبود ،این دشواریها چندین برابر منیشند (همنو ،بیسنت
مقاله ،ج  ،5ص 53-52؛ نک :تقیزاده ،زندگانی طوفانی ،ص .)531-535
هنگام اقامت در برلی ن ،قزوینی بنا چنندین تنن از ایرانینان فاضنل مقنیم اروپنا،
مخصوصاً با مرحوم تقیزاده (5823-5411ش) معاشر بوده است و در انجمن ادبنی
و دلمیای که چهارشنبهها در ادارۀ مجلۀ کاوه برقرار میشده ،شرکت میکرده .برخی
از ایرانیانی که در برلین با او نزدیک بودهاند دبارتاند از ،ابراهیم پنورداود (-5412
5821ش) ،محمننددلی تربیننت (5853-5411ش) ،سننید محمننددلی جمنناپزاده
(5821 -5422ش) ،میرزا محمود خان بنیزاده ( ،) 5818-5411میرزا فضنلعلی
آقا مجتهد تبریزی (ف :اواخر جمادی ا خنره  ،)5881حسنین کناظمزادۀ ایرانشنهر
(5821-5414ش) ،و سننید محمدرضننا مسنناوات (5812-5422ش) .آرای ایننن
اشخاص در باب خصوصیات دلمی و اخالقی قزوینی ،به دلت دوستیشان با او برای
کار ما مهم است و در دنبالۀ این مقاله به برخی از این آرا استناد خواهیم کنرد (همنو،
بیست مقالنه ،ص  .)45-53در ا ینن اینام مرحنوم قزویننی بنا چنند تنن از مشناهیر
مستشرقین آلمان بنای آشنایی میافگند .اهم اینهنا دبنارتانند از سباسنتیان بنک،5
1
ادوارد زاخاو ،4اسکار مان ،8برنهارد موریتز ،2اویگنن میتنو  ،1و منارتین هنارتمن
(بیست مقاله ،ج  ،5ص  .)48قزوینی تا پایان جن دالمگیر اوپ در برلن میماند و در
 54جمادیا خرۀ  2( 5883ژانویۀ  ،)5141سادت هفت و نیم صنب  ،از ایسنتگاه
اَنهالتر بانهوف 2برلن که نامش در یادداشتها به بلط چاپ شده است ،به سوی پاریس
پاریس حرکت کرده ،پس از یک مسنافرت چهنار روزه در  51جمنادی ا خنرۀ آن
1. Sebastian Beck (1878-1951).
2. Edward Sachau (1845-1930).
3. Oskar Mann (1867-1917).
4. Bernhard Moritz (1859-1939).
5. Eugen Mittwoch (1876-1942).
6. Martin Hartmann (1851-1918).
7. Anhalter Bahnhof.
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ساپ ( 3ژانویۀ  )5141وارد پاریس میشود (همان ،ج  ،5ص 41؛ همو ،یادداشتها،
ص 4151ن.)4158

ورود قزوینی به پاریس برای بار دوم آباز دوران چهارم زندگی او در اروپاسنت
که تا زمان بازگشتش به ایران بنه طنوپ منیانجامند .امنا ببیننیم قزویننی در بناب
مستشرقینی که با ایشان مراوده داشته است ،چه میگوید .دقت در این گفتهها از اینن
روی زم است که چون دالمه اخالقاً بسیار امین و حقشناس بود ،البته اگر در فنن
تصحی متن چیزی از دوستان و آشنایان فرنگی خود یادگرفته باشد ،اثری از آن در
سخنش پیدا خواهد شد.
قزوینی سه صفحه در باب مستشرقین بزرگ آلمانی که در حین اقامت در بنرلین
با آنها آشنا شده بوده مینویسد و دلم دو سه نفر آنان را میستاید و نیز از اینکنه در
طوپ اقامت خود در آلمان موفق به دیدار بنزرگتنرین مستشنرقین آن بنالد ،یعننی
تئودور نولدکه 5نشده بوده ،اظهار تأسف میکند ،اما در دین حاپ ،مطالب زینر را بنر
سبیل هشدار به هموطنانش اضافه میکند (تأکیدات همه جا از نگارنده است):
به مناسبت صحبت از مستشرقین این نکته را نیز کنه از تجربینات خنود بنه دسنت
آوردهام در ختام این مقاله بیمناسبت نمیدانم اشاره به آن بنمایم ،و آن اینن اسنت
که بر هموطنان دزیز من پوشیده نباشد که در اروپا در حوزۀ مستشنرقین منددی و
دالمنما و «شار تان» ددهشان به مراتب بیشنتر از مستشنرقین حقیقنی و دلمنای
واقعی است و اگرچه این مسأله از خصایص نوع بشر است ،در جمیع نقناط دنینا و
در هر فنی و دلمی و تخصیص به مستشرقین اروپا ندارد ،ولی به خصوصه در مادۀ
مستشرقین اروپا دامنۀ این وسعتِ بریبی دارد و دلت این فقره شاید این باشند کنه
به مضمون مثل معروف فرانسوی «در مملکت کوران آدم یک چشم پادشاه اسنت»
به واسطۀ بیاطالدی دموم مردم در اروپنا از اوضناع مشنر و از السننه و دلنوم
مشر  ،بالطبع وظیفۀ مستشرقی یک میدان وسیع مستعدی میشود بنرای متقلبنین و
«شار تان»ها که به محض اینکه یکی دو از السنۀ شرقیه را تا درجهای آموختند و
امتحانی از آن (که بالباً امتحانکنندگان از امتحاندهندگان بااطالعتر نیستند) دادنند
و به توسل به یکی از وسائل ،بِه سِمَتِ معلم السنۀ شرقیه نایل آمدند ،دیگر تدریس
1. Theodor Nöldeke (1836-1930).
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آن زبان و بالباً چندین زبان دیگر در آن واحد ،مثالً فارسنی و دربنی و ترکنی بنا
جمیع دلوم و فنونی که به آن زبانها مدون شدهاند و جمیع لهجات متکثنرۀ متنودنۀ
آنها ،همه محوپ به ایشان میشود و ایشان بدون خجالت و ترس از افتضاح (چنون
تمیزی در بین نیست) در دموم این السنه و دلوم و فنون اددای اطالع منیکننند و
درس میدهند و تألیفات مینمایند و صاحب آراء مخصوصۀ تازه میشوند و گاه نیز
بعضی از کتابهای بیچارۀ فارسی یا عربی و ترکی را گرفته ،آنها را مسخ کررده ،ممورو از

اغالط فاحشه به طبع میرسرانند ... .مقصود این است که هموطنان دزیز منن بالفناظ
باطمطرا «معلم السنۀ شرقیه» و دضو انجمن دلمی فالن یا آکنادمی بهمنان ،بنره
نشوند و هر ترهاتی را که از طرف اروپا به امضای هر مجهولی میآید چشنم بسنته
بدون آنکه آن را به محک ادتبار بزنند ،وحنی مننزَپ نداننند و در هرچینزی دقنل
خداداد را که معیار تمیز حق از از باطل فقط اوست ،توأم با دلم اکتسابی میزان قرار
داده ،همه چیز را با آن ترازو بسنجند تا راه را از چناه و خضنر را از بنوپ گمنراه
بازشناسند (همو ،بیست مقاله ،ج  ،5ص 42ن.)41

با توجه بدانچه از قزوینی نقل شد ،شیفتگان «روش اروپایی تحقینق» بایند متوجنه
باشند که دالمه اساساً نظر خوشی نسبت به مستشرقین ،مخصوصاً تصنحیحات آنهنا،
نداشت و بیشتر آنان را ،چنانکه خواهیم دید ،قابل ادتنا نمیدید تا چه رسد به قابنل
5
تقلید ،یا قابل اینکه چیزی درفن تصحی ازیشان فرا بگیرد.
آنچه قزوینی در شیوۀ کار محققین اروپایی ،و ننه الزامناً مستشنرقین آنهنا ،قابنل
توجه یافت ،دقت و نظم ترتیبی بود که بهتنرین ایشنان در بررسنی مطالنب رداینت
میکردند .دکتر دلیاکبر سیاسی بدین مطلب توجه داده و در خطابهای که در مجلنس
یادبود قزوینی ایراد کرد در باب نظم و ترتیب یادداشتبرداری قزوینی مینویسد:
این صفات و خصوصیات ،خاصه دو صفت اخیر نن روح دلمنی و بنه کنار بسنتن
طریقۀ دلمی نن محمد قزوینی را از بسیاری دلما و محققنین مشنر زمنین کنه در
 .5اخیراً در وبگاه مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی از انتشار کتابی با دننوان ایرانشناسنان و خاورشناسنان بنه
روایت دالمه محمد قزوینی مطلع شدم که به قلم دکتر دلی رفیعی جیردهی توسنط انتشنارات بلنور در اینران
منتشر شده است .بنده این کتاب را ندیدهام ،و بد نویسندۀ محترم موارد مهم دیگری از نظرینات دالمنه را از
بطن نامهها و یادداشتهای او در کتاب خود رکر کرده است .خوانندگان دالقهمند باید بدان منبع مراجعه فرمایند.
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کارشان بالباً مسامحه و اهماپ دیده میشود ممتاز میسازد و بیشنک آن مرحنوم
این صفات را در اروپا در ضمن سالیان دراز با تماس مستقیم و معاشرت و دوستی بنا
مستشرقین و دلما و محققین درجۀ اوپ تحصیل کرده بوده است (سیاسی .)21 :5841

مرحوم دباس اقباپ در مطلبی که اندکی پس از درگذشت استادش ،در مجلۀ یادگنار

نوشت ،میگوید« :آشنا شدن مرحوم قزوینی به اصوپ و روش کار اروپاییان نتیجنۀ حشنر و
نشر با مرحوم میرزا محمدحسین فروبی و مالزمین مجلس او بوده است» (اقباپ .)43 :5841

بسیار فر است میان آشنا شدن قزوینی با طرز کار فرنگیان ،با این اددای دیگنر
که او فن تصحی متن را از ایشان فراگرفت .منظور از طرز کار در این منورد داشنتن
انضباط و بیطرفی تحقیقی است نه آموختن قوادد تصحی  .این نکتۀ اخیر ،از آنچنه
تقیزاده در مجلس یادبود دالمه مطرح میکند بهخوبی نماینان اسنت .پنس از رکنر
فرانسوی آموختن قزویننی و تربینت او تحنت نظنارت دانشنمندانی چنون مرحنوم
شمسالعلما که تأثیری دمده در تحصیالت او داشته اسنت ،تقنیزاده منیافزایند کنه
قزوینی «از صفت حقارت فطری و به قوپ فرنگیها  Complex d’inférioritéدر مقابل
فرنگیها ـــ که هزار افسوس مرد وبایی بین بالب ایرانیان شده ـــ بالمره داری بنود
و ابداً به رلت در مقابل آنها تن در نمیداد و به سرافرازی و سربلندی کامنل زنندگی
میکرد و شاید به همین جهت مورد احترام همه خارجیان بود» (تقیزاده -21 :5841
 .)21سپس میافزاید:
مرحوم قزوینی و طریقۀ تدقیق و تحقیق انتقادی او در مشرق امرر ابترداعی نبرود،
بوکه در واقع طریقۀ متقدمین از عومای محقق و بادیانت بود مانند طبری و بیرونی
و زمخشری و جاحظ و غیرهم که در قرون اخیره متروک شده و آن مرحنوم آن را
با تکمیل بر وفق مقتضای دصر و اخذ طریقۀ انتقادی دلمنای محقنق مغنرب احینا
نمود .ارباب فضل البته از این طریقۀ قدما اطالع دارند (همان :ص.)31

جان کالم در همین است که فن تصحی و نحوۀ تحقیق صحی در ایران سابقۀ درازی
داشت که قزوینی مجدد و محیی آن شد.
حتی در سالهایی که قزوینی در اروپا به سر میبرد ،روح تحقیق انتقادی در ایران
نمرده بوده ،و فضالی مستعد ایراننی دلنیربنم محندودیتهای گونناگون و نداشنتن
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دسترسی به منابع بنی تحقیقاتی ،از این خصلت خالی نبودهاند .اینن قضنیه از ننصّ
نامهای که دالمه قزوینی در تاریع  42ری الحجه  ،5825مقارن بنا  2اوت  5148و
 51امرداد  ،5814یعنی دو ساپ پیش از اینکه دباس اقباپ به اروپا برود ،خطاب بنه
او نوشته معلوم است .بیشتر مندرجات این نامه دربارۀ انتقادات تند احمد کسروی از
ترجمۀ انگلیسی تاریع طبرستان ،به قلم مرحوم براون است .دالمنه قزویننی کنه بنه
براون دالقۀ مخصوصی داشنته ،ضنمن ابنراز تشنکر از اقبناپ بنرای ارسناپ جنزوۀ
کسروی ،5چنین مینویسد:
استعجاب من از مشاهدۀ این همه فضل و کماپ و تتبنع و تبحنر و طریقنۀ انتقنادی
متأخرین از دلمای اروپا که در شخص سرکار حس میکنم نهایت ندارد و همچنین
از مطالعۀ مرقومات رفیق فاضلتان آقای کسروی 4تعجب بر تعجب من افزود ... .در
این قرون اواخر که مستشرقین اروپا خدمات بسیار شایان به دلوم و آداب مشنر
زمین به ظهور رسانیدهاند و به واسطۀ ددم تقیند و تعبدشنان بنه بعضنی از قینود و
حدود مذهبی و بیره در طریقۀ انتقادی و مقایسۀ مظان مختلفه با یکدیگر و احداث
نور حقیقت به واسطۀ اصطکاک دادن آرای متناقضه با هم  ...ید بیضا نمودهانند ،در
ایران  ...کسی را بنده ندیده بودم و نشنیده بودم که با این طریقۀ انتقنادی méthode
 critiqueآشنایی داشته باشد .ولی الحمدهلل که در این سنوات اخیره جسنته جسنته
نمونههای بسیار مکمل از آن مشاهده میشود از قبیل آقای جمناپزاده (در روابنط
روس و ایران) و سرکار دالی و رفیق فاضلتان (قزوینی .)1-2 :5881

سپس وارد بحث در رسالۀ انتقادی کسروی از براون شده و مینویسد:
در خصوص رسالۀ خطی که رفیق فاضلتان آقای کسروی در انتقاد ترجمۀ پرفسنور
براون از تاریع ابن اسفندیار نمودهاند و از من  ...خواهش نمودهاید که آن رسناله را
برای پرفسور مزبور بفرستم درد میکنم که به واسطۀ شدت انتقناد فاضنل معنزی
الیه از پرفسور براون ،یعنی به واسطۀ کثرت ابالط و اوهام واضحۀ آن ترجمنه کنه
پرفسور براون در اوایل جوانی خود بد گویا نموده است و نیز بنه واسنطۀ شندت
لهجۀ دبارات فاضل منتقد  ...بنده رویم نمیشود کنه آن را بنرای پرفسنور منذکور
 .5ادتراضات کسروی به براون بعداً در مجلۀ نوبهار هم منتشر شد (کسروی .)43-48 :5814
 .4مرحوم یغمایی در حاشیۀ این نامه نوشتهاند که قزوینی در سراسر نامه کسروی را به اشتباه «کسرائی» نوشته است.
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بفرستم اگرچه ابلب بلکه جمیع انتقادات آقنای کسنروی برحنق و بجاسنت  ...بنا
وجود کماپ نجابت اخال او [یعنی براون] در خود قوه و جسارت این را نمنیبیننم
که ابالط فاحشۀ مضحکۀ او را با آن تعبیرات مذکوره در مقابل چشم او بگنذارم...
در هرصورت حقیقت امر گویا آن باشد که پرفسور براون 0مثل غالر مستشررقین
اروپا بسیاری از اغالط فاحش واضح را ممکن است مرتک شوند که خرود اهرل
زبان ،به خصوص که عالم و فاضل هم باشد ،به هیچوجه منالوجوه ممکرن نیسرت
نظیر آن اغالط را مرتک شود  ...پس صاف و ساده باید فرد کرد  ...که پرفسور
براون یکی به واسطۀ خارجی و اجنبی بودن و دیگری به واسطۀ اینکه این ترجمنه
را گویا بیست سی ساپ پیش که اطالدات و تتبعاتش خیلی کمتر بوده است کرده ...
خودش وحده شریک له ،این ابالط مضحکه را مرتکب گردیده است به خصوص
که پرفسور براون اگر برای دفع دین الکماپ دیبی در او بخواهیم بجوییم ،یکی بند
این است که بسیار سریع العمل است و آن دقت و کنندروی بطنل دمنل کنه بنرای
تصحی و تنقی این نوع کتب تاریخیۀ ادبیۀ فارسی زم است در شخص او فقندان
دارد و مکرر سر این فقره با هم مباحثه کردهایم .دقیدۀ او این است که نسع نادره یا
وحیده را باید متناً یا ترجمةً به سردت هرچه تمامتر چاپ کرد و در جلنوی انظنار
فضال نسع متعددۀ از آن گذارد تا خود ایشان بعدها هرکس نسخۀ خود را به دقت و
به طبق میل خود تصحی کند .مثل اینکه یک نسخۀ مغلوطی را دیناً دکس برداشته
تکثیر نسع آن را بنمایند و به عبارة اخری میگوید وجود ناقص به از دندم کامنل
است .بنده دقیدهام این است که در خصوص کتب ادبی ددم کامل به از وجود ناقص
است چه مادامی که نسخۀ نادره یا وحیده در گوشنۀ یکنی از کتابخاننههنا هسنت
همیشه امید این هست که یکی از فضالی ماهر اقدام به طبع و تصحی آن  ...بنماید
ولی اگر یک مرتبه طبع ناقص شد  ...دیگر کسی اقدام به طبع انتقنادی آن نخواهند
کرد و آن طبع ناقص بادث ابراء به جهل و تضلیل قراء است و هردو دقیده خنالی
از محاسن و خالی از معایب نیست و این استد ت نکات بعدالوقوع است و ا ما
 .5در این موضع و یک موضع دیگر پیش از این براون را «برون» نوشته .گویا قلمش میان دو رسنمالخنط
شایع نام آن دانشمند انگلیسی نوسان داشته است .شاید هم اشتباه از حروفچین مجلۀ یغمنا باشند ،بندون
مراجعه به اصل دستخط ایشان در این باب نمیتوان قضاوت کرد.

 /06آینۀ میراث :ضمیمۀ 33

مجبور و مجبولیم به اقدامات خود ،هرکسی بر طینت خود میتَنَد؛ رگ رگست اینن
آب شیرین وآب شور (قزوینی  :5881ص .)1-1

او َ باید توجه داشت که قزوینی این مطالب را در باب ادوارد براون نوشته که بنه او
بسیار دالقهمند بوده و حتماً نسبت به بسیاری از سهلانگاریهای آن دانشمند فقید ،به
خاطر دالقۀ زیادی که به او داشته ،بمض دین میفرموده است .ثانیاً هفت ساپ بعند
از نوشتن این نامه هنوز بر همین دقیده بوده است؛ زیرا در نامنهای منور  41آبنان
( 5811مقارن با  43جمادیالثانی  5821و  41نوامبر  )5181که خطاب بنه یحینی
خان قراگوزلو نوشته است ،دوباره تأکید میکند که «مستشنرقین در خصنوص امنور
راجع به دلوم و فنون شر فو العاده سریع الحکماند» (نصیری .)12 :5838
مطلب دیگری که در رابطه با فعالیتهای مرحوم قزویننی و تحقیقنات اروپنایی او
مورد توجه کافی قرار نگرفته ،قضیۀ دستیاب بودن کتب و مقا ت دلمی منورد نیناز
محققین در اروپای آن زمان است .یعنی بر دکس ایران آن زمان که به سبب نامرتب
بودن مخازن کتب و کوچک بودن کتابخانهها ،مواد مورد نیاز برای تحقیق به آسنانی
فراچن نمیآمده است ،در اروپا با وجنود کتابخاننههنای بننی و مرتنب و مننظم،
دسترسی به منابع تحقیقی بسیار آسان بوده اسنت .مرحنوم پنورداود کنه قزویننی را
نخستین بار در ساپ  5155در پاریس دیده بوده ،خود این دشنواری ینافتن متنون و
منابع تحقیقاتی را درایران آن دوران تجربه کرده بوده است و در باب قزوینی مینویسد:
کم روی میدهد که در کسی همۀ پیشآمدهای زندگی سازگار افتد و به سود گراید.
محمد قزوینی از پدری درسخوانده و کتنابدینده بنود .در همنین تهنران ماینهای
برگرفت و اتفا خوش دیگر او را بنه لنندن و پناریس و بنرلین کشنانید .پنس از
گذراندن سی و شش ساپ در اروپا ،در مهرماه  5853به تهران برگشت .وی از برای
مطالعۀ خود در تنگنا نبود ،با دانستن زبانهای بزرگ مغربی هزارها کتناب سنودمند
در اختیار داشت .نه مثل کسی که به ناچار بایستی به چند کتاب فارسی یا دربنی و
یا ترکی و اردو بسازد .چنانکه میدانیم در ایننگوننه زبانهنای شنرقی مطالعنۀ منا
محدود است و بسا هم موضودی را در نوشتههای هیییک از این زبانها نمنیینابیم
(پورداود .)841 :5828
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این نکته تلویحاً در شرح حالی که مرحوم معین از دالمه نوشته است و منتن آن بنه
نظر ایشان رسیده و مورد تأیید ایشان بوده است نیز مشهود است .به گنزارش معنین،
بعد از آمدن قزوینی به لندن و «پس از مشاهدۀ دظمت کتابخانۀ آن شهر و تأمنل در
آن همه نفایس کتب کمیاب از دربی و فارسنی و بینره ،شنو مطالعنۀ آنهنا چننان
برایشان بلبه کرد که بیاختیار خیاپ اهل و خانواده و وطن را موقتاً از یاد بردنند .در
حدود دو ساپ در شهر لندن به سر بردند» (معین  .)81 :5841شیفتگی قزوینی نسنبت
به سهلالوصوپ بودن منابع در کتابخانههای مرتب اروپایی بسیار بیشتر از ادجناب او
نسبت به شیوۀ تحقیق فرنگیها بوده است.
حقیقت امر این است که هرچه قزوینی بیشتر در اروپا میماند و بیشتر با کارهای
مستشرقین آشنا میگردد ،نظرش نسبت به کار بیشتر آنها منفیتر میشود و سوء ظن
خود را نسبت به تحقیقات اینان در نامههایی که به دوستان ننزدیکش نوشنته اسنت،
بیشتر اظهار میکند .مثالً در نامهای (مور  44ربیعا وپ  ،5881مقارن با  55مارس
 )5154خطاب به تقیزاده مینویسد:
هرچند اروپاییان در تعمق و تدقیق و تحقیق در کلیۀ امور بهخصوص امور تاریخیه
که محل شاهد ماست حایز درجۀ دلیا و دارای قصبالسبقاند ولی در این موضنوع
مبالغه و ابرا نباید نمود و اقواپ ایشان را تالی وحی منزپ نباید شمرد و بنه قنوپ
یک نفر از ایشان از معاصرین ،اقواپ جمعی کثیر از قدمای اسالم را نباید باطنل ینا
متزلزپ دانست که هیی وسیله به دست نیست جز رجوع به متون همان مصنفین قدما
و معاصرین حالیه خواه شرقی باشند یا بربی ،فرنگی یا مسلمان هیی مأخذی دیگر
به دست ندارند و در انتفاع از این مأخذ و استسقا از این سرچشمۀ ایرانی و درب و
ترک و فرنگی و بیرهم همه شریک و همه در درد هم هستند و فرنگری در ایرن
موضوع به خصوص هیچ ارجحیتی و هیچ مزیتی و تقدمی بر غیر فرنگری نردارد و
نمیتواند داشته باشد (افشار .)411 :5813

سپستر در همین نامه از لئون کاهون 5،رحّاله و نویسندۀ فرانسنوی کنه آثنارش بنر
تکامل ناسیونالیزم ترکی تأثیر دمیقی نهاد ،انتقاد میکنند و منینویسند تناریخی کنه
کاهون نوشته نزد دلما و متخصصین هیی سندیت ندارد (همان )413 :و کتابش «اشبه
1. Léon Cahun (1841-1900).
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است به رمان تا به تاریع» (همان .)811 :در نامۀ دیگنری کنه شناید مینان سنالهای
 5188و  5181به تقیزاده نوشته است ،از «طرز جدید و انتقادی» تألیف کنه در آن
نویسنده «به رکر آراء شخصی و اجتهادات و استنباطات فردی خود» منیپنردازد
انتقاد میکنة   می گوید که او روش طبری و ابن ا ثیر را که فقط نقل وقنایع اسنت
بدون اظهار نظر« ،صد درجه  ...بر این طرز بارد متکلّف متعسّف اخینر» تنرجی
میدهد (افشار .)312 :5811
آنچه قزوینی از اروپا به ایران آورد ،یا ،به تعبیر بهتر ،آن را در ایران مجدداً احینا
کرد ،این بود که محققان ایرانی را با روشی که اسالفشان داشتهانند ،آشنتی داد ،و بنه
قوپ سعید نفیسی «مهمترین کار ادبی او آموختن روش انتقادی و تحقیقنی جدیند در
زبان و ادبیات فارسی به نسل معاصر» بود (نفیسنی  .)121 :5811اما نبایند فرامنوش
کرد که آموختن روش انتقادی در تحقیقات ادبی البته با فن تصحی بسیار فنر دارد
و به استناد اینکه قزوینی نحوۀ تحقیق را در ایران متحوپ کرد ،نمیتوان اددنا داشنت
که او فن تصحی را از فرنگیها یاد گرفته و بنه ایرانینان آموختنه بنود؛ زینرا چننین
اددایی از مقولۀ آسمان و ریسمان به هم بافتن اسنت .فنیالواقنع اگنر بنه تاریخچنۀ
تصحیحات مهمی که از متون کالسیک فارسی (و نه دربی یا ترکنی) تحنت حماینت
امنای اوقاف گیب صورت گرفت نظری بیفگنیم ،میبینیم کنه اینن تصنحیحها تقریبناً
بالفاصله پس از ورود قزوینی به اروپا و آشنایی او با این اوقاف فزونی میگینرد ،و
با بازگشت قزوینی از فرن به ایران تقریبناً متوقنف منیشنود .بنه دبنارت دیگنر،
ادتباری که تصحی متون فارسی اوقاف گیب دارد ،بیشتر مرهنون وجنود قزویننی و
دقت نظر و دلم اوست نه وجود شرقشناسان اروپایی یا روش تصحی آنان.
اگر قزوینی با توجه به وجود منابع بسیار بنی کتابخانههای اروپا و با توجنه بنه
تحقیقات دلمای اروپایی ،آن هم نه صنرفاً در حنوزۀ شرقشناسنی ،از شنیوۀ بربنی
تحقیق متأثر گردید ،در دین حاپ نبوغ و وسعت اطالدات و دقنت رهنن او بنر کنل
رشتۀ خاورشناسی اروپایی نیز تأثیری دمیق بر جا نهاد .بنه تصنری مرحنوم بننی،
وقتی دالمه قزوینی به اروپنا رفنت« ،در لنندن مرحنوم ادوارد بنراون و چنند نفنر
مستشر فاضل دیگر پی به اهمیت مقام دلمی او برده به استفاده از او پرداختند» (به
نقل از :بنی  .)311 :5811جای دیگر میگوید هنگامی که در ساپ 5142م (مقارن با
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 5824و 5814ش) به پاریس رفته بوده ،از آنجا سفری به برلن و هالند و بلژینک
و انگلستان میکند و بسیاری از مستشرقین را میبیند و در لندن و کمبریج بنا بنراون
مالقات میکند ،متوجه میشود که «ابهت دلمی قزوینی در بین اهل دلم به درجنهای
است که مزیدی بر آن متصور نیست» (همان .)311 :جای دیگر مینویسد:
در ساپ  5143میالدی که در اروپا بودم ،در آن ساپ کنگرۀ بینالمللنی مستشنرقین
در لندن منعقد میشد و مرحوم قزوینی به نمایندگی ایران در آن کنفنرانس شنرکت
جست و یک هفته به لندن رفت .چندی بعد یکی از مستشنرقین دنالیمقنام را کنه
نمایندگی یکی از دوپ دیگر را در آن کنگره داشت در پناریس مالقنات کنردم .در
طی صحبت از جریان کنگره از مرحوم قزوینی صحبت کرد و گفت انسان به جاللت
قدر این مرد بزرگ در مجامع بینالمللی ببطه میبرد؛ زیرا استشهاد از قزوینی قاطع
هر مباحثهای است و «قاپ قزوینی» در مباحث مخصوص به قزوینی در حکم «قاپ
ارسطو» است در مباحث فلسفی در قرون وسطی (بنی .)82 :5881

دکتر بنی مینویسد در ساپ  5141که او در پاریس بوده ،مجالس دلمی دمنومی
روزهای دوشنبه در منزپ دالمنه برقنرار منیشنده و « در اینن مجنالس فضنالی
مستشرقین که مسیو مینورسکی از اشخاص ثابت آن جلسه بود هر دوشنبه حاضر
بود و بعضی ایرانیان یا اشخاصی که دبوراً به پاریس آمده بودند ،میآمدند» (بنی
.)311 :5811
پورداود که در همان اوقات در اروپا بوده و با قزوینی بسیار معاشرت و دوسنتی
داشته است ،در پوراندختنامه مینویسد:
به یاد دارم مستشر دانشمند مشهور آلمنانی پرفسنور منارکوارت در سناپ 5151
کابذی به ادارۀ روزنامۀ کاوه منطبعۀ برلن خطاب نمود بدون آنکه بداند آقنا مینرزا
محمدخان آن وقت در برلن اسنت نوشنت« :ایراننی کنه بناز ممکنن اسنت از آن
دانشمندی مثل میرزا محمد خان قزوینی به وجنود آیند نخواهند منرد» (پنورداود
 51 :5143مقدمۀ فارسی).

در منزپ قزوینی در پاریس جلساتی منعقد میشده که مستشرقین اروپایی هنم بنرای
کسب دلم در آنها شرکت میکردهاند .زرینکوب مینویسد:
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محققان اروپایی امثاپ لویی ماسینیون ،هانری ماسنه ،کلمنان هنوارت ،و و دیمینر
مینورسکی که برای چاپ اوپ دایرةالمعارف اسالم طبع لندن و احیاناً برای مجنالت
معتبر شرقشناسی متعهد تحریر مقالهای بودند به خانۀ او میرفتند و در هر زمیننه از
جانب او به مآخذ مورد نیاز هدایت میشدند .از اینن جملنه گوینا فقنط و دیمینر
مینورسکی برخالف رسم معموپ بربیها آنچه را به هدایت و ارشاد وی مدیون بنود
ادالم و اظهار کرد ،دیگران به رسم معموپ اروپاییها در اینن زمیننه اقندام مناسنبی
انجام ندادند (زرینکوب .)54-55 :5823

صحت این مطلب از طریق شهادت مینورسکی که خنودش در آن جلسنات حضنور
داشته است تأیید میشود .مینورسنکی منینویسند کنه او مرتنب بنرای اسنتفاده از
راهنماییهای دالمه به منزپ ایشان میرفته و اضافه میکند کنه هرگناه دالمنه در آن
اوقات ازو سلالی میکرد «من مثل مجرمی که در برابر قاضی سختگیر ایستاده باشند
بر خود میلرزیدم» و میافزاید که آن دوران برای او مانند «دورۀ دانشگاه دومی بنود
 ...که آنجا زیر نظر یکی از دلمنایی کنه در کتنب کلفنت طبقنات بنه اسنامی آنهنا
برمیخوریم به کسب معلومات میپرداختم ... .بردباری و مهربانی مرحوم قزویننی را

پایانی نبود و ددۀ زیادی اروپایی و هندی و ترک به او مراجعه میکردند و نظر او را
در مباحث دلمی میخواستند .خود بنده صدها نامنه و کنارت ازو دارم کنه در آنهنا
مشکالت مرا توضی داده است ».او حتی وقتی که به سمت پرفسوری دانشگاه دلوم
شرقی لندن منتصب میشود ،در تعطیالت به پاریس میرفته «و به محنض ورود ،بنا
اشتیا تمام ،یکسر به کوچۀ گازان و بنه دیندار دوسنت محتنرم» منیشنتافته «تنا
جردهای چند از آب حیات دلم قزوینی» بنوشند .مطلنب دیگنری کنه مینورسنکی

دربارۀ قزوینی رکر میکند و کمتر بدان اشاره شنده اینن اسنت کنه انجمنن سنلطنتی
آسیایی بریتانیا 5که به اهمیت مقام دلمی قزوینی پی بنرده بنوده ،او را بنه دضنویت
افتخاری ،که بسیار بهندرت به کسی ــ مخصوصاً اگر از نفوس جهان سومی باشند ـــ
داده میشده ،برمیگزیند (مینورسکی .)44-41 :5888
و اما یکی از شخصیتهای بزرگ دلمی که سخنش در باب قزویننی بنه نادرسنتی
فهمیده شده و به صورتی بیر مستقیم مسئوپ برخی توهماتی است که دربارۀ قزوینی
1. The Royal Asiatic Society of Great Britain.
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و کسب دلم او از فرنگیها در ارهان موجودند ،مرحوم مجتبی مینوی است .مینوی که
از فضالی متعلق به طبقۀ بعد از قزوینی است ،به دللی که ورود در آنها از بحنث منا
خارج است ،هم به استفادۀ قزوینی از شرقشناسان و هم به اسنتفادۀ آنهنا ازو اشناره
میکن و مینویسد که قزوینی

به مجردی که به اروپا رسید بنا را بر مراودۀ با دلما و دانشمندان و محققین اروپایی
که در خط شر شناسی کار میکردند گذاشت و از محضر آنان استفاده و استفاضنه
کرد .آنان نیز قدر مقام فضل و اطالع و دقت و قوۀ تتبع و تحقیق مرحوم قزوینی را
از همان ابتدا شناختند و از اقامت او در اروپا استفاده کرده او را به تصحی متن
کتب فارسی واداشنتند (میننوی 214-215 :5813؛ تجدیند چناپ در :مسنائل
پاریسیه ،ج  ،5ص هجده).

در این مورد توضیحی ضروری است .از محققین اروپایی که به قوپ مینوی ،قزویننی
از محضرشان سود برد ،دو نفر را خودِ دالمه رکر میکند .یکی از ایشان آنتوان میّنه،
زبانشناس بزرگ فرانسوی و از اهنم متخصصنین در السننۀ هنندواروپایی اسنت ،و
دیگری که به کار ما بیشتر مربوط میشود ،هارتوی درنبنورگ ،دربنیدان معنروف
است که گفتیم قزوینی در کالسی که او در باب خط حمیَری در یمن و کتیبههای این
خط در موزۀ لوور برقرار کرده بود ،شرکت میکرد .البته در اینکه قزوینی بنه هنگنام
اقامت در اروپا مدتی در مجلس درس این دو تن حاضر میشده است حرفی نیسنت
(معین )24 :5841؛ اما باید توجه داشت که حضور در مجلس درس درنبنورگ بنرای
این بوده که او در خصوص خط حمیری در موزۀ لنوور درس منیگفتنه و تخصنص
آنتوان میّه هم زبانشناسی تطبیقی هندواروپایی بوده است .رفتن قزویننی بنه مجلنس
درس این دو دالِم به این دلت بوده است که در زمان تحصیل قزوینی نه زبانشناسنی
تطبیقی هندواروپایی در ایران وجود داشنته اسنت و ننه تحقینق در خنط حمینری.
بنابراین آن مرحوم برای فراگیری مطالبی که جنزو دلنوم معمنوپ اسنالمی نبنوده و
ایشان آن را در ایران فرا نگرفتنه بنوده ،در مجلنس درس اینن دانشنمندان حاضنر
میشده است .البته یکی از این دو تن ،یعنی زبانشناس دظیمالشأن فرانسنوی آنتنوان

میّه ،از ادظم دلمای این فن در قرن بیستم به شمار میرفته و این فرد کنه قزویننی
از کالس او برخی دقایق تکنیک تحقیق زبانشناسی و شیوههای پژوهش فقهاللغنوی
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را فراگرفته باشد ،فرد نامعقولی نیست .اما آنتوان میّه کجا و هارتوین درنبنورگ
کجا؟ این تصور که دالمه قزوینی از رفتن به مجلس درس درنبورگ چیزی در مورد
شیوه و فن تحقیق فراگرفته باشد ،یا به قوپ مینوی از محضر او «استفاده و استفاضه»
کرده باشد ،اددایی است بسیار لغو و بیاساس و به قوپ مرحنوم قزویننی از سنخنان
یضحک الثکلی به شمار میرود.
دالمه قزوینی نسبت به درنبورگ نظر مثبتی نداشت چننانکنه او را بنهکنرات
وضّاع و جعّاپ میخواند ،و «ابوهریره» لقب منیدهند ،و در بناب تصنحی او از
کتاب الفخری 5مینویسد:
هرچه طابع دوم الفخری ،درنبورغ در دیباچۀ فرانسوی در خصوص تاریع تولند او
[یعنی این الطِقطَقی] و تاریع قتل پدر [مظنون] او تاجالدین مذکور و سایر جزئینات
و تفصیالت گفته ،بهکلی و بهکلی بیاصل و یا از اخترادات و اکاریب و موضنودات
اوست که مثل ابوهریره صریحاً واضحاً و در کماپ وقاحت جعنل اخبنار و مطنالبی
میکند که ما انزپ اهلل بها من سلطان اصالً و ابداً و از اصل و بن دروغ اسنت :ینا از

شدت جهل و ددم انس او به کتب تواریع آن دهد و مخصوصاً تواریع دورۀ مغنوپ
خلط و اشتباه و بلط اندر بلط نموده است ،یا آنکه هردو فقنره اسنت ،یعننی هنم
متقلب و شار تان و وضّاع و جعّاپ و کذّاب اسنت و هنم جاهنل و ننادان و بینر
مأنوس به تواریع اسالمیه است (چنانکه این قبیل اشخاص مابین مستشرقین بسیار
پیدا میشوند) و ا حتماپ ا خیر اظهر الوجوه ،و چون طبع اوپ یعنی طبع اهلورد را
فعالً دسترسی بدان ندارم نمیدانم تا کجای این مطالب و «معلومنات» تناریخی کنه
درنبورغ کذاب متقلب در مقدمه طبع خود نقل کرده است منأخور از طنابع آلمنانی
یعنی اهلورد است و تا کجای آن از خود آن متقلب است ،ولنی از وجننات بینان و
وضع تقدیر و طرز دبارات او احتماپ بسیار بسیار قنوی منیدهنم کنه ابلنب اینن
معلومات اگر همه نباشد از اخترادات و موضودات خود آن متقلب وضّناع جعّناپ
ابوهریرۀ ثانی است (قزوینی ،یادداشتها ،ج  ،3ص .)4543-4542

حقیقت امر این است که ،با استثناهای معدودی ،قزوینی نسبت به ارزش دلمی کارها
و سخنان شرقشناسان اروپایی بسیار بدبین بود و این مطلب را بارها در نامنههنایش
 .5نک .Derenbourg 1895 :طبع قدیمتر این کتاب تصحی ویلهلم آلوارد است .نک.Ahlwardt 1860 :
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خطاب به دیگر ایرانیان و در یادداشتها و حواشیای که بر کتنب و مقنا ت بربینان
نوشته است متذکر شده ،چنانکه در حواشی مجلد دوم تاریع جهانگشا آرای تعدادی
از مستشرقین را در باب تلفظ صحی نام سلطان جنالپالندین خوارزمشناه بنه نقند
کشیده و ایشان را به بیمبا تی متهم ساخته است (جوینی ،تاریع جهانگشنا ،ج  ،4ص
 .)414-415در مقدمۀ جلد سوم همنین کتناب از اینکنه نیکنو ی بنرزین ،مصنح
جامعالتواریع رشیدی ،مطالب بسیاری را از متن کتاب حذف کرده شکایت منیکنند

(همان ،ج  ،8ص کنج) .جای دیگر ،در نامهای به تاریع 5145م (5411ش) خطاب به
تقیزاده به شدت به کیفیت کار مستشر فرانسوی شفر منیتنازد و سنفرنامۀ ناصنر
خسرو را که او طبع کرده بوده ،مانند دیگر مطبوداتش ،مشحون از ابنالط واضن و
فاض میخواند که مصدا «بیر کلمه و اوچ بلط» است و مینویسد کارهنای شنفر
به مسامحه و مساهله و قلت توثق ضربالمثل است و اضافه میکند که بسنیار فنر
است میان مطبودات او با آنچه از زیر دست دخوینه و دزی و نولدکنه و هوتسنما و
براون و امثالهم بیرون آمده (افشار  .)14-15 :5815در مقدمۀ مرزباننامه نیز اشتباه او
را در مورد انتساب آن کتاب به پسر رستمبن سرخاببن قارن باوندی رکر و تصحی
میکند (وراوینی ،مرزباننامه ،ص هنن) .نه تنها آثار شفر ،بلکه دینوان مننوچهری طبنع
کازیمرسکی را نیز مملو از ابالط میداند (نامهها ،ص  )14و در باب کتبی کنه لنوئی
ماسینیون (5114-5338م) دربارۀ حالج نوشته میگوید که این کتابها پر از بلطهای
فاحش تاریخی و لغوی و جز آن است و به تقیزاده سفارش منیکنند کنه کتابهنای
ماسینیون را نخرد چون چیزی جز مطالب پوچ و بیمعنی و اجتهادات بنیاسناس «و
احتما ت نیش بولی و فرضیات وهمی و خیا ت چرسی و هواجس بنگنی» در آن
دیده نمیشود (همان ،ص  .)518سپس اضافه میکند که ماسینیون جوانی بسیار طالب
شهرت است و از حیث جهل و تهیدستی و اظهار فضل و اددا بسیار بنه شرقشنناس
دیگر فرانسوی ،ادگار بلوشه ،شباهت دارد و بلکه دست او را از پشنت بسنته اسنت
(همان ،ص  .)14قزوینی بر این دقیده است که چون در مغربزمین کسانی که زبانهنا
و تاریع و تمدن مشر را بدانند بسنیار معدودنند ،اشنخاص بنیماینهای کنه انندک
اطالدی در این باب دارند اددای جامعیت میکنند و کسی هم نیست که می ایشان را
بگیرد ،و اگر یک صفحه از آثار اینگونه شرقشناسان بدون تصرف ،ترجمنه و چناپ
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شود و در دسترس مسلمانان ،آن هم نه دلمای مسلمان ،بلکه مسلمانان معمولی قرار
گیرد «تا ابدا باد و یوم التناد دقیدۀ آنها از فرنگیها و به خصوص از مستشرقین آنهنا
سلب میشود» (همان ،ص .)511
5
در باب مطالبی که مستشر معروف آلمانی ،زوسهایم در مقدمه کتناب العراضةة
فیالحکایةالسلجوقیة که اختصاری از راحةالص ر راوندی است ،آورده ،مینویسد:
جمیع آن چیزهایی که طابع آلمانی در خصوص شرح احواپ مللف و سایر جزئیات
تولد او و وفات او و اینکه او وزیر ابوسنعید بهادرخنان بنوده اسنت  ...در مقدمنۀ
مبسوط مفصل خود به ترکی بر آن افزوده و از طوفان نوح شروع مطلب کرده است
تا به دورۀ مغوپ و ترجمۀ احنواپ مللنف رسنیده بنا شنا و بنرگ و آب و تناب
ما کالم ،جمیع این «معلومات»  ...را باید با نهایت درجۀ احتیناط تلقنی نمنود... .
جمیع این مطالب با شا و برگ  ...همه از استنباطات و اجتهادات مندندی خنود
طابع و از وساوس و هواجس و مختردات قوۀ متخیلۀ اوست به رسرم بسریاری از
مستشرقین که همیشه میخواهند چیز تازهای کشف کنند و مطو نگفتنی بگوید و
اگر نصّی و نقوی در آن برا نباشرد اهمیتری نردارد بقیره را از خزانرۀ هرواج و
تصوّرات  ...خود اقتباس نموده به جای حقایق تاریخی میگذارند از قبیرل مرحروم
درنبورغ فرانسوی در مقدمۀ الفخری و همین زوسهایم مانحن فیه بسیاری دیگر از
مستشرقین اروپایی که اینجا موقع تعداد ایشان نیست ... .و مطلقاً و اصالً و بوجنه
من الوجوه ادتمادی ولو به قدر باپ بعوضهای به سخنان زوسهایم نباید نمنود اسنت
(قزوینی ،یادداشتها ،ج  ،3ص [ ،4542-4548تأکید از من است]).

در باب ویکتور شوون بلژیکی (5158-5322م) و کتاب معروفش معرفةالکتب درب یا
راجع به درب 4که در دوازده مجلند مینان سنالهای  5351تنا 5331م در لیِنژ ،از بنالد
مینویسد:
بلژیک ،چاپ شد و هنوز در دلم فولکلور از کتب مرجع به شمار میرود ،

کتاب بسیار قلیل الجدوای خشک کمفایده است :یکی به دلت آنکه تمنام نیسنت و
دلی هذا جدولی مرتب به حروف تهجّی نه راجع به اسنامی کتنب و ننه راجنع بنه
مللفین ندارد  ...دیگر آنکه مللف آن خواسته اسنت استقصنای کامنل بلین در هنر
1. Karl Süssheim (1878-1947).
2. Bibliographie des ouvrages arabes ou relative aux arabes.
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موضودی نماید ،لهذا چیزهای بنه کلنی مختلفةةالحقای  یکنی از اقصنای بنرب و
دیگری از اقصای شر  ،تألیف دربی ق [متن :قجّ که اشتباه چاپی است] از بصره یا
کوفه با یک کشیش احمق جاهل از اقصای سوئد یا نروژ را با هم جمع کنرده و بنه
قوپ سنایی در و خرمهره در یکی رشته جمع کرد آنگهی پریشان کرد ،به این جهت
کتاب او فو العاده زننده و مشمئزکننده و کسالتانگیز و با تر از همه بسیار بسنیار
کم فایده شده است ... .و دیگر آنکه مللف آن مطلقاً و اصنالً و بنه هنییوجنه منن
الوجوه از خودش تصرفی یا ابدادی یا ابتکاری یا اخترادی نداشنته اسنت ... .اینن
است که انسان فوراً خسته میشود (همان ،ج  ،3ص .)4521-4581

حتی مستشرقین درجۀ اوپ اورپایی هم از تی انتقاد او در امان نیستند .منثالً پنس از
رکر یک اشتباه فاض از مستشر بزرگ فرانسوی ،دزی ،او را بیچناره و بنیاطنالع
میخواند (نامهها ،ص  .)511تحقیقات هانری ماسه را سطحی دانسته مینویسد کنه او
رابع صاحب مجمعالفصحا و دولتشاه و همر پورگشنتاپ 5اطریشنی اسنت و در ینک
موضع از او با القاب «شار تان مددی جاهل» یاد میکند (همان ،ص  .)524مستشر
روسی ،برتلس ،را «فو العاده و هرچنه بنیش از آن تصنور شنود بناز بیشنتر از آن
بیسواد» میداند و مینویسد مقا ت او در خصوص ادبیات ایران مشحون از ابنالط

یضحک الثکلی است (همان ،ص  .)441جای دیگر آرای بیشنتر ایشنان را دجینب و
رجم بالغیب و حدسیات و فرضیات بعید تلقی میکنند (همنان ،ص  .)554مستشنر
معروف انگلیسی ،گای لسترنج 4را در مطالبی که در مجلۀ ایرانشهر در باب آرری ینا
زبان باستان آرربایگان نوشته است مورد انتقاد قرار میدهند و منینویسند کنه «بنه
واسطۀ قلت انس به اوضاع تاریخی آن ادصار و نیز بالشک به واسطۀ فریب خوردن
از ظاهر اصطالح (ترکی آرری)» خیاپ میکند که زبان قدیم آرربایجنان ترکنی بنوده
است (قزوینی  .)132 :5811قزوینی در مورد مقایسۀ کارهنای مستشنرقین بنا آنچنه
دلمای دقیق و محقق مسلمان چاپ میکردهاند ،بسیار صری اظهار نظنر منیکنند و
مینویسد کتابهایی که در بو به اهتمام دلمای مصری چاپ شده است ،بنه دلنت

اینکه دلمای مسلمین در زبان خودشنان تعمنق و تخصنص دارنند از شناهکارهای
1. Joseph von Hammer Purgstall (1774-1856).
2. Guy Le Strange (1854-1933).
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صحت و ضبط و اتقان دمل محسوب میشود و اضافه میکنند کنه هنیی مستشنر
اروپایی هرچند که فاضل و دالم باشد نمیتواند از دهدۀ چنین کارهنای خطینری در
تصحی متن برآید؛ زیرا بر زبان به اندازۀ کافی مسلط نیست و به همین خناطر مرتن
کتابهای عربی و فارسی و ترکی که در اروپا چاپ شدهاند ،مغوروط ،مطابقرت آنهرا
با قواعد صرف و نحو نابسامان ،و اشعار منقول در آنها سر و دست شکسته و غوط
و ناموزون است (همو ،بیست مقاله ،ج  ،4ص .)845-841
بیشتر محققینی که دانش ایشان توجه و تحسین قزوینی را برانگیخت از محققنین
مسلمانانی بودند که به مناسبتی در اروپا زندگی میکردند یا از آنجا منیگذشنتند .در
نامههایی که خطاب به تقیزاده نوشته است مکرر از فاضل پاکستانی اقبناپ (مصنح
راحةالص ر راوندی) تعریف میکند (نامهها ،ص  )28 ،81-82و فضل بسنیار محمند
فلاد کوپرولو ،دالم ترک ،را میسنتاید (همنان ،ص  )11و احمند زکنی ولیندی را از
دجایب و نوادر روزگار میخواند (همان ،ص  ،522نیز :همنو ،یادداشنتها ،ص .)4181
در باب دیوان ناصرخسرو به تصحی سید نصراهلل اخوی (تقوی) منینویسند کنه بنه
سبب دلم و دقت نظر مصح بد تا آن اندازه که مقدور بننی بشنر اسنت صنحی و
بیبلط خواهد بود و اضافه میکند که در وهلۀ اوپ هیی بلطنی در آن ندینده اسنت

(همان ،ص  .)538مصح کتاب ا دب الصغیر ابن المقفّع ،یعنی امیر شنکیب ارسنالن،
از امرای جبل لبنان را در دلم بر ادب و انساب درب صاحب تبحر کامنل منیدانند
(همان ،ص  .)4121فی الواقع به جز آثار کسانی مانند کازانوا ،مهنل ،نولدکنه ،دنیسنن
راس ،و الیس ،کتابدار موزۀ بریتانیا (نامهها ،ص 411 ،415 ،512؛ قزویننی ،یادداشنتها،
ص  )4533و چند نفر معدود دیگر ،قزوینی کارهای بقیۀ خاورشناسان را کار دلمنی
به حساب نمیآورد.
با توجه به قضاوت او در باب این فرقه ،و با دنایت بدانچه که از خالپ نوشتههنا
و اظهارات خود آن مرحوم در دسنت اسنت ،چطنور ممکنن اسنت کنه اینن دنالم
جلیلالقدر را با وجدان راحت چون شاگردی دانسنت کنه از محضنر اینن اشنخاص

بیمایه و اکثراً جاهل استفادۀ دلمی میکرده است؟ با اینکه قزوینی تصحیحات برخی

از مستشرقین متخصص در زبان و ادب دربی را تحسین میکنرد ،بنرای تصنحیحات
فرنگیان از متون فارسی ارزشی قائل نبود ،تا چه رسد به اینکه بخواهد فنن تصنحی
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را از ایشان فرا بگیرد .بنابراین تصور اینکه قزوینی شیوۀ تصحی متون فارسنی را از
مستشرقین زمان خودش آموخته است ،از مقولۀ اجتهاد در مقابل نص و مردود است.
اما البته در اینکه با توجه به طرز کار شرقشناسان دربی دان در وصنف نسنع منورد
استفاده در تصحیحات خودشان از متون دربی ،و نیز در ترتیب و نحوۀ درضنۀ ینک
متن انتقادی ،مرحوم قزوینی از شیوهای که نه تنها در تصحی متون شرقی ،بلکنه در
تصحی تمام کتب قدیمی ،از یونانی و تین و دربی و جز آن ،کنه در مغنربزمنین
معموپ بوده پیروی کرده است ،حرفی نیست.
بنابراین به نظر نگارنده تردیدی نیست که انتساب فراگرفتن شیوۀ تصحی دلمنی
از بربیان به دالمه قزوینی ،بر اساس واقعیاتی که از حیات او میدانیم ساخته نشنده
است ،بلکه ریشه در آن حس خودکم بینی و حقارتی دارد که در رویارویی با بربیان
بر ارهان برخی از ما نفوس جهان سومی مستولی میشود .و اما ببینیم که منبع اصنلی
این سوء تفاهم که قزوینی فن تصحی یا تحقیق را از بربیان اخذ کرد چیست و اصل
مطلب چه بوده که بدین صورت مسع شده است.
ادوارد براون که با قزوینی تقریباً از همنان آبناز ورودش بنه انگلسنتان دوسنتی
بسیار صمیمانهای داشت ،در مجلد چهارم تاریع ادبیات فارسی ،5مطلبی در باب فعل
و انفعالی که میان قزوینی و محیط دلمی اروپایی صورت گرفت نوشته است ،کنه بنه
نظر نگارنده داستان واهی اخذ دلم قزوینی از فرنگیان معلنوپ تحرینف ینا بندفهمی
مطلبی است که براون میگوید .البته براون هییگاه اددا نکرد که قزوینی فن تصنحی
را از شرقشناسان اروپایی فراگرفت .آنچه ادوارد بنراون در بناب کیفینت تحقیقنات
دلمای سنتی ایرانی مینویسد ،این است که اینجا به ترجمه نقل ،و دین نوشنتۀ او را
هم در زیرنویس رکر میکنم:
با اینکه دانش و تحقیقات ایشان [یعنی دلمای سنتی] کالً تخصصی اسنت ،در دنین
حاپ بیدیب و استوار ،دقیق ،و حتی به یک معنی انتقادی است .بهترین دالم اینران
که من میشناسم ،یعنی میرزا محمدبن دبدالوهاب قزوینی ،کسی است که شیوههای
 .5مجلد اوپ تاریع ادبیات براون در ساپ 5114م ( ،) 5851پنیش از ورود دالمنه قزویننی بنه اروپنا ،و
مجلدات دوم ،سوم و چهارم ،به ترتیب در سالهای  ،5141 ،5111و 5142م ( ،5883 ،5842و ) 5824
در سالهایی که دالمه در اروپا تشریف داشتند ،منتشر میشود.
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انتقادی اروپایی را که در انگلستان ،فرانسه ،و آلمان اندوخته اسنت ،بنر آن زیربننا
5
استوار کرده است.

چنانکه مالحظه میکنید ،براون نمیگوید که قزوینی از اروپاییان چیزی «آموخنت».
سخن او این است کنه در حنین زنندگی در فرنن و در اثنر برخنورد بنا فرهنن
دانشگاهی و کتابخانههای بسیار بنی لندن ،پناریس ،و بنرلین ،قزویننی شنیوۀ کنار
مخصوصی پیدا کرد و تجربیاتی «اندوخت» کنه تلفینق روشنهای انتقنادی بربنی و
شرقی در تشکیل آن روشها ملثر بود .بسنیار فنر اسنت مینان «انندوختن ،کسنب
کردن» ( )acquireو «آموختن» ( .)learnنه بنراون و ننه کنس دیگنری در حینات
قزوینی به خود اجازۀ این را نداد که بگوید قزوینی از مستشرقین فرنگی چیزی یناد
گرفت .این مطالب کمکم پس از مرگ قزوینی ،و درست به دلت همان سهلانگاریهنا
و بیدقتیهایی که آن مرحوم همیشه از آنها شکایت داشت ،بر زبان و قلم هموطنانش
جاری شده است.
احترام خار العنادهای کنه بنراون و دیگنر شرقشناسنانی کنه بنه قنوپ مرحنوم
مینورسکی در محضر قزوینی «مثل مجرمی کنه در برابنر قاضنی سنختگیر ایسنتاده
باشد» بر خود میلرزیدند نسبت به آن دانشمند بزرگ احساس میکردند ،هرگنز بنه
آنها اجازۀ بیان برخی مطالبی را که بعضی از ایرانیان در بناب رابطنۀ آن مرحنوم بنا
آموزنندهای از

شرقشناسان به بیانش جسارت میورزند ،نمیداد .ادوارد براون نموننۀ
این شرقشناسان ملدب است و ما پارهای از آنچه را که او در جای جنای مجلندات
4
دوم ،سوم ،و چهارم تاریع ادبیات فارسی در مورد قزوینی گفته است ،رکر میکنیم.
براون قزوینی را «یکی از دانشمندترین و محققترین ایرانیانی که سعادت آشنایی
1. And although their scholarship is generally of a somewhat narrow kind, it is, so
far as it goes, sound, accurate, and even in a sense critical. The finest Persian
scholar I know, Mirza Muhammad ibn ‘Abdu’l-Wahhab of Qazwin, is one who
has superimposed on this foundation a knowledge of European critical methods
acquired in England, France, and Germany (Browne 1956: 4/372).

 .4چون مجلد اوپ از تاریع ادبیات براون در ساپ 5114م ،یعنی دو ساپ پنیش از ورود قزویننی بنه اروپنا
منتشر شده بود ،آن مجلد از رکر دالمه خالی است.
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با ایشان را داشته» است 5میخواند ،و در جای دیگنر ازو بنا دبنارت «آن دانشنمند
بزرگ ،میرزا محمدبن دبدالوهاب قزوینی» یاد میکند (بنراون  4.)223/8 :5111فنی
الواقع ،آخرین مجلد تاریع ادبیات براون با نام دالمه قزوینی و رکر استاندارد بسنیار
دالی تحقیق و دقت که آفریدۀ اوست ،پاینان منیگینرد (بنراون  .)211/2 :5111بنه
دبارت دیگر ،از نظر براون ،استانداردی که قزوینی در تحقیقات داشته و شیوهایکنه
پیروی میکرده ،آفریدۀ شخص او بوده است 8.بنابر این ،بنه شنهادت بنراون کنه بنا
مرحوم قزوینی معاشر و در تصحی چندین کتاب با او یا همکناری نزدینک داشنته،
روش انتقادی و تحقیقی دالمه از ابدادات خود او بنوده اسنت ننه چینزی کنه از
فرنگیان یاد بگیرد .اگر براون که در این مورد راوی ثقه اسنت چننین منیگویند،
دیگر دلتی ندارد که ما ایرانیان کاسۀ داغتر از آش بشویم و در باب دین قزویننی
به فرنگیها داد سخن بدهیم.
از اینها گذشته ،در سرتاسر مجلدات دوم تنا چهنارم تناریع ادبینات فارسنی،
براون مکنرراً از آرای قزویننی نقنل ،و بنه گفتنۀ او اسنتناد منیکنند 2و صنریحاً
می نویسد که تقریباً تمام آنچه را که در این تاریع در باب دطنار گفتنه اسنت ،از
مقدمهایکه قزوینی بر تذکرةاال لیای چاپ نیکلسون نوشته بوده است ،اخذ کنرده
است:
یک مقدمۀ تحقیقی نوشتۀ دوست دانشمندم میرزا محمدبن دبدالوهاب قزوینی به
زبان فارسی به مجلد اوپ کتاب منظم شده ،که او تقریباً تمنام آن را بنر اسناس
منابع قابل ادتماد ،یعنی اطالداتی که در آثار خود شادر مندرج اسنت ،تندوین
کرده است .چون این مقدمه ترجمنه نشنده و دنالوۀ بنر اینن ،چنون بهتنرین و
1. One of the most learned and scholarly Persians whom it has ever been my good
fortune to meet (Browne 1956: 365).
2. That great scholar Mirza Muhammad ibn ‘Abdu’l-Wahhab of Qazwin (Browne
1920: 448).
3. … The high traditions of criticism and accuracy established by Mirza Muhammad
Khan of Qazwin (Browne 1956: 490).

 .2متن انگلیسنی تناریع ادبینات بنراون ،ج  ،4ص  111 ،113 ،58،212زیرننویس  ،4ج  ،8ص 33 ،11
زیرنویس  511 ،58زیرنویس  518 ،4زیرنویس  ،5ج  ،2ص .231-232
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محققانهترین گزارشی است که دربارۀ دطار در دست است ،تقریباً تمام آنچه که
5
من در اینجا بیان می کنم ،بر اساس آن تدوین شده است.

در آخرین مجلد تاریع ادبیات ،بروان متن مفصل پاسنخی را کنه دالمنه قزویننی در
مورد یکی از سلا ت او نوشته بوده است به انگلیسی ترجمه و تحنت دننوان «نظنر
میرزا محمد خان در این مورد» میآورد (براون 41/2 5111ن.)43
بنراون از روش انتقنادی و تحقیقننی قزویننی ،کنه یکننی از خصوصنیات چشننمگیر
پژوهشهای اوست ،بهخوبی آگاه است و میداند که تحقیقات مربوط به اوضاع اینران در
زمان سیادت آپ چنگیز بدون استفادۀ از آرای قزوینی ناقص خواهند بود .از این رو ،در
فصل مربوط به خاندان جوینی مینویسد« :یک گزارش کامل و تحقیقی از این خاندان با
قریحه ،بر اساس تحقیقات مفصل و دقیق میرزا محمد قزویننی ،یکنی از دنالیتنرین و
محققترین دانشمندان ایرانی که هرگز دیدهام ،در مقدمۀ او بر تاریع جهانگشا در دسنت
است 4».تأثیر شخصیت قزوینی و شگفتی و ادجابی کنه دمنق و وسنعت معلومنات آن
مرحوم در ارهان شرقشناسان دانشمندی که با او معاشر بودندهاند برمنیانگیختنه ،ننه
تنها از گفته های براون ،بلکه از دبارتی که مینورسکی (5111-5322م) بر صندر
ترجمۀ انگلیسی خودش از متن حدودالعالم قرار داده ،معلنوم اسنت« :تقندیم بنه
8
دانشمند بزرگ ایرانی محمد بن دبدالوهاب قزوینی ،به نشان دوستی و تحسین».
1. To the first volume is prefixed a critical Persian Preface by my learned friend

Mirza Muhammad b. ‘Abdu’l-Wahhab of Qazwin, who constructed it almost
entirely out of the only materials which can be regarded as trustworthy, namely,
the information which can be gleaned from the poet’s own works. As this preface
is untranslated, and is, moreover, the best and most critical account of ‘Attar
which we yet possess, I shall in what here follows make almost exclusive use of it
(Browne 1956: 507).

2. A full and critical account of this talented family, based on researches equally
extensive and minute, is given by Mirza Muhammad of Qazwin, one of the finest
and most critical Persian scholars whom I ever met, in his introduction to the
Tarikh-i-Jahan-gusha” (Browne 1956: 3/21).
3. To the great Persian scholar, Muhammad b. ‘Abd-al-Wahhāb Qazvīnī, as a token
of friendship and admiration. (See Minorsky 1937).
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نکتۀ مهمی که در مورد رابطۀ براون و قزویننی درسنت فهمینده نشنده و موجنب
برخی سوء تفاهمات گشته ،این است که در این رابطه ،قزوینی استاد ،و براون شاگرد
بوده است .این نکته بهروشنی در ترجمۀ انگلیسنی بنراون از رسنالهای کنه مرحنوم
قزوینی در باب مسعود سعد سلمان نوشته بود ،دیان است .نگارنده از سرنوشت منتن
فارسی این رساله بیخبر است و اگر جایی چاپ شده ،آن را ندیده است .امنا آنچنه
که در این رساله به کار ما مربوط است ،محتوای آن نیست بلکه داسنتان ترجمنۀ
آن به انگلیسی توسنط ادوارد بنراون ،و زمنان اینن ترجمنه در زمیننۀ اقامنت و
فعالیتهای دلمی قزوینی در اروپاست که به رابطنۀ قزویننی بنا «شنیوۀ تحقینق و
تصحی اروپایی» مربوط میشود.
داستان ترجمه کردن رسالۀ «مسعود سعد» قزوینی را ،براون در یکی از زیرنویسهای
بخش مربوط به مسعود سعد سلمان در تاریع ادبیات خودش آورده است:
پس از نوشتن این مطلب ،ترجمۀ رسالهای را که دوست دانشمندم مینرزا محمندبن
دبدالوهاب قزوینی دربارۀ این شادر به زبان فارسی نوشته بود ،در شمارههای اکتبر
( 5111ص  )221-118و ژانویۀ ( 5111ص  )15-55مجلنۀ سنلطنتی مطالعنات
آسیایی ،منتشر کردم .خوانندگان عالقهمند باید بره آن رسراله رجروع کننرد؛ زیررا
محتویات آن نه تنها مطالبی را که در اینجا گفتهام تکمیل میکند ،بوکه در برخری
5
موارد آنچه را که در این کتا عرضه شده تصحیح مینماید [تأکید از من است].

ترجمۀ این مقالۀ مفصل را مرحوم ادوارد براون در دو شمارۀ مجلۀ انجمنن سنلطنتی
آسیایی بریتانیای کبیر و ایرلند 4منتشر کرد .بخش اوپ مقاله در شمارۀ اکت بر 5111
(اواخر شعبان  ،)5848و بخش دوم در شنمارۀ ژانوینۀ ( 5111روالقعندۀ  )5848بنه
چاپ رسید .اما در شرح حالی که مرحوم معین از دالمه نوشته است و پیش از اینن

1. Since writing this, I have published in the JRAS. for October, 1905 (pp. 693-740),
and January, 1906 (pp. 11-51), a translation of an excellent monograph on this
poet written in Persian by my learned friend Mirza Muhammad b. ‘Abdu’lWahhab of Qazwin. To this the more studious reader should refer, since it not only
supplements, but in some cases corrects, the account here given (Browne 1956:
1/324).
2. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.
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بدان اشارت رفت ،تاریع انتشار این مقاله به بلط «در حدود ساپ  »5111رکر شنده
است (معین  .)23-22 :5841متن مقاله ،که هر دو بخش آن اکنون پیش روی نگارنده
است ،مور چهار ساپ پیش از  ،5111یعنی اواخر  5111و ابتندای  5111منیالدی
است (قزوینی 5111؛ بنراون  ،842/4 :5111یادداشنت  .)5بنراون در مقدمنۀ ترجمنۀ
انگلیسی خود مینویسد که این مقاله از تحقیقات «قزوینی ،یک دالم ایرانی است که
هم دارای [تسلط] کمنظیری بر ادب فارسی و دربی است و هم دارای صفتی است که
از این هم کمیابتر است[ ،یعنی] یک تیزهوشی و فراست انتقادی کنمماننند» 5.اینن
مقاله فقط چهارده ماه پس از خروج قزوینی از ایران ،و اگر مدت مسنافرت او را دو
ماه حساب کنیم ،احتما ً یک ساپ پس از ورود او به انگلستان ،به چاپ رسیده است.
اما چنانکه گفتیم ،قزوینی حتی پیش از اینکه رسالۀ شرح حاپ مسنعود سنعد را
بنویسد ،شرح حاپ مفصلی در باب دطار نوشته بنوده ،کنه آن را بنه دننوان مقدمنۀ
فارسی ،در آباز تذکرةاال لیای چاپ نیکلسون آوردهاند .تاریع چناپ تةذکرةاال لیا
تصحی نیکلسون ساپ  ،5111اما تاریع مقدمۀ انگلیسی او بنر آن مجلند 54 ،اکتبنر
 ،5112یعنی  2شعبان  5844است .در این مقدمه نیکلسون مینویسند کنه چنون در
باب احواپ دطار اطالدات بسیار محدودی در دست بود ،و چنین به نظر میآمد کنه
با کمک اطالداتی که از جست جو در آثار خود او به دست منیآیند ،ممکنن اسنت
بتوان برخی از گوشههای تاریک سرگذشت او را روشنتر کرد ،این تحقیق به توصیۀ
پرفسور براون ،بر دهدۀ «یک محقنق ایراننی کنه دارای داننش و قضناوت انتقنادی
4
کممانندی است[ ،یعنی] میرزا محمدبن دبدالوهاب قزوینی» گذاشته میشود.

1. The following critical study … is from the pen of my accomplished friend Mirza
Muhammad of Qazwin, a Persian scholar of rare attainments in his own and the
Arabic languages, and of still rarer critical acumen (Qazwini & Browne 1905:
643).

مربوط است به بخش اوپ مقالۀ مسعود سعد.

2. At Professor Browne’s suggestion the task was undertaken by a native scholar of

rare learning and judgement, Mirza Muhammad b. ‘Abdu ‘l-Wahhabi-i Qazwini,
whose critical introduction may safely be left to speak for itself (‘Attar, 1905, p.16).
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در زمان چاپ تةذکرةاال لیا ،یعننی در سناپ 5111م ،قزویننی (متولند 5322م)
جوانی  43ساله بوده است .اما ادوارد براون (متولند 5314م)  28سناپ ،و نیکلسنون
(متولد 5313م)  82ساپ داشتهاند و هردو ازو مسننتنر بنودهانند .امنا اینن هنر دو
مستشر مسنتر ،از دلم و شمّ انتقادی این جوان بیست و هفت هشت ساله ،و نیز از
تسلط او بر ادب فارسی و دربی ،در شگفت بودهاند .برای درک بهتر این مطلب ،باید
اندکی به دقب برگردیم و به تسلسل وقایع ،از تاریع حرکت قزویننی بنه اروپنا ،تنا
انتشار تذکرةاال لیا و رسالۀ مسعود سعد نظری بیفکنیم.
میدانیم که قزوینی در  1ربیع ال ثانی ( 5844م قارن با  51ژو ئن  5112و 41
خرداد  )5438از ایران حرکت کرد و از راه روسیه و آلمان و هلنند بنه لنندن رفنت.
چنین سفری ،با امکانات بسیار محدود آن زمان حتماً یک ماه یا یک ماه و نیم طوپ
میکشیده است .اگر دوران سفر قزوینی را از ایران به لندن ،یک ماه و نیم فرد کنیم
که فرد نامعقولی نیست ،بسیار بعید است که آن مرحنوم پنیش از اواسنط جمنادی
ا ولی ( 5844مقنارن بنا نیمنۀ آگوسنت  5112و اواخنر منرداد مناه  )5438وارد
انگلستان شده باشد .چون تاریع مقدمۀ نیکلسون  54اکتبر  2( 5112شنعبان )5844
است ،حتی اگر قزوینی در آباز ماه آگوست آن ساپ ( 51جمادی ا ولی  )5844بنه
لندن رسیده باشد ،اقامت او در لندن سه چهار ماه بیشتر نبوده است .اما در همین سه
چهار ماه ،دانش و شم انتقادی قزوینی  43ساله به قدری توجه براون را جلب کنرده
بوده ،که این استاد  28سالۀ دانشگاه ،از یک استاد دیگر دانشنگاه کمبنریج ،یعننی از
نیکلسون ،میخواهد که نوشتن شرح حاپ دطار را در مقدمۀ مفصل کتابی کنه سنالها
در تصحیحش سرکرده بوده است ،به این جوان بریب و تازه از راه رسنیده بسنپارد.
چنانکه مالحظه میکنید در این وقایع هیی اثری از اینکه قزوینی در اروپنا از کسنی
فن تصحی متن را فراگرفته باشد دیده نمیشود.
و اما مقالۀ بلند قزوینی در باب مسعود سعد ،در صورت چاپی خود ،یک رسنالۀ
هشتاد و هفت برگیاست که به تصری براون براساس یادداشنتهایی کنه قزویننی در
حین تصحی چهارمقاله فراهم آورده بوده تألیف شده است 5.بنابر این ،تاریع تنألیف
1. [Qazwini] is now engaged in preparing a critical edition, with notes, of the
Chahār Maqāla, which, when ready, will be published by the Trustees of the E. J.
W. Gibb Memorial. In the course of his work he had occasion to collect materials
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این مقاله ملخر بر تاریع تصحی چهارمقاله ،و یا حداکثر ،هنگامی که مرحوم قزوینی
تعلیقات چهارمقاله را فراهم میکرده بوده است .تاریع مقدمۀ چهارمقاله در چاپ اوپ
کتاب ،دوم محرم الحرام ( 5843مقارن  52ژانویه  ،5151و  42دیماه  )5433اسنت.
میدانیم که کار تصحی کتاب مدتها پنیش از اینن
اما این تاریع بلطانداز است؛ زیرا 
آباز شده بوده است ،چون قزوینی در مقدمۀ چهارمقاله به تصری میگوید که بنراون
تصحی کتاب را چهار یا پنج ساپ پیش به او تکلیف کرده بوده (چهار مقالنه ،ص ک).
چون این مقدمه در آباز محرم  5843نوشته شده ،چهار ینا پننج سناپ پنیش از آن
تاریع به محرم  5842یا  5848میافتد ،که مقارن است با  5111ینا 5111م ،یعننی
درست در تاریخی که بخش اوپ و دوم ترجمۀ انگلیسنی مقالنۀ «مسنعود سنعد» در
لندن منتشر شد .از طرف دیگر ،به شهادت مقدمۀ برخی از کتابهای مصنح مرحنوم
قزوینی میدانیم که در سالهای  5848و  ،5842یعنی در یک ساپ یا یک ساپ و نیم
اوپ ورودش به اروپا ،ایشان مشغوپ تصحی چندین کتاب بوده ،و همۀ آنها را نیز بنه
خواهش براون در دست گرفته بوده است .مثالً در مقدمۀ المعجنم که در تاریع 43
محرمالحرام ( 5842مقارن با  51فوریه  5111و  81بهمن  )5432نوشته شده است،
آمده است که بخش اوپ کتاب چهار ساپ پیش از آن تاریع ،یعننی در سننۀ 5111م
تصحی و طبع شده بوده ،که بد منظورش از «طبع» حروفچیننی اسنت .اگنر چنند
ماهی را هم برای مقابله و تصحی نسع المعجم اختصاص دهیم ،مجبوریم کنه آبناز
مقابله و تصحی کتاب را در ماههای آباز این اقامت مرحوم قزوینی در لندن قرار دهیم،
5
زیرا حرکت ایشان از ایران ،چنانکه گفتیم ،در تابستان  5112اتفا افتاده بوده است.
too extensive to be incorporated in the notes on that text, and amongst them the
& following study, compiled from numerous manuscript sources (Qazwini
Browne 1905: 693).

 .5یکی از د یلی که نشان میدهد که برخی از تصحیحات آن مرحوم چند ساپ پیش از انتشار آنهنا اتمنام
یافته بوده این است که مرزباننامه ،المعجم ،و چهارمقالۀ تصنحی ایشنان همنه در سناپ 5111م منتشنر
میشوند .پس به استناد اتفا تاریع انتشار این مجلدات میتوان مطمئن بنود کنه فعالیتهنای مربنوط بنه
تصحی آنها چند ساپ پیش از چاپشان شروع شده بوده است .مقدمۀ جلد اوپ لبابا لباب هم مور 51
ربیع ا وپ ( 5842مقارن  1ماه می  5111و نیمۀ اردیبهشت  )5431است که تقریباً درست دو ساپ پنس
از ورود قزوینی به لندن است و فراهم آوردن متن مصح این کتاب هم که در دمل تصحی دالمنه بنوده
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با این حساب قبوپ اددای کسانی که میگویند قزوینی «شیوۀ تحقیقات ادبنی» را
از اروپاییان فراگرفت قدری دشوار میشود ،زیرا قزوینی باید در درد سهننچهنار
ماه پس از ورودش به لندن (مقارن نوشتن مقدمۀ تذکرةاال لیا) ،یا پنجنشش ماه پس
از رسیدن به آن شهر (مقارن انتشار ترجمۀ رسالۀ «مسعود سعد») ،دلیربم اینکه در
آن زمان با زبان انگلیسی آشنایی نداشته و فقط فرانسه را خوب میدانسته ،هم زبنان
انگلیسی را یاد بگیرد تا بتواند از محضر شرقشناسان که کالسهایشان را به این زبنان
برقرار میکردهاند استفاده کند ،هم مقدمهای در شرح حاپ دطار برای تةذکرةاال لیای
نیکلسون بنویسد ،هم کتابهای لباب ا لباب ،و مرزباننامه و چهارمقالنه و المعجنم را
در این مدت کوتاه تصحی کند ،هم تعلیقات مفصلی بر آنها بنویسد ،و هم از تعلیقات
چهارمقاله ،یک رسالۀ هفتادنهشتاد برگی در باب مسعود سعد سلمان استخراج کنند
و آن را به براون بدهد .در این میان براون هم باید متن این رسالۀ هفتادنهشتاد برگی
را به انگلیسی ترجمه کند و حاصل کار را برای یک مجلۀ وزین دلمی ارساپ کنند و
آنها پس از داوری مقاله تصمیم به چناپش بگیرنند ،تنا بنا خره در اکتبنر  5111و
ژانویۀ  5111آن را در دو بخش به چاپ برسنانند .چننین ازدحنامی در فعالیتهنای
دلمی و ادبی ،آن هم در بالد بربت توسط یک جوان بیست و هفتنهشت ساله کنه
فی مدت العمر از ایران خارج نشده بوده ،از حدود امکانات بشنری خنارج اسنت و
ممکن نیست که هیی محقق منصفی آن را قبوپ کند ،مگر اینکه بسیار سادهلنوح و
5
زودباور باشد.

است ،بد مدتی وقت زم داشته .در این مورد حتی اگر فقط یک ساپ برای تعلیقات مفصنل و تصنحی
لباب ا لباب در نظر بگیریم ،تصحی آن باید در اوایل 5111م (مقارن با اوایل ریالقعندۀ  ،)5844یعننی
فقط هفت ماه پس از حرکت دالمه از ایران به سوی لندن ،آباز شده باشد.
 .5کتبی که خود آن مرحوم به تنهایی تصحی و در اروپا منتشر کرده ،همراه با تاریع چاپشان ،دبارتاند از:
مجلد اوپ لبابا لباب ( یدن5111 ،م) ،مرزباننامۀ سنعدالدین وراویننی ( یندن ، 5842 ،مطنابق بنا
5111م) ،المعجم فی معاییر اشعار العجم (بیروت ، 5842 ،مطابق با 5111م) ،چهارمقالۀ نظامی دروضی
( یدن ، 5842 ،مطابق با 5111م) ،تاریع جهانگشای جوینی که در سه مجلند در یندن منتشنر شند.
تاریع انتشار مجلدات جهانگشنا بنه ترتینب دبنارت اسنت از 5155( 5841م)5151( 5882 ،م) و
5182( 5811م) .فهرست مفصلی از این آثار را مرحوم معین به دست داده است (معین .)23-21 :5841
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در مقدمۀ انگلیسی براون بر مجلد اوپ جهانگشای جوینی آمده اسنت کنه امننای
اوقاف گیب در جلسۀ  51ژانویه ( 5111مقارن با  48روالقعدۀ  5848و  41دی مناه
 ،)5432یعنی یک ساپ و هفت ماه پس از خروج قزوینی از ایران ،ابتندا تصنمیم بنر
چاپ دکسی دستنویس جهانگشنای کتابخانۀ پاریس را داشتند .اما به دلت مخنارج
زیاد این چاپ ،دو ماه بعد ،یعنی در ماه مارس ( 5111محرم  5842یا اسفند )5432
تصمیم میگیرند که به جای چاپ دکسی کتاب ،تصحی متن آن را به دالمه قزوینی
بسپارند .بنابر این تردیدی نیست که دلم و دقت و پشتکار قزوینی جنوان موجبنات
ادجاب شرقشناسان اروپایی را فراهم آورده بوده است .وگرنه چطنور ممکنن اسنت
جوانی بیستوششنهفتساله ،به فاصلۀ کمتر از دو ساپ پس از ورودش به اروپا ،به
قدری توجه و اطمینان امنای اوقاف گیب را که خود از بهتنرین شرقشناسنان زمنان
خودشان بودهاند به خود جلب کند که تصحی جهانگشا را در کنفّ کفاینت او قنرار
دهند؟ بنابر این به نظر نگارنده ،در این مورد نیز کسانی که اددا میکنند کنه قزویننی
روش تحقیق دلمی را از فرنگیان یاد گرفت ،به جزئیات امنر ،چننانکنه بایند،
توجه نفرمودهاند.
در هرحاپ ،پس از اینکه تصحی جهانگشای جوینی به قزوینی سپرده منیشنود،
ایشان به پاریس منتقل شده ،تصحی متن را در ماه منی  5111بنا استنسنا نسنخۀ
کتابخانۀ فرانسه آباز میکند .در مقدمۀ کتاب که مور  2آگوست ( 5154مقنارن بنا
 41شعبان  5881و  58مرداد  )5415است و به قلم براون نوشته شده ،آمنده اسنت
که اصرار قزوینی بر فراهم آوردن مقدمۀ جامعی شنامل تمنام اطالدنات موجنود در
منابع دست اوپ دربارۀ کتاب و نویسندۀ آن بود که طبع تاریع جهانگشای جنوینی را
به تعویق انداخت (نک :جوینی ،جهانگشا ،ج  ،5ص چهنارده) .به دبارت دیگر ،قزوینی
ایرانی دارای وسواس و دقتی بوده که کار چاپ کتناب را بنه تعوینق منیافگنند ،در
حالی که اگر این کار منحصراً در اختیار امنای اروپایی اوقاف گیب میبود این مجلند
که تصحی آن در اواخر ساپ 5111م به اتمام رسیده بود ،در همان ساپ ینا در سناپ
5112م منتشر میشد .اما میبینیم که تاریع نهایی چاپ این جلد پنج یا شنش سناپ
پس از اختتام تصحی آن ،یعنی در ساپ 5154م صورت میپذیرد .پس این قزویننی
نیست که میخواهد کار را ننبه قوپ امروزیهانن سنمبل کنند و آسنان بگینرد ،بلکنه
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سمبلکاری» به هیأت امنای اوقاف گیب که بیشترشان از شرقشناسان بننام

دجله و «
زمان هستند برمیگردد .بنابر آنچه گفته آمد ،سالهای اولین اقامت قزوینی در اروپا را
باید سالهایی دانست که فضالی اروپایی او را کشف و از وجودش استفاده میکنند ،نه
چنانکه معروف است سنواتی که او در محضر ایشان روش تحقیق و تصحی فرا گرفت.
زم به تکرار است که آنچه دربارۀ شرایط ورود قزوینی بنه انگلسنتان و فاصنلۀ
کوتاه میان رسیدن او بدان سامان و ترجمه و انتشار رسالۀ «مسعود سعد» منیداننیم،
این احتماپ را که قزوینی در مورد تحقیق و دقت دلمی چیزی از فرنگیهنا یادگرفتنه
باشد ملغی میکند .فرضیۀ معقوپتر درست دکس این داستان است .یعنی ظواهر امنر
حکم میکند که تقریباً بالفاصله پس از ورود قزوینی به اروپا و آشناییاش با بنراون،
شرقشناس انگلیسی ،و به تبع او دیگر فضالی اروپایی که در رشتههای ایرانشناسنی
و معارف اسالمی کار میکردند ،چنان از احاطنۀ قزویننی در اینن امنور بنه شنگفت
میآیند ،که هم کمر به ترجمه و نشر آثنار او منیبندنند و هنم از آن دنالم بزرگنوار

درخواست میکنند که تألیف مقدمۀ یکی از متونی را که خودشان تصحی میکردهاند
بر دهده بگیرد .همچنین تصحی بعضی از متنون مهنم ادبنی فارسنی را نینز در کنفّ
کفایت او قرار میدهند .پس دلیربم آنچنه طنوطیوار در نوشنتههنای مربنوط بنه
مرحوم قزوینی تکرار میشود ،اینکه فرنگیها چیزی در دقت دلمی و روش تحقیقات
ادبی به دالمه قزوینی یاد داده باشند حقیقت ندارد .از این رو ،نمیتوان دلم و دقنت
دلمی قزوینی را به حساب اروپاییان گذاشت .آنچه او از مغرب کسب کنرد توصنیف
دقیق دستنویسها نحوۀ درضۀ مطالب به صورتی روشمند و مدرن بود ،نه دلنم ینا
تکنیک تحقیق که در تمدن اسنالمی بنیش از هنزار سناپ سنابقه دارد و او آن را در
خدمت اهم دلمای مسلمان زمان خودش در ایران کسب کرده بود.
تأکید میکنم که در هیی یک از شرح حالهایی که از قزوینی بنه قلنم خنودش در
دست است ،چیزی در باب آموختن شیوۀ تحقیق از بربیان وجود ندارد و با توجه به
امانت دلمی و دادت آن مرحوم به ابراز حقگزاری و شکران نسبت به کسانی کنه از
محضرشان چیزی آموخته بوده ،بعید ،بل بیرممکن ،است که قزوینی شیوۀ تحقینق را
از بربیان آموخته باشد و خودش یک کلمه در اینن بناب در ده مجلند یادداشنتها و
مقا ت ددیده و شرح حالهای گوناگونی که از خود نوشته است ،رکری نکرده باشد.
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دالوۀ بر این ،قزوینی حتی با مرحنوم ادوارد بنراون ،در جزئینات کارهنای دلمنی،
اختالف سلیقه داشت .دباس اقباپ مینویسد کنه مینان او و ادوارد بنراون در منورد
انتشار نسخههای قدیمی فارسی و دربی همیشه اختالف سلیقه موجنود بنود .بنراون
معتقد بود که دستنویسهای ارزشمند و کمیاب را هرچه زودتر با هر کیفیتی کنه باشند
باید چاپ کرد تا بلکه بتوان آنها را از نابودی نجات داد .اما قزوینی بر این دقیده بود
که یا نباید به نشر اینگونه دستنویسها پرداخت و یا اگر بدین کار اقدام میشنود ،نتیجنۀ
کار باید حتی المقدور کامل باشد (اقباپ  .)148-144 :5834بنابراین در مقایسه با بنراونِ
اروپایی ،قزوینیِ ایرانی ،روشی را که امروزه در ایران «شیوۀ بربنی» خواننده منیشنود
قبوپ داشت و براون به روشی که ما آن را به شرقیان منتسب میکنیم متمایل بود.
قزوینی پی برده بود که بینظمی در بیان مطلب هرچنه از دوران کالسنیک تمندن
اسالمی ایران دورتر میشویم ازدیاد مییابد و به این خاطر به تصحیحات دندهای از
قدما ادتماد داشت .به دبارت دیگر ،برخی از متقدمینی که تصحیحاتشنان از متنهنای
ادبی و تاریخی فارسی و دربی در زمان جوانی او به صورت چناپ سننگی موجنود
بوده ،مورد احترام و ستایش او بودهاند؛ در حالی که هیی کندام از ایشنان از «شنیوۀ
تصحی اروپایی» اطالدی نداشتند و همان روشهای معموپ در میان دلمای مسنلمان
را در تصحی متن به کار میزدند .مثالً مثنوی دالءالدوله که از چاپهنای قندیم اینن
متن است ،در نظر قزوینی شاهکار صحت و اتقان و زیبایی و نمونۀ دقت و ضبط بنه
شمار میآید (یادداشتها ،ص  .)4421 ،455قضاوت دجو نهای که در باب تصحیحات
ایرانیان و به طور کلنی مسنلمین در آرای مصنححین منا بنه چشنم منیخنورد در
نوشتههای آن دانشمند دقیق وجود ندارد .او مخالف سهلانگاری و بلطنویسی است،

مرتکب آن هرکه باشد گو باش .چنانکه در جایجای نوشنتههنای خنود از سنبک
تصحی متن اروپاییان و از خرابکاریهای برخی مستشرقین کماطالع شکایتها کرده است.
در مقدمۀ المعجم مطالبی موجود است که مستقیماً این اددا را کنه قزویننی شنیوۀ
تصحی خود را از فرنگیها (در این مورد ادوارد براون) کسنب کنرد نقنض منیکنند.
قزوینی مینویسد ،هنگامی که چهار ساپ قبل ،یعنی در ساپ 5111م ،به اتفا ادوارد
براون آباز به تصحی کتاب کردند ،با اینکه از وجود نسخهای از کتاب در اسنالمبوپ
مطلع بودهاند ،به سبب دشواری دستیابی به آن دستنویس ،بدواً کار تصحی متن را بر
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اساس نسخۀ واحدۀ کتابخانۀ بریتانیا آباز میکنند و تصحی قسمت اوپ کتاب تقریب ًا
به پایان میرسد .اما در این هنگام قزوینی در فهرسنت کتابخاننۀ خندابخش کنه در
کمبریج موجود بوده از وجود نسخۀ سومی از المعجم در کتابخاننۀ خندابخش مطلنع
میشود و براون را از قضیه باخبر میکند .سپس براون به فرزنند خندابخش نامنهای
مینویسد و تقاضا میکند که دکس ینا استنسناخی «از دیباچنۀ کتناب» را بنرایش

بفرستند .صاحب نسخه ،با همتی که امروزه نایاب است ،نسخۀ اصل کتناب را بنرای
مصححین ارساپ میدارد تا در تحقیق خود از آن استفاده کنند.
توجه به چند نکته در این مورد مهم است :اوپ اینکه دلنیربنم وجنود فهرسنت
کتابخانۀ خدابخش در کمبریج ،براون که در این تصحی دست داشته ،به دلت همنان
سهلانگاریهای راتی خودش ،تالشی در یافتن نسع گونناگون کتنابی کنه در دسنت
تصحی داشته نکرده بوده و از وجود نسخۀ خدابخش بیخبر بوده تا دالمنه او را از
وجود آن مطلع میسازد .نکتۀ دومی که از این قضیه دستگیر میشود و به روشمندی
کار مربوط است این است که ظاهراً این براونِ فرنگی بنوده کنه ننزد دالمنۀ ایراننی
مبادی فن مقابله و تصحی را میآموخته و نه بردکس؛ زیرا اگر براون در اینن کنار
تبحری داشت بد پیشاپیش به فهرستی که در کتابخاننۀ دانشگاهشنان موجنود بنود
مراجعه و نسخۀ دیگر کتاب را خودش پیدا کرده بنود (المعجنم ،ص یوننینز) .از اینن
گذشته ،در مقدمۀ المعجم آمده است که در مورد ننام کتناب بنراون بنا رای قزویننی
مخالف بوده است .رشتۀ سخن را به دست دالمه میدهیم تا چیزی از قلم نیفتد:
اما ضبط کلمۀ «المعجم» در نام این کتاب قدری محنل شنک و تردیند واقنع شنده
است .جناب پرفسور ادوارد برون ننمد ظلهنن و قبل از ایشان فاضل مأسوف دلینه
ریو ،این کلمه را المعَجنَّم به تشندید جنیم بنه صنیغۀ اسنم مفعنوپ از بناب تفعینل
میخوانند و میگویند به مناسبت اینکه مصنف این کتاب را از اصل زبان دربنی بنه

پارسی ترجمه نموده از این رو آن را المعَجّنَم نام نهاده یعنی «بنه زبنان دجمنی در
آورده» ولی اشکاپ در این است که او ً تعجیم از باب تفعیل به این معنی یعنی ضد
تعریب در لغت نیامده است ،ثانیاً این وجه تسمیه در کتاب دیگرِ مصنّف المعرب فی
معاییر اشعارالعرب (اگر آن را نیز بنه تشندید از بناب تفعینل خنوانیم) درسنت در
نمیآید ،زیرا که آن کتاب اصالً به زبان دربی نوشته شده بوده نه آنکه آن را به زبان
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دربی تحویل و ترجمه کرده باشند چنانکه معنی تعریب اقتضا میکنند و اگنر آن را
المعْرَب به تخفیف خوانیم دلیلی ندارد که این را المعْجَنم بنه تخفینف نخنوانیم چنه
مقتضای معادله بین این دو تسمیه آن است که هردو کلمه به یک طریق تلفظ شود و
استشکاپ فاضل ریو که معْجَم به تخفیف به معنی مرتب به حروف تهجی است و این
کتاب نه چنان است مرفوع است به آنکه کلمۀ معْجَم به این معنی نیز اصنالً نیامنده
است و فقط ترکیب اضافی «حروف المعْجَم» به شرحی کنه در کتنب لغنت منذکور
است به معنی حروف تهجی استعماپ میشود و بیر نه آنکه اَدْجَمَ یعْجِنم از بناب
اِفعاپ به معنی مرتب گردانید به حروف تهجی باشد ،و دیگر آنکه بسنیاری از کتنب
است که نام آنها معْجَم به تخفیف است با آنکه مرتب بنه حنروف تهجنی نیسنت از
جمله تاریع معروفِ موسوم به کتناب المعْجَنم فنی آثنار ملنوک العجنم لفضنل اهلل
الحسینی القزوینی ،و به دقیدۀ این ضعیف صواب آن اسنت کنه هنردو کلمنه یعننی
المعجم و المعرب در تسمیۀ دو کتاب منذکور بنه تخفینف اسنت از بناب اِفعناپ
(المعجم ،ص یج ن ید).

بنابراین هنگام تصحی کتاب ،که گفتیم چهار ساپ پنیش از تناریع چناپ آن اسنت،
یعنی در حدود اوایل ساپ 5111م (در روالقعدۀ  )5844که تقریباً مقارن بنا ششنمین
ماه ورود دالمه به انگلستان است ،براون به تبعیت از شارپ ریو ،در مورد دنوان اینن
میخوانده است .اما ظاهراً به هنگنام
کتاب با قزوینی اختالف داشته و آن را المعَجنَّم 
نوشتن مقدمۀ انگلیسی کتاب در ساپ  ،5111بنراون از رأی خنود بازگشنته بنوده و
دقیدۀ قزوینی را در باب نام المعجم (به تخفیف جیم) پذیرفتنه بنوده اسنت 5.از اینن
گذشته دنوان این کتاب در جلد سوم تاریع ادبیات ،که در ساپ  5141منتشنر شند،
 al-Mu’jamیعنی دقیقاً به صورتی که دالمه قزوینی درست منیدانسنته آوانویسنی
شده است (براون  .)51/8 :5111چون هم تاریع مقدمۀ المعجم (5111م) و هم تناریع
انتشار جلد سوم تاریع ادبیات براون ملخر بر تاریع تصحی المعجَم در ساپ 5111
است ،باید قبوپ کرد که میان  5111الی 5141م اختالفنی کنه بنین بنراون و دالمنه
قزوینی در باب نام کتاب وجود داشته ،مطابق نظر دالمه رفع شده بنوده و بنراون در
 .5نگاه کنید به مقدمۀ انگلیسی براون بر این کتاب ،ص هجده.
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این مدت رأی قزوینی را پذیرفته بوده است.
مجلد دوم لباب ا لباب را براون شخصاً تصنحی و در سناپ 5118م (،) 5845
یک ساپ پیش از سفر دالمه به اروپا ،منتشر کرده بود .اما مجلد اوپ لباب ،بنه قنوپ
خود قزوینی تصحی اوست و با اینکه در صفحۀ دنوان انگلیسنی کتناب ننام بنراون
مقدم بر نام قزوینی آمده است ،براون بهجز نوشتن مقدمۀ انگلیسی و کمک به دالمنه
در تصحی متن ،کاری با آن نداشته و اثر دلم و تکنیک تصحی دالمنه قزویننی در
سرتاسر این مجلد که در ساپ 5111م ( ) 5842منتشر شد ،کامالً مشهود اسنت .در
مقدمۀ این جلد ،ادوارد بنراون صنریحاً مزینت آن را بنر مجلند اوپ متنذکر شنده و
میگوید دلت این برتری این است که جلد دوم (یعنی مجلد اوپ کتناب کنه پنس از

جلد دوم آن چاپ شد) با دقت از نظر میرزا محمدخان قزوینی گذشته اسنت (لبناب
ا لباب ،ترجمۀ فارسی مقدمۀ براون بر جلد اوپ ،ص 51 ،51؛ مقدمۀ متن انگلیسی ،ص ،1
 .)51-1ادوارد براون در باب تعلیقات قزوینی بر این مجلد مینویسد که در نظر هنر
محقق باصالحیتی این تعلیقات به مثابۀ گنجینۀ گرانبهنایی از اطالدنات و حناکی از
هوش و رکاوت انتقادی قزوینی است (همان ،ص  .)53در تصنحی لبناب هنم ماننند
تصحی المعجم ،قزوینی با دقت و پشتکار ،و براون با آسانگیری و سهلانگاری کنار
میکردهاند .شاهد این مددا همین بس که در حین تصحی  ،دالمه قزوینی نسخهای از
بزمآرای سید دلیبنن محمنود الحسنینی را تحنت شنمارۀ  OR. 3389در کتابخاننۀ
 .5آنچه در این باب بسیار جالب نظر است این است کنه در صنفحۀ دننوان کتناب ،کلمنۀ المعجَنم (بندون
تشدید) ،اما در صفحۀ اوپ متن کتاب ،با تشدید جیم ،یعنی المعجّم آمده است .اگنر اینن تفناوت معلنوپ
حروفچینی نابسامان نباشد ،حاکی از این است که براون تا زمان چناپ کتناب در سناپ  5111در بناب
صورت صحی دنوان آن مردد بوده و شاید قزوینی به مالحظۀ تردید او ،این کلمه را در صفحۀ اوپ منتن
مشدد نقل کرده بوده است .البته امکان دیگر این است که چون نسنخۀ اسناس از ابتندا بنهانندازۀ دوازده
صفحۀ چاپی افتادگی دارد و این افتادگی از نسع کتابخانۀ ایاصوفیه و خدابخش به متن افزوده شده ،اینن
کلمه در هردوی این نسع فردی مشدد نوشته شده بوده و به این مالحظه ،مطابق سنت بربی تصنحی آن
دوران ،صورت مشدد در متن انتقادی وارد شده است .البته به نظر من این فقره بعید اسنت و فقنط بنرای
احتیاط رکر میشود ،زیرا به تصویری از این دو نسخه دسترسی ندارم .اما در طبنع مرحنوم مندرس هنم
کلمۀ المعجم در دنوان کتاب نسخهبدلی به تشدید جیم ندارد ،چنانکه در نسخۀ کتابخانۀ سنای سابق هنم
که از معتبرترین دستنویسهای کتاب است ،کلمۀ المعجم به تخفیف جیم کتابت شده است.
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بریتانیا پیدا میکند و متوجه میشود که این کتاب استنساخی از لباب ا لبناب بنیش
نیست ،بهجز اینکه مللف منتحل در مواردی متن لبناب را خالصنهتنر نوشنته اسنت
(مقدمۀ قزوینی بر جلد دوم لباب ،ص هن) .پس در مورد این کتاب هم ،ماننند المعجنم،
این قزوینی بوده که به شیوۀ یک مصح دقیق پیوسته دنباپ یافتن نسخهها ینا مننابع
دیگری که بتوانند به تصحی متن کمک کنند بوده ،و نه بنراون .مستشنر انگلیسنی
اردان دارد که یافتن این منبع در ژانویۀ ( 5111مقارن با روالقعدۀ  5844یعنی هفنت
ماه پس از خروج قزوینی از ایران) و مقابلۀ متن آن با متن لباب همنه کنار قزویننی
بوده است و بیر (براون ،مقدمۀ انگلیسنی لبناب ،ج  ،4ص  5.)1در مقدمنۀ انگلیسنی
مجلد دوم تقریباً پاراگرافی نیست که با دبارتی از قنوپ قزویننی شنروع نشنود ،ینا
گزارش براون از حاصل تحقیقات او نباشد .ننص اینن مقدمنه نشنان منیدهند کنه
دلیربم تقدم نام براون بر نام قزوینی در صفحۀ دنوان کتناب ،بندون کوچنکتنرین

تردیدی ،قزوینی مصح اصلی متن بوده ،است.
ادجاب براون از شیوۀ تحقیق و تصحی قزوینی به صراحت کامل در مقدمۀ کتاب
آمده است .در این مقدمه ،پس از رکر خالصۀ آرای قزوینی ،براون مینویسد:
و اما تعلیقات میرزا محمد خان قزوینی نیازی به وصف من ندارد و خود کامالً گویا
بوده ،به خاطر اطالداتی که در آنها مندرج است ،گنجیننهای گرانبهنا و مشنحون از
نتایج مطالعات طو نی در نسخههای خطی و کتب گوناگون به شمار میرود و مایۀ
امتنان همۀ محققان باصالحیت است[ .این تعلیقات] حاکی از دقت و رکاوت انتقادی
مللف است که در سراسر آنها متجلی است .از تمام این جهات ،یعنی صنحت منتن،
[دقت] مقدمه ،و [بنای] تعلیقات ،مجلند حاضنر در سنایۀ داننش ژرف و سنعی و
کوشش خستگیناپذیر میرزا محمد خان ،به دقیدۀ من از نظر برتری و مزیت با نیمۀ
4
قبلی قابل قیاس نیست.
 .5به گزارش براون هشتاد صفحه از متن برای حروفچینی ارساپ شده بوده که قزوینی متوجه ارزش بنزمآرا
برای تصحی لباب میشود.

2. Of his notes I need say little: they speak for themselves, and will be appreciated
by every competent student alike for the wealth of material which they embody,
the wide reading of rare manuscripts and books which they display, and the

critical acumen, which they manifest throughout. In all these respects, to wit, the
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احترام ادوارد براون نسبت به شم انتقادی و دقت تصحی قزوینی هم از مقدمۀ او بنر
مرزباننامۀ تصحی آن مرحوم پیداست و هم در تاریع ادبیناتی کنه نوشنته و در آن
مرزبان نامۀ قزوینی را تصحیحی نیک و انتقادی نامیده ا ست (بنراون 811 /8 :5111
یادداشت  .)5مقدمۀ انگلیسی براون بر مرزبان نامنه ،بنه اسنتثنای پاراگرافهنای اوپ و
آخر آن ،چیزی جز خالصۀ دقیقی از مقدمۀ مفصل فارسی دالمه بر این کتاب نیست
و من ترجمۀ فارسی این دو پاراگراف را که به نظر براون در باب دقت و شنیوۀ کنار
انتقادی دالمه مربوط میشود به دست میدهم.
آنچه باید در مورد این مجمودۀ داستانهای فارسی که اکنون برای اولین بار به چاپ
میرسد گفته شود ،در مقدمۀ دالمانهای که بهقلم دوسنت دانشنمندم مینرزا محمند
قزوینی بدان منضم است ،و طبع انتقادی کتاب مرهون پشتکار و دانش اوست گفتنه
شده است ... .برای استفادۀ خوانندۀ اروپایی ،من فقط مفاد مقدمۀ مصنح دانشنمند
کتاب را که نتیجۀ تحقیقات اوست ،در اینجا به انگلیسنی تکنرار منیکننم (مقدمنۀ
انگلیسی براون ،ص یازده).
همۀ دوستداران ادب فارسی و دانشجویان فولکلور به خناطر اینکنه منتن اینن
کتاب را که تاکنون چاپ نشده و از دسترس خارج بود ،با دقنت و شنیوۀ انتقنادی
تصحی کرده و در دسترس ایشان گذاشته اسنت[ ،همیشنه] مندیون مینرزا محمند
خواهند بود (همان ،ص شانزده).

اما سندی که ادجاب براون را نسبت به شیوۀ تحقیقی و دقت دمل قزوینی بهتر از هر
مدرک دیگری نشان میدهد ،ترجمۀ انگلیسی اوست از چهارمقالۀ نظنامی دروضنی.
میدانیم که براون پنج ساپ پیش از هجرت دالمه به اروپا ،چهارمقاله را به انگلیسنی
ترجمه و در شمارههای ژوئیه و اکتبر مجلۀ سلطنتی جامعۀ آسیایی در ساپ  5311به
چاپ رسانده بود (براون 5311الف؛ همو 5311ب) .پانزده ساپ بعد براون این ترجمنه
را با تجدید نظر کامل جزو انتشارات بنیاد گیب مجدداً منتشر کنرد (همنو  .)5145در
accuracy of the text, the introductory matter, and the critical notes, this volume,
thanks to the profound learning and indefatigable industry of Mirza Muhammad,
is I feel convinced, immeasurably superior to the other (Browne, English preface
to Lubāb al-Albāb, pp. 9-10).
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پیشگفتار کتاب ،براون مینویسد :یکی از دللی کنه او را بنه چناپ مجندد ترجمنۀ
چهارمقاله با تجدید نظر مجبور کرد ترجمۀ قبلی ابالط و دیوب بسیاری داشنت کنه
اکنون با کمک دانش و فراست انتقادی قزوینی که متن چهارمقاله را پیراسنته اسنت،
قابل تصحی اند .سپس به تصحی تحسین برانگیز قزوینی و تعلیقنات مفصنل او کنه
اشاره میکند و میگوید که قزوینی ترجمۀ قبلنی را خواننده و نظنرات بسنیار مفیند
انتقادی و یادداشتهای فراوانی دربارۀ آن به براون داده است که براون همۀ آنهنا را در
ترجمۀ جدید مورد استفاده قرار داده است (همان :نه).
دنیسن راس نیز در مقدمۀ مجلد سنوم تناریع جهانگشنا از قزویننی بنا دبنارت
درخشانترین دانشمند ایرانی یاد میکند و مینویسد که مقدمۀ او یک سرمشق دائمی
برای مصححین آیندۀ کتب تاریخی به شمار میآید ،و پس از اظهار تأسنف از فنوت
براون ،میافزاید« :و اما در باب میرزا محمد قزوینی ،جهان دلم باید شکرگزار باشند
که این دانشمند در امان باقی ماند ،تا کاری را که احتما ً هیی دانشمند دیگری تنوان
انجامش را با چنین کماپ و دانش و رای درست نمیداشت ،به انجام رسانید» (مقدمۀ
5
انگلیسی دنیسن راس بر تاریع جهانگشا ،ج  ،8ص یازده).
با توجه بدانچه گفتیم ،معلوم نیست کسانی که قزوینی را متأثر از «شنیوۀ تحقینق
فرنگی» تصور میکنند ،یا مانند مرحوم تقیزاده تصور میکنند که بنراون قزویننی را
«هدایت کرد و در واقع او را به راه تحقینق انتقنادی بنه طریقنۀ مغربنی سنو داد»
(تقیزاده  )28 :5841یا به قوپ مینوی میگویند کنه قزویننی از محضنر شرقشناسنان
«استفاده و استفاضه کرد» (مینوی  :5831هجده) اددای خود را بر اساس کدام دلیل و
به استناد کدام مدرک مطرح میفرمایند.
زم به تکرار است که سخن من این نیست که قزوینی دلیربم  81ساپ زنندگی
در اروپا و محشور بودن با برخی از ادلم دلمای آن اقلیم و دسترسی به منابع دلمنی
و کتابخانههای بنی آن سامان از فرهن تحقیقی بنرب هنیی طرفنهای نبسنت .در
1. [It] may be recommended as a standard and permanent guide for all future editors
of Persian historical texts. … With regard to M. M. Qazwini, the learned world
may be thankful that this scholar has been spared to complete a task which
probably no other scholar could have performed with such perfection of
knowledge and good judgement (Denison Ross in vol. 4, p. xi).
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تأثیرپذیری او از این فرهن حرفی نیست ،مخصوصاً از این رو که دوران زندگی او
در مغربزمین مقارن با دوران پر جنب و جوشی در نظریههای دلمی و تحقیقی بود.
در فن تصحی نظریهپردازانی چنون ژوزف بدینه 5در فرانسنه ،آلبنرت کنالرک 4در
آکسفورد ،و آلفرد هاوسمن 8در کمبریج ،همه از معاصرین قزویننی و در همنان اینام
زندگی او در فرن در اوج فعالیت بودند 2و اساس نظریات تصحی متن در اروپا در
تحوپ دظیمی به سر میبرد .طبعاً مرحوم قزوینی از این تحو ت بیخبنر نبنود .امنا
برخالف ما ابنای قرن بیستم و بیست و یکم نن کنه تقلیند کورکوراننه و بنیپنروا از
مظاهر تمدن بربی را از محاسن منیداننیم ننن آن مرحنوم در تقلیند از راه و روش
محققین فرن  ،به خصنوص مستشنرقین آنهنا ،بسنیار محتناط بنود .اینن نکتنه در
سوگنامهای که برای دوستش براون نوشته است بهخنوبی هویداسنت ،و چنون نقنل

قولهایی که از این تألیف قزوینی در مقا ت دیدهام ،زمینۀ مطلب را درست به دسنت
خواننده نمیدهد ،بخش مفصلی از آن را اینجا نقل میکنم:
آن مرحوم [یعنی ادوارد براون] رو مخصوصی به التقاط قصص و حکایات جذاب
شیرین و طبیعت مستعدی برای این کار داشت ... .حکایت میکرد که وقتی با یکنی
از دلمای جامع ازهر که ادیب و نحوی و لغوی معروف بود (و اسنم او را منن بناز
فراموش کردهام) صحبت میکرد .در ضمن از کلمۀ «زندیق» حرف به میان آمد کنه
در کتب لغت اشتقاقات بیاساس برای آن رکر میکنند مثل اینکه میگوینند معنرّب
«زندین» است یعنی صاحب دین زنانه و میگفت من به آن شخص دالم گفنتم کنه
بر حسب تحقیقات پرفسور بوان کلمۀ زندیق اصال آرامی است و اصل آن «صدیق»
است (به تشدید داپ)  ...و کلمۀ صدیق ظاهراً در زبان فارسی که آمده است زنندیق
شده است به قلب داپ اوپ به نون ،و نظیر این دمل در فارسی کلمۀ شننبد (قندیمی
شنبه) است و شنبد مفرس «شبت» دبری است به تشدید باء مفتوحه که همان سبت
دربی باشد ،و کلمۀ زندیق که ظاهراً از راه فارسنی داخنل دربنی شنده اسنت ننه
1. Joseph Bédier (1864-1938).
2. Albert C. Clark (1859-1937).
3. Alfred E. Housman (1859-1936).
4. See: Metzger 1968: 145-162; id. 1963: 142-154; Clark 1969 (originally published
in 1918).
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مستقیماً از اصل آرامی آن ،ابتدا در درف دربها بر دموم مانویه  ...اطال منیشنده
است ،ولی بعدها متدرجاً به معنی مطلق ملحد و بیدین که مفهنوم فعلنی آن اسنت
استعماپ شده است .مرحوم براون میگفت وقتی که من از تقریر اینن مطلنب فنارغ
شدم دیدم آن مرد دالم بنا کرد قاه قاه بنه صندای بلنند خندیندن و رو بنه حضنار
مجلس کرده گفت ببینید دجب مزخرفاتی فرنگیها از خود اختراع کردهاند! میگویند
زندیق از صدیق میآید!! حضار نیز بنا کردند بخندیدن و من از این صحبت پشیمان
و خجل شدم تا صحبتهای دیگر به میان آمد و درِ این مطلب بسته شد.
راقم سطور گوید این مثاپ خوبی است از تباین بین مسلک مستشرقین فرن و
دلمای مسلمین .مستشرقین فرن به واسطۀ اطالع بر السنۀ مختلفه که اساس تعلیم
و تعلم و نتیجۀ اوضاع مدارس آنهاست ،مهارت فو العاده و ید بسنیار طنو یی در
تحقیق اصوپ لغات و مقایسۀ کلمات السنۀ مجاوره با یکدیگر و توجینه اشنتقاقات
حقیقی آنها و کشف قناع از اسامی مصحفۀ تاریخی یا جغرافیایی که هزارساپ است
در کتب ما همانطور مغلوط و محرف و ممسو نوشته شده و میشود و هییکس تا
کنون به واسطۀ نداستن السنۀ اصلی آن کلمات به تصحی آنهنا قنادر نبنوده اسنت
دارند ،و این فقره یکی از هنرهای مخصوصۀ آنهاست (مابین صدها هنرهای دیگنر)
که شرقیین عجالةً به گرد آنها در این باب نمیتوانند برسند.
و بردکس ،دلمای مسلمین به واسطۀ ددم ادتناء به هیی زبانی دیگر جز زبنان
دربی که برای آنها اشرف اللغات و اساس دین و دلم و ادب و همه چیز آنها[ست]،
بالطبع از اینگونه مزایا محروماند ،و صنعت اشتقا و رد کلمات به اصوپ آن و بیان
سیر تاریخی و نحو رلک پیش ایشان بسیار ضعیف است ،و اشنتقاقاتی کنه دلمنای
لغت رکر میکنند ،به خصوص در مورد کلمات خنارجی ،ابلنب مضنحک اسنت و
بالباً کلمات خارجه را با اینکه خود تصری میکنند کنه خنارجی اسنت و معنرب
است ،معذلک باز توجیه اشتقاقات آنها را از ریشۀ کلمات دربنی منینماینند مثنل
اینکه می گویند اسطر ب مأخور از «سطره ب» است یعننی ب او را نوشنت
( ب اسم مخترع این آلت بوده است به زدم ایشان)  ،و الفیوم شهر معروف مصر
مرکب است از «الف یوم» زیرا که فردون بنای آن شهر را در هزار روز به اتمام
رسانید ،و طلسم مقلوب «مسلّط» دربی است  ...و هزارهنا امثناپ اینهنا کنه در
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کتب لغت و معاجم پر است.
ولی از آن طرف ،همین عومای مسومین به واسطۀ تخصص و کثررت تعمرق در
زبان خودشان یعنی عربی ،و صرف تمام عمر در یک زبانِ تنها ،و نهایت مهارت و
حذاقتشان در نحو و صرف و لغت آن زبان ،از اشتباهات مضحک خطاهای فراحش
بسیاری از مستشرقین که تقریباً هیچ کتابی از کت شرقی که ایشان چاپ کرده اند
از آنها خالی نیست مصوناند ،و کت مهمهای کره در بروالق بره اهتمرام عومرای
متبحر مصر چاپ شده است ،به خصوص کت لغت و اد و شعر و نحو ذلک مثل
لسان العر و تاج العروس و مخصص ابن سیده و اغانی و تفسیر طبرری و امثرال
ذلک از شاهکارهای صحت و ضبط و اتقان عمل است و گمان نمیکنم هرگز هیچ
مستشرق اروپایی ،ولو هرقدر عالم و فاضل باشد بتواند از عهردۀ چنرین کارهرای
خطیر و تصحیح این نوع کت مهمۀ اسالمی برآید ،چنانکه میبینیم که بسیاری از
کت عربی و فارسی و ترکی که در اروپا چاپ شرده اسرت ،مرتن آنهرا از حیر
صحت و مطابقه با قواعد نحو و صرف و لغرت ،بسریار خررا و ممورو از اغرالط
فاحشه است و اشعار آنها اغو سر و دست شکسته و ناموزون است.
و نکتۀ قصور مستشرقین بالباً در اتقان السنۀ شرقی و ضعف نماینان ایشنان در
این فقره نسبت به دلمای مسلمین نیز معلوم است زینرا پرواضن اسنت کسنی کنه
اوقات خود را مابین تحصیل چندین زبان و چنندین فنن مختلنف توزینع منیکنند
چگونه میتواند با کسی که تمام دمر خود را منحصراً به تحصیل یک زبنان و ینک
فن تنها وقف کرده است برابری نماید؟ بدیهی است کنه مهنارت و تعمنق و احاطنۀ
دومی به جمیع فروع و شعب مسائل آن فن با آن زبان بنه مراتنب از اولنی بیشنتر
خواهد بود ،گرچه تنوع معلومات اولی و وسعت اطالداتش از دومی افزونتر است.
غرض این است که مابین این دو طریقۀ شرقی و غربری در تحصریل السرنه هریچکردام را
نمیتوان گفت خو مطوق یا بد مطوق است و در هرکدام معایبی و محاسنی است کره در


دیگری نیست (قزوینی ،بیست مقاله ،ج  ،4ص  .845-852با حذف برخی مطالنب.
[تأکید همه جا از نگارنده است]).

چنانکه از قوپ خود دالمه دستگیر میشود ،او به کیفینت آن متنون اسنالمی کنه در
مغربزمین تصحی شده بودهاند هیی ادتمادی نداشته است .ادتمناد او بنه تحقیقنات
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جنبی و توضیحاتی بوده که مستشرقین بنا توجنه بنه مبنانی زبانشناسنی تطبیقنی و
داشتهاند .آنچه قزوینی

تحقیقات صحی تاریخی در باب محتوای این کتابها درضه می
از بربیان آموخت ،و این آموزش چنانکه دیدیم پیش از هجرتش از وطن در محضر
مرحوم رکاءالملک اوپ آباز شده بود ،این بود که در توضی مطالنب از بینان اقنواپ
افسانه مانند و خودساختۀ قدما بپرهیزد و متن را مطابق با تحقیقات دلمی و منطقنی
شرح کند .البته این قضیه به دلم تصحی متن به معنی اخص کلمه مربوط نمنیشنود،
بلکه به تعلیقات متن مصَحَّ ارتباط دارد .پس نمیتوان گفت که قزوینی فن تصنحی
را از مستشرقین آموخت زیرا اینان احاطها ی بر السنۀ فارسی و ترکنی و دربنی
نداشتند که بتوانند متن تصنحی کننند ،و دالمنه قزویننی خنود از اینن مطلنب
به خوبی آگاه بود.
قزوینی میدانست که ترجی اروپاییان این است که هرگاه نسخۀ مطلوبی از ینک
متن فراچن آید ،آن را تا حد مقدور با حفظ رسمالخط قندیم بندون هنیی تغیینری
چاپ میکنند (مقدمۀ مرزبان نامه ،ص ی ) و مینویسد که اوقناف گینب بنه نصنیحت
نولدکه قصد چاپ نسخۀ مور  211کلیات سعدی را که متعلق به کتابخاننۀ پناریس
است ،به این صورت که از روی دکس نسخه حروفچینی کنند داشته اسنت ،امنا بنه
سبب جن این برنامه به هم میخورد (نامهها ،ص  .)18حتی خودش نیز در تصحی
مرزباننامه از همین روش پیروی کرده است و حد المقدور رسمالخط نسنخۀ اسناس
(به شمارۀ  )Or. 6476را حفظ کرده است .اما حفظ رسمالخنط قندیم دیگنر اسنت و
باقی گذاشتن ابالط نسخه دیگر .قزوینی به رسم معهود فرنگیها در پینروی چشنم و
گوش بسته از نسخۀ اساس ،که متأسفانه بعداً در ایران نیز به بهانۀ «امانت در نقل» و
«احتیاط وسواسگونه» و این قبیل فرمایشاتی که از حیطنۀ محندود فهنم اینن فقینر
خارج است ،باب شد ،ادتراد داشت .به دبارت دیگر ،او شیوۀ تصحی فرنگیهنا را
نمیپسندید و مانند اسالف خودش از هزارساپ پیش تنا کننون ،بنر منتن حکومنت
میکرد و نوکر متن نبود .به همین خاطر ،در نامۀ مور  41مناه منه ( 5181خنرداد

 )5853که دربارۀ تحفةالملوک مصحَ تقیزاده خطاب به او نوشنته اسنت ،از شنیوۀ
تصحی مرحوم تقیزاده انتقاد کرده که چرا ابالط واض متن را به بهانۀ احتیناط در
متن نگاه داشته و از اصل نسخۀ اسناس بنه صنورتی خودکنار و بنه قنوپ قزویننی
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«ماشیناپ» پیروی کرده است .در این نامه به تقیزاده هشدار داده که هنر کنار کنه از
حد ادتداپ گذشت به خرابی میکشد و من باب مثاپ نقدی از تصحیحات شرقشناس
نامدار فرانسوی ،کلمان هوار درضه کرده و در آن نوشته که هوار در تصحیحی که از
رسائل حروفیان برای چاپ در انتشارات اوقاف گیب به دمل آورده است ،هرجا کنه
به دلت سهو ناسع حتی آیۀ قرآن به بلط کتابت شده ،همان صورت بلط فناحش را
به متن برده و در حاشیه رکر کرده که متن قرآن در این مورد چننین و چننان اسنت.
سپس کار هوار را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و نوشته که قرآن ینک منتن بیشنتر
ندارد و هرگاه کاتبی به خطا آیۀ قرآن را اشتباه بنویسد مصنح مجنوزی نندارد کنه
خطای او را در متن حفظ کند .به نظر قزوینی پینروی کورکوراننۀ تقنیزاده از شنیوۀ
مصححین بربی در متابعت از نسخۀ اساس که به دلت آن بلطهای واضن و بندیهی
وارد متن میشوند ،کاری نادرست است (نامهها ،ص .)854-811
و اما اگر قزوینی فن تصحی و مقابله را از بربینان نیاموخنت ،پنس آنچنه او از
برب به دست آورد چه بنود؟ بنه نظنر نگارننده قزویننی وصنف روشنمند و دقینق
نسخههای مورد استفاده و رکر موارد اختالف نسنع در زیرنویسنهای صنفحه ینا در

ملحقات کتاب را از برب وارد چاپهای انتقادی فارسی کرد .اگر آنچنه گفتنیم قابنل
قبوپ باشد ،به نظر نگارنده در تأثیرپنذیری قزویننی از شنیوۀ تحقینق فرنگنی سنوء
تفاهمی بنیادین ر داده است .او شیوۀ تحقیق را از فرنگیها نیاموخت؛ زیرا این شیوۀ
تدقیق و تحقیق در مشر سابقهای طو نی داشت و دلمنای متقندم ماننند طبنری و
بیرونی و زمخشری و جاحظ و بیرهم بر همان طریق بودند .مرحوم قزوینی در واقع
شیوۀ اینان را در ایران احیا کرد ،اما نحوۀ درضۀ نتیجۀ تحقیقات ،یعننی جندا کنردن
متن از حواشی به صورت امروزی آن ،همچنین نحوۀ روشنمند معرفنی نسنخههنای
مورد استفاده در تصحی و معین کردن نشانۀ هرکدام ،یعنی جنبههای کنامالً صنوری
قضیه را از آنچه در اروپا شایع بود گرفت .این تغییرات ،بنا رسنیدن کتابهنای او بنه
ایران مورد توجه دیگر مصححین واقع گردید ،و آنها هم از شیوۀ او پیروی کردند تنا
کمکم این نوع تصحی در میان صاحبنظران ایرانی مقبوپ واقع شد.

کتابنامه
نن افشار ،ایرج« ،5882 ،یادبود پایان دهمین سناپ منرگ محمند قزویننی» ،مجلنۀ
دانشکدۀ ادبیات و دلوم انسانی دانشگاه تهران ،س  ،1ش  ،4دی ،ص .11-21
نن افشار ،ایرج ،5815 ،نامههای قزوینی به تقیزاده ،تهران.
نن افشار ،ایرج« ،5813 ،نامۀ مهم خواندنی از محمد قزوینی» ،آینده ،س  ،1ش -2
 ،1ص .815-415
نن افشار ،ایرج« ،5811 ،دو نامه از قزوینی» ،آینده ،س  ،2ص .311-381
نن افشار یزدی ،محمود« ،5883 ،به دقیدۀ دالمۀ بزرگ قزوینی زواپ زبنان فارسنی
یعنی زواپ ملت ایران» ،آینده ،س  ،2ش  ،2-8ص .422-413
نن اقباپ ،دباس« ،5841 ،وفیات معاصرین :دالمۀ مرحوم محمند قزویننی (-5412
 5813هجری قمری)» ،نامۀ فرهنگستان (قدیم) ،خنرداد ،ص ( 82-41بنه نقنل از:
مجلۀ یادگار ،خرداد .)5843
نن اقباپ ،دباس ،5834 ،مجمودۀ مقا ت دباس اقباپ آشنتیانی ،ج  ،2گنردآوری و
تدوین سید محمد دبیرسیاقی ،تهران.
نن پورداود ،ابراهیم« ،5828 ،یادداشتهای قزوینی» ،اناهیتا :پنجاه گفتار پورداود ،بنه
کوشش مرتضی گرجی ،تهران ،امیرکبیر ،ص .843-848
نن پورداود ،ابراهیم ،5143 ،پوراندخت نامنه :دینوان پنورداود بنه انضنمام ترجمنۀ
انگلیسی دینشاه جیجی باهای ایرانی ،بمبئی ،انجمن زرتشتیان ایرانی.
نن تقیزاده ،سید حسن« ،5841 ،خطابۀ جناب آقنای تقنیزاده [در مجلنس ینادبود
مرحوم قزوینی]» ،نامۀ فرهنگستان (قدیم) ،خرداد ،ص .34-24
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نن تقیزاده ،سید حسن« ،5811 ،دونامه از تقنی زاده» ،مسنائل پاریسنیه ،ج  ،8بنه
کوشش ایرج افشار و دلیمحمد هنر ،تهران ،ص .451-413
نن تقیزاده ،سید حسن ،5111 ،زندگی طوفانی :خاطرات سید حسنن تقنیزاده ،بنه
کوشش ایرج افشار[ ،چاپ افست از چاپ اوپ کتناب توسنط انتشنارات دلمنی در
تهران] ،لس آنجلس.
نن جوینی ،دطا ملک ،تاریع جهانگشای ،به تصحی محمد قزوینی 8 ،مجلد ،یندن
[مجلدات  4و  8به ترتیب در سالهای  5151و  5182منتشر گردید] 5155م.
نن زرینکوب ،دبدالحسین« ،5823 ،در آستانۀ پنجاهمین ساپ خاموشنی قزویننی»،
بخارا ،ش  ،1خرداد ،ص .58-1
نن سروشیار ،جمشید« ،5811 ،نامهای از دالمه محمد قزوینی بنه محتشنم السنلطنۀ
اسفندیاری» ،آینده ،س  ،54ش  ،54-55ص .212 -214
نن سیاسی ،دلیاکبر« ،5841 ،خطابه در مجلس یادبود قزوینی» ،نامنۀ فرهنگسنتان
(قدیم) ،خرداد ،ص .25-13
نن شمس قیس رازی ،کتاب المعجم فنی معناییر اشنعار العجنم ،بنه تصنحی مینرزا
محمدبن دبدالوهاب قزوینی ،بیروت5111/ 5842 ،م.
«دالمه قزوینی و تصحی متون» ،کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،ش  ،44منرداد ،5823
ص .55-8
نننن بنننی ،قاسننم« ،5881 ،در احننواپ و اخننال مرحننوم قزوینننی» ،یغمننا ،ش ،81
فروردین ،ص .28-82
نن بنی ،قاسنم ،5131/5811 ،یادداشنتهای دکتنر قاسنم بننی54 ،ج ،بنه کوشنش
سیروس بنی ،لندن.
نن بنی ،قاسم« ،5811 ،میرزا محمد خان قزوینی در یادداشتهای بننی» ،آیننده ،س
 ،2ص ( 311-323به نقل از :یادداشتهای بنی ،ج  ،8ص .)524-521
نن بنی ،قاسم« ،5821 ،برگزیدههنا :مرحنوم محمند قزویننی در جلسنات ادبنی»،
ایرانشناسی ،ش  ،21بهار ،ص .522-518
نن فروبی ،محمددلی ،5833 ،یادداشتهای روزانه ،به کوشش ایرج افشار ،تهران.

کتابنامه 53/

نن قزوینی ،محمد« ،5811 ،آرری یا زبان باسنتان آرربایگنان» ،ایرانشنهر ،ش ،51
دی ،ص ( 112-131تجدید چاپ در :بیست مقالۀ قزوینی ،ج  ،5ص .)531-523
نن قزوینی ،محمد« ،5881 ،محمد قزوینی ن دباس اقباپ» ،یغما ،ش  ،18فنروردین،
ص .1-2
نن قزوینی ،محمد« ،5818 ،شرح زندگانی قزوینی» ،دورۀ کامل بیست مقالۀ قزوینی،
دو مجلد در یک جلد (جلد اوپ با مقدمۀ پورداود و جلد دوم با مقدمه دباس اقباپ)،
تهران ،دنیای کتاب.
نن قزوینی ،محمد ،5818 ،مقنا ت دالمنه قزویننی 2 ،ج ،گردآورننده :دبندالکریم
جربزهدار ،تهران.
نن قزوینی ،محمد ،5818 ،یادداشتهای قزوینی 51 ،جلد در  1مجلد ،به کوشش ایرج
افشار ،تهران.
نن معین ،محمد« ،5841 ،دالمۀ معاصر آقنای محمند قزویننی» ،نامنۀ فرهنگسنتان
(قدیم) ،خرداد ،ص .12-83
نن منتظمی ،دلی« ،5832 ،محمدبن دبندالوهاب قزویننی آبنازگر شنیوۀ ننوین در
تصحی متون» ،کیهان فرهنگی ،ش  ،443-442شهریورن مهر ،ص .32-34
نن مهدوی دامغانی ،احمد« ،5835 ،دالمه قزوینی قددّسَ سِرهه العزیز» ،حاصل اوقات:
مجمودهای از مقا ت استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی ،به اهتمام سنید دلنیمحمند
سجادی ،تهران ،ص .311-318
نن میرانصاری ،دلی ،5831 ،ارجنامۀ ملکالشعرای بهار ،تهران ،میراث مکتوب.
نن مینورسکی ،و دیمیر« ،5888 ،به یاد قزوینی» ،یغما ،ش  ،11فروردین ،ص .44-41
نن مینوی ،مجتبی« ،5813 ،دالمه قزوینی» ،نقد حاپ ،چاپ دوم ،تهران ،ص .212-211
نن نصیری ،محمدرضا« ،5838 ،نامهای از دالمه محمد قزویننی» ،نامنۀ انجمنن ،ش
 ،51زمستان ،ص .13-21
نن نظامی دروضی ،احمدبن دمربن دلی ،کتاب چهار مقاله ،به سعی و اهتمام و تصنحی
محمدبن دبدالوهاب قزوینی ،لیدن ،بریل( 5112/5842 ،چاپ آفست تهران ،بیتاریع).
نن نفیسی ،سعید« ،5811 ،محمد قزوینی» ،مقا ت سعید نفیسنی 4 ،ج ،بنه کوشنش
کریم اصفهانیان و با همکاری محمد رسوپ دریاگشت ،تهران ،بنیناد موقوفنات دکتنر
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.125-181  ص،4  ج،محمود افشار
 بنه تصنحی و تحشنیۀ محمندبن دبندالوهاب، مرزبان نامنه، سعدالدین،نن وراوینی
.م5111/ 5842 ، یدن،قزوینی
.ش5811 ، تهران، به تصحی محمد روشن، مرزباننامه، سعدالدین،نن وراوینی
.513-511  ص، خرداد،58  ش، یغما،» «مصیبت دظیم،5843 ، حبیب،نن یغمایی
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and notes, renders the assertion that he “learned” the art of editing
from European Orientalists completely absurd.
European scholars were quite aware of Qazvini’s editorial skills.
For instance, in his English preface to the 3rd volume of Qazvini’s
edition of The History of the World Conqueror, Sir Denison Ross
(1871-1940) writes that the edition: “may be recommended as a
standard and permanent guide for all future editors of Persian
historical texts” (Juwaini, 4: xi). Of course my point in all of this is not
that in spite of living in Europe for thirty-five years, and despite
access to vast European libraries and numerous scholarly journals,
Qazvini was not influenced by the scholarly atmosphere of the great
western centres of learning. He lived in such great cities as London,
Berlin, and Paris where great European editors such as Alfred E.
Housman (1859-1936) in Cambridge, Albert C. Clark (1859-1937) in
Oxford, and Joseph Bédier (1864-1938) in Paris were quite active. It
is highly unlikely that Qazvini would have remained unaware of their
activities. But even that fact is no proof that he “learned” the art of
editing from European Orientalists. Taqizadeh, Minovi, and other
Iranian scholars who have made the assertion, must have been
motivated by something other than facts of Qazvini’s life and
activities in Europe. They must have echoed the dominant discourse
of their time according to which, the “Oriental” is inferior and
subordinate to the “Oxidental.” It is this point of view, this oriental
inferiority complex that subjugates the more learned Qazvini to the
less competent Browne not anything in the factual or verifiable
relationship between the two friends and scholars.
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in his introduction to Nizāmi-ye ‘Aruzi’s Four Discources, which is
dated 14th of January 1910, Qazvini specifies that he was asked to
undertake that edition four or five years earlier (Qazvini’s introduction, p.
k).

That would place the beginning of his work on the text in 1905 or

1906, namely, one or two years after his arrival in England. However,
since in his English introduction to his translation of Qazvini’s long
essay on Mas’ud-e Sa’d-e Salmān, Browne states that the essay is in
fact made up of the material which Qazvini had collected for his
editorial notes to his edition of the Four Discourses (Qazvini & Browne
1905: 693),

and since the first part of the essay was published in

October of 1905, Qazvini must have begun work on the Four
Discourses sometime before that date. Similarly, we know from
statements in the introductory essay of al-Mu’jam fi Ma’ā’iri Ash’ār
al-‘Ajam that the editing of the text was completed in 1905 although it
was not published until 1909. Also, because Qazvini’s editions of
Marzbān Nāma, al-Mu’jam, and the Four Discourses are all published
in 1909, we may conclude that the actual editing of these texts had
been undertaken some time before that date. Furthermore, since the
introductory essay to his edition of the Lubāb al-Albāb is dated 1906,
it may be inferred that the edition of the text had begun sometime
before that date. Given all of this, it is difficult to believe that in spite
of all of these editorial activities assigned to him by Browne and
others, Qazvini seemed to them like a person who needed training in
European techniques of editing. The very brief time between
Qazvini’s arrival in Europe and the appearance of his many scholarly
editions of classical Persian texts with their extensive Introductions
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I do not quote Browne’s many admiring statements about Qazvini in
order to legitimize Qazvini’s scholarship or learning by western
testimony. My aim is quite different. I want to first present the
evidence of the relationship between the two, which I pointed out, was
one of master and disciple, in order to move to an important context of
this relationship.
In 1904, when Qazvini entered England, he was 27 years of age,
while Browne (born in 1862) was 42 and Nicholson (born in 1868)
was 36 years old. In spite of their greater age and institutional
positions—both being Cambridge professors—Browne and Nicholson
defer to the young Qazvini’s greater learning, and ask him to compose
the introduction to Nicholson’s edition of the Tazkirat al-Awliā’. This
is hardly evidence of Qazvini learning at the feet of great European
Orientalists. A final note about Qazvini’s journey to and his editorial
activities in Europe needs to be mentioned in order to clarify the
sequence of events.
As I pointed out before, Qazvini left Iran on 19th of June, 1904 and
travelled to London by way of Russia, Germany, and Holland. Given
the possibilities of the time, such a trip would have taken between one
and two months to complete. Therefore, it is not unreasonable to
assume that Qazvini arrived in London sometime in Mid-August of
1904. Nicholson’s preface to his edition of the Tazkirat al-Awliā’, in
which Qazvini is named is dated October 12th, 1904.
Therefore, Browne must have noticed Qazvini’s abilities within a
couple of months after his arrival in England, must have asked him to
compose his introductory essay to Nicholson’s edition of the Tazkirat
al-Awliā’, and Qazvini must have done so very quickly. Furthermore,
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account of ‘Attār which we yet possess, I shall in what here follows
make almost exclusive use of it (Browne 1956: 2/507).

These sentiments are echoed in Browne’s comments about Qazvini’s
account of the Juwaini family in his edition of The History of the
World Conqueror:
A full and critical account of this talented family, based on researches
equally extensive and minute, is given by Mirza Muhammad of
Qazwin, one of the finest and most critical Persian scholars whom I
ever met, in his introduction to the Tārikh-i-Jahān-gushā (Browne
1956: 3/21).

Browne not only meticulously acknowledges his debts to Qazvini’s
scholarship throughout his History, but also refers the reader to Qazvini’s
more complete and scholarly essay in the section of the History that deals
with the life and work of the poet, Mas’ud-e Sa’d-e Salmān:
Since writing this, I have published in the J.R.A.S. for October, 1905
(pp. 693-740), and January, 1906 (pp. 11-51), a translation of an

excellent monograph on this poet written in Persian by my learned
friend Mirza Muhammad b. ‘Abdu’l-Wahhab of Qazwin. To this the
more studious reader should refer, since it not only supplements, but
in some cases corrects, the account here given (Browne 1956: 2/324 n.1).

In his introduction to the translation of Qazvini’s essay on Mas’ud-e
Sa’d-e Salmān, Browne once again expresses his admiration for
Qazvini’s learning and critical judgment:
The following critical study … is from the pen of my accomplished
friend Mirza Muhammad of Qazwin, a Persian scholar of rare
attainments in his own and the Arabic languages, and of still rarer
critical acumen (Qazwini & Browne 1905: 693).
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European Orientalists who were not burdened by such feelings,
have a more accurate assessment of Qazvini’s abilities and of what he
brought to the editing of classical Persian texts in Europe. Aside from
peppering his writings with praise of Qazvini’s scholarship (Browne
1956: 2/13, 365, 494, 508, 509 n.2; 3/66, 88 n.13, 106 n.2, 153 n.1; 4/484-85),

Browne acknowledges Qazvini’s influence on the quality of the
European tradition of Persian literary criticism by such statement as:
“… the high traditions of criticism and accuracy established by Mirza
Muhammad khan of Qazwin [my italics]” (Browne 1956: 4/490). As far
as Browne was concerned, the high traditions of criticism and
accuracy that marks Qazvini’s scholarship was not something that he
learned in Europe, but something that he created—presumably by
adjusting his native scholarship to his new European environment.
What the Iranian critics misunderstand in the relationship of
Qazvini and Browne is that it was Qazvini who acted as the mentor in
this association, and Browne, who had the role of the disciple; not the
other way around. Throughout the volumes of his Literary History,
Browne quotes Qazvini and draws on his learning to support his own
statements. For instance, almost all of what he writes about ‘Attār in
his History is taken from Qazvini’s introduction to Nicholson’s
edition of the Tazkerat al-Awliyā’:
To the first volume [of Nicholson’s Tazkerat al-Awliyā’] is prefixed a
critical Persian preface by my learned friend Mirza Muhammad b.
‘Abdu’l-Wahhab of Qazwin, who constructed it almost entirely out of
the only materials which can be regarded as trustworthy, namely, the
information which can be gleaned from the poet’s own works. As this
preface is untranslated, and is moreover, the best and most critical

Qazvini and the Western Method of Textual Criticism / 13

ilk who first voiced the view that Qazvini “learned” his editorial
technique from the Europeans, not European Orientalists who knew
Qazvini and worked with him.
Edward Browne who struck a life-long friendship with Qazvini
almost from the very beginning of the latter’s arrival in England,
writes in his monumental A Literary History of Persia:
… although their [i. e. traditional Muslim scholars’] scholarship is
generally of a somewhat narrow kind, it is, so far as it goes, sound,
accurate, and even in a sense critical. The finest Persian scholar I
know, Mirza Muhammad ibn ‘Abdu’l-Wahhab of Qazwin, is one who
has superimposed on this foundation a knowledge of European critical
methods acquired in England, France, and Germany (Browne 1956: 4/372).
But there is a great difference between superimposing something
on something else, as Browne claims that Qazvini did by adding his
traditional learning to western research methods, and “learning” the
art of editing from Europeans. It goes without saying that Qazvini’s
life in Europe where well-organized library collections and various
specialized journals were available and where scholars could easily
exchange views—resources that were unavailable in Iran of his
time—deeply influenced his access to and processing of information.
But even this fact does not justify the claim that he learned his
editorial technique from the western scholars. Indeed, no western
Orientalist who knew Qazvini ever presumed to make such a
suggestion. Sadly, the task was left to his own countrymen, who
inspired by the inferiority complex that permeates much of the text
and subtext of their writing, made the claim.
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region (Qazvini 1305: 587). Even the French Orientalist, Dozy, for whose
work Qazvini had a great deal of respect has not been spared (Afshar
1351: 106).

By contrast to his view of most European Orientalists,

Qazvini shows great admiration for the work of the Muslim scholars
with whom he was familiar, whether those who lived and worked in
Europe (e.g., Muhammad Iqbal, see Afshar 1351: 33, 35, 43) or those who did
not (Afshar 1351: 90, 144, 183; and Yād-dāsht-hā, pp. 2576, 2636). As far as a
qualitative comparison between the editorial works of the Orientalists
and the traditional Muslim scholars is concerned, Qazvini clearly
favours the latter and considers the texts of most European editions of
Arabic, Persian, and Turkish books that have been edited by European
editors to be defective (Bist Maqāla, 2/ 320-21).
In view of Qazvini’s low opinion of the editorial works of the
western Orientalists, the claim that he emulated their technique, or
learned the art of editing from them is an unfounded and absurd claim.
Such an assertion is not rooted in any verifiable fact of Qazvini’s life,
but rather in that ubiquitous feeling of inferiority and inadequacy that
marks almost all of the writings of the majority of “Oriental” scholars
who came into contact with their “Orientalist” counterparts. This way
of thinking automatically grants primacy to the Occidental and places
the Oriental in a subordinate position. Therefore, the “Oriental”
Qazvini could not have possibly been competent before coming into
contact with the West. If his editorial technique and skills were
impressive, he must have obtained them from some western source
rather than having brought them to the West from his native Orient.
Needless to say, the most vocal proponents of this view tend to be
“Orientals” themselves. It is the likes of Minovi, Taqizadeh, and their
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of Manuchehri’s divan (Afshar 1351: 62) as well as the works of Louis
Massignon are subjected to harsh scorn. Qazvini was especially
vitriolic towards the young Massignon, whom he considered to be an
ambitious and exceedingly ignorant youth (Afshar 1351: 103). In
reference to the work of the German Orientalist, Karl Süssheim (18781947), he writes that all of what he has included in his introduction to
his edition of a certain Saljuq history should be taken with a grain of
salt because much of it is made up by his active imagination and like
many Orientalists who are always out to discover something new and
say something that no one else has said before, and when no text or
evidence in support of their views may be found they pull something
out of the active treasury of their imaginations and desires in order to
present it as historical facts—much like the French Derenbourg in his
introduction to al-Fakhri and this very Süssheim … and many other
European Orientalists that I don’t care to enumerate here. … One
cannot put the least bit of trust in what Süssheim writes (Yād-dāsht-hā,
pp. 2123-24).

To these, may be compared his negative assessment of Victor
Chauvin (1844-1913) and his work (Yād-dāsht-hā, pp. 2139-40), Joseph
von Hammer Purgstall (1774-1856) (Afshar 1351: 142), and the Russian
Orientalist Bertels, about whom he writes that his absurd statements
concerning Persian literature is so ridiculous that they “can bring a
mother who has lost her child to laughter” (Afshar 1351: 226). Henri
Massé’s work is described as “superficial” (Afshar 1351: 142) and the
views of the British Orientalist, Guy Le Strange (1854-1933)
regarding the language of Azerbaijan are called incorrect and “born
out of his lack of familiarity with historical circumstances” of the
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concerned; Derenbourg however, is another story altogether.
Qazvini’s assessment of Derenbourg’s competence was quite
negative. He dubs him “Abu Huraira,” which among Shiite scholars,
is another way of calling someone a liar and a fabricator. As far as
Derenbourg’s editorial abilities are concerned, Qazvini writes that
most of what he says in his introductory essay to his edition of alFakhri is incorrect and is entirely made up by a person who is nothing
but a shameless fabricator. The rest of Derenboug’s introduction is
full of errors because of his complete ignorance and lack of familiarity
with historical sources. He adds, “otherwise, it may be a combination
of both circumstances, namely [Derenbourg being] a fraud, a
charlatan, a fabricator, a perjurer, and a liar, as well as being ignorant,
unwitting, and unfamiliar with Islamic histories” (Yād-dāsht-hā, pp. 2127-28).
The fact of the matter is that Qazvini was quite censorious of the
work of most — but not all — of the European Orientalists. In his
notes to the second volume of The History of the World Conqueror, he
criticizes the views of a number of them about the correct names of
some historical personages (Juwaini, 2/ 291-92) and in the third volume
of the same book, complains about the European editor’s deletion of a
great deal of information from another history of the Mongol period
(Juwaini, 3/ p. kj).

In a letter to Taqizadeh, dated 1921, he harshly

criticizes the editorial technique of the French Orientalist, Schefer in
his edition of Nāser-e Khosrow’s Travels, and writes that “it is full of
blatant errors.” In the same letter, however, he points out that
Schafer’s works should not be given the same credence as due the
works of Nöldeke and others like him (Afshar 1351: 51-52; cf. Varāvini, p.
h).

Not only Schafer’s edition of the Travels, but Kazimirsky’s edition
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Strictly speaking, Qazvini exercised a greater influence on the
European Orientalists of his time than they did on him. This is a fact
that is neither commonly recognized nor adequately acknowledged.
Professor Minorsky writes that he often used to go to Qazvini’s home
to ask for guidance and whenever Qazvini asked him a question, he
trembled in fear. He adds:
Those days were like a second university course for me, … when I
could learn at the foot of one of the great legendary scholars of the
classical times, whose names are mentioned in voluminous tomes. A
large number of European, Indian, and Turkish scholars used to come
to him in order to ask his advice on scholarly questions. I personally
have hundreds of postcards and letters from him in which he has
explained difficult problems to me” (Minorsky 1333: 20-22).
Qazvini himself points out that he attended the courses offered by
two European scholars. One of these was a course offered by the great
Indo-Europeanist, Antoine Meillet, and the other was a course that the
Arabist, Hartwig Derenbourg offered on ancient Arabian orthography.
None of these subjects were covered in traditional Muslim training;
and a traditionally trained scholar such as Qazvini, who was interested
in learning something about these subjects, had to learn them from
Europeans. However, unlike Arabic palaeography and Indo-European
linguistics, textual criticism was covered in traditional scholarship —
especially on hadith — and neither Qazvini nor any other formally
trained Muslim scholar had to learn it from Europeans.
It is, of course, reasonable to assume that Qazvini, who at the time
was in his late twenties, may have learned much from Meillet as far as
modern techniques of research and comparative studies were
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he adds that one should not dismiss opinions of a large number of
classical Muslim authorities merely on the basis of the opinion of
contemporary western scholars. The determining standard in all cases,
he believes, should be the evidence of classical texts rather than
anything else (Afshar 1358: 296).
There is no doubt that Qazvini took advantage of the vast textual
resources that were available to him in well-organized western
libraries, and also emulated the relatively more objective research
methods of European scholars. But this is not the same thing as
“learning the art of editing” from westerners. Indeed, a mere glance at
the history of the Persian texts that were edited under the patronage of
the Gibb Memorial Series shows that the number of these editions
grows considerably as soon as Qazvini’s arrival in Europe, and drops
noticeably as soon as he leaves that continent. In other words, the
authority and value of the Persian editions that were sponsored by the
Gibb Memorial Series depended to a large extent on Qazvini and his
editorial technique and on his editorial acumen rather than on some
ephemeral “European editorial technique.” Qāsem Ghani says as
much when he writes that shortly after Qazvini’s arrival in Europe,
Browne and a number of other European scholars were impressed by
his learning and scholastic value, and decided to put it to good use
(Ghani 1360: 850, cf. 855 and Ghani 1330: 37) .

Pourdavoud confirms Ghani’s

assessment, and writes that after Qazvini’s appearance in the
European Orientalist circles, Professor Marquart, who was not aware
of Qazvini’s presence in Berlin, wrote to the Kāveh editor in 1915,
“that Iran, which can still produce a scholar of Qazvini’s calibre will
never die” (Pourdavoud 1928: xv).
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Qazvini’s numerous critical comments about European editions of
Islamic texts leave no doubt about his attitude toward the ability of
most western editors who were active during his stay in Europe. What
comes through loud and clear in his comments is that he did not trust
western editors, let alone consider their work worthy of imitation.
Taqizadeh points out that Qazvini’s critical method and approach
was essentially the one that was in use among the great scholars of
old, such as Tabari, Biruni, Zamakhshari, Jahiz, and others (Taqizadeh
1329: 75-76).

This is essentially a correct interpretation. Qazvini did not

introduce western editorial methods into Iran; rather he revived the
ways of the classical Muslim scholars. In a letter addressed to Abbas
Eqbal and dated August 1923, that is two years before Eqbal’s first
trip to Europe, Qazvini responds to Ahmad Kasravi’s harsh critique of
Edward G. Browne’s English translation of The History of Tabaristān,
and expresses his delight and amazement about the sound critical
approach of both Eqbāl and Kasravi, and agrees with Kasravi’s
criticisms but points out that because of his personal affection for
Browne and because such errors are typical of western scholars’ work,
he does not feel comfortable to pass them to Browne (Qazvini 1335: 4-5,
6-9).

These views are echoed again in another letter to Yahyā

Qarāguzlu (Nasiri 1283: 54).
The truth of the matter is that the longer Qazvini lived in Europe,
the more distrustful he grew of western Orientalists’ works, and the
more often he expressed this distrust in his personal letters. For
instance, in his letter dated March 11th of 1912 and addressed to
Taqizadeh, he acknowledges his admiration for some European
scholars’ considerable caution in their historical researches. However,
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return has been somewhat vaguely stated as “because of the outbreak
of the Second World War” (Mo’in 1329: 41), or as he himself writes “the
difficult circumstances of foreigners’ lives in those areas” (Qazvini
1329: 24).

I think it is likely that Qazvini left France because his wife

was Jewish, and he returned to Iran in order to protect his wife and
daughter from possible detention by the Nazi occupation forces.
Whatever the reasons for his eventual return to the land of his birth, as
I pointed out earlier, in none of the hundreds of references to his
association with western Orientalists that are scattered throughout his
writings, has Qazvini included a single word about any scholarly debt
to any of them in the specific area of textual editing. He has, however,
praised many of his European friends for their learning and
scholarship.
As far as Qazvini’s assessment of western Orientalists of his time is
concerned, in spite of his respect for a few of them, his general
evaluation is quite negative. In his long biographical essay, included at
the beginning of the first volume of his scholarly papers, he writes:
In Europe, the number of those with pretentions to Orientalism, fake
scholars, and charlatans is much greater than the number of true
Orientalists and real scholars. … This may be because as soon as
some of these people gain a rudimentary knowledge of one or two
oriental languages … they are appointed as professors of several
language such as … Persian, Turkish, and Arabic together with all the
scientific and artistic texts in these languages, and take over the duties
of teaching all of them in all of their various dialects. … Occasionally
they distort some of these poor Persian, Arabic, or Turkish texts and
print them in editions that are full of blatant errors (Bist Maqāla, 1/ 24-25).
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1962), Henri Massé (1886-1969), Edgar Blochet (1870-1937), and
Paul Pelliot (1878-1945). However, although Qazvini was quite
meticulous about acknowledgement of all scholastic debts, there is not
a single word concerning having learned anything about editorial
techniques from any of them. On the contrary, the editorial styles and
the poor scholarly approach of some of these Orientalists have been
severely criticised in some of Qazvini’s writings and private letters,
and we will refer to some of these later in this essay. Qazvini stayed in
Paris until October of 1915, when his access to the manuscripts that he
needed for preparing his edition was severely curtailed because of the
outbreak of the First World War, and he had to leave Paris for Berlin.
The third period of Qazvini’s stay in Europe began on Wednesday,
th

27 October 1915, when he entered the city of Berlin. This was one of
the most difficult but also fruitful periods of his European stay. He
began a long and productive friendship with Taqizadeh and
contributeed several important essays to Taqizadeh’s literary and
political journal, Kāveh. Aside from developing close relationships
with a number of exiled Iranian luminaries, such as Pourdavoud,
Jamalzadeh, Iranshahr, and Tarbiyat, he made the acquaintance of
several German Orientalists, such as Sebastian Beck (1878-1951),
Edward Sachau (1845-1930), Eugen Mittwoch (1876-1942), Bernhard
Moritz (1859-1939), and Martin Hartmann (1851-1918) (Bist Maqāla, 1:
23).

Qazvini’s stay in Berlin lasted until the end of the First World

War, after which he returned to Paris in January of 1920 (Bist Maqāla, 1:
26; Yād-dāsht-hā, pp. 2610-13).

His second trip to Paris, which was the fourth phase of his life in
Europe, lasted until his return to Iran in 1939. The reason for his
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Semitic atmosphere of the time would have forced Qazvini to hide his
studying at that school (Ghani 1360: 849; cf. Forooghi 1388: 99, 106) . At any
rate, there may be no doubt that Qazvini was fluent in French before
moving to Europe. We know that he used to read and translate French
books and articles as early as 1902/1320 A.H. (Forooghi 1388).
Qazvini left Iran for England by way of Russia, Germany, and
Holland on 19th of June 1904, when he was twenty-seven years old
(Bist Maqāla, 1: 13).

At this time, he was a competent young scholar with

an impressive command of Islamic sciences of his time. Therefore,
those who credit his association with the European Orientalists as the
source of his impressive scholarly achievements later in life, tend to
ignore the fact that he had already been fully trained by the best
Muslim scholarship that Iran had to offer and it is highly unlikely that
any European Orientalist could offer him more. Edward G. Browne
(1862-1926) with whom he formed a close life-long friendship, has
repeatedly expressed his amazement at the young Qazvini’s learning.
In the course of his stay in London, Qazvini comes to the attention
of the directors of the Gibb Memorial Foundation, who ask him to
prepare a critical edition of Juwaini’s The History of the World
Conqueror. He agrees, and in April of 1906, he leaves London for
Paris where better manuscripts of the text were available. This trip
marks the beginning of the second period of his European sojourn.
In Paris, Qazvini came into contact with a number of French
scholars and Orientalists. The most important of these were Charles
Schefer (1820-1898), Hartwig Derenbourg (1844-1908), Antoine
Meillet (1866-1936), Gabriel Ferrand (1864-1935), Clément Huart
(1854-1926), Paul Casanova (1861-1926), Louis Massignon (1883-
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Marvi school in Tehran (Yād-dāsht-hā, pp. 2248-49). He learned the basics
of Islamic jurisprudence under Mullā Muhammad ‘Ali-ye Āmoli at
the Khāzen al-Mulk school, and its advanced level under Hāj Mirzā
Hasan-e Āshtiyāni (d. 1316 A.H.). Additionally, he studied with a
number of other luminaries of his time, whose names are listed in his
autobiographical essay, which was included in the first volume of his
collected essays (Bist Maqāla, pp. 9-10). He also mentions his great debt
to one of the founders of modernism in Iran, namely, Muhammad
Husain-e Forooghi, who greatly influenced him in his youth, and with
whose son, Muhammad ‘Ali Forooghi, he had a life-long friendship.
Thus, before his emigration to Europe, Qazvini was already a fine
scholar, and was highly trained in the traditional Islamic sciences of
his time. This fact is acknowledged in Taqizadeh’s speech in
Qazvini’s memorial ceremony. Tqizadeh adds that before traveling to
Europe, Qazvini was one of the best teachers of Arabic grammar in
Tehran (Taqizadeh 1329: 80).
Qazvini learned French very well at the Alliance School when he
was quite young (Forooghi 1388: 266). Qāsem Ghani, who having studied
in French schools of Beirut and France knew French quite well, and
who was one of his close friends and associates, states that Qazvini
knew the language as well as a French university professor (Ghani 1360:
857; id. 1379: 170).

Interestingly enough, Qazvini does not mention his

having ever attended the Alliance School in any of his writings.
Indeed, he may have told his friend, Taqizadeh, that he learned French
at the San Louis School in Tehran (Taqizadeh 1329: 73). This may have
been because he wanted to keep his attending the Alliance School
secret because that school was run by Jews and the mildly anti-
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I believe that Qazvini’s approach to textual criticism was the same
approach that was in use for more than a millennium among
traditional Muslim scholars. What he adopted from the West was not
the art of editing but the style of presenting the final product. That is,
rather than indicating textual variants on the margin of the text with
the use of notations,  خـor  نخـto show that the variant is taken from
another manuscript as traditional scholars used to do, he employed the
modern method of including textual variants in footnotes or endnotes.
He also adopted the practice of systematic description of his witnesses
from western scholarship. However, as far as the actual task of editing
and his critical approach was concerned, Qazvini did was not indebted
to any European scholar or method. His approach and techniques were
purely those that were in use among Muslim scholars for a very long
time. In order to understand this better, we must review the story of
Qazvini’s education in Iran, the account of his emigration to Europe,
and his scholarly activities in the West.
Qazvini was born in March of 1877. He learned the basics of
Arabic grammar and syntax from his father,’Abd al-Wahhāb ibn ‘Abd
al-‘Ali-ye Qazvini until the age of twelve, when his father passed
away. After that, he continued his training in the Mu’ayyer alMamālek school under such great scholars as Hāj Sayyed Mustafā
Qanātābādi (d. 1340 A.H.), and Hāj Sayyed Mustafā Qāyeni (Mo’in
1329: 38).

He then studied the preliminaries of Islamic Law (fiqh) for

five or six years under Hāj Sayyed Muhammad Sādeq-e Tehrāni (Yāddāsht-hā, pp. 2270-71)

and its advanced level under Sheykh Fazlullāh-e

Noori (d. 1327 A.H.). Sometime before the year 1319 A.H., he studied
Islamic philosophy under Hāj Sheykh ‘Ali-ye Noori at the Khān

To the young scholars who host this old man every year:
Amir Emami, Ardavan Amirinejad, Javad Bashari,
Shahriyar Shahindeji, Pejman Firoozbakhsh, Saeed
Layan, Arham Moradi, and Mohammad Afshin-Vafaei.

It has become something of a scholarly convention to begin every
discussion of the history of textual criticism in Iran by claiming that
Mohammad Qazvini learned the technique of modern textual criticism
from Europeans during his stay in Europe and taught it to his
countrymen when he returned to Iran. Some years ago, when A.
Miransari interviewed me by email about editing techniques, I
objected to this notion in one of his questions and pointed out that
although Qazvini was very careful to give credit where credit was due,
in many thousands of pages of his published note, personal letters,
scholarly writings, and autobiographical essays, he has never
mentioned a debt of gratitude to his European friends. I added that the
absurd claim of Qazvini’s obligation to western editing techniques is
solely an inference based on the fact that he lived in Europe for over
thirty years and associated with a number of great European Orientalists.
However, living and studying sin Europe is one thing and learning the art
of editing Persian and Arabic texts from Europeans is another.
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