
  بررسي تصحيحات فارسي عباس اقبال آشتياني  

 

109

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بررسي تصحيحات فارسي عباس اقبال آشتياني  
  اُستاديار دانشگاه تهراندكتر شهرام آزاديان   
  16/8/87:                         تاريخ پذيرش مقاله 1/8/87:   مقاله  دريافتتاريخ  
  
  

  :ه كيدچ
و بزرگان تحقيق در ايران يكي از پيشروان ) .ش.ه1334-.ق.ه1314(شادروان عباس اقبال آشتياني 

. بازخواني آنها ازاين جهت اهميت دارد و آثار او وهمدورگانش پايه هاي تحقيق در ايران هستند.است
  .اين مقاله به بررسي و نقد تصحيحات فارسي  عباس اقبال و ارزشگذاري آنها ميپردازد
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   :قدمه م
پژوهشگر برجستة ايراني، در حوزه هاي ) ش.ه1334-ق.ه1314(شادروان عباس اقبال اشتياني،
كتابهاي درسي، جغرافيا و تصحيح متون كاركرده و در  اجتماعيات، مختلفي مانند تاريخ نويسي،

حت كساني كه ت. عباس اقبال جزو نسل اول محققين ايران است. بسياري از آنها پيشقدم بوده است
تاثير روشهاي اروپايي و كارهاي مرحوم محمد قزويني قرار گرفتند و هر كدام سعي كردند به روش 

  تصحيح و احياي همة اين محققين يكي از وظايف خود را. خود آن شيوه ها را در ايران پياده كنند
  .دانستند و هر كدام هم روش خاص خود را داشتندمتون قديم مي

در خانواده اي فرهنگي به دنيا . او پيشه ورزاده بود. ن وضعيت خاصي داشتعباس اقبال در اين ميا
نيامده بود و با تالش خود وكمك مرحوم مرتضي نجم ابادي توانسته بود جايي براي خود در پهنة 

از اين جهت او با افرادي مانند  همايي، نفيسي، قزويني، بهار،  فروزانفر، قريب . 1فرهنگي ايران باز كند
 خطي و كتاب پرورش يافته ر كنار نسخةاينان در خانواده هايي فرهنگي و د. ال آنها تفاوت داشتوامث

بودند و تمايلشان به تصحيح متون امري طبيعي بود، ولي اقبال اينگونه نبود و بعد از سفر فرنگ به اين 
را هم نمي توان انكار كرد البته در اين ميان تاثير فراوان مرحوم قزويني بر اقبال .مساله عالقه نشان داد

كه او را از يك معلم طراز اول به محققي بر جسته تبديل كرد و در متمايل كردن اقبال به تصحيح هم 
نكته ديگر بي حوصلگي و حساسيت فراوان اقبال است كه نشانه هاي آن را در . نقش بزرگي داشت

 مانند تصحيح  كه پاية آن بر زندگي خصوصي و سلوك او هم ميتوان ديد؛ آفتي بزرگ براي كاري
در خالل بررسي تصحيحات اقبال .هاست  كله زدن با  نسخه ها و نسخه بدلو در مقابله و سرة حوصل

  . ميتوان  عوارض اين دو نكته را به فراواني  مشاهده كرد

***  
ل رشيد وطواط است كه در سا»حدايق السحر في دقايق الشعر«اولين تصحيح اقبال كه به چاپ رسيد

 در تهران منتشر .ش.ه1309 در پاريس به پايان رسيد و بعد از بازگشت او از فرنگ در .ش. ه1308
اقبال كامال از روش قزويني پيروي ميكند و به  كتاب به عبدالعظيم خان  قريب ، با وجود اهداء. شد

                                                 

. »ال در مجموعه گفتارهايي درباره پنج تن از رجـال ادب و تـاريخ ايـران   استادم عباس اقب« محمود نجم آبادي،  :  رك - 1
 133-39صص 
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ي آقا ميرزا سعادت محضر حضرت عالمه و استاد مخدوم مكرم معظم آقا«ثمر رسيدن و انجام آن را از
خانة ملي پاريس كه توسط كتاب.ق.ه 668 اين كتاب بر اساس نسخة مورخ. 1داندمي» محمدخان قزويني

قزويني معرفي شده بود به چاپ رسيده و مصحح جز در موارد نقص متن از نسخ ديگر بهره اي نگرفته 
ذ قزويني حكايت خي اقبال و نفوخوبي از ذوق تارين باست و مقدمه و تعليقات تاريخي مفصل آ

اين كتاب اولين نمونة چاپ تك نسخه اي به صورتي دقيق در ايران است و در زمان خود . كندمي
حادثه اي مهم به شمار مي رفت و با وجود اينكه  بي عيب نيست و حتي قزويني هم نقدي خصوصي 

ويد بخش ورود اين تصحيح ارزشمند ن. رود هنوز هم متني معتبر به شمار مي ، 2بر آن نوشته است
  .مصححي توانا به عرصة تحقيق بود

االديـان، تبـصرة العـوام و        به چاپ رسانيد يعنـي بيـان       1312-13اما سه كتابي كه اقبال در سال هاي         
بـر  » بيـان االديـان   «. تجارب السلف نشان از تاثير منفي حضور در ايران و دوري از قزوينـي داشـتند               

اغالط آن و افزودن مقدمه و تعليقـاتي مختـصر بـه چـاپ              ادعاي تصحيح    اساس چاپ شارل شفر و با     
 ،2 السـ ( پيمـان بـه چـاپ رسـيده        ن كتاب در مجلة    اي قدي كه بدون نام نويسنده دربارة     ن. رسيده است 

به خوبي ميزان اشتباهات فاحش اقبال را نشان مي دهد و حكايت از شتابزدگي او در جمـع                  ) 4 شمارة
 كسروي نسبت داده شده و در  كاروند هم  به چاپ رسيده  ولـي                 اين نقد به احمد   .(و تدوين كتاب دارد   

 تعليقـات    هـم همـين حـال را دارد و از همـان            »تبصرة العوام في معرفة مقاالت االنـام      «).  از او نيست  
اي بـي سـروته متعلـق بـه سـعيد            و نسخه  .ق.ه1020 اين چاپ نسخه اي از       پاية.مختصر هم خاليست    
« :به قول اقبـال   . ران است و متن به صورتي قياسي آماده شده است         ته .ق.ه1309نفيسي و چاپ سنگي   

نگارنده اين سطور براي عجله اي كه به عللي در كار طبع اين كتاب ميشد از مراجعه به نسخ عديـده و                      
دادن اختالفات نسخ صرف نظر كرد و به همين علت سرعتي كه در طبع ميشد متاسفانه نـسخة حاضـر                    

 از اغالط از چاپ خارج نشد و فرصـت بـراي نوشـتن حواشـي و پـاره اي                    چنان كه منظور بود خالي    
اين دو كتاب دو خصوصيت مشترك دارند؛يكي اينكه هر         .3»توضيحاتي كه الزم مي نمود فراهم نگرديد      

دو نشانه اي از تحقيقات اقبال درباره  ملل و نحل و به خصوص درباره  تشيع در پاريس هـستند، كـه                       

                                                 

 جالسحر، ص حدايق- 1

 1-38صص20فرهنگ ايران زمين،ج تصحيحات حدايق السحر، - 2

  تبصرة العوام، ص ط - 3
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ريـال سـود معاملـة      دويـست هـزار      نوبختي است و ديگر اينكه هر دو از محل           نتيجه آن كتاب خاندان   
ترياكي كه حاج امين التجار اصفهاني براي كارهاي عام المنفعه در اختيار سيد حسن تقي زاده  گذاشـته                   

كتـاب ديگـر اقبـال در       . 1اند و شايد علت عجله در كار هم همين بوده است          بوده است، به چاپ رسيده    
نـسخة خطـي    سـه   اين كتاب بـا اسـتفاده از        .  هندوشاه نخجواني است   »تجارب السلف «ش  1313سال

به صورتي قياسـي و بـا اسـتفاده از كتـب ديگـر و اطالعـات                 . ق.ه.1277،1298،1280مغلوط مورخ 
گونـه تعليقـه و      قريبـا خاليـست  و هيچ      كتـاب از اخـتالف نـسخ ت       .شخصي مصحح تصحيح شده است      

بـه قـول دكتـر زريـن كـوب          . ر صدد چاپ مفصلي هم بود كه موفق نـشد         فهرستي  ندارد  البته اقبال د      
 سـه   كـدام از ايـن     به هر حال هيچ     2»تجارب السلف طبع عباس اقبال صورت يك متن مصحح ندارد         «

 در همـين سـال بـه مناسـبت هـزارة          .  مصحح حدايق السحر نمي افزايـد      كتاب برگ زريني  به كارنامة     
چاپ جديدي از شاهنامه بر اساس چاپ وولـرس گرفـت و در             فروشي بروخيم تصميم به     فردوسي كتاب 

مرحوم اقبال چاپ جلدهاي دوم تا پنجم را بر عهـده           .اين كار از محققين معروف آن زمان استفاده كرد          
گونه تصرفي در طبع وولرس نكرده و فقط متصدي تصحيح اوراق نمونه             هيچ «گرفت و به قول خودش      

رفي شده است  در تصحيح بعضي اغالط طبعي يا پاره اي كلمـات              اي مطبعه بوده ام  و اگر مختصر تص        
  3 ». بوده است مطابق ضبط هاي پاورقي صفحات طبع  وولرس يا نسخ ديگر

كه ديوان امير معزي براي اولين بار منتشر شد ،اقبال تصحيح فارسي جديدي 1318از اين كتاب تا سال 
يد و مغلوط و درهم ريختن اشعار آنها بدون ذكر  خطي جد  كتاب با استفاده از سه نسخة.ه نكردئارا

لوط بود چون همة نسخه ها جديد و كم و بيش مغ«به قول اقبال . ها به چاپ رسيده استبدلنسخه 
چنان مشكوك و مغلوط ماند و نگارنده  آنها  را به همان حال باقي گذاشت و بسياري مواضع  هم

اين كتاب در واقع بخشي از تحقيقات اقبال . 4رار نداداجتهاد و ذوق خود را در تصحيح مناط اعتبار ق
رود و ن به شمار ميست كه ديوان امير معزي ماخذ مهمي براي آن دورة سلجوقي و وزراي آدربارة
 دانسته »سخت مغشوش و مغلوط«مرحوم همايي اين ديوان را . ست كتاب از همين جهت مفيدمقدمة

                                                 

 ده است اسناد اين مبالغ در انتهاي جلد نهم مقاالت تقي زاده به كوشش استاد ايرج افشار چاپ ش- 1

 281 حكايت هم چنان باقي، ص - 2

 مقدمه   .1 ج - 3

  مقدمه،ص س- 4
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ي به مقصود نيست ولي چاپ اول ديوان مفصلي مانند امير و روشن است كه چنين متني كامال واف1است 
  . معزي هم كار ساده اي نيست

اين كتاب اولين . از اسدي طوسي»لغت فرس«سال بعد يكي از بهترين تصحيحات اقبال به چاپ رسيد؛ 
اقبال در اين چاپ نسخه . ست وهمينطور اولين چاپ دقيق يك متن لغوي  در ايرانچاپ لغت فرس

نوشته شده بوده اساس قرار داده و با نسخه . ق. ه721 خود را كه از روي نسخه . ق.ه1303مورخ 
 مقابله كرده و اختالفات را به - است733 كه ماخذ آن نسخه - و چاپ پاول هرن877، 766هاي 

عالوه بر اين، اضافات اين نسخ بر نسخه اساس را هم در پايان . دقت تمام در حواشي ذكر نموده است
بسياري از شواهد كه در نسخه اساس نبوده اند از نسخ ديگر نقل شده اند، . ب ذكر كرده استهر با

اين كتاب با وجود قدمت هنوز هم به . لغات اعراب گذاري شده و كتاب فهرست الفبايي لغات هم دارد
 كتاب شايد بتوان گفت اين. دليل اشتمال بر لغات فراوان و شواهد آن اعتبار خود را حفظ كرده است

  .شاهكار تصحيحات عباس اقبال است
ابن » تاريخ طبرستان«كتاب اول . اقبال دو كتاب مهم به چاپ رسانيد. ش.ه1320قبل از شهريور 

است كه به نظر . ق. ه987 پايه چاپ بر نسخه مورخ . اسفنديار است كه تا آن زمان چاپ نشده بود
هاي مقابله شده و صورت. ق. ه1003ا نسخه اين نسخه ب. تاب استترين نسخه موجود ك كاملاقبال 

اقبال در نظر داشت بر جلد دوم كتاب مقدمه و تعليقات مفصلي . صحيح با ذكر اختالفات چاپ شده اند
چاپ اين . جلد دوم فهرست هم ندارد، بنويسد كه گويا آشوب زمانه آن را مانع شد و در صورت فعلي 

هايي كه در تصحيح متن هم به اقبال كمك ايران است كتاب ظاهراً يكي از بركات حضور قزويني در
جز فهرست، تقريباً هيچ مزيت ..تاريخ طبرستان«: دكتر عبدالحسين زرين كوب مي گويد. كرده است

 ولي بايد پذيرفت چاپ متني مانند تاريخ طبرستان براي بار اول و با 2».يك تصحيح انتقادي را ندارد
كتاب . ستود بعضي ايرادات چاپ قابل قبولي و اين چاپ با وجنسخه هاي مغلوط كار ساده اي نيست

از خواجه نظام الملك است كه براي وزارت فرهنگ و استفاده دانش آموزان » سياست نامه«ديگر 
بمبئي و . ق. ه1330، ). ق.ه1309(اين كتاب با مقابله نسخه هاي چاپي شارل شفر . بودفراهم شده 

رت قياسي فراهم شده است و اقبال به دليل درسي بودن كتاب از به صو) . ش. ه1310(چاپ خلخالي 

                                                 

 107 مختاري نامه، ص- 5
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گري هم كه ركاكتي داشته يا با ايرانيها خودداري كرده و بعضي از حكايات و جمالتي را ادن نسخه بدلد
ست كه  آنارزش اصلي كتاب در حواشي تاريخي ارزشمند. آن زمان نمي ساخته حذف نموده است

  .اپ دقيق هيوبرت دارك هم عيناً نقل شده اندهنوز هم معتبرند و حتي در چ
اين كتاب .  منتشر كرد1321را در » كليات عبيد زاكاني«، اقبال 1320در آشفته بازار بعد از شهريور 

متن ابتدا با استفاده از دو نسخه . فقط شامل اشعار جدي عبيد است كه براي اولين بار منتشر مي شد
تكميل شده .ق.ه959 چاپ شده و بعد با كمك سه نسخه از جمله نسخه .ق..ه1335 و .ق.ه1307
به جز انتشار اين متن براي . ها عموماً ذكر نشده اندتاب تصحيحي قياسي است و نسخه بدلك. است

ست و فصلي  دست كه اولين تحقيق دقيق درباره زندگي عبي ارزش اصلي كتاب در مقدمه آناولين بار،
تحليل يك تاريخدان ات عبيد و تكوين اين نوع در آن دوره نوشته هم از نظر كه اقبال درباره مطايب

ست و هم به خوبي آزردگي اقبال را از دوره خود و مشابه دانستن آن را با دوره عبيد آشكار مي جالب
  .كند

 و بازگشت قزويني به ايران، اقبال نيروي تازه اي گرفت و انجمني 1322با نشر مجله يادگار در سال 
هم به نام انجمن نشر آثار ايران تاسيس كرد كه آثار آن به عنوان نشريات مجله يادگار محسوب مي 

ولي آن شور قديم و حوصله براي موشكافي چندان در كار نبود و آثاري كه در اين مجموعه . شدند
بودند كه منتشر شدند اصوالً يا متون متاخري بودند كه پيچيدگي فراوان نداشتند و يا متون قديمي 

روزنامه ميرزامحمد كالنتر فارس «از جمله اين متون . ها آشكار بودچاپ آننشانه هاي شتابزدگي در 
 1324است كه بر اساس دو نسخة مغلوط » 1199-1142در وقايع قسمت هاي جنوبي ايران بين 

ولي .  است به صورت قياسي و با افزودن تعليقات و فهارس منتشر شده و معتبر. ق. ه1299 و . ق.ه
 منتشر شده فاقد هرگونه توضيحي درباره نسخ 1325شرف الدين رامي كه آن هم در » انيس العشاق«

اين كتاب . مورد استفاده و هر نوع فهرستي است و فقط گاهي چند نسخه بدل و لغت معني دارد
نگيرميرزا پسر ليف جهاتأ» تاريخ نو«عباس اقبال ) .ش. ه1327(دو سال بعد . شايسته نام اقبال نيست

يك سوم ابتداي كتاب بر .  است به چاپ رسانيد.ق. ه1240-1267هاي ميرزا را كه تاريخ سالعباس
 كه اولين نسخه .ق. ه1267 و بقيه كتاب از روي نسخه .ق. ه1310 و .ق. ه1318اساس نسخه هاي 

هيچگونه صحيح است ولي تمتن . هاي محذوف كامل شده اندمتكتاب بوده است تصحيح شده و قس
  .فهرست و تعليقه اي ندارد
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قزويني شغل مشخصي . در اواخر زندگاني مرحوم قزويني، مرحوم اقبال با او همكاري فراواني داشت
قبال شد كه اب هايي براي تصحيح به او رجوع مينوشت و گاهي هم كتانداشت و براي يادگار مقاله مي

متني عربي است كه كار آن تمام از » شداالزار«ها از جمله اين كتاب. ها به او ياري ميكرددر چاپ آن
سمط العلي «كتاب ديگر . قزويني است و اقبال بيشتر مسئول تصحيح نمونه هاي چاپي بوده است

هايي كه قزويني براي وزارت فرهنگ فرستاده قضيه كتاب اينست كه جزو عكس. است»  العلياةللحضر
بريتانيا متعلق به قرن نهم بود كه قزويني تصميم بر بود يكي هم عكس اين كتاب از روي نسخه موزه 

 به .ق. ه752تا اين كه عكس نسخه . دادعلمي اجازه اين كار را به او نميچاپ آن داشت ولي وسواس 
كار بر عهده اقبال مي ادامة گمارد اما به خاطر ضعف و بيماري دست مي آيد و او همت بر تصحيح مي

ي براي مقدمه و تعليقات كفاف زويني آماده مي كند اما عمر قزويناقبال متن را تحت نظر ق.  افتد
چاپ شده و گاهي اختالفات نسخه ديگر هم ذكر شده . ق.ه752متن عموماً بر اساس نسخه . دهدنمي
  .مقدمه و تعليقات كتاب از اقبال است و ارزشمند، ولي كتاب نشان از قزويني ندارد. اند

 »ترجمه محاسن اصفهان«. يگر هم از اقبال منتشر شدند دو كتاب د.ش.ه1328در همين سال 
دوره مترجم يا احتماالً نسخه خود او به ي بر اساس نسخه اي هممافروخي از حسين بن ابي الرضا آو

كتاب .چاپ رسيده است و طبعاً به دليل قدمت نسخه، كتاب هم دقيق و قابل اعتماد از كار درآمده است
 صفويه است كه بر اساس مرعشي صفوي در تاريخ اواخر دورةخليل  محمد »مجمع  التواريخ«ديگر 

 اصل مينامد همراه با فهارس و ن را نسخةنسخه اي متعلق  به آيت اهللا مرعشي كه مرحوم اقبال آ
  .تعليقات مختصر و مفيدي چاپ شده و معتبر است

اقع از كار افتاد و اين دست و دل اقبال هم به و  يادگار و فوت مرحوم قزويني ،پس از تعطيلي مجلة 
كتاب .  كه به نام قزويني و به كوشش اقبال  چاپ شده آشكار است»عتبه الكتبة«حالت به خوبي از 

 پاريس است همراه با مقدمة قزويني بر نسخة خطي و هيچ تعليقه و فهرستي .ق.ه671 سخةعين متن ن
  .هم ندارد

كرد چند كتاب از او در تهران به ه و ايتاليا كار ميرهنگي در تركي فمدتي كه اقبال  به عنوان وابستةدر 
المضاف الي بدايع االزمان في وقايع «اولين كتاب . چاپ رسيد كه با وجود دلزدگي اقبال ارزشمندند

متن .  است»بدايع االزمان« مولف بر كتاب مفقود اين كتاب ضميمة.لدين كرماني است از افضل ا»كرمان
نوشته شده تصحيح و چاپ . ق.ه 763خانة واتيكان كه در سال ه كتابر اساس تك نسخه اي متعلق بب

اين كتاب . كتاب حواشي و تعليقات ارزشمندي دارد و صحت نسخه هم بر متن افزوده است.شده است 
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، شامل »فضائل االنام من رسائل حجة االسالم«كتاب ديگر .  چاپ شده است.ش.ه1331در سال 
 ايا .ق.ه818 ب را در استانبول  بر اساس نسخةاقبال اين كتا. استيب فارسي امام محمد غزالي مكات

 تصحيح  و گاهي هم اختالفات مهم را در حواشي ذكر كرده .ق.ه1288صوفيه و با مقابله  نسخه  
  .كتاب تعليقات مختصري هم دارد و كالً بهترين چاپ اين كتاب است. است

 ادبيات  و علوم اپ مجلة دانشكدةل هاي چدر آخرين سال هاي زندگي مرحوم اقبال و اولين سا
 شرح قصيدة عينيه «اولين، . انساني دانشگاه تهران، دو رساله توسط او تصحيح و در مجله منتشر شد

چاپ شده و اقبال سعي  ).ق.ه705حداكثر (اي از قرن هفتم  متن بر اساس نسخه1.  است»ابن سينا
 كه از مجموعه اي متعلق 2. است"ل سير العباد سناييذي"رسالة ديگر .فراوان در تصحيح آن كرده است

اين دو رساله . به دانشگاه استانبول از قرن هشتم نقل شده  و منسوب به اوحد الدين  طبيب رازي است
  )ش.ه 1333.(آخرين تصحيحات شادروان اقبال بودند

  
   :نتيجه

  :ند دو نوعاقبال آشتياني اصوالً بر تصحيحات شادروان :توان گفت در خاتمه مي
. كمترند و هم ماناترآنهايي كه به صرافت طبع و نياز هاي تحقيقي فراهم شده اند كه هم : نوع اول

  .هايي مانند لغت فرس ،حدائق السحر و جز آنكتاب
. هايي كه نياز هاي مالي، الزامات اداري و اجتماعي و امثال آن محرك چاپشان بوده استآن: نوع دوم

ولي بايد . سادگي گذر كردر و از بسياري از آنها ميتوان ب و هم فراموش شدني تاين دسته هم بيشترند
در نظر داشت كه تصحيحات اقبال معيار شناخت او به عنوان يكي از بهترين تاريخ نويسان و محققين 
ايران نيست و شأن و مرتبة او در تاريخ  تحقيقات و فرهنگ ايراني همواره محفوظ و محترم خواهد 

  .بود
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