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چکیده
منسوب به ناصرخسـرو از نظـر اصـالت گشایش و رهایشدر نوشتۀ حاضر، کتاب 

شـده کـه کـاتبی تصـریحکتـاب این های مختلف پدر چا. استمتن بررسی شده
ناشناس در متن آن دست برده، برخی از مطالب را حذف کـرده و برخـی را هـم رّد

انتشـار یافتـه، گشایش و رهایشدر متنی که با عنوان کتاب در واقع،اما . استکرده
بررسـی، نگارنـده ایـن در . شـودمیبیش از یک صـدا و یـک عقیـدۀ واحـد دیـده

که ،هایی از متن مذکور رابخش
ً
تعلـق گشـایش و رهـایشکتـاب اصـل بـه ظاهرا

شواهدی از متن بر آن است تا نشان دهد کتابی که بـا آوردنو با کند ارائه میندارد،
. اسـتگشایش و رهـایشی برانتشار یافته، در واقع نقد و رّدگشایش و رهایشنام 

غیراســماعیلی و هــای مختلـف ایــن کتــدر نتیجـه، فــردی کــه در چاپ اب کاتــِب
متن اسماعیلی کتاب خوانده شده، در واقـع نویسـندۀ کتـاب مسـتقلی  سانسورچِی

بر گشایش و رهایشتوان آن را است که می . نامیدنقد یا رّد

بر،ناصرخسرو،گشایش و رهایش: هاکلیدواژه ، تصرف کاتب، متون اسماعیلیهگشایش و رهایشرّد

٦/١٠/٩۹: تاریخ پذیرش١٤/٥/٩۹: تاریخ دریافت

گزارم که شش سـال پـیش از سـر لطـف تحریـر اول ایـن مود امیدساالر، بسیار سپاسمحارجمند، دکتر از استاد . ١

همچنین از اساتید گرامـی، دکتـر شـهرام آزادیـان و . ای را تذکر دادندپژوهش را مالحظه فرمودند و نکات ارزنده

سـپاس . امبـردههای فراوانمقدم، متشکرم که در مراحل مختلف تحقیق از نظرات ایشان بهرهدکتر مهدی علیایی

بـدیهی . هسـتمایشانراهنماییداررا مّنتپور، که ویرایش و بازنویسی این مقاله ویژه دارم از آقای مسعود راستی

. ها و نواقص این نوشته متوجه شخص نگارنده استاست که نادرستی
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مقدمه. ۱

پیرامـون معرفـت ال و جـواب ؤای است کوتـاه دربردارنـدۀ سـی سـرسالهشگشایش و رهای

گرچه اکنون تـوافقی نسـبی بـر . آفرینش و آفریدگار و آفریده، مسائل فلسفی و مسائل کالمی

ای از آن پیدا شد، چنین تصـوری که نسخهاول بارسر انتساب آن به ناصرخسرو وجود دارد، 

، بلکهوجود نداشت
ً
من بـه مـذهب ؤای مـنویسـندهاز ایـن کتـابت کـه رفگمان میصرفا

یعقوب سجستانی، نویسندۀ است واسماعیلی  ، را نویسـندۀ المحجـوبکشفبرخی نیز ابو

. پنداشتندآن می

»مجموعـه«ای است با نـام ترین نشانی که از این رساله سراغ داریم، نسخهقدیم
ً
، ظـاهرا

کشــفمشــرب های اسماعیلیرســالهدر بردارنــدۀترتیب، کــه بــه١بــه قــرن هشــتممکتــوب

که اکنـون خبـری مجموعه، این . بودمعرفت آفرینش انسانو گشایش و رهایش ، المحجوب

د نصـرالله تقـوی بـه سـّیرسـد،نظر میاز آن در دست نیست و دسترسی به آن غیرممکن به

.یـملیکن، خوشبختانه از طریق چند رونوشت از محتـوای آن اطـالع دار. استتعلق داشته 

را بـا » مجموعـه«به مجتبـی مینـوی کـه بودهترین رونوشتی که از آن تهیه شده متعلق قدیم

در آن زمـان صـحبتی از انتسـاب .استهاستنساخ کردش ۱۳۰۷اش در سال زادهکمک خاله

هایی کـه شـیخ ابـراهیم ، کمـا اینکـه در رونوشـتهبـه ناصرخسـرو نبـودگشایش و رهایش

هـم نـداهتهیه کردمجموعه از آن ۱۳۱۱و ۱۳۱۰های روزانفر در سالالزمان فو بدیع٢زنجانی

صار بحق الشری عن االمیر شیخ محمد بن حاجی دیلم لمحمود بن حسین بن «: آن نوشته شدهدر پشت ورق اول . ١

حیدر النعطی اآلملی اصلح الله شانه و احسن الله احواله و غفر ذنوبه فی شهر ربیع الثانی لسنة اربـع و الحاجی

نتیجه گرفته که تاریخ کتابت آن الخط و کاغذ و سعید نفیسی بر همین اساس و نوع رسم» ثمانمایة الهجریة النبویة

).٦-۵: ۱۳۲۸ناصرخسرو، (هجری است ٨٠٤پیش از 

شود نـام کاتـب و داری میکه در کتابخانۀ مجلس نگه» گشایش و رهایش«نویس ابراهیم زنجانی از دستنسخۀ . ٢

۹۲که در صفحۀ در دارالکتب قاهره وجود داردلمحجوباکشفای با خط مشابه از تاریخ کتابت ندارد اما نسخه

در همـین نسـخۀ کـهاینبا توجـه بـه . استرا آورده) ۱۳۱۰(و تاریخ کتابت ) ابراهیم زنجانی(آن، کاتب نام خود 

تـوان اسـت، می، ابراهیم زنجانی متذکر شده که از روی نسخۀ نصـرالله تقـوی رونویسـی کردهالمحجوبکشف

در همان سال 
ً
دسترسـی بـه . اسـترا نیز از نسخۀ تقوی استنساخ کردهگشایش و رهایشنتیجه گرفت که احتماال

←
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د حسـن ای کـه سـّیدر مقدمه. استهبه میان نیامدنویسندۀ آنعنوانبهاسمی از ناصرخسرو

در میان آثـار گشایش و رهایشنام است،هنوشتدیوان ناصرخسروبر ۱۳۰۵زاده در سال تقی

پژوهی حتـی اسـماعیلیو)س ـ سج: ۱۳۰۷-۱۳۰۴زاده،یتق. نک(هناصرخسرو ذکر نشد

دربارۀ ادبیات اسماعیلی ۱۳۱۲-۱۳۱۱/م۱۹۳۳ایوانف نیز در کتابی که در سال . آی. چون و

. ه اسـتاطالع بوداز وجود این کتاب بیهمنتشر کرد
ً
بـاری کـه نـام ناصرخسـرو اولظـاهرا

گردد کـه بـازمیش۱۳۱۹-۱۳۱۸/م۱۹۴۰سال به، هعنوان نویسندۀ این رساله به میان آمدبه

پساز آن . چاپ رساندرا بهاالخوانوانخیحیی الخشاب 
ً
بـا اطمینـان و ، این کتاب را غالبـا

.انددانستهناصرخسرو گاه محتاطانه از آِن

در بمبئـی و توسـط انجمـن ۱۳۲۸سـال بهبا تصحیح سعید نفیسی اولین باراین کتاب 

به چـاپ ،۱۳۴۰ر سال نفیسی د. اسماعیلیه به چاپ رسید
ً
کتاب را با اندک تغییراتی مجددا

ـــاند ـــ. رس ـــگر ]ش۱۳۷۷-۱۳۷۶[/م۱۹۹۸پس در س ـــونزایی، پژوهش ـــد ه ـــر محم ، فقی

؛ همــراه ترجمـۀ انگلیســی آن در لنــدن منتشــر کــردوویــرایشکتــاب را مشـرب، اسماعیلی

یضـافاتتغییـرات و االخط امـروزی و رسـم، همان چاپ دوم نفیسی بـا ۱۳۸۰در سرانجام، 

. چاپ رسیدبهدر تهران، به اهتمام انتشارات اساطیراندک 

های این کتاب، تناقضات آشکار، چندصدایی و ناهماهنگیهای موجوِددر تمامی چاپ

ان ایـن آن.استاز چشم دیگر پژوهشگران نیز دور نمانده، واقعیتی کهتوجهی وجود داردقابل

هـاآندر واقـع، . انددانسـتهمترجم در مـتن اصـلی کاتب یا تصّرِفها را حاصلناهماهنگی

پنداشتند که فردی با مشربی غیراسماعیلی در مواردی با هدف سانسور یـا حـذف همگی می

ایـن کـه شـود در ایـن نوشـته، تـالش می. اسـتمحتوای اسماعیلی در این متن دسـت برده

آیـا ممکـن اسـت ود کـهمعلوم شو ،ای دیگر بررسیها از زاویهها و ناهماهنگیچندصدایی

باشد؟مذهب در متن یتصرف کاتب سّنچیزی جز این تناقضات علت 

→
تصـوف ۸۱شـمارۀ = ۱۷۹۲به شـمارۀ (الکتب قاهره در دارلمحجوباکشفاطالعات مربوط به نسخۀ عکسی 

.را مرهون لطف محقق محترم، دکتر هرمان لندلت، هستم) فارسی
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بحثۀپیشین. ۲
ً
از . اســتهکــه بــه ایــن تصــرفات اشــاره کرداســتمجتبــی مینــوی نخســتین کســی ظــاهرا

گشـایش و رهـایشاز نظـر وی کـه کـرداسـتنباط توان های او بر هامش نسخه مییادداشت

بوده کـه ) ۸۳: مینویکتابخانۀ ،مجموعهمینوی، (ةالفتوح و النجانام ترجمۀ کتابی عربی به 

های کتـاب اصـلی ضمن ترجمه، به بیان عقاید خود و حـذف برخـی از قسـمت،مترجم آن

. اسـتدر نسـخه عالمـت زدهپنداشـتهف مترجم میکه تصّررا هایی او بخش. استپرداخته

، در حاشـیه هسخۀ تقوی رونوشـتی تهیـه کـرداز ن۱۳۱۰شیخ ابراهیم زنجانی نیز که در سال 

:کههمتذکر شد
غلط دارد و بعضی 

ً
باید دانست آنچه در متن نوشته بعین مطابق نسخۀ اصل است که قطعا

ام مطابق همان اصل و موافق لهجه و اصـطالح آن زمـان جاها معنی ندارد و چون خواسته
دهد بعضی جاها که کالم معنی نمی،با همه این... امطور استنساخ کردهنوشته شود همان

. ام کـه بکلـی نـامفهوم نمانـدام در هامش نوشتهبفکر و اجتهاد خودم آنچه صحیح دانسته
. )۲۶: ، مجلسگشایش و رهایشزنجانی، (...باید ملتفت شد

ً
، هکه رونوشتی از همان نسخۀ مجموعه استنساخ کـرد۱۳۱۱در سال فروزانفر نیز احتماال

:هش نوشتهایدر یادداشت
در ضمن کتاب یکی از کّتاب متعصـب بعضـی اجوبـه را بـه خیـال خـود رد و در کتـاب 

٢.)۴۹تصویر:کتابخانۀ مرکزی، مجموعهفروزانفر، (افزوده١]راتی[عبا

های پایـانی کتـابش، ، ایوانـف در یادداشـتگشـایش و رهـایشپیش از نخستین چاپ 

تقوی اشـاره کـرد کـه ۀجدیدی از نسخعکسی رونوشت ۀ، به نسخناصرخسرو و اسماعیلیه

تقـوی، در آن ۀنسـخۀکنندکـرد کـه استنسـاخاشتباه تصور میمتن آن ناقص بود و ایوانف به

کــه حالیدر؛ )Ivanow, 1948-a: 71-72(٣اســتدســت بــرده و مــتن را مغشــوش کرده

.الحاقی نگارنده است. [ ] ١

.شوددارد به ارائۀ شمارۀ تصویر فایل بسنده میبا توجه به این که شماره صفحه ن. ٢

شواهد اینبه تفصیل در جای دیگر، به. به احتمال زیاد ایوانف نسخۀ عکسی رونوشت ابراهیم زنجانی را دیده بود.٣

. خواهیم پرداختگزاره 
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کـه دو سـال بعـد .تقـوی هـم بـودۀها در نسـخبرخالف تصور او، این دستبردها و آشفتگی

از نادرسـتی گمـان نوشتگشایش و رهایشای انگلیسی بر چاپ اول ایوانف مقدمه
ً
ظـاهرا

نسخۀ مورداستفادۀ نفیسی را تاحدی مخدوش دانست ک ، تجاو در آناش آگاه شده بوداولیه

: ای ناشناس را عامل آن معرفی کردکنندهو تحریف
یسـندهؤم«سته و خود را خویش را بیش از کاتب دان] نقِش[کنندۀ ناشناس تحریف » لف نو

آنچـه را هـم کـه نادرسـت ١پندارد، نوشتهکند که تنها آنچه را درست میمعرفی می
ً
و یقینا

٢.)xii:۱۳۲۸، همو(است پنداشته، حذف کرده

شدۀ مـتن اصـلی اسـت و بعدتر ایوانف استنباط کرد که متن حاضر صورت کوتاه

قسمت حذف بخش اسماعیلیالبّد
ً
را صفحاتی ۀوی شمار. استمتن بودهشده دقیقا

: ه استتشخیص است نیز ذکر کردآسانی قابلبههاآنکه دستبرد در 
خط هفـت تـا شـانزده، صـفحۀ ۱۴صفحۀ ،خط هفت۱۳خط شانزده تا صفحۀ ۹صفحۀ 

۱۲۳خط سـیزده تـا پـانزده، صـفحۀ۱۲۱خط یازده، صفحۀ ۸۴خط چهار تا صفحۀ ۸۲
.)جاهمان(۱۰۸صفحۀ ،خط هفتمطور خط سه تا پنج و همین

کـه بـا ناصرخسرو و اسماعیلیه،از کتاب کمتر از یک دهه بعد، ایوانف در ویرایشی تازه

گشـایش جامانده از بهۀبه چاپ رساند، با تکیه بر نسخناصرخسرومۀنازندگینام مشکالت

بـاب آثـار ای کلـی در چـاپ اول، فرضـیهۀو تکرار و تفصیل سـخنانش در مقدمـو رهایش

: ناصرخسرو مطرح کرد
که کتاب به خط منست نباید که کسـی را ظـن بـد «خود گفته ۀدر توضیح شیو] کاتب[او 

هراسـد کـه بـه دلیـل ، کاتب از آن می؛ به عبارتی]۱۲۳: ۱۳۲۸ناصرخسرو، .نک[» افتد
بـدوگونه باشد،کردن و به اشتراک نهادن نظرات و عقایدی که نادرست و بدعترونویسی

.... آمیزنـدها در متن زیاد است و برخی از آنهـا عبـاراتی طعنهاز این نمونه. مظنون گردند
ۀبسیار محتمل است که دیگر آثار ناصرخسرو نیز به دست کاتبانی افتاده باشـد کـه وظیفـ

انـد خود را محدود به استنساخ ندانسته و در مقام یک سانسورچی و ویراسـتار عمـل کرده
)Ivanow, 1956: 4(.

).۱۳: ۱۳۲۸ناصرخسرو، (» ...االت آنچه تحقیقی دارد بنویسیمؤس...«: مقصود ایوانف این جمله است.١

های دیگـر مـدنظر ها بر اساس چاپ اول کتاب در انجمن اسماعیلیۀ بمبئی داده شده و هرجا چاپشمارۀ صفحه.٢

.استآن تغییر یافتهبوده سال انتشار
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گشایش و رهایش مشخصند کـه ۀها از آن رو در نسخاز نظر ایوانف، این دست ویرایش

نویسنده«کاتبان بعدی هر آنچه را که  او . انـدنوشته بود با رعایت امانـت،حفظ کرده» مؤلِف

نویسـنده خوانـده که خود را مؤ(داد که برخی از نظرات آن کاتب البته این احتمال را می لـِف

بر این اساس نتیجه گرفـت کـه بـر اثـر همـین سانسـورها و وی. هم حذف شده باشند) بود

محتوای ویرایش
ً
در ادبیـات » حقـایق«مصـداق هاآنهاست که آثار ناصرخسرو که احتماال

حکمتفاطمیون بوده، عاری از حقایق اسماعیلی شده
ِ

محتوایی از سنخ
ً
عـام و اکنون صرفا

).ibid: 4-6(است فتهیا

نماید چنان می«: نوشتگشایش و رهایشدر مقدمۀ چاپ دوم نیز سال بعد، نفیسی چهار

،ایوانف. )د: ۱۳۴۰،نفیسی(است که کاتب این نسخه در ضمن کتابت برخی تصرفات کرده

را ناصرخسرو مۀنامشکالت زندگیکتاب ۀای از همان فرضیخود، چکیدهدر مقدمۀ انگلیسی 

که گویـا از نظـر ههایی اشاره کردیک بار دیگر به مسئلۀ سانسورشدن قسمتن داشت؛ او بیا

وی ).011: ۱۳۴۰ایوانف، (استفتهرشمار میآن دوران بدعت بهسّنی ارتدکس خوانندگان 

گفت، یستکه گویا در آثار ناصرخسرو کم هم نهایی ضمن اظهار بدگمانی نسبت به دستبرد

آن١در واقـع تصـحیحبردن در مـتن وسخۀ این کتاب است که کاتب به دستدر ن» تنها«که 

هاآندر اوزعم بار دیگر شمارۀ صفحاتی را که بهایوانف یک). 012: همان(است اعتراف کرده

هــای هـا و بخشکردن تحریفکـه مشـخصنمــودتحریـف رخ داده، ذکـر کـرد و تصـریح 

).جاهمان(کاری دشوار است آندن ای بونسخهتکتوجه بهشدۀ متن با حذف

گشـایش و ای بـر ویـرایش خـود از مـتن چند دهه بعد، فقیر محمد هونزایی، در مقدمـه

: های آن را به دو دسته تقسیم کـرده گذاشت و نادرستیبودن نسخه صّحبر مخدوش،رهایش

داشت کـه پنهونزایی می). Hunzai, 1988: ix(ییمحتواهایونادرستیینوشتارایرادهاِی

اشکاالت معنایی متن، ناشی از تـالش کـاتبی ناشـناس در جهـت سانسـور مـتن و کاسـتن 

). ibid: x(محتوای اسماعیلی آن بوده تا متن را برای خوانندگان غیراسماعیلی مناسب سازد 

چند سال پیش از آنکه هونزایی به ترجمه و ویرایش گشایش و رهـایش بپـردازد، در سـال 

است، نه آنچـه کـه تحـت عنـوان است که در مقدمۀ ایوانف آمدهemendationمنظور از تصحیح، معادل کلمۀ. ١

.شناسی کاربرد داردمتن در حوزۀ ادبیات و متن» تصحیح انتقادی«
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همانند ایوانف به این نکته اشاره کرد تاریخ و عقاید اسماعیلیه ی در کتاب ، فرهاد دفتر۱۹۹۲

برداران و کاتبـان سـّنی متخاصـم، کـه سـعی در دسـت نسـخه«که بیشتر آثـار ناصرخسـرو 

را حـذف کننـد، مـورد تفتـیش و جـرح و تعـدیل قـرار هاآنهای اسماعیلی اند گرایشداشته

را مصداق اثری معرفی کرد که » گشایش و رهایش«؛ او )۲۴۸: ۱۳۸۶دفتری، (» استگرفته

و اصالح و جرح و تعدیل«در آن کاتب به  به صراحت » عبارات متن اصلی«برخی از » حّک

). ۷۳۲: همان(است اذعان داشته

گشـایش و اصـالت مـتن کتـاب ۀبراساس جستجوهای ما تاکنون در جای دیگری دربار

د که کاتبی ناشـناس در مـتن اصـلی دسـتتا اینجا مشخص ش. ١استسخنی نرفتهرهایش

برده
ً
جویانـه و مغرضـانه غیراسـماعیلی و دسـتبردش در مـتن بیشـتر عیبو این کاتب قطعا

بیـانهای خـود گونه کـه ایوانـف و هـونزایی نیـز در مقدمـهآن چه مبهم مانده، همان. است

نخستین چاپ هر یـک مرتـب شـده. (نک. ١ از وجـود (Ivanow, 1933)ایوانـف) اندمنابع بر اساس تاریخ انتشاِر

شـناختی کـه بحثـی متنبـدون آن(Ivanow, 1948-b)است؛ همو بعدهاهنوز اطالعی نداشتهو رهایشگشایش

آن را متعلق به دورۀ اولیۀ فعالیتگشایش و رهایشدربارۀ 
ً
است؛ صفا های ناصرخسرو دانستهبه پیش بکشد صرفا

است؛ های متن حرفی نزدهرا آورده ولی دربارۀ آشفتگیگشایش و رهایشبخشی از آغاز کتاب ) ۸۹۷/٢: ۱۳۸۸(

سـخنان ) Rypka, 1968: 187(اسـت؛ ریپکـابه میان نیاوردهگشایش و رهایشسخنی از ) ۱۳۴۶(برتلس 
ً
صـرفا

است؛ در هیچ را تکرار کردهگشایش و رهایشایوانف دربارۀ سانسور محتوای اسماعیلی آثار ناصرخسرو از جمله 

سـخنی گشـایش و رهـایشدربارۀ اصالت متن و نسـخۀ ] ٢٥٣٥) [=١٣٥٥(یادنامۀ ناصرخسرویک از مقاالت

است ولی به وضعیت متن و را در میان آثار ناصرخسرو برشمردهگشایش و رهایش) ۱۳۸۰(است؛ هانسبرگر نرفته

فهرست کتاب(Daftary, 2004)نسخۀ آن نپرداخته؛ دفتری
ً
است و ظیم کردهآثار اسماعیلی تنازشناختینیز صرفا

را در زمرۀ آثار ناصـر آورده و وارد گشایش و رهایشنیز )1383(حائریعمادیشناختی ندارد؛ کارش جنبۀ متن

را گشایش و رهایشهایی از متن گزیده(Landolt et al., 2008)است؛ لندلت و دیگرانشناختی نشدهبحث متن

نامـۀ کارشناسـی نیـز در پایان) ۱۳۸۷(اند؛ سعید شریفی نگفتهاند، لیکن درباب تغییرات در متن آن سخنیآورده

است؛ نظر ایوانف را درباب دستبرد کاتب در متن پذیرفته» تصحیح انتقادی گشایش و رهایش«ارشد خود با عنوان 

سـخنی نیسـت؛ گشـایش و رهـایشنیـز دربـارۀ مـتن ) ۱۳۹۴(در مقاالت همایش حکیم ناصرخسـرو قبادیـانی 

) ۱۳۹۶(دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـیو ناصرخسرو در جلدهای پـنجم و ششـم ش و رهایشگشایهای مدخل

را از تألیفات گشایش و رهایش)٣٤٢-٣٣٩: ۱۳۹۷(ندارند؛ دهقانی گشایش و رهایشبحثی دربارۀ متن و نسخۀ 

.شناختی گذشته استهای متنای از آن را هم آورده، اما از سر بحثناصرخسرو برشمرده و گزیده
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کـه چــرا کاتــب مــذکور خــود را محــق انـد، محــدودۀ ایــن دستبردهاســت و دیگــر اینکرده

با در . خواهد رّدیه بنویسدحذف کند، و هرکجا که مییاخواهد نقل یپنداشته که هرچه ممی

که آیا کتاب کنیماین پرسش را مطرح مینظر گرفتن این موارد و شواهد دیگری از خود متن، 

،اسـت کـه کـاتبی در آن تصـرف کـرده یـاگشایش و رهایشچاپی همان گشایش و رهایِش

به صـورتا هپس از تحریفکهاصلی رهایشگشایش وکتاب دیگری است در رّد،درواقع

آن داده شده است؟به گشایش و رهایشفعلی درآمده و نام 

هاتعیین حدود متن اصلی گشایش و رهایش و بررسی ماهیت افزوده. ۳

ذکر مواردی خواهیم و نیز بهگشایش و رهایشدر متن به تعیین حدود تصرفاتجاایندر

اتفـاق نظـر ) ایوانف، هـونزایی و مینـوی(تصرفات با دیگران » حدود«پرداخت که در تعیین 

تصـرف «عنـوان با توجه به شواهد موجود از متن و استناد به همـین مـواردی کـه بـه. نداریم

گشایش و عنوانه بهدهیم که به احتمال زیاد، متن منتشرشدمیاند، نشان اشتهار یافته» کاتب

ها و تناقضات متن بیشتر از است و ناهماهنگییشگشایش و رهاای بر رّدیهدر اصل رهایش

عبـدالجلیل قزوینـی النقضطور که در کتابهمان. شودشتهکاتب انگاکه تصرِفاستآن

ها معمول است که اول بخشـی از شود، در رّدیههم دیده میابن رشد تهافت التهافتو رازی

اصـلیاز کتـابهمـین نقـل. پردازنـدمیبه رد آن سپسو کنندمینقلراانتقادموردکتاِب

با متن اصلی باشد و خواننده تصور کند که این رّدیهمتن آمیختگیعللممکن است یکی از 
ردیّ

ً
. استمورد دستبرد قرار گرفتهه همان متن اصلی است که صرفا

. شـمرده شـده اسـت» تصـرف کاتـب«کنیم که ترتیب مواردی را بررسی می، بههدر ادام

ایــم و آورده[ ] و {} انــد بـه ترتیـب در را کـه مینـوی و نفیســی مشـخص کـردهیهـایبخش

بخشنشان داده< > است با هایی را که ایوانف معّین کردهقسمت هـایی هـم کـه ایـم و زیـِر

راحتی بـههـاآنایم تا موارد اخـتالف میـان هونزایی در ویرایش خود حذف کرده خط کشیده

تر بدان چه پیش(واردی را که از نظر نگارنده جزو رّدیه است همچنین، م. قابل مشاهده باشد

.، با ایرانیک نشان خواهیم داد)، یا نشده باشداشاره شده
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۳-۱.
ةللمتقین و الصـلوةبسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله رب العالمین و العاقب

، علی سّیدالمرسلین محّمد و آل
ً
کثیرا

ً
م تسلیما

ّ
اما بعد، ایـن مختصـر چنـد ه اجمعین و سل

، ناصرخسـرو... (رددانسـتم ای بـراگویـد، میمـدآدر قلـم همسائل مختلف فیه است کـ
).:۱Hunzai, 1998. ؛ قس۱١: ۱۳۲۸

اصـلاز همان رّدیه باشد نـه از، که مفتتح کتاب است،رسد تمام این دو سطربه نظر می

های الحـاقی پرداختـه، زعـم خـود بـه حـذف قسـمتنزایی هم که بـههو. گشایش و رهایش

را »ویـدگ، مـیددر قلـم آمـهاما بعد، این مختصر چند مسائل مختلف فیه است ک«عبارت 

ای آغاز شده کـه در آن علـت نیز با مقدمهرّدیههای دیگر، این مانند کتاب. استحذف کرده

خالف نظر هونزایی، بر. استشدهلیف بیان أت
ً
همان بخش عربی ابتـدای کتـاب هـم ظـاهرا

که معمول است با نام خدا و صلوات بر کتاب را چناننویسرّدیه.متعلق به کتاب رّدیه است

است موضـوع» چند مسائل مختلف فیه«این نوشتۀ مختصر کهاینپیامبر آغاز کرده و با ذکر 

. استرا بیان کرده لیف کتابأتعللچند خط بعد نیز در و کردهروشنخود را تألیف
ً
ضـمنا

کنـد و یـاد می)»گویدمی«(با صیغۀ سوم شخص مفرد گشایش و رهایشاز نویسندۀ کتاب 

. شود و بدان اشاره خواهد شداین مسئله باز هم در ادامه دیده می

۳-۲.
م تـا ئیما نیز چون از دوستان مکلفیم شرح بعضی ازین کلمات و نکته درین موضـع بگـو{

رر نباید کرد، اسم این کتاب به گشایش بعضی ازین کلمات حق اسـت امـا جای دیگر مک
رهایش را علی االطالق 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
: ، مینـویمجموعـهمینـوی، . ؛ قس۲-۱: ۱۳۲۸ناصرخسرو، ... (}بسر سخن باز شویم

).:۱Hunzai, 1998؛ xii: ۱۳۲۸؛ ایوانف، ۸۵

سخن متـرجم عنوانبههماین قسمت در ویرایش هونزایی حذف شده و در نسخۀ مینوی

کنـد و بعـد بـا میلیف خود را بیانأدر این بخش، نویسندۀ رّدیه علت ت. استمشخص شده

. کندنقل میگردد و از آن بازمیایش و رهایشگشبه کتاب » بسر سخن باز شویم«گفتن 

الخط نسخه حفظ شده بود که در اینجا جهت تسهیل رسمگشایش و رهایش) ۱۳۴۰و ۱۳۲۸(در چاپ اول و دوم . ١

. الخط امروزی تغییر دادیمآن را به رسمخواندن
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۳-۳.
اینجا مغالطۀ بـزرگ گوئیم نخست بباید شناخت که زمان چیست تا این گره گشاده گردد {

}.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

.):۲Hunzai, 1998؛ ۸۶: ، مینویمجموعهمینوی، . ؛ قس۳: ۱۳۲۸ناصرخسرو،(

مینوی آنچـه اما . استف شدهویرایش هونزایی حذازقسمتی که زیر آن خط کشیده شده 

. استآمده الحاقی دانسته{}که در را 
ً
زیـرا،تر اسـتنظر هونزایی به صواب نزدیکاحتماال

همان قسمت را حذف کنیم، میان ج
ً
خواهـد ملۀ قبل و بعدش ارتباط منطقی وجود اگر صرفا

، زیـرا گوید اول باید مشخص شود منظورمان از زمان چیسـتبه این صورت که میداشت،

لزومی ندارد که مانند مینوی جملۀ قبلی را هم الحـاقی . کندزمان را جنبش فلک تعریف می

. بدانیم

۳-۴.

که ایوانف، هونزایی و مینوی مشخص طور همان،۱۳های صفحۀ تا نیمه۹از انتهای صفحۀ 

مگشایش و رهایشمتعلق به کتاب ،١اندکرده گشـایش و لـف رّدیـه بـر ؤنیسـت، بلکـه نقـِد

به دو صورت به نقل از رّدیهلف ؤتوان مشاهده کرد، مطور که در متن میهمان. استرهایش

کنـد را نقل میشگشایش و رهایکه یک یا چند بند از یکی این: پردازدمیگشایش و رهایش

در خـالل نقـد و رد، یـک یـا چنـد جملـه از ،کـهو دیگر این؛زدپردابه نقد و رد میسپسو 

آن اقـدامآورد و که قبال نقل کرده دوباره میرامطلبی بـرای مثـال، در صـفحۀ . کنـدمیبه رّد

همـین وآمـده» امر باری تعالی که اثرسـت ازو«جملۀ رّدیه است، بخشی از متندوازده که 

نظـر بـه٢.اسـتآمدهاسـت هـم گشایش و رهایشکه متعلق به پیش از آن در بخشیجمله

بسا بتـوان برخـی چهشود؛رسد که الزم است برای تصحیح مجدد متن به این نکته توجه می

؛xii:۱۳۲۸ایوانـف، ؛ ٩٤-٩٠: مینـویکتابخانـۀ ، مجموعـهمینـوی، . قـس؛١٣-۱۳۲۸:٩نک ناصرخسـرو، .١

٦Hunzai, 1998:.

ـا در )۶: ۱۳۲۸ناصرخسـرو، (اسـت آمده» و امر باری تعالی اثرست نه جـزو«در چاپ نفیسی این جمله به صورت . ٢ ؛ ام

).۸۸: مینویکتابخانۀ ، مجموعهمینوی، (است ضبط شده» ثرست نه جزوامر باری از باری تعالی ا«رونوشت مینوی، 
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. های نویسندۀ رّدیه بازسازی کردرا از جملهگشایش و رهایششدۀ های حذفاز جمله

: گویدمیرّدیهلف ؤدر انتهای این قسمت م
چون اینجا رسیدیم دگر موضع ایشان بگذاشتیم که آن کراء تکرار نکند بدان معنـی کـه در 

وگـر در اثنـاء کلمـات او ت آنچـه تحقیقـی دارد بنویسـیمسؤاال است، ماتقدم گفته آمده
.آید تا کسی را خیال فاسـد رنجـه نـدارد، والّسـلممغالطه یا خبثی باشد بدان اشارت کرده

)۱۳: ۱۳۲۸ناصرخسرو، (

، با احتیاط گفـت کـهاستی که با قلم تیره مشخص شدهتوان با استناد به همین بخشمی

در پاسخ به بیشتر از سی گشایش و رهایش
ً
یا اگر هـم ،نوشته شده بودهسؤالاحتماال

ً
صـرفا

شـده نقـل وارکـه خالصـهکامـلبه صـورتنه ت سؤاالنوشته شده، سؤالدر پاسخ به سی 

.ستا

۳ .۵ .

، چرا که ایـن باید بسیار محتاط و دقیق بود) ۱۶تا ۱۳ص (در رابطه با مسئلۀ دوم و پاسخ آن 

را رّدیـهاز همین رو، حدود . است و افتادگی و نادرستی فراوان داردبخش از متن بسیار آشفته

نفیسـی بخشی از پاسخ آن در چاپ اولبرای مثال، .کنیمدر آن با قلم ایرانیک مشخص نمی

:به این صورت است
که دو چیزست که یکـی از گویدمی] ۱[بر قانون راست باید چون سؤالبدان ای برادر که 

این سخن درستست ولیکن <نبوده باشد آن هر دو یا قدیم باشند یا محدث، ١دیگری پیش
دو چیز که از دیگری پیش باشد اندر بودش اگر میان ایشـان روزگـاریگویدمی] ۲[چون 

گفـت] ۴[هر دو محدث باشند یا قدیم این سخن درست نباشد از بهر آنک ٢باشد تا] ۳[
گوید] ۵[گاه آن دو چیز یکی از دیگری پیش باشد چنانک کارکن از کارکرد بیش است، آن

میان ایشان در بودش روزگار نبود قدیم و محدث الزم نیاید، و اینرا برهـان بایـد، امـا اگـر 
که میان دو چیز که روزگار نباشد یکی ازیشان پیش از یار خـویش اهدخومی] ۶[بدین آن 

یا هر دو محدث، ٣یا هر دو قدیم باشدباشد] ۷[نشاید که بود، چون یکی پیش از دیگری 
گوییم این قاعده درست نیست و اگر نه قول تو راست بـودی از بهـر آنـک چـون دو چیـز 

).۹۵: مینویکتابخانۀ ، مجموعهمینوی، (است ضبط شده» بیش«در رونوشت مینوی به صورت یکدست . ١

). جاهمان(است ضبط شده» یا«در رونوشت مینوی . ٢

).جاهمان(است ضبط شده» باشند«رونوشت مینوی در. ٣



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٧٦

و اگر >نیاید] ۸[ان یکی از دیگری پیش نباشد بروزگار قدیم و محدث الزم د که ازیشنباش
؛ ۱۴: ۱۳۲۸ناصرخسـرو، (» روزگار الزم نیایـدنباشد] ۹[یکی از دیگری بضرورت بیش 

.):۶Hunzai, 1998-۷؛ xii: ۱۳۲۸ایوانف، . قس

هـونزایی هـم در تـالش جهـت . اسـتخورده دانستهرا دسـت< >ایوانف بخش داخـل 

گونه اعمال تغییری مضایقه نکـرده و در همـین خطـوِطست کردن محتوای متن، از هیچیکد

بـه صـورتهای سوم شخص را به دوم شخص برگردانده و چهار فعـل را شده، فعلمشخص

ــس آورده ــه عک ــورت ک ــن ص ــه ای ــت؛ ب ــای فعلاس ــا ۱ه ــهرا۹ت ــب ب ــکلترتی ــه ش هایب

،»گــــویی: ۵«، »گفتــــی: ۴«،»نباشــــد یـــا: ۳«، »گــــوییمی: ۲«، »گـــوییمی: ۱«

کـدام از کـه موافـق هیچکـردهضـبط »باشد: ۹«، »آید: ۸«، »نباشد: ۷«، »خواهیمی: ۶«

. ها نیسترونوشت/ هانسخه

و در ادامه نیز اشاره خواهیم کرد، در ایـن مـتن گفتیمطور که پیش از این از طرفی، همان

صیغۀ سوم شخص بـه سخن گفته،یشگشایش و رهاراجع به نویسندۀ رّدیهلِفؤجا که مهر

سـخنی پرسـیده سـؤالکـه از وی »برادر«در پاسخجا نویسندۀ گشایش است و هرکار برده

عبـارات منقـول در بـاال بینیم در مـیکـه این. اسـتاز صیغۀ دوم شخص استفاده کردهگفته،

ای که در رّدیه: تواند بودرّدیه، خود دلیلی بر تعلق آن به بخش به کار رفتهصیغۀ سوم شخص 

.استواقع جمالت کتاب اصلی در بین جمالتش نقل شده

به نظـر ،با این حال. دربارۀ چند خط از پاسخ مسئلۀ دوم بودشداما آنچه تا این جا گفته 

اشکال این ،یعنی. هایی وجود داردال هم آشفتگیؤرسد که عالوه بر پاسخ، در صورت سمی

یه چنـان در هـم لف رّدؤو نقد مگشایش و رهایشجواب ال وؤبخش ناشی از آن است که س

گویـا بـرخالف آنچـه در . تعیـین کـردراتوان محدودۀ دقیق سخناطمینان نمیآمیخته که با

، سانسـور دیگـری نیـز درباب سانسورشدن متن آن آمدهگشایش و رهایشهای مقدمۀ چاپ

انـد؛اعمـال کـردهزمـان مـروربهها اسماعیلیسانسوری که خوِد:در این کتاب وجود دارد

،یعنی ویرایش هونزاییکتاب،ها از متن به آخرین ویرایش اسماعیلیتوان ، میعنوان شاهدبه

اند داشـتهخوانندگان و کاتبان اسـماعیلی در طـی زمـان سـعی،نگارندهبه گمان . اشاره کرد

بازسـازی شند و بیرون بکمخلوط شدهرّدیه با نچه را از میان آواقعیگشایش و رهایشکتاب 
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انـد، حـذف کردهنداهدانسـتنمیگشایش و رهایشمتعلق به را که، آنچهنظورماین هب؛ کنند

هایی هـم در ایـن فرآینـد بـدفهمیکـهاینبا توجه به ). استهونزایی انجام دادهآنچهمشابه (

ها خـود اسـماعیلیدستبهاشتباهبهگشایش و رهایشچه بسا بخشی از متن ،صورت گرفته

. آیـدبرمیویـرایش هـونزایی ازطور کـه است؛ همـانفظ شدهحرّدیههایی از حذف و بخش

فراموش گردد یکلبهآندر طی زمان باعث شده که موجودیت رّدیههای شدن قسمتحذف

روشـنی تـوان بـهچیـزی کـه نمی. شناخته شود» تصرف کاتب«عنوان آن بهعباراتو بقایای 

رّدیـهکتـاب ۀهای اساسی و اولیحذفآیا . نشان داد تدریجی بودن یا نبودن این فرآیند است

نسـخۀ گردآورنـدۀهمـان کاتـب یـا اوکار یک نفر بوده یا چند نفر؟ اگر کار یک نفر بوده آیا 

هایی از این نوع کـم نیسـتند و بـه است؟ پرسشمجموعه بوده یا پیش از وی این اتفاق افتاده

نظـر بتوان در ایـن بـابّدیهاین رکم یک نسخۀ قدیم دیگر از رسد که تا یافتن دستنظر نمی

.قطعی داد

۳-۶.

لـف نویسـنده را غیرتـی ؤلۀ دیگـر نویسـیم مأدریـن موضـع بـیش از آنـک مسـ«(۸۲ز صفحۀ ا

ایوانف و مینوی مشـخص شـده و در توسط) ودوملۀ بیستأتا سر مس(۸۴تا صفحۀ ) »...بجنبید

.قـس؛ ۸۴- ۱۳۲۸:۸۲ناصرخسـرو، نـک (اسـتکامل حذف شدهبه صورتمتن هونزایی هم 

.)Hunzai:۴۹,1998؛ xii: ۱۳۲۸ایوانـف، ؛۱۴۷- ۱۴۵: مینـویکتابخانۀ ، مجموعهمینوی، 

نفیسی در متن، اندکی متفاوت عمل کرده و از چند کلمه پیش از دیگران، یعنی از ابتدای بند 

بـدین «(اسـت شروع کرده و چند کلمه هـم زودتـر از دیگـران خـتم کرده) »و حق اینست«(

های گویندۀ این جمله که در چاپ. استآورده[ ] و تمام آن را داخل ) »ت والسلمواجب اس

عنوان کاتب و در هامش نسخۀ مینوی گاه کاتـب و گـاه متـرجم معرفـی نفیسی و هونزایی به

اگر این فرد کاتب یا متـرجم اسـت . بردنام می» لف نویسندهؤم«است، از خود با عنوان شده

یاد کند؟ آیا معمول است کـه کاتـب از خـود بـا » لف نویسندهؤم«ان عنوچرا باید از خود به

ذکـر تـرپیشکه ـ لیف أین نکته وقتی در کنار بیان علت تایاد کند؟ » لف نویسندهؤم«عنوان 

.شوده رهنمون می، ذهن به وجود کتاب ردّیگیردقرار ـآن آمد
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یشو رهـایشگشااز متن یتدر خالل نقد خود، عبارا،رّدیهیسندٔهگفته شد که نوتریشپ

از سـویلیجـرح و تعـدیطـ. اسـتکردهیبه قصد رد و انکـار نقـل میزرا ن
ً
یکـه احتمـاال

از عبـارات یصـورت گرفتـه اسـت، برخـرّدیـهیسـندٔهحذف انتقـادات نویبرایلیاناسماع

یـزنینجـادر ا. اندبـوده هـم حـذف شـدهنویسرّدیهانتقادات یانٔهکه در میشو رهایشگشا

رّدیـهلف ؤدر میان همین نقدی که م.کندیمییدرا تایهفرضینوجود دارد که ایگریشاهد د

: استوارد کرده، آمده
کـن فیکـون است که آفریده یا محدثسـتاست بر کالم آوردهها که آوردهاین همه حجت

ین دو حرف ساکن و متحرک در وجـود آمـد  فعـل دریـن کالم هست کل موجودات از
اد امر و این معنی کمال قدرت ربوبیت است، این بحدوث و بخلق چه تعلـق کدامست نف

) ۸۲: ۱۳۲۸ناصرخسرو، ... (دارد و

: ۱۳۷۷، دفتری.نک(از معتقدات اسماعیلیان استبا قلم تیره مشخص شدهقسمتی که 

است، امـا نقل شدهگشایش و رهایشیک وبیستسؤالو به احتمال زیاد از جواب )۸/۶۸۸

موجود دیده نمیوبیستسؤالدر پاسخ متِن و این معنی قدرت «توان با احتیاط می. شودیِک

اسـت آمدهرّدیهلف ؤدانست که در خالل نقد مگشایش و رهایشرا هم جزء » ربوبیت است

.شوددیده نمیگشایش و رهایشیک وو باز هم در اثنای جواب مسئلۀ بیست

موارد دیگـری از ، نیزهمین بخش آمدهو در ادامۀ، ۸۳در مطالبی که در صفحۀ 
ً
احتماال

آن گونـه کـه (جزئـی از آن آمیختـه شـده ورّدیهلف ؤنقل شده که با نقد مگشایش و رهایش

پس هـرچ «بندی که با . استبه شمار رفته) جزئی از تصرفات کاتب: شدپنداشته میترپیش

نظـر ی مشـکوک بـهودحـدتـاهـم شـود آغاز می» مرکبات و محسوسات است بوهم بردار

ساختن حدود آن مشخصاما،آیدمی
ً
. در توان نگارنده نیستفعال

۳-۷.
>اینجا زخم در کرد<دانیم که حال کل این جهان همچنانست و چنین خواهد بود 

ایوانـف، . ؛ قـس۱۰۸: ۱۳۲۸ناصرخسـرو، ... (پس گوئیم چون نفس مـردم نـادان باشـد
۱۳۲۸ :xii ۶۴؛Hunzai, 1998:(.

و در چاپ هونزایی هـم است از سوی ایوانف نیز مشخص شدهشدهمشخص ی که بخش
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دنبالـۀ جملـۀ پـیش از آن با توجه به این. استحذف شده
ً
که ادامۀ آن از نظـر محتـوا منطقـا

در این موضـع نقـد خـود را آورده بـوده و بعـدها حـذفش رّدیهلف ؤاست، بعید نیست که م

عبارت اول نقد وی بر موضع نویسندۀ از همین روی هم هست که . اندکرده
ً
گشـایش و صرفا

.استبر جای ماندهرهایش

۳-۸.
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 

ز حشوات و خیاالت و قیاسات ناصحیح بسیار بـود، اینجا نی[ {<کس بحق خویش رسند
اکنـون تـرازوء ]}>تر بود نوشـته آمـدبگذاشتیم که بدان کاری نداشتیم، آنچ بعلم نزدیک

، کتابخانـۀ مجموعـهمینـوی، . ؛ قـس۱۲۱: ۱۳۲۸ناصرخسـرو، (...روحانی نیز پنج باید
.):۷۲Hunzai, 1998؛ xii: ۱۳۲۸؛ ایوانف، ۱۷۴: مینوی

انـد و هـونزایی هـم آن را از ایـن بخـش را مشـخص کردهسههرنفیسی ووانفایمینوی،

را از جمله مورد حاضـرشدهاگر بخواهیم تمام موارد اشاره. استویرایش خود حذف کرده

یمسراغ داشته باشـیگرهم از متون دیگریدیهانمونهیدبدانیم، با» کاتب«ناشی از تصرف 

وشـته باشـد ف کند و آشکارا به حذف کـردن مـتن اذعـان دارا عامدانه حذیکه کاتب مطلب

یکم شـواهددسـتیا؛»یمنداشتیبدان کار«که یدحذف متن بگویخود برایلعنوان دلبه

بتوان استنباط کرد که در سنت کتابت ما مرسوم بوده کاتب بـه هاآنیکه بر مبنایمداشته باش

.شکارا هم بدان معترف باشداز متن را حذف کند و آیخود بخشیصو تشخیلم

۳-۹.
بهمان صفت {و چون ترازوهای کثیف بیک دیگر نماند این ترازوها نیز بیک دیگر نمانند، 

یم پندارند که من درین کلمات بغرض نقصـی آوردم، سـخن ای گفتهنکته است اگر بنه گو
م کـه علـةنادانان از دشمنی خانـدان رسـول علیـه الصـلو که١او برین شش صدا نیست

یند میحقیقت بدست ایشانست ترازو ایست از آسمان آویخته مـر سـختن نیکـی و گو

ی چرا پـس ئو چون ایشان را گوۀ آن ترازو بمشرقست و دیگر کفه بمغربکفبدی را، یک

های مینوی است اما به کمک نسخهاست، در چاپ هونزایی این بخش حذف شدههای نفیسی چنین آمدهپدر چا. ١

، کتابخانـۀ مجموعـهمینـوی، . نک(»صدا نیست«درست است نه » ضد اینست«دریافت که توانو فروزانفر می

).۴۳: مرکزی، کتابخانۀگشایش و رهایشو فروزانفر، ۱۷۵: مینوی
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بینیم و همه جهان بعمود وی اندرست بدعوی شـما نیکـی و بـدی را ما مرین ترازو را نمی
حقیقـت چیزهـا را و گیرند و بغلبـه مشـغول شـوندچگونه توان سخت بدین ترازو؟ خشم

گوید اللـه الـذی گویند، میگوید که ایشان میندانند و نجویند، خدای تعالی نه چنین می
انزل الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و چون کتاب قرآنست ما دانـیم کـه تـرازو کـه 

،}انــدنــان اهــل آتشزخــود او بــود زیــراک فرســتادۀ خــدای کتــاب و رسولســت و دروغ
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
ــوی، . ؛ قــس۱۲۲: ۱۳۲۸ناصرخســرو، ( ــویمجموعــهمین ــۀ مین ؛۱۷۵-۱۷۴: ، کتابخان

۷۲Hunzai, 1998:(.

در مینـوی. اسـتدر ویرایش هونزایی حذف شدهزیر آن خط کشیده شدهتنها قسمتی که 

و ایوانف به این بخش هـیچ از کاتب دانستهآمده{} در که را تمام قسمتی هامش رونوشتش

کـه مینـوی مشـخص کـرده راتوان تمام بخشیرسد که نمیبه نظر می. استای نکردهاشاره

کـه ..... از دشمنی خاندان رسول«با توجه به عبارت .شمرد) رّدیهنویسندۀ (متعلق به کاتب 

گشـایش و ایـن بخـش متعلـق بـه نویسـندۀ توان گفتمی،»علم حقیقت بدست ایشانست

جملـۀ بعـدی ،به همین صورت. استآمدهرّدیهنقل قول در متن به صورتاست که رهایش

از  نقِل
ً
در واقـع، از . اسـتو به قصد نقـد آن در عبـارت بعـدی گشایش و رهایشهم ظاهرا

آنچه که با 
ً
از مشخص کردهقلم تیرهقسمتی که توسط مینوی مشخص شده، احتماال ایم نقِل

شـود کـه بعیـد نیسـت ناشـی از هایی دیده میالبته باز هم آشفتگی. باشدگشایش و رهایش

شـده توسـط مشخصمشخص است که بعـد از قسـمت . حذف عباراتی در میانۀ کالم باشد

.متن پیش از آن استادامۀ منطقِیکهرتی آمدهعبامینوی، 

۳-۱۰.
نویسم که کتاب ا از آن میهاینجا نیز اظهار کرد این دقیقه[{و پنجم ترازو امام زمانه است 

هـا را بـاز ههـا و تعبیـهبخط منست نباید که کسی را ظن بد افتد و واجب دیـدم ایـن دقیقـ
یرفتن سخن خدا نشان باشد و آن نشان شنیدن و نیز باید که مر نفس مومن را از پذ]}دیدن

، کتابخانـۀ مجموعـهمینـوی، . ؛ قـس۱۲۳: ۱۳۲۸ناصرخسـرو، (...علم حقیقت است و
.):۷۳Hunzai, 1998؛ ۱۷۵: مینوی

و در ویـرایش هـونزایی نیـز حـذف انـدمینوی و نفیسی مشخص کردهرادارنشانقسمت 

.استشده
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یبی تزمان. ۴ رّدیهلیف أتقر

،توان به پشتوانۀ آناما در متن شاهدی وجود دارد که می،مشخص نیسترّدیهارش زمان نگ

گشـایش و رهـایشچـاپ اول ۸۴در صـفحۀ . طـور تقریبـی حـدس زدلیف را بـهأتاریخ ت

دانسـتیم، چنـین رّدیـهقسمتی ازرا آن)۶. نک(ش قبلیکه در بخ) ۱۳۲۸ناصرخسرو، (

:استآمده
...خواسته است که این هر دو به هم جمع کندامی زنیهم بسته خورمی بتا و هم ن

: استدر پانویس همان صفحه دربارۀ آن آمده
هم «در اصل چنینست و پیداست که درست نیست و شاید مصرعی بوده است بدین گونه 

.)۸۴: ۱۳۲۸نفیسی، (»نسیه خوری بتا و هم پای زنی

:ضبط شده استبه این صورت بعدها، این مصرع در پانویس چاپ دوم
هم «: است بدین گونهدر اصل چنینست و پیداست که درست نیست و شاید مصرعی بوده

.)۶۶: ۱۳۴۰نفیسی،(» پسته خوری بتا و هم نای زنی

۱۸۸۶تـوان بـه ربـاعی برای اثبات آن میوتر استبه صواب نزدیکنفیسیحدس دوم 

:استمصرع فوق حاوِیمنسوب به مولوی اشاره کرد که 

ــ ــیچ ــای زن ــر پ ــه ب ــوی، قراب ــت ش جـــان خویشـــتن رای زنـــیبـــا دشـــمِنون مس

ــت خــوری َم ــم پس ــیه ــای زن ــم ن ــا و ه ایـن طمــع مکـن کــه هــر دو یـک جــای زنــیه

)۸/۳۱۷: ۱۳۶۳: مولوی(

های اما با توجه به رونوشـتآمده،»مها«»بتا«جای البته در رباعی منسوب به مولوی به

»بتـا«ِملکـی اودر نسـخۀ ضبط این کلمه رسد که به نظر میدیگر از نسخۀ مجموعۀ تقوی، 

مسـتبعد نیـزخوانـده شـوند»مـی«اشـتباه بـه»نای«و »خوری«در »ی«که این. استبوده

معنـی است کـه در مـتن رّدیـه مصـراع را بی» پسته«و » پست«تر البته تفاوت اصلی.نیست

ا حداقل بپذیریم که این رباعی و یا حتی اگر انتساب رباعی را به مولوی بپذیریم ی.استکرده

تـوان گفـت در قرن هفتم رایج بوده است، می» هم پست خوری بتا و هم نای زنی«گونۀ مثل

نسـخۀ ، نظر نفیسیطبق از طرفی، اگر. استپیش از قرن هفتم صورت نگرفتهرّدیهلیف أکه ت

هشـتم ون هفتم ورا قررّدیهف لیأتوان تاریخ تقریبی ت، میبدانیمتقوی را متعلق به قرن هشتم 

.تعیین کرد

۳ -
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گیرینتیجه. ۵

گشـایش و عنـوان رسد متنـی کـه بـه، به نظر میدالیل یاد شدهو ارائه شدهبا توجه به شواهد

بر«به چاپ رسیده، در واقع رهایش گشـایش و کتـابی بـه نـام . است» گشایش و رهایشرّد

به احتمـال زیـاد کها بیشتر وجود داشتهال یؤبا مشرب اسماعیلی در پاسخ به سی سرهایش

در قرن و)۸۶: ۱۳۲۸، ناصرخسرو(بوده استدر دورۀ مستنصر فاطمی نوشته شده 
ً
احتماال

را رّدیـهایـن ،آیـدبرمیآنکـه از فحـوای چنـان،وبر آن نوشـته شـدهه اییا هشتم رّدیهفتم 

متکلمی سّن
ً
ازهـاییبخشفقـط بوده کـه ینانویسرّدیهشیوۀ . استمذهب نوشتهیاحتماال

عـالوه، بـه. اسـتاصـیل را ذکـر کـرده و سـپس بـه نقـد و رد آن پرداختهگشایش و رهـایش

نقـلهایی از آن را دوباره ناگزیر بوده تا جملهگشایش و رهایش نقض و رد نویس ضمنرّدیه

رّدیهف لؤکردن محدودۀ نقد مو مشخصبودهآمیختگی دو متن عللیکی از همین امر ؛کند

. استساختهرا دشوار 

خاتمۀ ،اما به احتمال زیاد،ت بیشتر از سی بوده یا نه مشخص نیستسؤاالاین که تعداد 

کتاب 
ً
کتـابی کـه مقدمـه دارد و در آن دلیـل . دهـدآن نبوده که نسخۀ موجود نشان میواقعا

بر گشایش و رهـایشو هم گشایش و رهایشهم (لیف هم آمده أت ، )رّد
ً
خره یـا ؤمـاحتمـاال

ام آمده، در پایان پاسخ که در پایان جواب مسئلۀ سی» والسلم«. استای هم داشته اختتامیه

است و دلیل بر خـتم کتـاب هم آمده۲۴و ۲۳، ۱۹، ۱۴، ۱۱، ۱االت ؤمسئلۀ سوم، و پایان س

اسـماعیلی،چند نفریک یا به دستزمان و به مرورکتاب این .نیست
ً
ه تغییـر داد،احتمـاال

بازسـازی صـورت ،درواقع،هدف این فرد یا افراد هم. استحاضر درآمدهبه صورتشده و 

عنـوان عامـل اخیـر بـه،هـونزایی. اصیل کتابی بوده که به مشرب خودشان تعلق داشته است

در مقدمۀ خود هدف از ویرایش متن را بازسازی و تصـحیح ،رّدیهمتن ییرحذف و تغیانجر

هایی از کتاب رّدیه که به نقد و نقض مطالب بنابراین، قسمت. استدانستهگشایش و رهایش

هـایی از حذف شده و چه بسـا در فرآینـد حـذف، بخشاختصاص داشتهگشایش و رهایش

بـه،رّدیـهکتـاب یحذف نقـدهایندفرآیدر ط. باشدهم حذف شدهگشایش و رهایشخود 

ب
ً
آنچـه امـروزه بـا نـام ینااز ییهامتن، بخشیبدفهمسبب هاشتباه و احتماال کتاب در متِن

حذف شد و یهمتن رّدیشینٔهحال، بینبا ا. جا ماندهمچنان برشناسیمیمیشو رهایشگشا
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کـه خـود ،یشو رهـایشگشابرامر موجب شد که گمان برند آنچه بر جا مانده، نه رّدینهم

.ات کاتب بپندارندرا هم تصرفیهجامانده از رّدبهیهااست و بخشیشو رهایشگشا
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