ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ«

١
*

ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯿﺒﺪی

ﭼﮑﯿﺪه

در ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﺘﺎب ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو از ﻧﻈـﺮ اﺻـﺎﻟﺖ
ﻣﺘﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﭼﺎپﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﮐـﺎﺗﺒﯽ
ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﻣﺘﻦ آن دﺳﺖ ﺑﺮده ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺣﺬف ﮐـﺮده و ﺑﺮﺧـﯽ را ﻫـﻢ ّرد
ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،در ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ اﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎﻓﺘـﻪ،
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺻـﺪا و ﯾـﮏ ﻋﻘﯿـﺪۀ واﺣـﺪ دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ،ﻧﮕﺎرﻧـﺪه
ً
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦ ﻣﺬﮐﻮر را ،ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑـﻪ اﺻـﻞ ﮐﺘـﺎب ﮔﺸـﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ ﺗﻌﻠـﻖ
ﻧﺪارد ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آوردن ﺷﻮاﻫﺪی از ﻣﺘﻦ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ
ﻧﺎم ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در واﻗﻊ ﻧﻘﺪ و ّردی ﺑﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ اﺳـﺖ.
ـﺐ ﻏﯿﺮاﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و
در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﻓــﺮدی ﮐــﻪ در ﭼﺎپﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾــﻦ ﮐﺘـﺎب ﮐﺎﺗـ ِ
ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯽ ﻣﺘﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،در واﻗـﻊ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪۀ ﮐﺘـﺎب ﻣﺴـﺘﻘﻠﯽ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ّرد ﺑﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ،ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮوّ ،رد ﺑﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ،ﺗﺼﺮف ﮐﺎﺗﺐ ،ﻣﺘﻮن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ٩۹/٥/١٤ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش٩۹/١٠/٦ :

 .١از اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻣﯿﺪﺳﺎﻻر ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎسﮔﺰارم ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ از ﺳـﺮ ﻟﻄـﻒ ﺗﺤﺮﯾـﺮ اول اﯾـﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻧﮑﺎت ارزﻧﺪهای را ﺗﺬﮐﺮ دادﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮاﻣـﯽ ،دﮐﺘـﺮ ﺷـﻬﺮام آزادﯾـﺎن و
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻋﻠﯿﺎﯾﯽﻣﻘﺪم ،ﻣﺘﺸﮑﺮم ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑـﺮدهام .ﺳـﭙﺎس
وﯾﮋه دارم از آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮد راﺳﺘﯽﭘﻮر ،ﮐﻪ وﯾﺮاﯾﺶ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ّﻣﻨﺖدار راﻫﻨﻤﺎﯾﯽاﯾﺸﺎن ﻫﺴـﺘﻢ .ﺑـﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ.
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 / ٢٦٦آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ رﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻮﺗـﺎه درﺑﺮدارﻧـﺪۀ ﺳـﯽ ﺳـﺆال و ﺟـﻮاب ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﻌﺮﻓـﺖ
آﻓﺮﯾﻨﺶ و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و آﻓﺮﯾﺪه ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ .ﮔﺮﭼﻪ اﮐﻨﻮن ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺴـﺒﯽ ﺑـﺮ
ﺳﺮ اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو وﺟﻮد دارد ،اول ﺑﺎر ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼـﻮری
ً
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب از ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪهای ﻣـﺆﻣﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠـﻮب ،را ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪۀ
آن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ً
ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ ،ﻧﺴﺨﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧـﺎم »ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ« ،ﻇـﺎﻫﺮا
ﻣﮑﺘــﻮب ﺑــﻪ ﻗــﺮن ﻫﺸــﺘﻢ ،١ﮐــﻪ ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﺮدارﻧــﺪۀ رﺳــﺎﻟﻪﻫﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽﻣﺸــﺮب ﮐﺸــﻒ

اﻟﻤﺤﺠﻮب ،ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﻪ اﮐﻨـﻮن ﺧﺒـﺮی
از آن در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ،ﺑـﻪ ّ
ﺳـﯿﺪ ﻧﺼـﺮاﻟﻠﻪ ﺗﻘـﻮی
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪ روﻧﻮﺷﺖ از ﻣﺤﺘـﻮای آن اﻃـﻼع دارﯾـﻢ.
ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ روﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻣﺠﺘﺒـﯽ ﻣﯿﻨـﻮی ﮐـﻪ »ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ« را ﺑـﺎ
ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻟﻪزادهاش در ﺳﺎل ۱۳۰۷ش اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮐﺮدهاﺳﺖ .در آن زﻣـﺎن ﺻـﺤﺒﺘﯽ از اﻧﺘﺴـﺎب
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﺑـﻪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو ﻧﺒـﻮده ،ﮐﻤـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در روﻧﻮﺷـﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺷـﯿﺦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ

زﻧﺠﺎﻧﯽ٢و ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۱۰و  ۱۳۱۱از آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﻫـﻢ
 .١در ﭘﺸﺖ ورق اول آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه » :ﺻﺎر ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺮی ﻋﻦ اﻻﻣﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺟﯽ دﯾﻠﻢ ﻟﻤﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
اﻟﺤﺎﺟﯽ ﺣﯿﺪر اﻟﻨﻌﻄﯽ اﻵﻣﻠﯽ اﺻﻠﺢ اﻟﻠﻪ ﺷﺎﻧﻪ و اﺣﺴﻦ اﻟﻠﻪ اﺣﻮاﻟﻪ و ﻏﻔﺮ ذﻧﻮﺑﻪ ﻓﯽ ﺷﻬﺮ رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﻟﺴﻨﺔ ارﺑـﻊ و
ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﯾﺔ اﻟﻬﺠﺮﯾﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ« و ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس و ﻧﻮع رﺳﻢاﻟﺨﻂ و ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ آن
ﭘﯿﺶ از  ٨٠٤ﻫﺠﺮی اﺳﺖ )ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو.(٦-۵ :۱۳۲۸ ،

 .٢ﻧﺴﺨﮥ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ از »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮد ﻧـﺎم ﮐﺎﺗـﺐ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪای ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب در داراﻟﮑﺘﺐ ﻗﺎﻫﺮه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﮥ ۹۲
آن ،ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺎم ﺧﻮد )اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ( و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ) (۱۳۱۰را آوردهاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦﮐـﻪ در ﻫﻤـﯿﻦ ﻧﺴـﺨﮥ
ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از روی ﻧﺴﺨﮥ ﻧﺼـﺮاﻟﻠﻪ ﺗﻘـﻮی روﻧﻮﯾﺴـﯽ ﮐﺮدهاﺳـﺖ ،ﻣﯽﺗـﻮان
ً
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ از ﻧﺴﺨﮥ ﺗﻘﻮی اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮐﺮدهاﺳـﺖ .دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ

←

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ٢٦٧ /

اﺳﻤﯽ از ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪهاﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐـﻪ ّ
ﺳـﯿﺪ ﺣﺴـﻦ
ﺗﻘﯽزاده در ﺳﺎل  ۱۳۰۵ﺑﺮ دﯾﻮان ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻧﻮﺷﺘﻪاﺳﺖ ،ﻧﺎم ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ در ﻣﯿﺎن آﺛـﺎر
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه )ﻧﮏ .ﺗﻘﯽزاده :۱۳۰۷-۱۳۰۴ ،س ـ ﺳﺞ( و ﺣﺘـﯽ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽﭘﮋوﻫﯽ
ﭼﻮن و .آی .اﯾﻮاﻧﻒ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۳۳م ۱۳۱۲-۱۳۱۱ /درﺑﺎرۀ ادﺑﯿﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ً
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده از وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﻇـﺎﻫﺮا اول ﺑـﺎری ﮐـﻪ ﻧـﺎم ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۴۰م۱۳۱۹-۱۳۱۸ /ش ﺑـﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐـﻪ
ً
ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺨﺸﺎب ﺧﻮان اﻻﺧﻮان را ﺑﻪﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .از آن ﭘﺲ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن و
ﮔﺎه ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ از ِآن ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ۱۳۲۸در ﺑﻤﺒﺌـﯽ و ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺠﻤـﻦ
ً
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﻧﻔﯿﺴﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۴۰ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﭼـﺎپ

رﺳـــﺎﻧﺪ .ﺳـــﭙﺲ در ۱۹۹۸م۱۳۷۷-۱۳۷۶] /ش[ ،ﻓﻘﯿـــﺮ ﻣﺤﻤـــﺪ ﻫـــﻮﻧﺰاﯾﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸـــﮕﺮ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽﻣﺸـﺮب ،ﮐﺘــﺎب را وﯾـﺮاﯾﺶ و ﻫﻤـﺮاه ﺗﺮﺟﻤـﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ آن در ﻟﻨــﺪن ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐــﺮد؛
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در  ،۱۳۸۰ﻫﻤﺎن ﭼﺎپ دوم ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑـﺎ رﺳـﻢاﻟﺨﻂ اﻣـﺮوزی و ﺗﻐﯿﯿـﺮات و اﺿـﺎﻓﺎﺗﯽ
اﻧﺪک در ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آﺷﮑﺎر ،ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎپﻫﺎی
ِ

ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد دارد ،واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﯿﺰ دور ﻧﻤﺎﻧﺪهاﺳﺖ .آﻧﺎن اﯾـﻦ
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ را ﺣﺎﺻﻞ ّ
ﺗﺼﺮ ِف ﮐﺎﺗﺐ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﻣـﺘﻦ اﺻـﻠﯽ داﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ .در واﻗـﻊ ،آنﻫـﺎ
ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻣﺸﺮﺑﯽ ﻏﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾـﺎ ﺣـﺬف
ﻣﺤﺘﻮای اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ دﺳـﺖ ﺑﺮدهاﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ،ﺗـﻼش ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ از زاوﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ،و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
ّ
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺼﺮف ﮐﺎﺗﺐ ﺳﻨﯽﻣﺬﻫﺐ در ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟
→

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب در دار اﻟﮑﺘﺐ ﻗﺎﻫﺮه )ﺑﻪ ﺷـﻤﺎرۀ  = ۱۷۹۲ﺷـﻤﺎرۀ  ۸۱ﺗﺼـﻮف
ﻓﺎرﺳﯽ( را ﻣﺮﻫﻮن ﻟﻄﻒ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺤﺘﺮم ،دﮐﺘﺮ ﻫﺮﻣﺎن ﻟﻨﺪﻟﺖ ،ﻫﺴﺘﻢ.

 / ٢٦٨آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

 .۲ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺑﺤﺚ
ً
ﻇــﺎﻫﺮا ﻣﺠﺘﺒــﯽ ﻣﯿﻨــﻮی ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﮐﺴــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺼــﺮﻓﺎت اﺷــﺎره ﮐﺮدهاﺳــﺖ .از
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی او ﺑﺮ ﻫﺎﻣﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﮐـﺮد ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ وی ﮔﺸـﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻔﺘﻮح و اﻟﻨﺠﺎة )ﻣﯿﻨﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﯿﻨﻮی (۸۳ :ﺑﻮده ﮐـﻪ
ﻣﺘﺮﺟﻢ آن ،ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد و ﺣـﺬف ﺑﺮﺧـﯽ از ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎی ﮐﺘـﺎب اﺻـﻠﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ .او ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ّ
ﺗﺼﺮف ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷـﺘﻪ در ﻧﺴـﺨﻪ ﻋﻼﻣـﺖ زدهاﺳـﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۰از ﻧﺴﺨﮥ ﺗﻘﻮی روﻧﻮﺷـﺘﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﮐـﺮده ،در ﺣﺎﺷـﯿﻪ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ:

ً
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ آﻧﭽﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻌﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺴﺨﮥ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻏﻠﻂ دارد و ﺑﻌﻀﯽ
ﺟﺎﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎن اﺻﻞ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻬﺠﻪ و اﺻـﻄﻼح آن زﻣـﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﺎنﻃﻮر اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮐﺮدهام ...ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ
ﺑﻔﮑﺮ و اﺟﺘﻬﺎد ﺧﻮدم آﻧﭽﻪ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪام در ﻫﺎﻣﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﮐـﻪ ﺑﮑﻠـﯽ ﻧـﺎﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎﻧـﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ) ...زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ،ﻣﺠﻠﺲ.(۲۶ :

ً
ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎل  ۱۳۱۱ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺘﯽ از ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮐـﺮده،
در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ:

در ﺿﻤﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ّﮐﺘﺎب ﻣﺘﻌﺼـﺐ ﺑﻌﻀـﯽ اﺟﻮﺑـﻪ را ﺑـﻪ ﺧﯿـﺎل ﺧـﻮد رد و در ﮐﺘـﺎب
٢
ﻋﺒﺎ]راﺗﯽ[ ١اﻓﺰوده )ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی :ﺗﺼﻮﯾﺮ.(۴۹

ﭘﯿﺶ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ ﮔﺸـﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ ،اﯾﻮاﻧـﻒ در ﯾﺎدداﺷـﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﮐﺘـﺎﺑﺶ،
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﻋﮑﺴﯽ روﻧﻮﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﺴﺨﮥ ﺗﻘﻮی اﺷـﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﻣﺘﻦ آن ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد و اﯾﻮاﻧﻒ ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐـﺮد ﮐـﻪ اﺳﺘﻨﺴـﺎخﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﺴـﺨﮥ ﺗﻘـﻮی ،در آن

دﺳــﺖ ﺑــﺮده و ﻣــﺘﻦ را ﻣﻐﺸــﻮش ﮐﺮدهاﺳــﺖ(Ivanow, 1948-a: 71-72) ٣؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐــﻪ
 [ ] .١اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺪارد ﺑﻪ اراﺋﮥ ﺷﻤﺎرۀ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 .٣ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻮاﻧﻒ ﻧﺴﺨﮥ ﻋﮑﺴﯽ روﻧﻮﺷﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ را دﯾﺪه ﺑﻮد .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦ
ﮔﺰاره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ٢٦٩ /

ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر او ،اﯾﻦ دﺳﺘﺒﺮدﻫﺎ و آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ در ﻧﺴـﺨﮥ ﺗﻘـﻮی ﻫـﻢ ﺑـﻮد .دو ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ﮐـﻪ
ً
اﯾﻮاﻧﻒ ﻣﻘﺪﻣﻪای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﭼﺎپ اول ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ ﻇـﺎﻫﺮا از ﻧﺎدرﺳـﺘﯽ ﮔﻤـﺎن
اوﻟﯿﻪاش آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ،ﺗﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﻔﯿﺴﯽ را ﺗﺎﺣﺪی ﻣﺨﺪوش داﻧﺴﺖ
و ﺗﺤﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺎﺷﻨﺎس را ﻋﺎﻣﻞ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد:

ﻧﻘﺶ[ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺶ از ﮐﺎﺗﺐ داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﻮد را »ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه«
ﺗﺤﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﺎﺷﻨﺎس ] ِ
ً
١
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ را درﺳﺖ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﯾﻘﯿﻨﺎ آﻧﭽـﻪ را ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﻧﺎدرﺳـﺖ
٢
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﺬف ﮐﺮدهاﺳﺖ )ﻫﻤﻮ.(xii :۱۳۲۸ ،

ﺑﻌﺪﺗﺮ اﯾﻮاﻧﻒ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪۀ ﻣـﺘﻦ اﺻـﻠﯽ اﺳـﺖ و
ً
ّ
ﻻﺑﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺬفﺷﺪه دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺨﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﻮدهاﺳﺖ .وی ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را
ﮐﻪ دﺳﺘﺒﺮد در آنﻫﺎ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﺻﻔﺤﮥ  ۹ﺧﻂ ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ ۱۳ﺧﻂ ﻫﻔﺖ ،ﺻﻔﺤﮥ  ۱۴ﺧﻂ ﻫﻔـﺖ ﺗـﺎ ﺷـﺎﻧﺰده ،ﺻـﻔﺤﮥ
 ۸۲ﺧﻂ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ  ۸۴ﺧﻂ ﯾﺎزده ،ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۱ﺧﻂ ﺳـﯿﺰده ﺗـﺎ ﭘـﺎﻧﺰده ،ﺻـﻔﺤﮥ ۱۲۳
ﺧﻂ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺧﻂ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺻﻔﺤﮥ ) ۱۰۸ﻫﻤﺎنﺟﺎ(.

ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻮاﻧﻒ در وﯾﺮاﯾﺸﯽ ﺗﺎزه از ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ،ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻧﺎم ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از ﮔﺸـﺎﯾﺶ
و رﻫﺎﯾﺶ و ﺗﮑﺮار و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳـﺨﻨﺎﻧﺶ در ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﭼـﺎپ اول ،ﻓﺮﺿـﯿﻪای ﮐﻠـﯽ در ﺑـﺎب آﺛـﺎر
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
او ]ﮐﺎﺗﺐ[ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﯿﻮۀ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ »ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻨﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴـﯽ را ﻇـﻦ ﺑـﺪ
اﻓﺘﺪ« ]ﻧﮏ .ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو[۱۲۳ :۱۳۲۸ ،؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﮐﺎﺗﺐ از آن ﻣﯽﻫﺮاﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
روﻧﻮﯾﺴﯽﮐﺮدن و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻬﺎدن ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺪﻋﺖﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﺪو
ﻣﻈﻨﻮن ﮔﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺘﻦ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ ﻋﺒـﺎراﺗﯽ ﻃﻌﻨﻪآﻣﯿﺰﻧـﺪ....
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎﺗﺒﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ وﻇﯿﻔـﮥ
ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯽ و وﯾﺮاﺳـﺘﺎر ﻋﻤـﻞ ﮐﺮدهاﻧـﺪ
).(Ivanow, 1956: 4

 .١ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻮاﻧﻒ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ...» :ﺳﺆاﻻت آﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دارد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ) «...ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو.(۱۳ :۱۳۲۸ ،
 .٢ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮥ ﺑﻤﺒﺌﯽ داده ﺷﺪه و ﻫﺮﺟﺎ ﭼﺎپﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﻣـﺪﻧﻈﺮ
ﺑﻮده ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.

 / ٢٧٠آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

از ﻧﻈﺮ اﯾﻮاﻧﻒ ،اﯾﻦ دﺳﺖ وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎ از آن رو در ﻧﺴﺨﮥ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻣﺸﺨﺼﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧـﺖ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .او
ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﻌﺪی ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ » ِ
ﻟـﻒ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺧﻮاﻧـﺪه
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮات آن ﮐﺎﺗﺐ )ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺆ ِ
ﺑﻮد( ﻫﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .وی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ ﺳﺎﻧﺴـﻮرﻫﺎ و
ً
وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ ﻣﺼـﺪاق »ﺣﻘـﺎﯾﻖ« در ادﺑﯿـﺎت
ً
ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن ﺑﻮده ،ﻋﺎری از ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ از ﺳﻨﺦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋـﺎم
ِ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ ).(ibid: 4-6
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻧﻔﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭼﺎپ دوم ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ» :ﭼﻨﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﺿﻤﻦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﮐﺮدهاﺳﺖ )ﻧﻔﯿﺴﯽ :۱۳۴۰،د( .اﯾﻮاﻧﻒ،
در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد ،ﭼﮑﯿﺪهای از ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺿﯿﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو را
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ؛ او ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﺎﻧﺴﻮرﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻮﯾـﺎ از ﻧﻈـﺮ
ّ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﯽ ارﺗﺪﮐﺲ آن دوران ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪاﺳﺖ )اﯾﻮاﻧﻒ .(011 :۱۳۴۰ ،وی
ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ« در ﻧﺴﺨﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻪ دﺳﺖﺑﺮدن در ﻣـﺘﻦ و در واﻗـﻊ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ١آن
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(012 :اﯾﻮاﻧﻒ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪزﻋﻢ او در آنﻫﺎ
ﺗﺤﺮﯾـﻒ رخ داده ،ذﮐـﺮ ﮐـﺮد و ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻧﻤــﻮد ﮐـﻪ ﻣﺸـﺨﺺﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻒﻫـﺎ و ﺑﺨﺶﻫــﺎی
ﺣﺬفﺷﺪۀ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮏﻧﺴﺨﻪای ﺑﻮدن آن ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ(.
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ،در ﻣﻘﺪﻣـﻪای ﺑـﺮ وﯾـﺮاﯾﺶ ﺧـﻮد از ﻣـﺘﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ و
ّ
رﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﺮ ﻣﺨﺪوشﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽﻫﺎی آن را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐـﺮد:
ادﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری وﻧﺎدرﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ) .(Hunzai, 1988: ixﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐـﻪ
اﯾﺮ ِ
اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗـﻼش ﮐـﺎﺗﺒﯽ ﻧﺎﺷـﻨﺎس در ﺟﻬـﺖ ﺳﺎﻧﺴـﻮر ﻣـﺘﻦ و ﮐﺎﺳـﺘﻦ
ﻣﺤﺘﻮای اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ آن ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﺘﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزد ).(ibid: x
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ ﺑﭙـﺮدازد ،در ﺳـﺎل
 .١ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻣﻌﺎدل ﮐﻠﻤﮥ  emendationاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻮاﻧﻒ آﻣﺪهاﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان
»ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی« ﻣﺘﻦ در ﺣﻮزۀ ادﺑﯿﺎت و ﻣﺘﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ٢٧١ /

 ،۱۹۹۲ﻓﺮﻫﺎد دﻓﺘﺮی در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻮاﻧﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد
ّ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛـﺎر ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو »در دﺳـﺖ ﻧﺴـﺨﻪﺑﺮداران و ﮐﺎﺗﺒـﺎن ﺳـﻨﯽ ﻣﺘﺨﺎﺻـﻢ ،ﮐـﻪ ﺳـﻌﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ آنﻫﺎ را ﺣـﺬف ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣـﻮرد ﺗﻔﺘـﯿﺶ و ﺟـﺮح و ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ« )دﻓﺘﺮی(۲۴۸ :۱۳۸۶ ،؛ او »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« را ﻣﺼﺪاق اﺛﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ّ
در آن ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻪ »ﺣﮏ و اﺻﻼح و ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ« ﺑﺮﺧﯽ از »ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ« ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
اذﻋﺎن داﺷﺘﻪاﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۷۳۲ :
ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ اﺻـﺎﻟﺖ ﻣـﺘﻦ ﮐﺘـﺎب ﮔﺸـﺎﯾﺶ و

رﻫﺎﯾﺶ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .١ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺒﯽ ﻧﺎﺷـﻨﺎس در ﻣـﺘﻦ اﺻـﻠﯽ دﺳـﺖ
ً
ﺑﺮده و اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﻗﻄﻌﺎ ﻏﯿﺮاﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و دﺳـﺘﺒﺮدش در ﻣـﺘﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﺎﻧـﻪ و ﻣﻐﺮﺿـﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .آن ﭼﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ اﯾﻮاﻧـﻒ و ﻫـﻮﻧﺰاﯾﯽ ﻧﯿـﺰ در ﻣﻘﺪﻣـﻪﻫﺎی ﺧـﻮد ﺑﯿـﺎن

اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ ﻫﺮ ﯾـﮏ ﻣﺮﺗـﺐ ﺷـﺪهاﻧﺪ( اﯾﻮاﻧـﻒ ) (Ivanow, 1933از وﺟـﻮد
 .١ﻧﮏ) .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ
ِ
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ؛ ﻫﻤﻮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ) (Ivanow, 1948-bﺑـﺪون آنﮐـﻪ ﺑﺤﺜـﯽ ﻣﺘﻦﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
ً
درﺑﺎرۀ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﮑﺸﺪ ﺻﺮﻓﺎ آن را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورۀ اوﻟﯿﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو داﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ؛ ﺻﻔﺎ

) (۸۹۷/٢ :۱۳۸۸ﺑﺨﺸﯽ از آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ را آورده وﻟﯽ درﺑﺎرۀ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدهاﺳﺖ؛
ً
ﺑﺮﺗﻠﺲ ) (۱۳۴۶ﺳﺨﻨﯽ از ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎوردهاﺳـﺖ؛ رﯾﭙﮑـﺎ ) (Rypka, 1968: 187ﺻـﺮﻓﺎ ﺳـﺨﻨﺎن
اﯾﻮاﻧﻒ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺤﺘﻮای اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﺳﺖ؛ در ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ) [٢٥٣٥ =] (١٣٥٥درﺑﺎرۀ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ و ﻧﺴـﺨﮥ ﮔﺸـﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ ﺳـﺨﻨﯽ
ﻧﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ؛ ﻫﺎﻧﺴﺒﺮﮔﺮ ) (۱۳۸۰ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻦ و
ً
ﻧﺴﺨﮥ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ؛ دﻓﺘﺮی ) (Daftary, 2004ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آﺛﺎر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﺳﺖ و

ﮐﺎرش ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺘﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺪارد؛ ﻋﻤﺎدی ﺣﺎﺋﺮی ) (1383ﻧﯿﺰ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ را در زﻣﺮۀ آﺛﺎر ﻧﺎﺻـﺮ آورده و وارد

ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ؛ ﻟﻨﺪﻟﺖ و دﯾﮕﺮان ) (Landolt et al., 2008ﮔﺰﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ را
آوردهاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ درﺑﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺘﻦ آن ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ) (۱۳۸۷ﻧﯿـﺰ در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ
ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ﻧﻈﺮ اﯾﻮاﻧﻒ را درﺑﺎب دﺳﺘﺒﺮد ﮐﺎﺗﺐ در ﻣﺘﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ؛
در ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو ﻗﺒﺎدﯾـﺎﻧﯽ ) (۱۳۹۴ﻧﯿـﺰ درﺑـﺎرۀ ﻣـﺘﻦ ﮔﺸـﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ ﺳـﺨﻨﯽ ﻧﯿﺴـﺖ؛
ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ و ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو در ﺟﻠﺪﻫﺎی ﭘـﻨﺠﻢ و ﺷﺸـﻢ داﻧﺸـﻨﺎﻣﮥ زﺑـﺎن و ادب ﻓﺎرﺳـﯽ )(۱۳۹۶
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺘﻦ و ﻧﺴﺨﮥ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ؛ دﻫﻘﺎﻧﯽ ) (٣٤٢-٣٣٩ :۱۳۹۷ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ را از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﮔﺰﯾﺪهای از آن را ﻫﻢ آورده ،اﻣﺎ از ﺳﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺘﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 / ٢٧٢آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻣﺤــﺪودۀ اﯾــﻦ دﺳﺘﺒﺮدﻫﺎﺳــﺖ و دﯾﮕــﺮ اﯾﻦﮐـﻪ ﭼـﺮا ﮐﺎﺗــﺐ ﻣــﺬﮐﻮر ﺧــﻮد را ﻣﺤــﻖ
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ّردﯾﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی از ﺧﻮد ﻣﺘﻦ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺘﺎب
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﭼﺎﭘﯽ ﻫﻤﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺎﺗﺒﯽ در آن ﺗﺼـﺮف ﮐـﺮده ﯾـﺎ،
ِ
ّ
درواﻗﻊ ،ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی اﺳﺖ در رد ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت
ﻓﻌﻠﯽ درآﻣﺪه و ﻧﺎم ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آن داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 .۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻓﺰودهﻫﺎ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺗﺼﺮﻓﺎت در ﻣﺘﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻮاردی ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ »ﺣﺪود« ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان )اﯾﻮاﻧﻒ ،ﻫـﻮﻧﺰاﯾﯽ و ﻣﯿﻨـﻮی( اﺗﻔـﺎق ﻧﻈـﺮ
ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺘﻦ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان »ﺗﺼـﺮف
ﮐﺎﺗﺐ« اﺷﺘﻬﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺸﺎﯾﺶ و
رﻫﺎﯾﺶ در اﺻﻞ ّردﯾﻪای ﺑﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺗﺼﺮف ﮐﺎﺗﺐ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﻨﻘﺾ ﻋﺒـﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻗﺰوﯾﻨـﯽ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
رازی و ﺗﻬﺎﻓﺖ اﻟﺘﻬﺎﻓﺖ اﺑﻦ رﺷﺪ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ّردﯾﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺑﺨﺸـﯽ از
ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رد آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧـﺪ .ﻫﻤـﯿﻦ ﻧﻘـﻞ از ﮐﺘـﺎب اﺻـﻠﯽ
ِ
ّ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﺘﻦ ردﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ً
ّ
ردﯾﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮرد دﺳﺘﺒﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮاردی را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ »ﺗﺼـﺮف ﮐﺎﺗـﺐ« ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ ﻣﯿﻨـﻮی و ﻧﻔﯿﺴــﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮدهاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در }{ و ] [ آوردهاﯾــﻢ و
ّ
زﯾـﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ ﻫـﻢ ﮐـﻪ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﻮاﻧﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﺑﺎ > < ﻧﺸﺎن دادهاﯾـﻢ و ِ
ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ در وﯾﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮده ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮارد اﺧـﺘﻼف ﻣﯿـﺎن آنﻫـﺎ ﺑـﻪراﺣﺘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻮاردی را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺟﺰو ّردﯾﻪ اﺳﺖ )ﭼﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺪان
اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ٢٧٣ /
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ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ و اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﯿﻦ و اﻟﺼـﻠﻮة
ّ
ً ً
ﺳﯿﺪاﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ّ
ﻋﻠﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﺟﻤﻌﯿﻦ و ﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ﮐﺜﯿﺮا ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،اﯾـﻦ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﭼﻨـﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻗﻠـﻢ آﻣـﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ داﻧﺴـﺘﻢ ای ﺑـﺮادر) ...ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو،
١۱ :۱۳۲۸؛ ﻗﺲ.(Hunzai, 1998: ۱ .

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دو ﺳﻄﺮ ،ﮐﻪ ﻣﻔﺘﺘﺢ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،از ﻫﻤﺎن ّردﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧـﻪ از اﺻـﻞ
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ .ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑـﻪزﻋـﻢ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺣـﺬف ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎی اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ،
ﻋﺒﺎرت »اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠـﻢ آﻣـﺪ ،ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ« را
ﺣﺬف ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ّردﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐـﻪ در آن ﻋﻠـﺖ
ً
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺑﯽ اﺑﺘـﺪای ﮐﺘـﺎب ﻫـﻢ ﻇـﺎﻫﺮا
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ّردﯾﻪ اﺳﺖّ .ردﯾﻪﻧﻮﯾﺲ ﮐﺘﺎب را ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ »ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻪ« اﺳﺖ ﻣﻮﺿـﻮع
ً
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﺮده و در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿـﻤﻨﺎ
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺻﯿﻐﮥ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد )»ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«( ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ در اداﻣﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪان اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
.۲-۳

}ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن از دوﺳﺘﺎن ﻣﮑﻠﻔﯿﻢ ﺷﺮح ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻧﮑﺘﻪ درﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻊ ﺑﮕـﻮﺋﯿﻢ ﺗـﺎ
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،اﺳﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺣﻖ اﺳـﺖ اﻣـﺎ
رﻫﺎﯾﺶ را ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق ﻣﺴﺘﺠﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از آن ﮔﻔـﺘﻢ ﺗـﺎ ﭼـﻮن ﺑﻮﺿـﻌﯽ ﮐـﻪ ﻧـﻪ
رﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎرت ﮐﺮده ﺷﻮد ارﺑﺎب ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﺻﺤﺎب ﺧﺮد داﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺪام ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺎز ﺷﻮﯾﻢ{ ) ...ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو۲-۱ :۱۳۲۸ ،؛ ﻗﺲ .ﻣﯿﻨـﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ،ﻣﯿﻨـﻮی:
۸۵؛ اﯾﻮاﻧﻒxii :۱۳۲۸ ،؛ .(Hunzai, 1998: ۱

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و در ﻧﺴﺨﮥ ﻣﯿﻨﻮی ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻦ ﻣﺘـﺮﺟﻢ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ّردﯾﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ
ﮔﻔﺘﻦ »ﺑﺴﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺎز ﺷﻮﯾﻢ« ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و از آن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .١در ﭼﺎپ اول و دوم ) ۱۳۲۸و  (۱۳۴۰ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﻧﺴﺨﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﺧﻮاﻧﺪن آن را ﺑﻪ رﺳﻢاﻟﺨﻂ اﻣﺮوزی ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﯾﻢ.

 / ٢٧٤آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

.۳-۳

}ﮔﻮﺋﯿﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺮه ﮔﺸﺎده ﮔﺮدد اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ ﺑـﺰرگ
ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺂﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺷﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ وی از ﻧﻈﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮد{.

ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎرﮐﻦ اﺳﺖ از ﺑﻬﺮ آﻧﮏ زﻣﺎﻧـﻪ ﺟﻨـﺒﺶ ﻓﻠـﮏ اﺳـﺖ...
)ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو۳ :۱۳۲۸ ،؛ ﻗﺲ .ﻣﯿﻨﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﯿﻨﻮی۸۶ :؛ .(Hunzai, 1998: ۲

ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه از وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ﺣﺬف ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯿﻨﻮی آﻧﭽـﻪ
ً
را ﮐﻪ در }{ آﻣﺪه اﻟﺤﺎﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻈﺮ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا
ً
اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻠﮥ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪش ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ
داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن از زﻣﺎن ﭼﯿﺴـﺖ ،زﯾـﺮا
زﻣﺎن را ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻠﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻨﻮی ﺟﻤﻠﮥ ﻗﺒﻠﯽ را ﻫﻢ اﻟﺤـﺎﻗﯽ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
.۴-۳

از اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ  ۹ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺻﻔﺤﮥ  ،۱۳ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻮاﻧﻒ ،ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ و ﻣﯿﻨﻮی ﻣﺸﺨﺺ
١
ﻧﻘـﺪ ﻣﺆﻟـﻒ ّردﯾـﻪ ﺑـﺮ ﮔﺸـﺎﯾﺶ و
ﮐﺮدهاﻧﺪ  ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ِ
رﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﻣﺆﻟﻒ ّردﯾﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد :ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ از ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و رد ﻣﯽﭘﺮدازد؛ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐـﻪ ،در ﺧـﻼل ﻧﻘـﺪ و رد ،ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺟﻤﻠـﻪ از
ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده دوﺑﺎره ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ّرد آن اﻗـﺪام ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،در ﺻـﻔﺤﮥ
دوازده ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ّردﯾﻪ اﺳﺖ ،ﺟﻤﻠﮥ »اﻣﺮ ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺛﺮﺳـﺖ ازو« آﻣـﺪه و ﻫﻤـﯿﻦ

ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ اﺳـﺖ ﻫـﻢ آﻣﺪهاﺳـﺖ ٢.ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺠﺪد ﻣﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؛ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺘـﻮان ﺑﺮﺧـﯽ
 .١ﻧﮏ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو١٣-٩ :۱۳۲۸ ،؛ ﻗـﺲ .ﻣﯿﻨـﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﯿﻨـﻮی٩٤-٩٠ :؛ اﯾﻮاﻧـﻒxii :۱۳۲۸ ،؛
.Hunzai, 1998: ٦

 .٢در ﭼﺎپ ﻧﻔﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »و اﻣﺮ ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺛﺮﺳﺖ ﻧﻪ ﺟـﺰو« آﻣﺪهاﺳـﺖ )ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو(۶ :۱۳۲۸ ،؛ اﻣـﺎ در
روﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻨﻮی» ،اﻣﺮ ﺑﺎری از ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺛﺮﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺰو« ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﺳﺖ )ﻣﯿﻨﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﯿﻨﻮی.(۸۸ :

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ٢٧٥ /

از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺬفﺷﺪۀ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ را از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ّردﯾﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد.
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺆﻟﻒ ّردﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻮن اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ دﮔﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن ﮐﺮاء ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ در
ﻣﺎﺗﻘﺪم ﮔﻔﺘﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ ،ﺳﺆاﻻت آﻧﭽـﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ دارد ﺑﻨﻮﯾﺴـﯿﻢ وﮔـﺮ در اﺛﻨـﺎء ﮐﻠﻤـﺎت او
ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﯾﺎ ﺧﺒﺜﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان اﺷﺎرت ﮐﺮدهآﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﺧﯿﺎل ﻓﺎﺳـﺪ رﻧﺠـﻪ ﻧـﺪاردّ ،
واﻟﺴـﻠﻢ.
)ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو(۱۳ :۱۳۲۸ ،

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﯿﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ
ً
ً
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯽ ﺳﺆال ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫـﻢ ﺻـﺮﻓﺎ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺆال ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﺆاﻻت ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺎﻣـﻞ ﮐـﻪ ﺧﻼﺻـﻪوار ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
.۵ .۳

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ دوم و ﭘﺎﺳﺦ آن )ص  ۱۳ﺗﺎ  (۱۶ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط و دﻗﯿﻖ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾـﻦ
ﺑﺨﺶ از ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻓﺮاوان دارد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺣﺪود ّردﯾـﻪ را
در آن ﺑﺎ ﻗﻠﻢ اﯾﺮاﻧﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﺳﺦ آن در ﭼﺎپ اول ﻧﻔﯿﺴـﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:

ﺑﺪان ای ﺑﺮادر ﮐﻪ ﺳﺆال ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ] [۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دو ﭼﯿﺰﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از
دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ١ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ آن ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪث> ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺘﺴﺖ وﻟﯿﮑﻦ
ﭼﻮن ] [۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دو ﭼﯿﺰ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪر ﺑﻮدش اﮔﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﺸـﺎن روزﮔـﺎری
] [۳ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ٢ﻫﺮ دو ﻣﺤﺪث ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺑﻬﺮ آﻧﮏ ] [۴ﮔﻔـﺖ
آن دو ﭼﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮏ ﮐﺎرﮐﻦ از ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﯿﺶ اﺳﺖ ،آنﮔﺎه ] [۵ﮔﻮﯾﺪ
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن در ﺑﻮدش روزﮔﺎر ﻧﺒﻮد ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﺤﺪث ﻻزم ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و اﯾﻨﺮا ﺑﺮﻫـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ،اﻣـﺎ اﮔـﺮ
ﺑﺪﯾﻦ آن ] [۶ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﭼﯿﺰ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ ازﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ از ﯾﺎر ﺧـﻮﯾﺶ
ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮی ] [۷ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ٣ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺤﺪث،
ﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﻗﻮل ﺗﻮ راﺳﺖ ﺑـﻮدی از ﺑﻬـﺮ آﻧـﮏ ﭼـﻮن دو ﭼﯿـﺰ

 .١در روﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻨﻮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺪﺳﺖ »ﺑﯿﺶ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﺳﺖ )ﻣﯿﻨﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﯿﻨﻮی.(۹۵ :
 .٢در روﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻨﻮی »ﯾﺎ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﺳﺖ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ(.
 .٣در روﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻨﻮی »ﺑﺎﺷﻨﺪ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﺳﺖ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ(.

 / ٢٧٦آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ازﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮوزﮔﺎر ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﺤﺪث ﻻزم ] [۸ﻧﯿﺎﯾﺪ< و اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺑﻀﺮورت ﺑﯿﺶ ] [۹ﻧﺒﺎﺷﺪ روزﮔﺎر ﻻزم ﻧﯿﺎﯾـﺪ« )ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو۱۴ :۱۳۲۸ ،؛
ﻗﺲ .اﯾﻮاﻧﻒxii :۱۳۲۸ ،؛ .(Hunzai, 1998: ۶-۷

اﯾﻮاﻧﻒ ﺑﺨﺶ داﺧـﻞ > < را دﺳـﺖﺧﻮرده داﻧﺴﺘﻪاﺳـﺖ .ﻫـﻮﻧﺰاﯾﯽ ﻫـﻢ در ﺗـﻼش ﺟﻬـﺖ
ﺧﻄـﻮط
ﯾﮑﺪﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻦ ،از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﮑـﺮده و در ﻫﻤـﯿﻦ
ِ
ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ،ﻓﻌﻞﻫﺎی ﺳﻮم ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ دوم ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﭼﻬﺎر ﻓﻌـﻞ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻋﮑــﺲ آوردهاﺳــﺖ؛ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺻــﻮرت ﮐــﻪ ﻓﻌﻞﻫــﺎی  ۱ﺗــﺎ  ۹را ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞﻫﺎی
» :۱ﻣﯽﮔـــﻮﯾﯽ« :۲» ،ﻣﯽﮔــــﻮﯾﯽ« :۳» ،ﻧﺒﺎﺷــــﺪ ﯾـــﺎ« :۴» ،ﮔﻔﺘــــﯽ« :۵» ،ﮔــــﻮﯾﯽ«،
» :۶ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ« :۷» ،ﻧﺒﺎﺷﺪ« :۸» ،آﯾﺪ« :۹» ،ﺑﺎﺷﺪ« ﺿـﺒﻂ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ ﻫﯿﭻﮐـﺪام از
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ /روﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،در اﯾـﻦ ﻣـﺘﻦ
ﻟﻒ ّردﯾﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺻﯿﻐﮥ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﺑـﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺆ ِ
ﮐﺎر ﺑﺮدهاﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﭘﺎﺳﺦ »ﺑﺮادر« ﮐـﻪ از وی ﺳـﺆال ﭘﺮﺳـﯿﺪه ﺳـﺨﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ،از ﺻﯿﻐﮥ دوم ﺷﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﺳـﺖ .اﯾﻦﮐـﻪ ﻣـﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﻋﺒـﺎرات ﻣﻨﻘـﻮل در ﺑـﺎﻻ
ﺻﯿﻐﮥ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ّردﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮدّ :ردﯾﻪای ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﺟﻤﻼت ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﺶ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ درﺑﺎرۀ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﮥ دوم ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ،در ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻫﻢ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﻌﻨﯽ ،اﺷﮑﺎل اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ و ﻧﻘﺪ ﻣﺆﻟﻒ ّردﯾﻪ ﭼﻨـﺎن در ﻫـﻢ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪودۀ دﻗﯿﻖ ﺳﺨﻦ را ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐـﺮد .ﮔﻮﯾـﺎ ﺑـﺮﺧﻼف آﻧﭽـﻪ در
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭼﺎپﻫﺎی ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ درﺑﺎب ﺳﺎﻧﺴﻮرﺷﺪن ﻣﺘﻦ آن آﻣﺪه ،ﺳﺎﻧﺴـﻮر دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ
ﺧﻮد اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن اﻋﻤـﺎل ﮐـﺮدهاﻧـﺪ؛
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد :ﺳﺎﻧﺴﻮری ﮐﻪ ِ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽﻫﺎ از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ،ﯾﻌﻨﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ،

اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎﺗﺒﺎن اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﻃـﯽ زﻣـﺎن ﺳـﻌﯽ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﺘﺎب ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ واﻗﻌﯽ را از ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ّردﯾﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺎزﺳـﺎزی

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ٢٧٧ /

ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽداﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣـﺬف ﮐﺮدهاﻧـﺪ
)ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﺳﺖ( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺑـﺪﻓﻬﻤﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫـﻢ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪدﺳﺖ ﺧـﻮد اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽﻫﺎ
ﺣﺬف و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ّردﯾﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪهاﺳﺖ؛ ﻫﻤـﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ از وﯾـﺮاﯾﺶ ﻫـﻮﻧﺰاﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾـﺪ.

ﺣﺬف ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ّردﯾﻪ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدد

و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻋﺒﺎرات آن ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺗﺼﺮف ﮐﺎﺗﺐ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﻪروﺷـﻨﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺣﺬفﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﮥ ﮐﺘـﺎب ّردﯾـﻪ
ﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ؟ اﮔﺮ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده آﯾﺎ او ﻫﻤـﺎن ﮐﺎﺗـﺐ ﯾـﺎ ﮔﺮدآورﻧـﺪۀ ﻧﺴـﺨﮥ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از وی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ؟ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﻗﺪﯾﻢ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ر ّدﯾﻪ ﺑﺘﻮان در اﯾـﻦ ﺑـﺎب ﻧﻈـﺮ
ﻗﻄﻌﯽ داد.
.۶-۳

از ﺻﻔﺤﮥ ») ۸۲درﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻊ ﺑـﯿﺶ از آﻧـﮏ ﻣﺴـﺄﻟﮥ دﯾﮕـﺮ ﻧﻮﯾﺴـﯿﻢ ﻣﺆﻟـﻒ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه را ﻏﯿﺮﺗـﯽ
ﺑﺠﻨﺒﯿﺪ («...ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ ) ۸۴ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺑﯿﺴﺖودوم( ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻮاﻧﻒ و ﻣﯿﻨﻮی ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه و در
ﻣﺘﻦ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﺪهاﺳـﺖ )ﻧـﮏ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو۸۴-۸۲ :۱۳۲۸ ،؛ ﻗـﺲ.
ﻣﯿﻨﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﯿﻨـﻮی۱۴۷-۱۴۵ :؛ اﯾﻮاﻧـﻒxii :۱۳۲۸ ،؛ .(Hunzai: 1998, ۴۹
ﻧﻔﯿﺴﯽ در ﻣﺘﻦ ،اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و از ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ از اﺑﺘﺪای ﺑﻨﺪ
)»و ﺣﻖ اﯾﻨﺴﺖ«( ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻫـﻢ زودﺗـﺮ از دﯾﮕـﺮان ﺧـﺘﻢ ﮐﺮدهاﺳـﺖ )»ﺑـﺪﯾﻦ
واﺟﺐ اﺳﺖ واﻟﺴﻠﻢ«( و ﺗﻤﺎم آن را داﺧﻞ ] [ آوردهاﺳﺖ .ﮔﻮﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ در ﭼﺎپﻫﺎی
ﻧﻔﯿﺴﯽ و ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺐ و در ﻫﺎﻣﺶ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﯿﻨﻮی ﮔﺎه ﮐﺎﺗـﺐ و ﮔـﺎه ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﺷﺪهاﺳﺖ ،از ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﺎﺗﺐ ﯾﺎ ﻣﺘـﺮﺟﻢ اﺳـﺖ
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه« ﯾﺎد ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎﺗـﺐ از ﺧـﻮد ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان »ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه« ﯾﺎد ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ وﻗﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ـ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗـﺮ ذﮐـﺮ
آن آﻣﺪ ـ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ذﻫﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﺘﺎب ّ
ردﯾﻪ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

 / ٢٧٨آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ٔ
ﯾﺴﻨﺪه ّردﯾﻪ ،در ﺧﻼل ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ،ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﻣﺘﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮ
ً
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رد و اﻧﮑـﺎر ﻧﻘـﻞ ﻣﯽﮐﺮدهاﺳـﺖ .ﻃـﯽ ﺟـﺮح و ﺗﻌـﺪﯾﻠﯽ ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ از ﺳـﻮی
ٔ
ﯾﺴـﻨﺪه ّردﯾـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﺑﺮﺧـﯽ از ﻋﺒـﺎرات
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺮای ﺣﺬف اﻧﺘﻘـﺎدات ﻧﻮ
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ در ﻣ ٔ
ﯿﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ّردﯾﻪﻧﻮﯾﺲ ﺑـﻮده ﻫـﻢ ﺣـﺬف ﺷـﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﻧﯿـﺰ
ﺷﺎﻫﺪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ّردﯾـﻪ
وارد ﮐﺮده ،آﻣﺪهاﺳﺖ:

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎ ﮐﻪ آوردهاﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻼم آوردهاﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﺤﺪﺛﺴـﺖ ﮐـﻦ ﻓﯿﮑـﻮن
ﮐﻼم ﻫﺴﺖ ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮدات از ﯾﻦ دو ﺣﺮف ﺳﺎﮐﻦ و ﻣﺘﺤﺮک در وﺟـﻮد آﻣـﺪ ﻓﻌـﻞ درﯾـﻦ
ﮐﺪاﻣﺴﺖ ﻧﻔﺎد اﻣﺮ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻤﺎل ﻗﺪرت رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺪوث و ﺑﺨﻠﻖ ﭼﻪ ﺗﻌﻠـﻖ
دارد و) ...ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو(۸۲ :۱۳۲۸ ،

ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﯿﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﻣﻌﺘﻘﺪات اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن اﺳﺖ )ﻧﮏ .دﻓﺘﺮی:۱۳۷۷ ،
 (۶۸۸/۸و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﺟﻮاب ﺳﺆال ﺑﯿﺴﺖوﯾﮏ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ ،اﻣـﺎ
ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط »و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺪرت
در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﺑﯿﺴﺖو
ِ ِ
ّ
رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ« را ﻫﻢ ﺟﺰء ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﻧﻘﺪ ﻣﺆﻟﻒ ردﯾﻪ آﻣﺪهاﺳـﺖ
و ﺑﺎز ﻫﻢ در اﺛﻨﺎی ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﯿﺴﺖوﯾﮏ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ً
در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﮥ  ،۸۳و در اداﻣﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ آﻣﺪه ،ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮارد دﯾﮕـﺮی از
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﺆﻟﻒ ّردﯾﻪ آﻣﯿﺨﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﺟﺰﺋـﯽ از آن )آن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﮐﺎﺗﺐ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ »ﭘﺲ ﻫـﺮچ
ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ ﺑﻮﻫﻢ ﺑﺮدار« آﻏﺎز ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ ﺗـﺎ ﺣـﺪودی ﻣﺸـﮑﻮک ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ً
ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺪود آن ﻓﻌﻼ در ﺗﻮان ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
.۷-۳

داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎل ﮐﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد >اﯾﻨﺠﺎ زﺧﻢ در ﮐﺮد<
ﭘﺲ ﮔﻮﺋﯿﻢ ﭼﻮن ﻧﻔﺲ ﻣـﺮدم ﻧـﺎدان ﺑﺎﺷـﺪ) ...ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو۱۰۸ :۱۳۲۸ ،؛ ﻗـﺲ .اﯾﻮاﻧـﻒ،
xii :۱۳۲۸؛ .(Hunzai, 1998: ۶۴

ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ از ﺳﻮی اﯾﻮاﻧﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در ﭼﺎپ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ﻫـﻢ

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ٢٧٩ /

ً
ﺣﺬف ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اداﻣﮥ آن از ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﺘـﻮا ﻣﻨﻄﻘـﺎ دﻧﺒﺎﻟـﮥ ﺟﻤﻠـﮥ ﭘـﯿﺶ از آن
اﺳﺖ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ّردﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻊ ﻧﻘـﺪ ﺧـﻮد را آورده ﺑـﻮده و ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺣـﺬﻓﺶ
ً
ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﺒﺎرت اول ﻧﻘﺪ وی ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮔﺸـﺎﯾﺶ و
رﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ.
.۸-۳

و ﻫﺮ ﭼﻪ درﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﯿﺰﯾﺴـﺖ ﺑـﺎﯾﻦ ﭘـﻨﺞ ﺗـﺮازو ﺳـﺨﺘﻪ و ﭘﯿﻤـﻮده ﺷـﻮد و ﺗﻔـﺎوت ﮐـﻪ در
ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮازوﻫﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺧﻠﻖ ﺑﺤﮑﻢ اﯾﻦ ﺗﺮازوﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻤﯿﺎﻧﺠﯽ اﯾﺸﺎن ﻫـﺮ
ﮐﺲ ﺑﺤﻖ ﺧﻮﯾﺶ رﺳﻨﺪ }>] اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺸﻮات و ﺧﯿﺎﻻت و ﻗﯿﺎﺳﺎت ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﻮد،
ﺑﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪان ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،آﻧﭻ ﺑﻌﻠﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد ﻧﻮﺷـﺘﻪ آﻣـﺪ {<[ اﮐﻨـﻮن ﺗـﺮازوء
روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﯾﺪ) ...ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو۱۲۱ :۱۳۲۸ ،؛ ﻗـﺲ .ﻣﯿﻨـﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻣﯿﻨﻮی۱۷۴ :؛ اﯾﻮاﻧﻒxii :۱۳۲۸ ،؛ .(Hunzai, 1998: ۷۲

ﻣﯿﻨﻮی ،اﯾﻮاﻧﻒ و ﻧﻔﯿﺴﯽ ﻫﺮﺳﻪ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ را ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧـﺪ و ﻫـﻮﻧﺰاﯾﯽ ﻫـﻢ آن را از
وﯾﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﺷﺎرهﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺣﺎﺿـﺮ را
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺮف »ﮐﺎﺗﺐ« ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮ ﺳﺮاغ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ
ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﺣﺬف ﮐـﺮدن ﻣـﺘﻦ اذﻋـﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺘﻦ ﺑﮕﻮ ﯾﺪ ﮐﻪ »ﺑﺪان ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ«؛ ﯾﺎ دﺳـﺖﮐﻢ ﺷـﻮاﻫﺪی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آنﻫﺎ ﺑﺘﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ﮐﺎﺗﺐ ﺑـﻪ
ﻣﯿﻞ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و آﺷﮑﺎرا ﻫﻢ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﺮف ﺑﺎﺷﺪ.
.۹-۳

و ﭼﻮن ﺗﺮازوﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﺑﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺮازوﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ} ،ﺑﻬﻤﺎن ﺻﻔﺖ
ﻧﮑﺘﻪای ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻨﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ درﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻐﺮض ﻧﻘﺼـﯽ آوردم ،ﺳـﺨﻦ
او ﺑﺮﯾﻦ ﺷﺶ ﺻﺪا ﻧﯿﺴﺖ ١ﮐﻪ ﻧﺎداﻧﺎن از دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺎﻧـﺪان رﺳـﻮل ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺼـﻠﻮة ﮐـﻪ ﻋﻠـﻢ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪﺳﺖ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺮازو اﯾﺴﺖ از آﺳﻤﺎن آوﯾﺨﺘﻪ ﻣـﺮ ﺳـﺨﺘﻦ ﻧﯿﮑـﯽ و
ﺑﺪی را ،ﯾﮏ ﮐﻔﮥ آن ﺗﺮازو ﺑﻤﺸﺮﻗﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﮐﻔﻪ ﺑﻤﻐﺮب و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﮔﻮﺋﯽ ﭼﺮا ﭘـﺲ

 .١در ﭼﺎپﻫﺎی ﻧﻔﯿﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪهاﺳﺖ ،در ﭼﺎپ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺬف ﺷﺪهاﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﯿﻨﻮی
و ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ »ﺿﺪ اﯾﻨﺴﺖ« درﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ »ﺻﺪا ﻧﯿﺴﺖ« )ﻧﮏ .ﻣﯿﻨـﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻣﯿﻨﻮی ۱۷۵ :و ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی.(۴۳ :

 / ٢٨٠آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ﻣﺎ ﻣﺮﯾﻦ ﺗﺮازو را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻌﻤﻮد وی اﻧﺪرﺳﺖ ﺑﺪﻋﻮی ﺷـﻤﺎ ﻧﯿﮑـﯽ و ﺑـﺪی را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮان ﺳﺨﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮازو؟ ﺧﺸﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻐﻠﺒـﻪ ﻣﺸـﻐﻮل ﺷـﻮﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﭼﯿﺰﻫـﺎ را
ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﻧﺠﻮﯾﻨﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻟﻠـﻪ اﻟـﺬی
اﻧﺰل اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﻤﯿﺰان ﻟﯿﻘﻮم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ و ﭼﻮن ﮐﺘﺎب ﻗﺮآﻧﺴﺖ ﻣﺎ داﻧـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺗـﺮازو ﮐـﻪ
ﺧــﻮد او ﺑــﻮد زﯾــﺮاک ﻓﺮﺳــﺘﺎدۀ ﺧــﺪای ﮐﺘــﺎب و رﺳﻮﻟﺴــﺖ و دروغزﻧــﺎن اﻫــﻞ آﺗﺶاﻧــﺪ{،
ﭘﺲ ﮔﻮﺋﯿﻢ ﺗﺮازوﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺪو ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ ﺗـﻮان ﺳـﺨﺖ ﮐـﻪ ﻧﻔـﺲ را ﺑـﺪان
رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ و ﯾﮑـﯽ ازﯾـﻦ ﭘﻨﺠﻬـﺎ ﺑﺮﺗﺮﺳـﺖ آﻧـﮏ ﺑﺮﺗﺮﺳـﺖ ﻋﻘﻠﺴـﺖ...
)ﻧﺎﺻﺮﺧﺴــﺮو۱۲۲ :۱۳۲۸ ،؛ ﻗــﺲ .ﻣﯿﻨــﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﯿﻨــﻮی۱۷۵-۱۷۴ :؛
.(Hunzai, 1998: ۷۲

ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﻮﻧﺰاﯾﯽ ﺣﺬف ﺷﺪهاﺳـﺖ .ﻣﯿﻨـﻮی در
ﻫﺎﻣﺶ روﻧﻮﺷﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﮐﻪ در }{ آﻣﺪه از ﮐﺎﺗﺐ داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻮاﻧﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫـﯿﭻ
اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﯽ را ﮐـﻪ ﻣﯿﻨـﻮی ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮده
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺐ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ّردﯾﻪ( ﺷﻤﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »از دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺎﻧﺪان رﺳﻮل .....ﮐـﻪ
ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪﺳﺖ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ« ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪۀ ﮔﺸـﺎﯾﺶ و
رﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﻗﻮل در ﻣﺘﻦ ّردﯾﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﻤﻠـﮥ ﺑﻌـﺪی
ً
ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻘﻞ از ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻘـﺪ آن در ﻋﺒـﺎرت ﺑﻌـﺪی اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ ،از
ِ
ً
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻨﻮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﯿﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻧﻘﻞ از
ِ
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻌﯿـﺪ ﻧﯿﺴـﺖ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺣﺬف ﻋﺒﺎراﺗﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﮐﻼم ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ از آن اﺳﺖ.
ﻣﯿﻨﻮی ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ اداﻣﮥ
ِ
.۱۰-۳

و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺮازو اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ }]اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد اﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪﻫﺎ از آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب
ﺑﺨﻂ ﻣﻨﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻇﻦ ﺑﺪ اﻓﺘﺪ و واﺟﺐ دﯾـﺪم اﯾـﻦ دﻗﯿﻘـﻪﻫـﺎ و ﺗﻌﺒﯿـﻪﻫـﺎ را ﺑـﺎز
دﯾﺪن{[ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻮﻣﻦ را از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪا ﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻧﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪن
ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و) ...ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو۱۲۳ :۱۳۲۸ ،؛ ﻗـﺲ .ﻣﯿﻨـﻮی ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻣﯿﻨﻮی۱۷۵ :؛ .(Hunzai, 1998: ۷۳

ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺎندار را ﻣﯿﻨﻮی و ﻧﻔﯿﺴﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧـﺪ و در وﯾـﺮاﯾﺶ ﻫـﻮﻧﺰاﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﺣـﺬف
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ٢٨١ /

 .۴زﻣﺎن ﺗﻘﺮ ﯾﺒﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ّردﯾﻪ
زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ّردﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ آن،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ را ﺑـﻪﻃـﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ ﺣـﺪس زد .در ﺻـﻔﺤﮥ  ۸۴ﭼـﺎپ اول ﮔﺸـﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ
)ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو (۱۳۲۸ ،ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ )ﻧﮏ (۶-۳ .آن را ﻗﺴﻤﺘﯽ از ّردﯾـﻪ داﻧﺴـﺘﯿﻢ ،ﭼﻨـﯿﻦ
آﻣﺪهاﺳﺖ:
ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮرﻣﯽ ﺑﺘﺎ و ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯽ زﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ...

در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎرۀ آن آﻣﺪهاﺳﺖ:

در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻨﺴﺖ و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ »ﻫﻢ
ﻧﺴﯿﻪ ﺧﻮری ﺑﺘﺎ و ﻫﻢ ﭘﺎی زﻧﯽ« )ﻧﻔﯿﺴﯽ.(۸۴ :۱۳۲۸ ،

ﺑﻌﺪﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺼﺮع در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﭼﺎپ دوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ:

در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻨﺴﺖ و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮﻋﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ» :ﻫﻢ
ﭘﺴﺘﻪ ﺧﻮری ﺑﺘﺎ و ﻫﻢ ﻧﺎی زﻧﯽ« )ﻧﻔﯿﺴﯽ.(۶۶ :۱۳۴۰ ،

ﺣﺪس دوم ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ رﺑـﺎﻋﯽ ۱۸۸۶
ﺣﺎوی ﻣﺼﺮع ﻓﻮق اﺳﺖ:
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ِ

ﭼــﻮن ﻣﺴــﺖ ﺷــﻮی ،ﻗﺮاﺑــﻪ ﺑــﺮ ﭘــﺎی زﻧــﯽ
ﻫــﻢ ﭘﺴــﺖ ﺧــﻮری َﻣﻬــﺎ و ﻫــﻢ ﻧــﺎی زﻧــﯽ

ﺑـــﺎ دﺷـــﻤﻦ ﺟـــﺎن ﺧﻮﯾﺸـــﺘﻦ رای زﻧـــﯽ
ِ
اﯾـﻦ ﻃﻤــﻊ ﻣﮑـﻦ ﮐــﻪ ﻫــﺮ دو ﯾـﮏ ﺟــﺎی زﻧــﯽ
)ﻣﻮﻟﻮی(۳۱۷/۸ :۱۳۶۳ :

اﻟﺒﺘﻪ در رﺑﺎﻋﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﺑﻪﺟﺎی »ﺑﺘﺎ« »ﻣﻬﺎ« آﻣﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﻮﺷـﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮ از ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﻘﻮی ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﻧﺴـﺨﮥ ِﻣﻠﮑـﯽ او »ﺑﺘـﺎ«
ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ »ی« در »ﺧﻮری« و »ﻧﺎی« ﺑـﻪاﺷـﺘﺒﺎه »ﻣـﯽ« ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﻮﻧﺪ ﻧﯿـﺰ ﻣﺴـﺘﺒﻌﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽﺗﺮ »ﭘﺴﺖ« و »ﭘﺴﺘﻪ« اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻣـﺘﻦ ّردﯾـﻪ ﻣﺼـﺮاع را ﺑﯽﻣﻌﻨـﯽ
ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺘﺴﺎب رﺑﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻣﺜﻞﮔﻮﻧﮥ »ﻫﻢ ﭘﺴﺖ ﺧﻮری ﺑﺘﺎ و ﻫﻢ ﻧﺎی زﻧﯽ« در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ
ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ّردﯾﻪ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،اﮔﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﻧﺴـﺨﮥ
ﺗﻘﻮی را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ّردﯾﻪ را ﻗﺮون ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸـﺘﻢ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.

 / ٢٨٢آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

 .۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه و دﻻﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺘﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﮔﺸـﺎﯾﺶ و
رﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،در واﻗﻊ » ّرد ﺑﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« اﺳﺖ .ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﮔﺸـﺎﯾﺶ و
رﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺮب اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺆال ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﯾـﺎد
ً
در دورۀ ﻣﺴﺘﻨﺼﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو (۸۶ :۱۳۲۸ ،و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻗﺮن
ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﻫﺸﺘﻢ ّردﯾﻪ ای ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و ،ﭼﻨـﺎنﮐـﻪ از ﻓﺤـﻮای آن ﺑﺮﻣﯽآﯾـﺪ ،اﯾـﻦ ّردﯾـﻪ را
ً
ّ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﮑﻠﻤﯽ ﺳﻨﯽﻣﺬﻫﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﺷﯿﻮۀ ّردﯾﻪﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ اﺻـﯿﻞ را ذﮐـﺮ ﮐـﺮده و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺪ و رد آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳـﺖ .ﺑـﻪﻋـﻼوه،
ّردﯾﻪﻧﻮﯾﺲ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ و رد ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ از آن را دوﺑﺎره ﻧﻘـﻞ
ﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ دو ﻣﺘﻦ ﺑﻮده و ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﻣﺤﺪودۀ ﻧﻘﺪ ﻣﺆﻟﻒ ّردﯾﻪ

را دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﺧﺎﺗﻤﮥ
ً
ﮐﺘﺎب واﻗﻌﺎ آن ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﮐـﻪ ﻣﻘﺪﻣـﻪ دارد و در آن دﻟﯿـﻞ
ً
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻫﻢ آﻣﺪه )ﻫﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ و ﻫﻢ ّ
رد ﺑﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ( ،اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣـﺆﺧﺮه ﯾـﺎ
اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪای ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» .واﻟﺴﻠﻢ« ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﯽام آﻣﺪه ،در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﻮم ،و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺆاﻻت  ۲۳ ،۱۹ ،۱۴ ،۱۱ ،۱و  ۲۴ﻫﻢ آﻣﺪهاﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺧـﺘﻢ ﮐﺘـﺎب
ً
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ،اﺣﺘﻤـﺎﻻ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ داده
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺿﺮ درآﻣﺪهاﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻫﻢ ،درواﻗﻊ ،ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺻـﻮرت
اﺻﯿﻞ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮب ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫـﻮﻧﺰاﯾﯽ ،ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ اﺧﯿـﺮ
ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺬف و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻦ ّردﯾﻪ ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺧﻮد ﻫﺪف از وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺼـﺤﯿﺢ
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ داﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ّردﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﻘﺾ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﭼﻪ ﺑﺴـﺎ در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺣـﺬف ،ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از
ﺧﻮد ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺣﺬف ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ .در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺬف ﻧﻘـﺪﻫﺎی ﮐﺘـﺎب ّردﯾـﻪ ،ﺑـﻪ
ً
اﺷﺘﺒﺎه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﻣﺘﻦ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﺘﻦ آﻧﭽـﻪ اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﻧـﺎم
ِ
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑ ٔ
ﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺘﻦ ّردﯾﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ و

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ »ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« ٢٨٣ /

ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﻪ ّرد ﺑﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ ،ﮐـﻪ ﺧـﻮد
ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از ّردﯾﻪ را ﻫﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﮐﺎﺗﺐ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ـ اﯾﻮاﻧﻒ ،وﻻدﯾﻤﯿﺮ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ).(۱۳۲۸
ـ ــــــــــــــ  .ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ).(۱۳۴۰
ـ ﺑﺮﺗﻠﺲ ،آ.ی .(۱۳۴۶) .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﯾﺤﯿﯽ آرﯾﻦﭘﻮر .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان
ـ ﺗﻘﯽزاده ،ﺣﺴﻦ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ).(۱۳۰۷-۱۳۰۴
ـ دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ) .(۱۳۸۹ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﺮان )دﻧﺎ( ،ج  .۸ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ،ﻣـﻮزه و
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ـ دﻓﺘﺮی ،ﻓﺮﻫﺎد ) . (۱۳۸۶ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮﯾﺪون ﺑـﺪرهای .ﭼـﺎپ ﺳـﻮم .ﺗﻬـﺮان:
ﻓﺮزان روز.
ـ ــــــــــــــ )» .(۱۳۷۷اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ« .در :داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ .زﯾﺮ ﻧﻈﺮ :ﮐـﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳـﻮی
ﺑﺠﻨﻮردی .ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.۷۰۲-۶۸۱/۸ :
ـ ــــــــــــــ )» .(۱۳۹۶ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو« .در :داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ .ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ :اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺳﻌﺎدت .ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ.۳۵۵-۳۵۱ /۶ :
ـ دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۹۷ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو .ﺗﻬﺮان :ﻧﯽ.
ـ ذﺑﯿﺤﯽ ،رﺣﻤﺎن )» .(۱۳۹۶ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ« .در :داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ .ﺑـﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ:
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻌﺎدت .ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ.۵۰۱-۵۰۰/۵ :
ـ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ .ﺣﺎﺷﯿﻪ ← ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ )ﺑﯽﺗﺎ(.
ـ ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ )» .(۱۳۸۷ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫـﺎﯾﺶ« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ در
اﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦزادۀ ّﻧﯿﺮی.
رﺷﺘﮥ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ .ﺑﻪ ر
ِ
ـ ﺻﻔﺎ ،ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۸۸ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت در اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ دوم .ﭼـﺎپ ﻫﻔـﺪﻫﻢ )ﭼـﺎپ اول.(۱۳۶۶ :
ﺗﻬﺮان :ﻓﺮدوس.
ـ ﻋﻤﺎدی ﺣﺎﺋﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ )» .(۱۳۸۳در ﺑﺎب آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو« .ﻧﺎﻣﮥ اﻧﺠﻤﻦ ،ش) ۱۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(.۲۲-۱۳ :
ـ ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ .ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن .ﺣﺎﺷﯿﻪ ← ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ﺑﯽﺗﺎ(.
ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ) .(۱۳۱۰ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ .ﻧﺴﺨﮥ  ۸۱ =) ۱۷۹۲ﺗﺼـﻮف ﻓﺎرﺳـﯽ(
دار اﻟﮑﺘﺐ ﻗﺎﻫﺮه.
ـ ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ )ﺑﯽﺗﺎ( .ﻧﺴﺨﮥ  ۱۱۶۹۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
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ـ ــــــــــــ ) .(۱۳۱۱ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ .ﻧﺴﺨﮥ  ۸۸۶۶ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ) .(۱۳۰۷ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی .ﻧﺴﺨﮥ  ۱۳۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی.
ـ ــــــــــــ )ﺑﯽﺗﺎ( .ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ .ﻧﺴﺨﮥ  ۸۷۹۸ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ﻣﻮﻟﻮی ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۶۳ﮐﻠﯿﺎت ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰی .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔـﺮ ،ج .۸
ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ـ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ) .(۱۳۲۸ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ .ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺳـﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴـﯽ و ﻣﻘﺪﻣـﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ
وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻮاﻧﻒ .ﺑﻤﺒﺌﯽ :اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۴۰ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ .ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴـﯽ و ﻣﻘﺪﻣـﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ
وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻮاﻧﻒ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ ﮐﯿﻬﺎن.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۰۷-۱۳۰۴دﯾﻮان ﻗﺼﺎﯾﺪ و ﻣﻘﻄﻌﺎت ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو .ﺑﻪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻧﺼـﺮاﻟﻠﻪ
ﺗﻘﻮی ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﺴﻦ ﺗﻘـﯽزاده و ذﯾـﻞ ﻣﺠﺘﺒـﯽ ﻣﯿﻨـﻮی و ﺣﻮاﺷـﯽ و ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮﺧـﺎن
دﻫﺨﺪا .ﺗﻬﺮان :ﻣﺠﻠﺲ.
ـ ــــــــــــ ) .(۱۳۹۰ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻫﺎﯾﺶ .ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ .ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ
ﺟﺮﺑﺰهدار .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ )ﭼﺎپ اول.(۱۳۸۰ :
ـ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ .ﻣﻘﺪﻣﻪ /ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ← ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ).(۱۳۲۸
ـ ــــــــــــ  .ﻣﻘﺪﻣﻪ /ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ← ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ).(۱۳۴۰
ـ ﻫﺎﻧﺴﺒﺮﮔﺮ ،آﻟﯿﺲ ) .(۱۳۸۰ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو] [،ﻟﻌﻞ ﺑﺪﺧﺸﺎن .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺪرهای .ﺗﻬﺮان :ﻓﺮزان روز.
ـ ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ) .[۲۵۳۵ =] (۱۳۵۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت .ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ
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