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Mistake and Disorder in the edition 
of Jabr wa Ikhtiyār Treatise
By: Hamid Ataei Nazari
Abstract: Jabr wa Ikhtiyār (Deter-
minism and Free Will), a treatise 
written by Khāje Nasīr al-Din al-Tu-
si (death: 672 AH), is a rationalist 
approach to the question of whether or 
not humans are free and is considered 
as one of the most valuable philosoph-
ical-theological works of Shia. This 
brief treatise has so far been published 
in a number of different formats that 
will be discussed in this article. The 
latest edition of this treatise, based on 
its lithographic printing and the late 
Modarres Razavi›s correction, has 
recently been published by Majma› 
Zakhāer-e Islami publication. Intro-
ducing and reviewing this edition is 
the main focus of the present article. 
In a general assessment, this edition 
is an inaccurate and weak version of 
Tusi›s work since it includes various 
types of problems. 
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ير رسالة اجلبر واالختيار  التعّثر واالرتباك يف حتر

اخلالصــة: رســالة )اجلبر والقــدر( أو )اجلبــر واالختيار( هو 
عنــوان حبــٍث كتبــه اخلواجة نصيــر الديــن الطويس )ت 
672 هـــ  ( اّتبــع فيــه املهنــج العقــي حمــاواًل الوصول إىل 
جواٍب للتســاؤل عن هل أّن اإلنســان خمتاٌر أم ال ؟ وقد 
اعتبر هذا البحث من املآثر الفلســفّية الكالمّية للشــيعة 

يهثم القّيمة. ومن موار
وقد ُطبعت هذه الرسالة املختصرة حّت اآلن عّدة مّرات 
يف   املقــال احلايل مهّمــة التعر

ّ
وبأشــكاٍل خمتلفــة، وتوىل

هبذه الطبعات.
وآخــر طبعــات هــذه الرســالة الــي نزلــت إىل املكتبــات 
 

ّ
ّيــة وتوىل هــي تلــك الي اســتندت عــى طبعهتــا احلجر
تصحيحهــا املرحــوم املــدّرس الرضــوي، وقــد صــدرت 

 عن انتشارات جممع الذخائر اإلسالمّية.
ً
حديثا

يف ومناقشــة ونقد  واملوضوع األصي هلذه املقالة هو تعر
هــذه الطبعة من الرســالة، حيث ميكــن القول من خالل 
يعة أّن هــذا التصحيــح هــو تصحيــح مرتبــٌك  نظــرٍة ســر
للنــّص يفتقر إىل الدّقة، وال يستســيغه املذاق وال يتقّبله 

ملا فيه من اإلشكاالت العديدة واملتنّوعة.
املفردات األساســّية: اخلواجة نصير الدين الطويس، اجلبر 
واالختيــار، القضــاء والقــدر، التصحيــح النقــدي، حممود 

نعمي.

چکیــده: رســالۀ »جبــر و قــدر« یــا »جبــر و اختیــار« نگاشــتۀ 
ُجســتاری  هــ .ق.(   672 )د:  طوســی  نصیرالّدیــن  خواجــه 
ــا  ــودن ی ــار ب ــألۀ مخت ــه مس ــه ب ــردی خردگرایان ــا رویک ــت ب اس
کــه از مآِثــر و َمواریــث ارزشــمند فلســفی _  نبــودن انســانها 
کنــون  کالمــی شــیعه قلمــداد می شــود. ایــن رســالۀ مختصــر تا
گــون به طبــع رســیده اســت  گونا چنــد مرتبــه در قالب هــای 
کــه در نوشــتار حاضــر بــه معّرفــی آنهــا پرداختــه می شــود. 
کــه بــر بنیــاد  آخریــن ویراســت عرضه شــده از ایــن رســاله 
چــاپ ســنگی آن و تصحیــح مرحــوم مــدّرس رضــوی فراهــم 
ــر اســالمی  ــه تازگــی از ســوی نشــر مجمــع ذخائ آمــده اســت ب
انتشــار یافتــه. معّرفــی و بررســی و نقــد ایــن ویراســت موضــوع 
ــی  ــه اســت. در یــک ارزیاب گرفت ــرار  ــۀ پیــش رو ق ــی مقال اصل
کّلــی، ایــن ویراســت، تصحیحــی نااســتوار و نامنّقــح از متــن 
کــه بــر اشــکاالت  اثــر و طبعــی نامطبــوع و نامقبــول از آن اســت 

چندگانــه و چندگونــه ای  مشــتمل اســت. 

کلیــد واژه هــا: خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، جبــر و اختیــار، 
قضــا و قــدر، تصحیــح انتقــادی، محمــود نعمتــی.
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رسالۀ موسوم به »جبر و اختیار« یا »جبر و قدر / قضاء و قدر« مکتوبی است کم برگ اّما پربار 

بــه قلم دانشــمند برجســتۀ امامــی، خواجه نصیرالّدین طوســی )د: 672 هــ .ق.( که به زبان 

یث ارزشمند فلسفی - کالمی شیعه قلمداد می شود.  فارســی نگاشــته شــده و از مآِثر و َموار

ی در این اثر برآن بوده اســت تا مســئلۀ  چنانکــه خواجــه در مقّدمــۀ رســاله تصریح نموده، و

کــردارش »بر ســیاقت تقریــر و تفهیم،  کارهــا و  غامــض و بحث برانگیــِز اختیــار انســان را در 

نــه بــر طریــق جدل و نظــر« تفتیش و تحریر کند. بــاز به تصریح همو »اســاس این مختصر بر 

ایــراد معقــول و قیاس برهانی نهاده آمده، نه بر تتبع منقول و اقناعات خطابی« و خواجه در 

کند »به  این رســاله آنچه را »مقتضای عقل مطلق« بوده اســت ایراد نموده بی آنکه التفات 

یکردی  نصرت مذهبی یا کسر مقالتی«. بنابراین رسالۀ وجیِزۀ یادشده ُجستاری است با رو

کارها و بــروز رفتارها. خواجه  خردگرایانــه به مســألۀ مختار بودن یا نبودن انســانها در صدور 

این نوشتار را در ده فصل سامان داده است و در خالل این فصول به اثبات اختیار انسان 

در انجام افعال خود پرداخته و مختار بودن او را به معنای اینکه انسان »قادر است بر آنکه 

کرده است.  بعضی افعال ازو به حسب ارادت او و جهد او صادر شود«1 تبیین 

ی رسالۀ جبر و اختیار و تحلیل و تبیین های خواجه نصیر از مسئلۀ  بررسی َمطالب و َمطاو

اختیار انســان موضوع مقال حاضر نیســت و از برای آن باید مجالی دیگر طلبید. در اینجا 

کنــون به طبع رســیده از این رســاله و به طور خاص  هــدف نگارنــده معّرفــی ویراســت های تا

ی شایستۀ این  که به هیچ رو بررسی و نقد تازه ترین ویراست ارائه شده از آن است؛ ویراستی 

اثر ارزشــمند نیســت؛ بل مایۀ شرمساری است در پیشگاه نویسندۀ بلندآوازۀ آن و میراثبراِن 

روشن بین و بیداردِل فرهنگ و تمّدن اسالمی. 

یم، الزم است به پیشینۀ چاپ رسالۀ جبر  پیش از آنکه بر ســر نقد این ویراســت نوانتشار رو

کنون چند مرتبه در  گاه است، این اثر تا و اختیار اشارتی نماییم. تا آنجا که راقم این سطور آ
گون به چاپ رسیده است.  مشّخصات چاپهای مذکور از این قرار است: گونا قالب های 

1( همراه با فصول نصیرّیه و آغاز و انجام و جام جهان نما و لوایح جامی چاپ ســنگی در 

یخ 1341 که در پایان رساله درج شده  قطع ُرقعی در سال 1314 هجری قمری در طهران )تار

و از آنجا به پاره ای منابع دیگر راه یافته خطای مطبعی است(. 

2( در ضمِن کلمات المحّققین چاپ ســنگی در قطع وزیری در ســال 1315 هجری قمری 

در طهران و ُافِست آن در سال 1402 ه .ق. )مکتبة المفید، قم(.

3( زیــر عنــوان »رســالۀ جبر و قدر« در ضمِن: مجموعه رســائل خواجه نصیرالّدین طوســی، 

تصحیــح: محّمدتقــی مــدّرس رضــوی، تهــران، دانشــگاه تهــران، چــاپ اّول، 1335 ش، 

1 . طوسی، نصیرالّدین، »رسالۀ جبر و قدر« چاپ شده در: مجموعه رسائل خواجه نصیرالّدین طوسی، تصحیح: محّمدتقی 
مدّرس رضوی، ص 24.

جبــر و اختیــار، تحقیــق: دکتــر شــیخ محمــود 
ــالمی،  ــر اس ــع ذخائ ــر مجم ــم، نش ــی، ق نعمت

1394 ش، 132 ص.
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تاو و طب ۀوا و تخ ریو رخ لولتخو و طبَخ  وطت

)چاپ دوم: 1390 ش. با همکاری مؤّسسۀ پژوهشی میراث مکتوب(، صص 8 - 27.

4( تحت نام »جبر و اختیار«، قم، بی نا، 1341 ش، 40 ص، قطع وزیری.

5( در: دو رساله فلسفی در بیان اراده انسان: جبر و اختیار تألیف خواجه نصیرالدین طوسی، جبر و تفویض یا رسالۀ 

خلق األعمال به ضمیمۀ متن عربی تألیف صدرالمتألهین شــیرازی، تهران، نشــر علوم اســالمی، اســفند 1363 ش، 
صص 5 - 54.

ح این ویراســت و نیز نســخه هایی که اساس آن قرار گرفته است روشن نیست و در مقّدمۀ تصحیح  نام و نشــان ُمَصّحِ

هیچ اشاره ای به اینگونه معلومات نشده است.

6( زیــر عنــوان »رســاله در جبر و قــدر« در ضمن: مجموعه  ای از رســا ئل  خواجه  نصیرالّدین  محّمد طوســی  597-672 

مشــتمل  بر: رســا له  اثبا ت  واجب ، رســا له  جبر و قدر، رســا له  اندر قســمت  موجــودات ، نیویورک ، انجمــن  تحقیقا ت  در 
فلسفه  و علوم  اسالمی ، 1992 م، به همراه ترجمۀ انگلیسی رساله به قلم پرویز مرّوج. 

 (The metaphysics of Ṭūsī: treatise on the proof of a necessary being, treatise on determinism and

 destiny, treatise on division of existents, Parviz Morewedge; Mudarris Raz̤avī.; Society for the

 Study of Islamic Philosophy and Science; Institute for Cultural Studies, New York : SSIPS, 1992).

این چاپ بر اساس متن ویراستۀ مرحوم محّمدتقی مدّرس رضوی از رسالۀ جبر و اختیار فراهم آمده و در واقع بازچاپی 

گانه؛ ولی ویراستی مستقل به شمار نمی آید. از همان است. پس چاپی است جدا

7( زیــر عنــوان: »جبر و اختیار«، تحقیق: دکتر شــیخ محمود نعمتی، قم، نشــر مجمع ذخائر اســالمی، 1394 ش، 132 

ص.

کــه از رســالۀ جبر و اختیــار یا جبر و قــدر برگردانی به زبان عربی بر دســت ترجمان آثار پارســِی خواجه  یادکردنــی اســت 

م شــهیر امامی 
ّ
ی )زنــده در 728 ه .ق.( متکل ِی َغَرو

ّ
نصیــر، یعنــی ُرکن الّدیــن محّمــد بن علی بن محّمــد ُجرجانِی ِحل

که چون در آنها نام و  کنون چند دست نوشــت از تعریب رســالۀ جبر و قدر می شناســیم3  فراهم آمده بوده اســت. 2 هم ا

کرد. کید  ی نمی توان تأ نشانی از جرجانی نیامده است بر انتساب آنها به و

که از رســالۀ جبر و اختیار معّرفی شــد ویراســتی  که هیچ کدام از چاپهایی  کرد  با تأّســف و افســوس بســیار باید اذعان 

انتقادی و دقیق از این رســاله به حســاب نمی آید و هیچ یک از آنها تمام ویژگی های یک تصحیح انتقادِی علمی را به 

ح و ویراست انتقادی باید:
َ

کلمه دارا نیست. چنانکه معروف است، در یک تصحیح ُمَنّق معنای واقعی 

کامل ترین وجه شناسایی شود. • نخست، دست نوشت های بازمانده از اثر به قدر میسور به بهترین و 

2. جرجانی در مقّدمۀ ترجمۀ عربِی خود از اوصاف األشــراِف خواجه خاطرنشــان کرده اســت که بیشــتر نگاشــته های خواجه نصیر به زبان فارســی نوشــته شــده و به 
همین دلیل در مناطق دیگر مثل عراق از آن استقبال و استفاده نشده است. از این رو، او تصمیم گرفته کتاب ها و رسائل خواجه را به عربی ترجمه کند تا نفعش 
یر از خواجه را به عربی ترجمه کند: 1( اخالق  کنون توانسته است آثار ز ر می شــود که او تا عام گردد و دانشــوران عرب نیز بتوانند از آنها بهره مند شــوند. ســپس یادآو
قتبــاس )در علم منطق(؛ 3( رســاله در جبر و قــدر )القضاء و القدر(؛ 4( رســالۀ فصول نصیرّیه )الُفُصــول فی األصول /   ناصــری )در بــاب اخــالق(؛2( أســاس اال
میوس )در علم نجوم(؛ 6( أوصاف األشــراف )در ســیر و ســلوک(: »... 

َ
الُفُصول النصیریة فی األصول الدینیة، در باب اصول دین(؛ 5( شــرح کتاب الثمرة از َبطل

لتمــاس، ولذلك لم یعم نفعها فی اآلفاق، ولم یشــتهر عند طلبة أهــل العراق فدعتنی  کثــر رســائله وکتبه باللســان الفارســی، صّنفها ِلُوالة زمانه بحســب اال إأل أن أ
رســائله، فی فنون علومه وفضائله، فعّربت بتوفیق اهلل األخالق  الِغیرُة علی ضیاع عقائل الكالم، وشــّدة الهمة علی تكمیل األنام، إلی أن أعرب ما أجد من کتبه و
کتاب الثمرة لبطلیموس فی النجوم،  رسالته المسّماة بالفصول فی األصول، وشرح  الناصریة، وکتاب أساس االقتباس فی المنطق، ورسالة فی الجبر والقدر، و
وهــذه الرســالة فی الســلوك.«. أوصاف األشــراف، تألیف: الخواجه نصیرالّدین الطوســی، تعریب محّمد بن علی الجرجانی الحســینی الحلــی الغروی، تحقیق: 

ة الموسم، العددان 57 - 58 ، السنة 16، 1427 ه .ق. / 2005 م.، ص 308. ّ
محّمد سعید الطریحی، مجل

یر عنوان »الجبر و االختیار«(. ی جمهوری اسالمی ایران، تهران، 1391 ه .ش.، ج 10، ص 33 )ز
ّ
3. نگرید به: درایتی، مصطفی، فنخا، سازمان اسناد و کتابخانۀ مل
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گردد. • سپس دست نوشت های شناخته  شده، از حیث قدمت و صّحت و اعتبار رده بندی 

گزینش شود. که معتبرتر و برتر است  • آنگاه از بین نسخه ها آن دسته 

• بعد از آن، از میان نســخه های فراهم آمده دســت نویس های اصلی و دست نوشــت های مشــورتی مشــّخص و معّین 

گردد.

• در مرحلــۀ بعــد نســخه هایی که به عنوان اســاس کار تصحیح مــّد نظر قرار گرفته اند با دّقت با یکدیگر مقابله شــود و 

اختالفات آنها با هم دقیقًا ثبت و ضبط شود.

گونه ای تا حّد امکان دقیق و صحیح تعیین و  • و در نهایــت، ضبــط نص یا متن اصلِی اثر بر اســاس موازین علمی بــه 

گردد. کامل اختالف نسخه ها و نسخه بدلها ارائه  گزارش  کنار آن، سازوارۀ انتقادی شامل  مکتوب شود و در 

گر در فرایند تصحیح متن، هر یک از مراحل یادشــده بخوبی انجام نشــود، متن فراهم آمده ویراستی  روشــن اســت که ا

کامل به شــمار نمی آیــد و از ارج و ارزش چندان واالیــی هم برخوردار نخواهد بــود. ُچنین متنی در  انتقــادی و علمــی و 

حقیقــت از حیــث علمــی قابــل اعتماد و اعتناء مطلق و اســتناد تام نیســت و چه بســا در محافل علمــی تنها طبعی 

بازاری نیز بازشناخته  شود.

 بر این اســاس، از میان چاپهای معّرفی شــده در باال تنها ویراســت شادروان محّمدتقی مدّرس رضوی کوششی نسبتًا 

یافته از رسالۀ  جّدی برای عرضۀ طبعی انتقادی از رســالۀ جبر و اختیار به حســاب می آید. ســایر ویراســت های انتشار

کــه چنانکه گفتیم شایســتۀ اعتماد و  جبــر و اختیــار صرفــًا طبع هایــی بازاری و ســاده و مغلــوط از آن باید تلّقی شــوند 
کار علمی و تحقیقی دقیق نیســتند. ویراســت عرضه شده از ســوی مرحوم مدّرس رضوی نیز  اعتناء و اســتناد در یک 

با اینکه تالشــی مشــکور و اهتمامی ممدوح در راســتای ارائۀ تصحیحی انتقادی از رســالۀ خواجه به حســاب می آید، 

گزینش شــده برای تصحیح  که پاره ای از آنها ناشــی از عیوب نسخه های  مشــتمل بر اشــکاالت شــایان توّجهی اســت 

اســت و برخی دیگر راجع به خطاهای مصّحح در تشــخیص ضبط صحیح متن. چهار نســخه ای که روانشاد مدّرس 

ق به 
ّ
کرده بوده اســت، دست نوشــت هایی متأّخر )متعل رضوی برای تصحیح متن اثر در دســترس داشــته یا انتخاب 

قــرن یازدهــم هجــری( و در مــواردی مغلوط اســت، و همیــن امر در بروز خطاها و کاســتی های مشــهود در متــن اثرگذار 

بوده . در مجال و مقالی دیگر به نقائص ویراســت مرحوم مدّرس رضوی خواهیم پرداخت. در نوشــتار حاضر راقم این 

گرچه  یابی و نقد آخرین و تازه ترین ویراســِت به طبع رســیده از رســالۀ جبر و اختیار برآمده اســت که ا ســطور درصدد ارز

نــام »تحقیــق« بــر خــود دارد حّظ وافری از حقیقت آن ندارد و بحقیقت درخور نام »تحقیق« نیســت. این ویراســت که 

کوشش »دکتر شیخ محمود نعمتی« از سوی مجمع  چنانکه برشمردیم هفتمین طبع این رساله نیز به شمار می آید، با 

ذخائر اسالمی منتشر شده است.

که دکتر شیخ محمود نعمتی از رسالۀ خواجه نصیر تدارک دیده  است به واقع ویراستی  ی، ویراستی 
ّ
کل یابی  در یک ارز

که بر بنیادی نادرست استوار گشته و در نوع خود نمایشگاهی است از انواع و اقسام خطاهایی  است آشفته و مغلوط 

ح  کــرد. در حقیقت، این طبِع بازاری، نمودی اســت بارز از ناآشــنایی مصّحِ کــه می تــوان در تصحیــح یک متن َنظاره 

بــه اصــول اّولیۀ تصحیح متون و نمونه ای اســت واضح از پخته خــواری و بهره برداری تمام از حاصل زحمات دیگران. 

یده و بجای تهیۀ نســخه های معتبر رســالۀ جبر و اختیار و  کاری شــگفت دســت یاز ح در ارائۀ ویراســت خود به  ُمصّحِ

مقابلۀ آنها با یکدیگر، چاپ ســنگی ســال 1314 هجری قمری از این رســاله را اصل قرار داده و آنگاه با متن ویراســتۀ 

ح محترم  مرحوم مدّرس رضوی مقابله و همسنجی کرده و اختالف آنها را در پاورقی یادآور شده است! در واقع، مصّحِ

عوض رجوع به نسخ خّطِی اثر برای احیای رساله، ترجیح داده است که دو چاپ سنگی و حروفی از آن را با هم مقابله 
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کار تحقیقی خود عرضه نماید: کند و آمیخته ای از هر دو چاپ را به عنوان 

ح مرحوم مدرس  گرامی از نسخه بدلها، از چاپ مصّحَ گاهی خواننده ی  ی، و نیز برای آ در تصحیح رساله ی پیش رو

رضــوی بــا ناِم مجموعه رســائل خواجه نصر الدین توســی بهره بردم، و قصد بنده، تنها، احیای نســخه ی چاپی ســال 

1341 قمــری، و چــاپ دوبــاره ی آن بــوده، و در صــدد مقابله ی کامل آن با دیگر ُنســخ موجود و ارائه ی نســخه ی منّقح 
که این خود، فرصِت دیگری را می طلبد.4 نبوده است، 

کار و ابتکار محّقق از چند جهت شگفت آور و تأسف برانگیز است و درخور سرزنش:  این 

م و متعارف تصحیح متن، یعنی بهره گیری از دست نوشت های معتبر 
ّ
نخســت آنکه از اســاس با پاره ای از اصول مسل

یــک اثــر بــرای تمهیــد متنی قویــم از آن، ناســازگار و در تنافی اســت. در حالی که از رســالۀ جبر و اختیــاِر خواجه نصیر 

ق از چاپ سنگِی نه چندان استوار  دست نویس های پرشماری افزون بر صد نسخه در دسترس است5، استفادۀ محّقِ

این اثر و بازچاپ آن بدون مراجعه به ُنَســخ معتبِر رســاله کاری اســت بغایت نســنجیده و ناشــیانه. براستی جای این 

که با وجود نسخه های متعّدد و در دسترس از رسالۀ مزبور آیا بازچاپ طبع سنگی صد سال پیِش این  پرسش هست 

ح با وجود اینکه از هیچ  دست نوشتی در ویراست خود استفاده  رســاله هیچ توجیهی توان داشــت؟ شــگفتا  که مصّحِ

کتاب خود و شــاید هم جهت اّطالع خوانندگان از اینکه از رســالۀ جبر و اختیار  نکرده اســت، احتمااًل محض تزیین 

کتابخانۀ مجلس شــورای اســالمی(  مخطوطاتی برجا مانده اســت تصاویری را از یک نســخۀ این رســاله )محفوظ در 

کرده است! 6  کتابخانه( در پایان مقّدمۀ خود درج  ق به همان 
ّ
و نسخه ای دیگر از ترجمۀ عربی همین رساله )متعل

گفته  اســت - درصدد اســتفاده از ُنَســخ رســاله برای ارائۀ چاپی  ح - آنگونه که خود  گر مصّحِ مطلب دیگر آنکه حّتی ا

که متنی است به مراتب استوارتر  ی متن ویراستۀ مرحوم مدّرس رضوی را  که و ح از آن نبوده است، صحیح آن بود 
َ

ُمَنّق

کار خود برمی گزید و ســپس اختالفات آن را با چاپ ســنگی در پاورقی درج می نمود، نه اینکه  و برتر به عنوان اســاس 

کند!  کار خویش انتخاب و اختیار  ح را به عنوان اساس 
َ

»مرجوح« را بر »راجح« ترجیح دهد و متن چاپ سنگِی ناُمَنّق

ُچنین اختیاری در حقیقت، ارتجاع و عقب گرد و پس رفت در ویراست رسالۀ جبر و اختیار به حساب می آید!

گر با ِاعمال  ح دیگری انتشــار یافته، حّتی ا کوشــش مصّحِ که با  ســه دیگر آنکه بازچاپ یک طبع پیشــین از رســاله ای 

چنــد اصــالح و افــزودن چنــد ارجاع همراه باشــد، هیچ گاه ویراســتی تــازه و تحقیقی مســتقل از آن قلمداد نمی شــود و 

کاری در حقیقت مصداقــی از پخته خــواری و بهره بــرداری از حاصل  به واقــع شایســتۀ نــام »تحقیــق« نیســت. ُچنیــن 

کوشش های دیگران است و انتشار آن زیر عنوان »تحقیق« تدلیسی است َفضیح و َقبیح. 

در اینجا به مناســبت، نقل ســخنانی از مرحوم اســتاد مجتبی میُنوی که در آن به شرح سعی بلیغ و َجهد َجهیدی که 

خود در راه تصحیح ترجمۀ َکلیله و ِدمنه نموده  بوده پرداخته اســت و از مصادرۀ آن بر دســت ســودجو و پخته خواری 

چند اظهار خوف نموده، مفید و عبرت آموز تواند بود: 

همــواره در ایــن طریــق پویــا و در همــه جا جویا بــودم، در هرچه می خواندم و هرجا که با نســخه های خطی ســرو کاری 

گر توفیقی دست داد و پس از سی چهل سال بدین  داشتم این کتاب در مّد نظر بود و از برای آن جمع مواّد می کردم، و ا

منظور رســیدم این توفیق از برکاِت مداومت در تعقیب و کوشــش مورچه واِر من بود که موجب شــد تا وسایل و اسباب 

کار فراهــم آیــد. اّمــا پخته خــواری چند که تــا کنون کتابهای بنده و دیگران را برداشــته اند و بنام خویــش کرده اند، و هنوز در 

ح، ص 17. 4 . طوسی، نصیرالّدین، جبر و اختیار، تحقیق: دکتر شیخ محمود نعمتی، مقّدمۀ مصّحِ
5 . تنها در فهرســت فنخا 127 دست نوشــت از برای این رســاله معّرفی شــده است. نگرید به: درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خّطی ایران )فنخا(، ج 10، 
صص 26 - 33. نیز نگرید به: حســینی، ســّید حّجت الحق، کتاب شناســی جامع خواجه نصیرالّدین طوســی، ص 377 - 393؛ منزوی، احمد، فهرســتوارۀ 

کتابهای فارسی، ج 6، صص 123 - 124.
ح، صص 22 - 25. 6 . نگرید به: طوسی، نصیرالّدین، جبر و اختیار، تحقیق: دکتر شیخ محمود نعمتی، مقّدمۀ مصّحِ
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کند، و  کتابی بنویســد، یا متنی قدیم را تصحیح و منتشــر  کند و  که شــخصی مّدت زمانی تحّمل رنج و زحمت  کمین اند 

ك و تصاحب 
ّ
کنند، این را هم بعید نیست تمل کار دیگران نامی و نانی کسب  ایشان بی تحّمل زحمت و مّنت از نتیجۀ 

کنند و چند غلط چاپی را که ممکنســت از نظِر من فوت شــده باشــد تصحیح کنند و بعضی از اغالِط نســخه های چاپي 
که در این چاپ آمده است بگذارند و این َشُدُرسنا را سنِد مالکّیت خود سازند.7 سابق را بجای الفاظی 

کاری است ناصواب و هرگز خدمتی به عالم  باری بازچاپ حاصل تحقیق دیگران به عنوان تصحیح و تحقیق خود، 

علم و پیشبرد آن هم تلّقی نمی شود. 

گذشــته از اشــکاالِت بنیادیِن پیشــگفته، در تصحیح آقای دکتر شــیخ محمود نعمتی از رســالۀ جبر و اختیار خطاها 

کــه در ادامه به مهمتریِن آنها اشــاره می شــود. برخی از این  و َخلل هــای چندگانــه و چندگونــۀ دیگــری نیز هویدا اســت 

که ایشــان بر ویراست خود نگاشته اند و بعض دیگر راجع است به شیوۀ نامبرده در  ایرادات مربوط اســت به مقّدمه ای 

تصحیح متن رساله. 

1_ نگارش آشفته و نثر پریشان
ح بر ویراســت خویش نگاشــته است پاره ای اشکاالت نگارشی و ویرایشِی شایان توّجه  در مقّدمۀ مختصری که مصّحِ

ش  ح ناهموار و نااستوار به نظر می رسد. چند نمونه  از نثر ُمَشّوَ مشاهده می شود. در مواردی نیز عبارات و بیانات مصّحِ

ح بدین قرار است: و مبهم و مغلوط مصّحِ

گر  1( ص 7، س 9 - 11: »هــر پدیــده ای بــا بــودن علت تامه ی خودش پدید می آید - چــه ما بخواهیم و چه نخواهیم؛ و ا

گیری نمی ماند«. چنانچه علت تامه ی چیزی محّقق نشده باشد و تصمیم 

کشیده شده است عبارتی ناقص و مبهم است و محّقق محترم هیچ به خود زحمت نداده به  که زیر آن خط  عبارتی 

کند و قبل از چاپ آن را اصالح و اتمام نماید! خوانندگان مرحمتی 

2( ص 13 س 1 - 3: »چنانچه مشــاهده می شــود قصد خواجه از اجابت درخواســت برادران در نوشــتن این رســاله به 

دلیل قصور بیشــتر افراد بر مســئله، فقط به خاطر فهماندن مبحث مهم جبر و اختیار برای طالبان به روش ســاده بوده 

است«.

کشیده شده است ُچنین است: به دلیل قصور بیشتر افراد در فهم مسئله. که زیر آن خط  بیان ساده و روان عبارتی 

3( ص 12، س 11 - 15: »امــا در رابطــه بــا شــیوه ی تألیــف خواجــه بایــد گفت که در تصنیف رســاله و بیــان مذاهب و 

مناهج مسئله ی جبر و اختیار و ایراد قول حق و فصل الخطاب، روش تفهیم مسئله را مبنی بر ساده گی ]کذا[ برگزیده 

گر می خواست، باب ذکر احادیث و اخبار بسیار  که ا کرده است  کمتر به نقل احادیث در مسأة ]کذا[ تمسک  است و 

گسترده بوده و راه، باز.«.

که با اغالق و ابهام همراه اســت  ئی و حروف نگاشــتِی بارز در عبارات باال شــیوۀ بیان جمالت  گذشــته از اغالط امال

خواننــده را در فهــم مــراد نویســنده دچار مشــکل می کند. برای مثــال، جملۀ »روش تفهیم مســئله را مبنی بر ســاده گی 

که به اصالح و ویرایش جّدی نیاز دارد. گزاره ای مبهم و مغلق است  برگزیده است« 

کلمات و عبارات اضافی در اصل متن 2_ درج 
ی از مقولۀ تصحیح متن اســت، افزودن  یکی از کارهای ناصواب و ناروای محّقِق رســاله که ناشــی از تلّقی نادرســت و

ر و معّین اســت، یگانه  کلمــات و عباراتــی اســت به نّص رســاله به منظور تســهیل فهم متن یا توضیــح آن. چنانکه ُمَقّرَ

ح، ص یه.  َکلیله و ِدمنه، تصحیح و توضیح: مینوی طهرانی، مجتبی، مقّدمۀ مصّحِ 7 . منشی، نصراهلل، ترجمۀ 
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تاو و طب ۀوا و تخ ریو رخ لولتخو و طبَخ  وطت

که بکوشــد بر اســاس نســخ بازمانده از اثر تا حّد امکان به نزدیکترین صورت به نوشــتۀ  ح آنســت  وظیفۀ اصلی مصّحِ

یده بوده است دست یابد و آن را به دور از تغییرات و تحریفات سپسین عرضه نماید.  که از قلم او تراو اصیل نویسنده 

ازایــن رو هرگونــه دگرســازی و دگرگونــی در اصل متن، از جمله افزودِن عبارات و توضیحات به آن، نادرســت و ناپســند 

اســت. در خصــوص ایــن مســأله، گفتــاوردی دیگر از اســتاد مجتبی میُنوی که در آن به ایضاح شــیوۀ چــاپ انتقادی 

ح در متن اثر پرداخته اند، ســودمند به نظر  خود از ترجمۀ َکلیله و ِدمنه و بعض جوانب مســألۀ دخل و تصّرفات مصّحِ

می رسد:

در تهّیــۀ ایــن چــاِپ انتقــادِی کتــاب، بنده در صدِد این نبوده اســت که انشــای نصراهلل منشــی را بصورتــی در آَوَرد که 

که او نوشته  بســبِک تحریِر فارســی امروزی و اصطالحاِت جارِی این عصر نزدیک باشــد، یا فارسِی او را بهتر از آن کند 

که الفاِظ او را از نفهمیدگی یا بی امانتی و نادرســتی تغییر داده و بغلط  گذشــته  بوده اســت، یا به افواجی از نســلهای 

که در نسخ دیده  کنم، بلکه خواسته ام از میاِن وجوِه مختلفی  کرده اند رشوت دهم و ضبِط آنان را اختیار  یج  نقل و ترو

می شود آن را بیابم و ضبط کنم که باعتقاِد خودم و به دالیلی که می توانم إقامه کنم نوشتۀ نصراهلل منشی بوده است. 8 

ح حّق دخل و تصّرف بیجا و بی وجه در متن نویسندۀ اثر را ندارد و برای هرگونه اعمال تغییری در  بر این اساس مصّحِ

متن نیازمند به دلیلی وجیه است. 

ب نهاده اســت و 
ّ

ح ارجمند بر حســب ظاهر تمام افزودنی های خود را داخل قال گرچه مصّحِ در ویراســت مورد بحث، ا

بدین ســان از متن اصلی رســاله و نگاشــتۀ نویســنده متمایز ســاخته، درج این میزان از عباراِت غیرضرور کاری است 

ب در تصحیح متون. متن َوزین و َرصینی 
ّ

مذموم و مقدوح و همچنین ناسازگار با مدلوِل متعارف افزوده های درون قال

که خواجه نصیر با قلم شــیوا و رســای خود تحریر کرده اســت و یکایک کلماتش را حساب شــده و حکیمانه استعمال 

ح هرگونه  که مصّحِ یخت اصلی خود به دور افتاده است. بایسته بود  کرده است، در اثر این افزودنی های غیر مجاز از ر

توضیحــی را در خصــوص عبــارات و کلمــات متــن در پاورقی درج می کرد و متن اصلی اثر را از ســیاق و ســبک اصیل 

ح با افزوده های  که چگونه مصّحِ خود خارج نمی ساخت. برای نمونه به دو قسمت زیر از ویراست مورد بحث بنگرید 

کرده است:  گمان خویش »تسهیل« ولی در حقیقت »تضییع«  بیجای خود نوشتار اصلی خواجه را به 

کاری داشتن ]کسی[ باشد و پارسی َقَدر ]در لغت[ اندازه و تقدیر ]باشد[.«.9 1( »پارسی جبر ]در لغت[ به ستم بر 

2( »ابتداء به تقریر مقّدمات علمی که دانستن آن مطلوب و ]دانستن[ بسیار]ی از[ مطالب دیگر، بی آن ممکن نباشد، 

گردانیده آمد.«. 10  کرده شد و جمله ]= همه مطالب[ در ده فصل مرتب 

کلمات و عبارات غالط و أخطاء در ضبط 
َ
3_ ا

ویراســت عرضه شــده از ســوی آقای دکتر شــیخ محمود نعمتی که - چنانکه توضیح داده شد - در حقیقت بازچاپ 

طبــع ســنگی رســالۀ جبــر و اختیار بــه همــراه افزوده هایی از ویراســت مرحوم مدّرس رضوی اســت، صورتی نااســتوار و 

گرچه خبــط و خطاها و اختالل ویراســت مورد  نامنّقــح از متــن ایــن رســاله و طبعــی نامطبــوع و نامقبول از آن اســت. ا

ح همچنان مسئول  بحث اغلب ناشــی از نســخۀ اســاِس تصحیح، یعنی همان طبع سنگی پیشگفته اســت، مصّحِ

کهــن از ایــن رســاله  نادرســتی ها و ناراســتی های پدیــدار در ویراســت خویــش اســت و بــا وجــود نســخه های معتبــر و 

می بایســت متنی متین و متقن از رســاله را به خوانندگان عرضه می کرد. در اینجا برای آنکه اغالط و أخطاء ویراســت 

عرضه شــده در قیاس با متن اصلی و اصیل رســاله - بدانســان که در ســه دست نوشــت کهن بازمانده از رســاله از قرن 

َکلیله و ِدمنه، تصحیح و توضیح: مینوی طهرانی، مجتبی، مقّدمۀ مصّحح، ص یو.  8 . منشی، نصراهلل، ترجمۀ 
9 . طوسی، نصیرالّدین، جبر و اختیار، تحقیق: دکتر شیخ محمود نعمتی، ص 35.

10 . همان، ص 32.
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تاو و طب ۀوا و تخ ریو رخ لولتخو و طبَخ  وطت

هشتم هجری بازتاب یافته - آشکار گردد، به پاره ای از آنها اشاره می شود. در هر مورد، نخست ضبط نادرست مندِرج 

کلمات و عبارات ذکر می گردد. در ویراست یاد می شود و بعد از آن، صورت صحیح 

ر این ســواد، تصور آن داشــتند  1( ص 31، س 5-6: »أّما بعد، به حکم آنکه بعضی برادران بر ســبیل حســن ظّن به محّرِ

کردند.«. ى دارد، اقتراح  که در مباحث عقل چشم و دیدار

* اصالحات الزم در متن:
کهِن رساله نیامده است. • عبارت »أّما بعد« اضافی است و در هیچ یک از سه نسخۀ 

• حسن ظّن ← حسن الّظن.

• مباحث عقل ← مباحث عقلی.

• چشم و دیدارى ← چشِم دیداری.

ترکیب »چشم دیدار« به معنای چشِم دیدن یا چشم بینا است.

2( ص 36، س 1-4: »قومــی گوینــد: مــردم را در هیچ کار]ی[ اختیار]ی[ نیســت و از ایشــان بعضی که غالی تر باشــند 

کرد، فعل خداى تعالی است و تقدیر  که او  کسب نیست و آنچه به او نسبت می کنند  گویند: مردم را هیچ اثر و فعل و 

او.«.

* اصالحات الزم در متن:

• غالی تر ← غالب تر.

• را هیچ ← را خود هیچ.

کهِن رساله نیامده است. • عبارت »و تقدیر او« اضافی است و در هیچ یک از سه نسخۀ 

ب از او صادر نشــود یعنی ]تا[ صدور مســبب  3( ص 71، س 1_4: »فصل چهارم: در آن که ســبب  تا موجب  نبود مســّبَ

از او واجب نباشد، مسبب از او صادر نشود«.

* اصالحات الزم در متن:

• در جملۀ باال بعد از فعل »صادر نشــود« عبارت »هر ســبب که موجب نبود« از قلم افتاده اســت؛ یعنی بعد از »صادر 

که ساقط شده است. نشود« باید عبارت مزبور درج می شد، در حالی 

گزیر به افزودن آن شده است. ح نا • کلمۀ »تا« اضافی است و در اثر افتادگِی عبارِت »هر سبب که موجب نبود« مصّحِ

• قســمت »هر ســبب که موجب نبود یعنی صدور مســبب از او واجب نباشــد، مســبب از او صادر نشــود« جزء عنوان 

فصل نیست و نمی بایست در عنوان فصل درج می شد. این قسمت در واقع باید در ابتدای متن و پس از عنوان فصل 

گیرد. قرار 

که از او فعلی صادر شود سبب نتواند بود؛ پس هرچه سبب بود یا واجب بود  4( ص 72، س 1-4: »هر چه محال بود 

که از او فعلی صادر شود یا ممکن ]بود[.«. که از او فعلی صادر شود، سبب نتواند بود؛ پس هرچه سبب بود یا واجب بود 

* اصالح الزم در متن:

کاماًل اضافی و زائد است و به خطا در متن َتکرار شده است. کشیده شده است  که زیر آن خط  • قسمتی 

گر اندکی در بازخوانی متن ویراســتۀ خود دّقت روا می داشــت حتمًا به زائد بودن این عبارت در متن  ح محترم ا ُمصّحِ

پی می برد و آن را هرگز ثبت نمی کرد.
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تاو و طب ۀوا و تخ ریو رخ لولتخو و طبَخ  وطت

که بالفعل بود موجب نبود و به انضمام  که موجب بود بالفعل بود و هر سبب  5( ص 74، س 3 - 5: »]و[ اما هر سبب 

امرى با او موجب شود و با عدِم آن امر، صدور اثر از او محال بود«.

* اصالحات الزم در متن:

کاماًل برخالف منظــور نظر خواجه  کنونــی معنایی  • بــاز در ایــن ِفقــره نیز بخشــی از متن اصلی افتاده اســت و عبارات 

نصیــر را افــاده می کنــد. در گفتاورد باال بعد از جملۀ »هر ســبب که بالفعل بود« عبارت »موجب بود و هر ســبب که« از 

که بالفعل بود موجب بود و  کرده بوده ُچنین اســت: »هر ســبب  قلم فرو افتاده اســت. در اصل عبارتی که خواجه بیان 

ح عبارت خواجه کاماًل  هر سبب که موجب نبود و به انضمام امری....« این در حالی است که در متن ویراستۀ مصّحِ

که بالفعل بود موجب نبود«! وارونه بدین شکل ثبت شده است: »هر سبب 

کشیده شده است هم بی جهت به متن برافزوده شده و زائد هستند. که زیر آنها خط  • در عبارت باال دو واو 

کرد و اتفــاق اجتماع مثل  کســی تحریک می تواند  کــه آن را بــه مثل چهل  6( صــص 79 - 80، س 1_3: »ماننــد ســنگی 

کس نزدیک آن سنگ و تطابق رأی هاى ایشان بر تحریک آن به هر وقت حاصل نباشد پس حرکت آن سنگ نه  چهل 

ى از آن، مستند  زیاد صادر شــود. و اما پوشــیده ســبب از آن جهت باشــد که سبب موجب را اجزاء بســیار بود. و مر جزو

به اسباب دیگر ]بود[«.

* اصالحات الزم در متن:

کس. کسی ← مثل به چهل  • مثل چهل 

• می تواند ← توانند.

کس« زائد است و باید حذف شود. کلمۀ »مثل« در عبارت »اجتماع مثل چهل   •

• نزدیک ← بنزدیک.

یاد ← به نادر. • نه ز

• صادر ← حادث.

• پوشیده سبب ← پوشیده ماندن سبب.

ی. ی ← هر جزو • مر جزو

• اسباب دیگر ← اسبابی دیگر.

به غایت تأّســف برانگیز اســت که در ویرایش چند ســطر یادشده این میزان خبط و خطا اّتفاق افتاده است. با توّجه به 

اصالحات یادشده متن صحیح چند سطر باال از این قرار است:

کرد و اتفاق اجتماع چهل کس بنزدیک آن سنگ و تطابق  که آن را به مثل به چهل کس تحریک  توانند  »مانند سنگی 

رأی هاى ایشان بر تحریک آن به هر وقت حاصل نیاید. پس حرکت آن سنگ به نادر حادث شود. و اما پوشیده ماندن 

ى از آن، مستند به اسبابی دیگر بود.«. که سبب موجب را اجزاء بسیار بود و هر جزو سبب از آن جهت باشد 

که بر تقدیر وجودش به او الحق شود منافی اختیار فاعل نباشد، وجوبی که  7( ص 92_93: »هم چنان که وجوب فعل 

از وضع سبب او الزم آید هم، منافی اختیار او می باشد.«.

* اصالح الزم در متن:

• می باشد ← نباشد.

بــاز در اینجــا نیز درج اشــتباه »می باشــد« بجای »نباشــد« ســبب شــده اســت که عبارت بــاال مفهومی کامــاًل عکس و 

کند! مخالف با معنای مورد نظر خواجه نصیر را افاده 
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تاو و طب ۀوا و تخ ریو رخ لولتخو و طبَخ  وطت

که  کند و متصّوره،  ک صور خیالی  که ادرا 8( صص 100_ 101، س 1_2: »و ]دو[ دیگر حواس باطنی أعنی حّس مشترک، 

که حافظ او است .«. کره  کند و ذا ک معانی جزئیه را   که ادرا حافظ آن صَور است، و وهم، 

* اصالحات الزم در متن:

کلمۀ »دو« زائد است و اضافی و باید از متن حذف شود.  •

• باطنی ← باطن.

ره. • متصّوره ← ُمصّوِ

• حافظ ← حافظۀ.

ی. • جزئیه ← جزو

کلمۀ »را« پس از »جزئیه« زائد است و محکوم به حذف.  •

• حافظ ← حافظۀ.

که سبب وی اعصاب و عضالت مذکور باشد«. 9( ص 102، س 1: »قوت هایی 

* اصالحات الزم در متن:

ی ← در مبادى. • سبب و

• مذکور باشد ← مرکوز باشند.

در ایــن مــورد نیز معلوم اســت که میــان معنای مورد نظر خواجه نصیر و آنچه ویراســت مورد بحث به نمایش گذاشــته 

است تفاوت از زمین تا آسمان است!

کــه وجــود او و قــوا و افعــال ارادى و غیــر ارادى او در سلســله معلــوالت واجب  10( ص 118، س 3_6: »دانســته اند شــد 

الوجود - تعالی ذکره - مرّتب و منّظم اســت و نســبت به قوت هاى او افعال او را بتقدیر الهی و مشــیت او بر ]آن[ جمله 

کرده است «. که قدر و قضا او اقضا 

* اصالحات الزم در متن:

• شد ← آمد.

• ذکره ← اسماؤه.

• نسبت به ← تسّبب.

• قدر و قضا ← قضا و قدر.

• اقضا ← اقتضاء.

11( ص 121، س 1_2: »حســن توفیق که عبارت از اســتجماع آن شــرایط باشد و سوء توفیق که عبارت از فقدان بعضی 

از آن ]شرایط باشد[ و وجود سبب غیر موجب اقتضاء وجود سبب نکند«.

* اصالحات الزم در متن:

کلمۀ »که« پس از »سوء توفیق« زائد است و باید از متن حذف شود.  •

• عبارت »شرایط باشد« بی دلیل به متن افزوده شده و در نسخ اصلی رساله نیست.

• سبب ← مسّبب.

که مفروغ و مستأنف مستأنف به هم تمام است«. 12( ص 122، س آخر: »در فصول سخن مقدس آمده است 

* اصالحات الزم در متن:
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تاو و طب ۀوا و تخ ریو رخ لولتخو و طبَخ  وطت

کلمۀ »مستأنف« ِبناُدُرست َتکرار شده است.   •

• فصول سخن مقدس ← فصول مقّدس در سخن بعضی.

ف ثبت شده است.  در ویرایش عبارت باال یکی از مهمترین ِفقره های رســالۀ جبر و اختیار به صورت نادرســت و ُمَحّرَ

کتــاب »فصول مقــّدس« - نوشــتۀ یکی از  خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در ایــن بخــش از رســاله اش بــه نقل مطلبــی از 

گواهی جسته است  الم )د: 561 ه .ق.( - پرداخته و بدان  دانشــمندان اســماعیلی مذهب، یعنی َحَسن َعلٰی ِذکِره الّسَ

کرده است!  گاه آن را به صورت »فصول سخن مقدس« درج  ِح ناآ اّما مصّحِ

گواهی نیک بر نگارش این رســاله بر دســت خواجه در دورۀ حضور او  کتاب فصول مقّدس می تواند  گفتاورِد خواجه از 

یخی  یخت نادرســت در تصحیح مورد بحث ُچنین فایدۀ تار کتاب به ر در بارگاه اســماعیلیان باشــد. ضبط نام این 

مهّمــی را فاِئــت می کنــد، همانگونه که حذف این قســمت در پاره ای از نســخ رســاله - که ممکن اســت از ســوی خود 

گرفته باشد - نیز موجب فقدان این فائده شده است.  کاتبان امامی صورت  خواجه یا 

همین اشــکال در دو ویراســِت مطبوِع دیگر از رســالۀ جبر و اختیار نیز دیده می شــود. در ویراســت منتشر شده از سوی 

نشــر علــوم اســالمی عبــارت َمطَمح نظر باز به صورت غلِط »فصول ســخن مقّدس« چاپ شــده اســت.11 در ویراســت 

مرحــوم مدّرس رضوی هم از اســاس نام کتاب »فصول مقّدس« مذکور نیســت.12 متأّســفانه نظیــر این خطای صریح و 

َفضیح، در ویراســت برخی دیگر از آثار که در آنها به این قســمت از رســالۀ خواجه اشــاره شده است نیز راه یافته. برای 

که در آن، فصل نهِم رسالۀ  نمونه، در ویراست رسالۀ اإلیقاضات فی خلق األعمال نوشتۀ میِرداماد )د: 1040 ه .ق.( - 

کتاب فصول مقّدس به خطا »فصول مقّدم« ضبط شده است.13 این  کامل نقل شده است - نام  جبر و اختیار به طور 
خ 1315 ه .ق.  که - چنانکه مرحوم دانش پژوه تذکار داده اند14_ در چاپ سنگِی رسالۀ االیقاضات موّرَ در حالی است 

کتاب به درستی »فصول مقّدس« ثبت شده است.15 که یکی از نسخ اساِس ویراست یادشده بوده - نام   -

افزون بر موارد پیشــگفته، پاره ای دیگر از ضبطهای نادرســِت آشــکار در ویراســت رســالۀ جبر و اختیار به قرار زیر است 

کشیده شده است و صورت صحیح آن در سوی دیگر پیکان نشان داده شده(: )در هر مورد زیر ضبط غلط خط 

1( ص 83، س 4: »تفضیل آن موانع« ← تفصیل.

2( ص 79، س 4: »بالد َمِطر« ← َمطیر.

3( ص 104، س 7: »دو صفت است« ← صنف.

4( همان، س 10: »مانع قدرت« ← تابع.

کتساب آن. )عبارت »حصول و« زائد است(. کتساب آن« ← ا 5( ص 107، س 1: »]حصول و[ ا

6( همان، س 6: »تکرار از مباشرت« ← تکرار مباشرت. )کلمۀ »از« اضافی است(.

7( همان، س آخر: »وصلش به آن« ← وصولش.

8( ص 111، س 8: »حاصل نشود« ← شود.

9( ص 113، س 8: »استعمال اوامر و نواهی« ← استماع.

یند. 10( ص 116، س آخر: »قدرت و ارادت او اسباب افعال ارادی او نیز ]باشد[« ← او

که مردم مختارند« ← مختار است. 11( ص 117، س 5: »مراد ما از آن 

11 . نگرید به: دو رساله فلسفی در بیان اراده انسان: جبر و اختیار تألیف خواجه نصیرالدین طوسی، جبر و تفویض یا رسالۀ خلق األعمال به ضمیمۀ متن عربی 
تألیف صدرالمتألهین شیرازی، ص 50.

که عبارت مزبور بدین صورت درج شده است: »و آنچه در سخن بعضی آمده است«. 12 . نگرید به: مجموعه رسائل خواجه نصیرالدین طوسی، ص 26 
13 . داماد، میرمحّمد باقر، رسالة اإلیقاضات فی خلق األعمال، ص 98.

14 . نگرید به: طوسی، نصیرالّدین، اخالق محتشمی، با دیباچه و تصحیح: محّمدتقی دانش پژوه، مقّدمۀ مصّحح: ص 10.
15 . داماد، میرمحّمد باقر، القبسات، حاشیۀ صفحۀ 141.
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تاو و طب ۀوا و تخ ریو رخ لولتخو و طبَخ  وطت

که در عبارت یادشده آمده است، در اصل به معنای »آدمی« و »انسان« است و برخالف معنای متداول  کلمۀ »مردم« 

که مفید معناِی مجموع آدمیان است، مفهومی مفرد دارد و فعل مطابق و متناسب آن نیز باید مفرد باشد.  امروزیِن آن 

بنابراین، ضبط صحیح عبارت باال - چنانکه در هر سه نسخۀ کهن رساله نیز وارد شده - بدین صورت است: »مردم 

)= انسان( مختار است«.

12( ص 127، س 5: »هر دو طریق« ← طرف.

13( ص 128، س 3: »به تو نسبت بود« ← نتواند بود.

14( ص 128، س 4: »الیقترئان باشد« ← الیق تر آن باشد.

ئی و حروف نگاشتی: 4_ خطاهای امال
ئی و حروف نگاشتی که هم در مقّدمۀ  قسم دیگری از اشکاالت ویراست تحت بررسی عبارتست از نادرستی های امال

ح و هم در متن ویراســتۀ رســاله نمونه های چشــمگیری از آنها مشاهده می شود. در ادامه، مواردی از این دست  مصّحِ

خطاها معّرفی می گردد:  

1( ص 5، س 6: جبورند ← مجبورند.

گروه دیگری قائل به جبر فلسفی اند. ی دیگری قائل به چیز فلسفی اند ←   گرو 2( ص 7، س 6: 

3( ص 9، س 11: محافظلت ← محافظت.

4( ص 12، س 13: ساده گی← سادگی. 

5( ص 12، س 14: مسأة ← مسأله.

6( ص 19، س 13: اشتعال ← اشتغال.

گرفتند. گرفتن ← برعهده  7( ص 21، س 3: برعهده 

8( ص 19، س 8: متوسطان ← متوسطات.

م ← مترجم. 9( ص 17، س 1: مترّجَ

10( ص 37، س 1: حقیقیت ← حقیقت.

11( ص 66، س 4: بسانط ← بسائط.

12( ص 123، پاورقی 9: سانعی ← صانعی.

13( ص 13، س 13: نصرالدین توسی ← نصیرالّدین طوسی.

نگارش نام خواجه نصیرالّدین طوســی به شــکل »توســی« خالِف ســّنِت نگارشِی قویِم پیشــینیان و مبتنی بر ابتداعی 

است نامقبول در عرصۀ رسِم خّط و زبان.16  

5_ ارجاع به منابع غیر اصلی و دست چندم
کــه بــر تحقیــِق محّقــِق رســالۀ جبــر و اختیــار وارد اســت، ارجاعــات و اســتنادات او بــه منابــع فرعــی و  ایــراد دیگــری 

رقی 14 که در آن  ۀ آینۀ پژوهش، ش 178، مهر و آبان 1398، ص 96، پاو ّ
یا جهانبخش در مجل 16 . در این خصوص نگرید به یادداشت دوست دانشمندم استاد جو

ُکُتِب َعَربی و یا فارسی َبعضی  یر از مرحوم ملک الشعراء بهار نسبت به خطا بودن ضبط »توسی« تذکار داده اند: »... چرا َعَربان و ایرانیان َدر  با استناد به سخنان ز
غات را با طاِء ُحّطی؟ َمَثاًل از َشــهرها: َتبریز، ُاسُتوا، ُبست، 

ُ
ر از َهمان ل

َ
غاِت فارســی که داراِی تاِء َقِرَشــت می باَشــد با َهمان ِإمالِی فارســی نوشــته و َبعضی دیگ

ُ
از ل

شــخاص: رســتم و گشتاســف و غیره، و از َقباِیل: ترک، تاتار، و غیره را با تاِء َقِرَشــت نوشــته اند، آنگاه َطَبِرستان، 
َ
ســماِء أ

َ
ِاســَتراباد، اســتربیان، پشــت، تســتر، و از أ

وی می خوانیم 
َ
هجۀ فارســِی میانه که مــا آن را َپهل

َ
ِاســَطخر، طهــران، طــوس، َطهمــوِرث، َطَبرَزد، طور، طهماســب، و غیره را با طاِء ُحّطی ... َپس َمعلوم اســت َدر ل

یِه قافیۀ ِشــعری َنُشــده اســِم آن از بْین َرفته است. 
َ
ری تاِء َمجهول که چون ُمحتاٌج ِإل

َ
لفباِی فارســی باقی مانده و دیگ

َ
ز َهم َدر أ دو ِقســم تاء بوده، یكی َهمان که امرو

که  َیم( با تاِء َقِرَشــت، و َهرُکدام با تاِء َمجهول، َیعنی آن تایی  داِی َمقصود می گو
َ
ز َبراِی أ که با تاِء َمعروف بوده اســت )این ِاصِطالح را َمن امرو ِبنا َبر این َهر ِاســمی 

َیند  هجه، با طــاء َضبط نموده اند. گو
َ
صلی و َعَدِم ِاشــِتباه و صیاَنِت ل

َ
صداَیــش غیــر از ایــن تــاء و شــاید از کاف یا دال َتبدیل یافتــه بوده، آن را براِی َتفكیک از تاِء أ

ظ می َشــَود، َولی َدر ایران ماَننِد ســاِیِر ُحروِف َمجهوله )واو و یاء و َحــرِف ذال که َتنها از َبَرَکِت 
ُ

کــه َمــن آن را تاِء َمجهول نامیده ام َدر هندوســتان َهنوز تلّف ایــن تایــی 
ب ُدُرست باَشد، ما َنمی توانیم 

َ
ماراِت َمطل

َ
َظش از بْین َرفته است. َپس َهرگاه َفرضّیاِت فوق َصحیح و َدالِیل و أ

ُ
ّف

َ
یم( َتل الع دار ساتید، ما از آنها ِاّطِ

َ
قافیه و ِرعاَیِت أ

َدِب فارســی، 
َ
صواِت ُحروف خواَهد بود. َبهار و أ

َ
غات و أ

ُ
ف َدر ل یرا این ِإقداِم ما ... از َقبیِل َتَصّرُ یســیم، ز "طوس" و "طهران" و "َطَبرَزد" و "َطَبس" را با تاِء َمنقوط بنو

1355 هـ.ش.، 1 / 176 و 177(.«.
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دســت چندم اســت. از اصــول بدیهــی هــر تحقیق و پژوهشــی یکی هم آن اســت که ارجاعــات محّقق همــواره باید به 

مصادر اصلی باشــد و اســتنادات او پیوســته ناظر به منابع دســت اّول. این در حالی است که در جای جای ویراست 

ح  گاه فاقد اعتباِر الزم ارجاع داده است. برای نمونه، مصّحِ مورد بحث، محّقق بجای مصادر اصلی به منابع فرعی و 

یــاض العلماء و  بــرای شــرح حــال رکن الّدین محّمــد جرجانی بجای ارجاع بــه مصادر اصلی تراجم شــیعی همچون ر

یخ  روضــات الجنــات و طبقــات أعالم الشــیعة به منابع غیر اصیل و اصلــی نظیر معجم المؤلفیــن و فرهنگ اعالم تار
اسالم ارجاع داده است!17 

نمونــۀ دیگــر، نقــل مطلــب از کتاب »شــرح مصطلحات فلســفی بدایــة الحکمة و نهایــة الحکمة« و ارجاع بــه آن برای 

که با وجود امکان ارجاع به منابع اصلی و معروف، ارجاع  ح« اســت.18 معلوم اســت  تعریف اصطالح »ترجیح بال مرّجِ

و استناد به منابع غیر اصلی روا و شایسته نیست.

بجز اشکاالت یادشده، عیوب دیگری نظیر إهمال خصائص زبانی و کتابتِی متن اصلی خواجه نصیر )مثل درج »که« 

بجــای »کــی« / »آنکــه« بجای »آنک« / »آنچه« بجای »آنــچ« یا کتابت دال بجای ذال در کلماتــی همچون »براذران«(  

- که در ســه دســت نویس کهِن بازمانده از رســاله بازتاب یافته - نیز در ویراســت دکتر شــیخ محمود نعمتی هست که 

البّته با وجود خطاهای واضح پیشــگفته در این ویراســت دیگر نوبت به ایراد آنها نمی رســد. در واقع، از ُچنین تحقیق 

و تصحیحی در این ســطح هم که فاقد بســیاری از معیارهای اصلی یک ویراســت انتقادی علمی اســت نباید انتظار 

رعایت و پاسداشت ُچنان خصائص و ظرائفی را داشت!

در خاِتَمــت ایــن َمقالــت یادکرد این نکته ضروری اســت که مانند هر کار علمی دیگــری، تصحیح و احیای یک متن 

گزیر باید رعایت گردد وگرنه حاصل کار چیزی جز اثری کم ارج و ُسست  کهن ترتیب و آداب و اصولی خاص دارد که نا

ح شــرط  که اهلّیت و صالحیت مصّحِ کنار رعایت آداب تصحیح، صد البّته  گاه نامعتبر و بی بها نخواهد بود. در  و 

الزم دیگریســت از بــرای آنکــه ویراســت فراهم آمده ویراســتی متقن و معتبر و معتمد در شــمار آید. محّققــی که قبل از 

کار تصحیح متن، به ویرایش و تصحیح اثری اقــدام می کند، بجای خدمت، خیانت،  احــراز دانــش و توانــش الزم در 

و ِعَوض تصحیح، تضییع آن می کند. شــاد باد روان اســتاد محّقق، دکتر عبدالحســین زّرین کوب که در باب اهّمّیت 

که: تصحیح متون و پیامدهای تصّدی آن از سوی نااهالن ُچنین هشدار داده اند 

کار دقیق مهم نقد و تصحیح متون را، ناشران منفعت جوی ما، بدین درجه از ابتذال کشانیده اند  که این  یغ است  در

کتابخانه هــا انجــام دهنــد، بــه دکان  کنــج  کــه بایــد دانشــمندان و صاحبنظــران در طــی ســالهای دراز، در  کاری را  و 

کتابفروشی و پشت میز چاپخانه کشانیده اند و برای سود و صرفۀ خویش این غنائم و ذخائر بزرگ ادبیات کالسیک ما 

ی و باســتانی ما بشــمارند، و ناچار بحکم قوانین باید از دســتبرد نااهالن مصون و در امان بمانند 
ّ
که در حکم آثار مل را 

اینگونــه عرضــۀ تصحیــف و تحریف می کنند و نام این کار را نیز خدمــت به فرهنگ و ادب می گذارند. هیچ کس هم 

که این »ناخوانده مالها« در حق این آثار بزرگ شگرف ملی و قومی ما می کنند  که بپرسد آیا این جنایت بزرگی  نیست 

که فی المثل »کلنگ و تیشــه« بردارند و ســقف و ســتون فالن مســجد  کار آن کســانی هســت  هیچ صدمه اش کمتر از 

یخــی را، از پیش خود و بدون نظارت و اجازۀ مقامات مســؤول، ببهانــۀ تعمیر و مرمت تخریب  یــا فــالن بنــای کهنۀ تار
بنمایند؟19

گاهی و مایۀ تنّبه آن دســته  که نگارش آنها با تلخکامی نیز همراه اســت، موجب آ باری امید دارم این نقد و امثال آن 

که ارج و ارز میراث اســالمی و دینی را پاس نمی دارند و بجای اهتمام به نشــر اســتوار و  حان و ناشــرانی شــود  از مصّحِ

رقی ش 6. 17 . نگرید به: طوسی، نصیرالّدین، جبر و اختیار، تحقیق: دکتر شیخ محمود نعمتی، ص 14، پاو
رقی ش 6. 18 . همان، صص 85 - 86، پاو

ین کوب، عبدالحسین، نقش بر آب، ص 515. 19 . زر
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گر مایۀ عبرت و موجب  عالمانــۀ آنهــا، در اندیشــۀ چاپ و عرضۀ آثار به هر نحو ممکن اند. چه، این نقدهــا و انتقادها ا

اعمــال دّقــت بیشــتر متســامحان و آســان گیران در کار تصحیــح و طبع میراث و آثار گرانســنگ ما نشــود، راه به جایی 

نخواهد برد و سود چندانی هم درپی نخواهد داشت. 

بــه خواســت و توفیــق الهی نگارنده در آینده ای نزدیک ویراســتی انتقادی از رســالۀ جبر و قدر را بــه همراه ترجمۀ عربی 

کرد. آن عرضه خواهد 
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