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درآمـد:
ــخه های شرقی كتابخانۀ دانشگاه  در اين مقاله، از مجموعۀ نس
ــم در موضوع كالم معتزلی  ليدن در هلند، به متنی از قرن شش
ــت به مكتب ابوالحسين بصری  خواهم پرداخت كه متعلق اس
(د. 436) و ركن الدين بن المالحمی (د. 536). پس از توصيف 
كلی نسخه و محتوای آن، به مسائلی پيرامون مؤلف و شخصی 
ــده های ميانی از اين اثر او اقتباس كرده است خواهم  كه در س
ــخنم را با بحثی پيرامون تنها چاپ موجود از متن  پرداخت و س

به پايان خواهم برد. 

كليات:
الكامـُل فی  االستقصـاء فيما بلغنـا من كالم  القدمـاء، نوشتـۀ 
كسی به نام تقـی الديـن النجـرانـی يا البحـرانـی (در تصويـر 
ـــده است).1 [1] +  ــبت نويسنـده» بـی نقطه نوشتـه ش 1،«نس
337 صفحـه،2 به خط نسـخ، هر صفحه 21 سطر و هر سطـر 
ــی كتـابخانه ای. دارای  ــدود 13 واژه.3 صحـافی چـرمـ در ح
ـــده  ــتـر بدرقـۀ آغـازيـن.  نوشتـهش الک  و  ُمهـر بر روی آس
ـــال 536 (ضميمـۀ I را بنگـريـد).4 بـه خط مؤلـف  پس از س
ـــالـه ای در كالم معـتـزلـی مكتب ابوالحسين  ـــت.5 رس نيس
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يوپ الميـر**
ترجمۀ منوچهر پزشك

* مايلم از دكتر اسماعيلی (تهران) و پروفسور ويتكام (ليدن) بابت كمك ها و رهنمودهايشان سپاسگزاری كنم.
** Joep Lameer, Leiden, The Netherlands.

1. در دنبالۀ همين مقاله درضميمۀ I، در باب مهم ترين تصورات غلط رايج دربارۀ تقی الدين بحث خواهم كرد.   
2. به دليلی كه بر ما روشن نيست، اين نسخه ــ كه 169 برگ را در بر می گيرد ــ صفحه شمار دارد.

3. در نيمۀ نخست سدۀ بيستم، برگی جداگانه، شامل فهرستی از اعالم به عربی و يادداشت هايی، به دستخط يك محقق هلندی افزوده شده است.   
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ميالدی هستند مگر آن كه به غير آن تصريح گردد.
5. C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, vol. 1 [ Leiden,1943. 2nd edit], 462; P. de Jong & M.J. de Goeje,Catalogus 
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نسخۀ  OR.487 كتابخانۀ دانشگاه ليدن
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ــن الخوارزمی بن المالحمی (د.  ــری (د. 436)6  و ركن الّدي بص
7.(536

عنوان و اِسـناِد اثر به مؤلف آن در صفحـۀ عنوان (تصوير1): 
ــد العالِم  الّزاهد  ــيخ  االجل  االوح ــاب  الكامل. تصنيف  الش كت

تقی الّدين  النجرانی/  البحرانی. رضی  ا هللا عنه و أرضاه.8

عنوان كتاب چنان كه در مقدمۀ مؤلف آمده اسـت (تصوير 2): 
ــتقصاء فيما بلغنا من كالم  ــّميته الكامل فی االس ...فلذلك س

القدماء...9

يادداشـت های تملك بر روی صفحۀ عنوان:10  1) باال سمت 
ــطر 2: َعلَم الدين (؟) بن جماعة االنصاری؛ ب) سطر  چپ، آ) س
ــخه  4: احمد بن محمد بن مطَهر. از آنجا كه ابن مطهر اين نس
ــال 679 تأييد كرده (نك: ادامه)، ابن جماعة االنصاری  را در س
می بايست پيش از اين تاريخ مالك نسخه بوده باشد؛ ج) سطر 
6: احمد بن  احمد بن مطهر، فرزند احمد بن محمد بن مطهر. در 
ــت ها تاريخی داده نشده است. 2) ميانۀ  هيچ  يك از اين يادداش
ــيۀ چپ: محمد بن يونس الشاذلی الحنفی. بدون  صفحه، حاش
ــانۀ  تاريخ. 3) در مركز صفحه: عبارت ACAD.LUGDكه نش
Academia Lugduno ــی ــت برای نام التين اختصاری اس

ــگاه ليدن را با آن می شناختند و  ــته دانش Batava كه در گذش
ACAD. ــخه است. 4) سپس در زير عبارت بيانگر مالكيت نس
LUGD، در ميانه: يحيی بن ِحّجی (؟) الشافعی، همراه با تاريخ 
ex legato viri :ــرانجام در پايين، عبارت التينی 884. 5) س
ــن  ــه  اي ــاره دارد ك amplissimi Levini Warneri11 ، اش

ــخه بخشی از مجموعۀ نسخه های شرقی بوده كه لِوينوس  نس
وارنر، سياستمدار و تاجر سدۀ هفدهم، وقف دانشگاه ليدن كرده 
بوده است.12 اين نسخه در هنگام اقامت وارنر در استانبول، بين 
سال های 1644 و زمان مرگ او در 1665 به دست آمده است.
ــاخ  انجامـه:13 از انجامه (تصوير 3) چنين برمی آيد كه استنس
ــان 675، و در پايان چندين مجلس  ــاب در تاريخ 17 رمض كت
ــاخ به انجام رسيده است. كاتب، محمد بن حمزة (؟) بن  استنس
ــطرهای 10- 12). در يادداشتی  ــن بوده است (نك: س محاس
ــِت پاييِن انجامه به چشم می خورد  ــمت راس جداگانه كه در س
آمده است كه مقابله با نسخۀ مادر (االصُل المنقوُل منه) نيز در 
6. D. Gimaret “Abu ’l-Hosayn Ba�rī”, in: Encyclopaedia Iranica vol. 1 (Ed. E. Yarshater. London etc., 1985), 322-324.
7. M. McDermott & W. Madelung, Kitāb al-Mu‘tamad fī u�ūl al-dīn. Rukn al-Dīn ibn Mu�ammad al-Malā�imī al-
Khuwārazmī (d. 536/1141) [London, 1991], Introduction. 

8. نسخۀ OR. 487 ليدن، [1]. ويتكام (همان مأخذ): «... به خط بيش از يك نفر، و با اندكی حك و تراشيدگی». 
9.نسخۀ OR. 487 ليدن، ص 2، س 9.

10. همان مأخذ، [1]. 
11. «از ميراث عالی جناب لِوينوس وارنر.»

12. وارنر در حدود هزار نسخۀ خطی را برای دانشگاه ليدن به ميراث گذاشت كه بيشتر آنها عربی، فارسی و تركی هستند (به ويژه نك: نسخه های شرقی كتابخانۀ 
ليدن، شماره های OR. 269 تا OR. 1199 ؛ بر روی هم 930 نسخۀ خطی).

13. نسخۀOR. 487 ص 337.

تصوير 1. نسخۀ OR.487 ليدن، صفحۀ [1]

تصوير2. نسخۀ OR.487 ليدن، ص2، س 9: ذكر مؤلف از عنوان كتاب
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ـ  ـ كه آخرين آن در 13 جمادی الثانی 679  بودهـ  چند نشستـ 
ــخه را، در همان تاريخ، سيداحمد  انجام گرفته و اعتبار اين نس
ــخه برداری و  ــت. محل نس بن محمد بن مطهر تأييد كرده اس

مقابله نامعلوم است. 

ــر 1) دو عدد وجود  ديگـر ويژگی هـا: در صفحۀ عنوان (تصوي
ــن دو عدد را  ــايد بتوان اي ــته ای باالی آنها كه ش ــا نوش دارد ب
ــخه قلمداد كرد: 1) زير عنوان و اِسناد اثر به  قيمت (بهای) نس
ــه و هم  عدد بر يك  ــود؛ هم  كلم مؤلف، عدد 791 ديده می ش
ــپس تر بر  ــده بوده و در زمانی س ــته ش تّكه كاغذ جداگانه نوش
ــت؛ 2) در زير يادداشت  ــبانده شده اس روی صفحۀ عنوان چس
ــافعی،  ــخه به نام يحيی بن ِحّجی (؟) الّش تاريخداِرمالكّيت نس
ــدد840 را می بينيم. مانند همين را می توان در صفحۀ پايانی  ع
ــمت چپ، ديد كه  ــخه (صفحۀ 337، تصوير 3)، پايين، س نس
عدد 841 را دارد. من نمی دانم اين عددهای مختلف را چگونه 
ــت باالی صفحۀ عنوان  ــمت راس ــير كرد. در س می توان تفس
ــورد همراه با چيزی كه  ــم می خ (تصوير 1) حرف «ح» به چش
ــخه اصالحات و  ــی نس ــد. در حواش می تواند اعداد 7 و 5 باش
ــت های چندانی ديده نمی شود. به جز اندک آسيبی كه  يادداش
ــخه در كمال صحت به دست ما  ــخه زده اند، نس كرم ها به نس

رسيده است.

وصفی كوتاه و بيان اهميّت اثر: نويسنده در پيشگفتار الكامل 
ــرح می دهد كه از اين رو تصميم به نوشتن اين كتاب گرفته  ش
ــخت  ــده در اثر غفلت عمومی، مردم زمانۀ او س ــه متوّجه ش ك
ــاب كالم معتزلی] در  ــتنامۀ كاربردی [در ب ــد نوعی دس نيازمن
ــن مكتب بزرگ  ــين [البصری، بنيانگذار آخري ــّنت ابوالحس س
معتزله] و پيرو او ركن الّدين [بن المالحمی] بوده  اند. تقی الّدين 
ــانزده مسألۀ اساسی كالم  همچنين می گويد كه با توجه به ش
كه بايد بدانها پرداخت، ساختار بحث او بدين قرار خواهد بود: 

1. بيان نظريۀ مكتب
2. استدالل های جدلی 

3. ابطال آنها
4. بيان ديدگاه حريف 

5. استدالل های جدلی 
ــب الكامل منبعی مختصر و جامع برای بحث های  به اين ترتي
جدلی و عمدتًا در تقابل با پيروان مكتب ابوهاشم [الُجبايی (د. 
321)] به شمار می آيد.14 اختالفات، بيشتر در مورد نظريه هاست 
اما گاه تنها روش های اقامۀ برهان را دربر می گيرند.15  از آنجا 
ــياری  ــان بس ــه در جريان بحث های تفصيلی الكامل از كس ك
ــارۀ ديدگاه های  ــع ثانوی مهمی درب ــود، كتاب، منب ياد می ش
ــان، نيز دربارۀ محتوای برخی از  ــان و مناسبات ميان ايش كس
ــود. اهميت اين امر به ويژه  ــوب می ش ــته های آنان محس نوش
ــكار می شود كه به خاطر آوريم كه متن كامل كتاب  زمانی آش
تصّفح االدلّة ابوالحسين البصری اكنون در دست نيست16 و از 
ــول الّدين ركن الدين بن المالحمی تنها  فی اص كتاب المعتمد
ــائل فی  ــت.17 الكامل با كتاب المس ــی بر جای مانده اس بخش
الخالف بين البصريّين و البغداديّين18 ابورشيدالنيشاپوری (زنده 
ــت سدۀ پنجم) قابل مقايسه است؛ گرچه دومی،  در نيمۀ نخس
ــتری بحث می كند.  ــيار بيش ــبت به اّولی، از موضوعات بس نس
ــاوی بحث های جدلی در  ــتنامۀ ح الكامل احتماًال آخرين دس
سنت معتزله به شمار می آيد كه به نظريه های متعلّق به آخرين 

تصوير3. نسخۀ OR.487 ليدن، صفحۀ 337: انجامه و يادداشت مقابله

C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, Supplement, vol. 1 [Leiden, 1937], 342-343. :14. برای ابوهاشم الجبايی، نك
15. نسخۀ OR. 487 ليدن، ص 2، سطرهای 10- 13.

16. پروفسور زابينه اشميتكه لطف كردند و جزئيات زير را در باب چاپ بخش های به جامانده از اين اثر در اختيارم نهادند:
W. Madelung & S. Schmidtke, Ta�affu� al-adilla. Abū l-�usayn al-Ba�rī. The Extant Parts Introduced and Edited. Abhandlungen für 
die Kunde des Morgenlandes 57.4. Wiesbaden, 2006.

 .McDermott & Madelung, Kitāb al- Mu� tamad fī u�ūl al-dīn, xiii - xiv :17. نك
18.C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, Supplement, vol. 1 [Leiden, 1937], 344.

نيز: زياده، م. و السّيد، ر.، المسائل فی الِخالف بين البصرّيين و البغدادّيين، ألبی رشيد النيسابوری المعتزلی، بيروت، 1979.
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دو نحلۀ اصلی اين مكتب می پردازد.  
ــتون راست، فهرستی از مندرجات الكامل،  در جدول 1، س
ــمرده، به چشم می خورد  به قراری كه مؤلف در مقدّمه اش برش
ــتون چپ، فهرست مندرجات كتاب را دقيقًا  و در كنار آن، در س
ــۀ دو  ــت می بينيم.19 با مقايس ــه ترتيبی كه در متن آمده اس ب
فهرست می توان دريافت كه به رغم تفاوت در نام ها يا چينش 
ــينۀ شانزده موضوع ستون راست با سيزده موضوع  آنها،20  بيش
متناظر آنها در ستون چپ در پيوند اند. تنها، عنوان سيزدهمين 

ــف در مقدّمه اش آورده:  ــت مطالب را كه مؤل فصل21 از فهرس
ــود بايد  ــا ال دليَل عليِه َيِجُب نفُيه» (آنچه اثبات نش «فی أن م
ــود)، نمی توان با عناوين هيچ يك از فصل های واقعی  انكار ش
الكامل مرتبط دانست. همچنين اگر به حجم محتوای هر يك 
ــد توجه كنيم، چنين  ــيزده موضوعی كه در زير خواهد آم از س
خواهيم ديد (تعداد صفحات هر فصل در بين دو كمان می آيد): 
 8 ،(18) 7 ،(38) 6 ،(28) 5 ،(14) 4 ،(13) 3 ،(37) 2 ،(51) 1

 .(16) 13 ،(33) 12 ،(22) 11 ،(22) 10 ،(11) 9 ،(35)

فهرست مندرجات الكامل چنان كه در متن كتاب آمده فهرست مندرجات الكامل چنان كه مؤلف در مقدمه طرح كرده رديف

1    باب فی حدوث االجسام     بدون عنوان. آغاز: قال علماؤنا رحمهم ا هللا االجسام محدثه... 

2    باب فی إثبات االكوان    مسئلة فی االكوان و صورتها

باب فی إثبات الصانع    مسئلة فی إثبات الصانع للعالم 3

باب فی ان المعدوم هل هو ذات    مسئلة فی إثبات ان صانع العالم موجود 4

باب فی انه تعالی موجود علی طريقهم    مسئلة فی ان المعدوم هل هو ذات فی حال عدم او ال 5

باب فی إثبات صفة العالم و تتمة وصفه    مسئلة فی الصفات للذات 6

باب فی إثبات صفة القادر    فصل فی صفة كونه تعالی مدركًا 7

ً باب فی إثبات صفة الحی    فصل فی كونه تعالی مريدا 8

باب فی إثبات صفة المدرک    مسئلة فی انه هل يجوز ان يكون  هللا تعالی صفة غير ما اثبتوا من الصفات ام ال 9

باب فی إثبات صفة المريد    مسئلة فی ان ا هللا تعالی عالم فيما لم يزل بكل معلوم 10

باب فی انه موصوف بصفة زائدة علی االجمال    مسئلة فی ذكر آيات االولياء 11

باب فی تجّدد كونه عالمًا    مسئلة فی الفناء و اإلعادة 12

باب فی ان ما ال دليل عليه يجب نفيه    مسئلة فی اإلعادة 13

باب فی الكرامات    *    14

باب فی الفناء    *    15

باب فی اإلعادة    * 16

جدول 1. فهرست مندرجات الكامل چنان كه مؤلف در مقدمه طرح كرده و چنان كه در متن آمده

ــخۀ OR.487 ليدن آمده است؛ ترتيب واقعی مطالب، كه در ستون  ــت مطالب، چنان كه مؤلف در مقدمه آورده، در صفحات 2 (س 16) تا 3 (س 2) نس 19. فهرس
چپ جدول آورده ايم، در اين صفحه ها از نسخه ديده می شود: 3، 54، 91، 104، 118، 146، 184، 202، 237، 248، 266، 288، 321.  

ــأله فی ذكر كرامات االولياء»  ــمارۀ 14 ستون راست مطابق شود ــ به «مس ــتون چپ را ــ برای آن كه با مورد ش ــمارۀ 11 س ــت كه مورد ش 20. هيچ نيازی نيس
برگردانيم. نسخه، برای چنين كاری به ما مجوز نمی دهد. بسنجيد الّشاهد، الكامل فی االستقصاء فيما بلغنا من كالم القدماء، ص 354 را با نسخۀ OR.487 ليدن، 

ص266، س10. در ادامۀ همين مقاله دربارۀ شيوۀ تصحيح الشاهد به تفصيل بحث خواهم كرد.
21. شمارگان ترتيبی را من افزوده ام. اينها در متن الكامل وجود ندارند.
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ــان می دهد كه فصولی كه بيش از همه نيازمند تفصيل  اين نش
بوده اند عبارتند از: 1، 6، 2، 8، و 12؛ و فصل هايی كه كمترين 

بحث را می طلبند، 9، 3 و 4 هستند.

ويرايش های مختلف الكامل:
1. Elsayed Elshahed, Das Problem der 
transzendenten sinnliche Wahrnemung in der 
spätmu‘tazilitischen Erkenntnistheorie nach 
der Darstellung des Taqīaddin an- Nağrānī. 
Islamkundliche Untersuchungen Band 86. 
Berlin, 1983. 22

ــاهد، الكامل فی االستقصاء فيما بلغنا من كالم ــّيد م. الّش 2. الس
ــة23  و الّدين مختار بن محمود  ــيخ العّالمه تقی االئّم القدماء، للّش
ــی. قاهره، 1999/  ــهير بتقیالّدين النجران العجالی المعتزلی، الش

.1420
يادداشت:

ــتم اين مقاله را آماده می كردم، متوجه شدم كه هم  وقتی داش
ــتباهاتی جّدی  ــاهد، دارای اش ــاپ مادلونگ و هم چاپ الّش چ
ــر اند كه از كتاب تقی الدين  ــخصی ديگ در باب تقی الّدين و ش
ــت. به نظرم ديگر زمان آن  ــار خويش نقل قول كرده اس در آث
رسيده است كه اين موضوعات روشن شوند تا هرگونه بدفهمی 
دربارۀ آنچه از شخص تقی الّدين، روزگارش، اصل و ريشه اش 
ــود. به  ــته ش و يا فعاليت های ادبی اش می دانيم، از ميان برداش
عالوه، دريافتم كه تصحيح  الّشاهد (1999/ 1420) از الكامل، 
غيرقابل اعتماد و آكنده از كاستی هاست. اغلب مردم به نسخۀ 

OR. 487 ليدن دسترسی ندارند؛ از اين رو در موقعّيتی نيستند 
كه چگونگی چاپ الّشاهد را ارزيابی كنند. با توّجه به آنچه آمد، 
تصميم گرفتم در ادامۀ مقاله، در ضميمه هایI و II، خواننده را 

در جريان يافته های خود بگذارم.
 

ضميمۀ I: دربارۀ نويسنده
ــيار كم می دانيم. آنچه می دانيم اين است  دربارۀ تقی الّدين بس
ــين البصری  كه وی در كالم معتزلی بوده و بر مذهب ابوالحس
ــی را از جملۀ  ــه ركن الّدين بن المالحم ــز اين ك ــه و ني می رفت
ــايخ خود يادكرده است. نسبت الّنجرانی او (كه می توان آن  مش
را«بحرانی» هم خواند؛ هرچند اين خوانش مقبول صاحب نظران 
ــهری  ــت) چنين می نمايد كه مربوط به نجران عراق يا ش نيس
ــعودی نزديك مرز يمن باشد، كه هردو  همنام در عربستان س
ــوت (د. 626) آمده اند.24 ارجاع تقی الّدين  ــدان  ياق در معجم البل
ــايد  به ركن الّدين [بن المالحمی] به عنوان «الخوارزمی»،25  ش
ــاره به اين باشد كه او الكامل را در خوارزم ننوشته، چنان كه  اش
ــت.26 در ايثار الحّق  ــاور مادلونگ و مك ِدرُمت نيز همين اس ب
ــی الخلق ابن الوزير (د. 840) به تقی الّدين با القاب و صفاتی  عل
ــی/ الِعجالی  ــول، الَعجال ــة، خاتمة اهل االص ــی االم چون«تق
ــاره شده  ــت) المعتزلی» اش (حركت گذاری العجالی قطعی نيس

است.27 
ــازد كه ياقوت در معجم البلدان  ــاهد خاطرنشان می س الّش
ــت (در واقع  ــهری در يمن به نام َعَجلة28 يادكرده اس خود از ش
ــنهاد او ظاهراً اين است  ياقوت می گويد الَعَجلة). بنابراين پيش
ــود و تحريف الَعَجلی  ــه العجالی در اينجا الَعجالی خوانده ش ك

ــده است. فصل هايی از متن كه در اين پايان نامه تصحيح و  ــالۀ دكتری عرضه ش ــی از متن را در بر می گيرد كه در قالب يك رس 22. اين چاپ، تصحيح تنها بخش
ــتون چپ جدول 1 كه در باال آمد. دربارۀ اين پايان نامه، پس از انتشار به صورت كتاب، نقد  ــماره های 7 و 9 س ــده، عبارت اند از ش ترجمه و بر آنها تعليقات زده ش

و بررسی ای با اين مشخصات به چاپ رسيده است:
W. Madelung, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 48.1 (1985), 128- 129. 

23. اين كلمه می بايد «االّمة» باشد، چنان كه سپس تر روشن خواهد شد. 
ــت. چاپ های گوناگونی از اين كتاب مهم در دست است. چاپ هايی كه من  ــمارۀ صفحه نيس ــت، نيازی به دادن ش ــاس الفباس 24. از آنجا كه  معجم البلدان بر اس
ــتند: قاهره، 1906 (10 جلد)، بيروت، 1977 (5 جلد)، بيروت 1984 (5 جلد)، و بيروت 1990 (7 جلد). از اين ميان تنها تصحيح محققانه،  در اختيار دارم اينها هس

چاپ ووستنفلد است با مشخصات زير:
Wüstenfeld, F. Jacut’s geografisches Wörterbuch.6 vols. Leipzig, 1866-73.

بعدها، فهرستی از موضوعات معجم البلدان با مشخصات زير منتشر شد:
Reşer, O., Sachindex. Zu Wüstenfeld’s Ausgabe von Jaqut’s “mu�ğam el-buldān”. Stuttgart, 1928.

25. از جمله، بسنجيد نسخۀ OR. 487 ليدن، ص 118، سس 13- 14 را با الكامل فی االسقصاء چاِپ الّشاهد، ص 185، س 4.  
26. McDermott and Madelung, Kitāb al- Mu‘tamad fī u�ūl al- dīn, vii. 

27. ابن الوزير، ايثار الحّق علی  الخلق، (ويراستار نامعلوم، چاپ قاهره، 1900/ 1318)، ص 111، سطر 21. 
28. الّشاهد، الكامل فی االستقصاء، ص 19. 
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ــاب آيد كه در اين صورت، البته نسبِت ديگِر تقی الّدين  به حس
ــتان سعودی در  ــاره به نجران عربس يعنی «الّنجرانی» بايد اش
ــود.29 البته استدالل الّشاهد را بايد با  نزديكی مرز يمن تلقی ش
ــت؛ زيرا ياقوت از نجراِن ديگری واقع در عراق  احتياط نگريس
ــهری به نام  ــال ياقوت همچنين از ش ــام می برد. در عين ح ن
ِعجلَة نام می برد، كه اگر من توضيح او را درست فهميده باشم، 
ــال چرا «العجالی» را نتوان  ــد. ح آن هم بايد در عراق بوده باش
ــمار آورد و در اين صورت چرا نتوان  تحريفی از «الِعجلی» به ش
تقی الّدين را عراقی به حساب آورد؟ و همچنين در بارۀ َعجالن 
ــتان، كه آن را نيز ياقوت ذكر كرده است  ــبه جزيرۀ عربس در ش

چه می توان گفت؟
سرانجام، همچنان اين امكان وجود دارد كه نسبت موجود 
ــخۀ 487 شرقی ليدن، «البحرانی» خوانده  در صفحۀ عنوان نس
شود  و به اين ترتيب ما را به سوی سلسله ای از گمانه زنی های 
ــواهد  ــدن ش ــر رهنمون گردد. در اين صورت، و تا پيداش ديگ
ــت به همين اظهارنظر كلی كه تقی الّدين اصالتًا  ديگر، بهتر اس
ــبه جزيرۀ عربستان است، خشنود باشيم و پا را  اهل عراق يا ش

از اين فراتر نگذاريم.
ــن نامی برده  ــای كه ــن در زندگينامه نگاری ه از تقی الّدي
ــت. من فكر می كنم كه رأی الّشاهد در رّد نظر فؤاد  ــده اس نش
ـ كه در گفت وگويی خصوصی گفته است تقی الّدين  ــزگينـ  س
ــن محمد بن احمد الّنجرانی (د. 665)،  می تواند همان عطية ب
ــت؛30 زيرا از  ـ درست اس ــدـ  ــر قرآن باش قاضی زيدی و مفّس
نسبت كه بگذريم (تازه اگر نسبت تقی الّدين در واقع الّنجرانی 
باشد و نه البحرانی!)، نه تنها كمترين شباهتی بين نام های آنان 
وجود ندارد، بلكه افزون بر اين و مهم تر از آن اين كه تقی الّدين 
ــپس تر در  ــان می دهد و نه يك فقيه. س خود را يك متكلم نش
همين ضميمه به موضوع نام كامل و هوّيت احتمالی تقی الّدين 

باز پرداخته خواهد شد. 

ــت كه  ــك امكان در ميان هس ــاهد، ي ــر طبق نظر الّش ب
تقی الّدين در 640 زنده بوده باشد، اگر كه ابوالحسين الُحكمِی 
بيدی  يادشده در الكامل با علی بن قاسم بن العليف الُحكمی الزُّ
الّرافعی الّشراحلی (د. 640) يكی باشد.31 هرچند در آن بخش از 
ــاهد به آن استناد جسته، الُحكمی در زمرۀ يكی  الكامل كه الّش
ــمار آمده است.32  پس محتمل نيست  از متكلمان متقدم به ش
ــراحلی، كسی كه در 640 درگذشته است، در اين زمره  كه الّش
ــتناد الشاهد در معجم  المؤلّفين قرار بگيرد. همچنين بنا به اس

عمررضا كّحاله، الُحكمی الّشراحلی در زمرۀ فقيهان به حساب 
ــت و نه متكلمان. از اين رو، به نظر من، جمع بين اين  آمده اس
دو شخصيت ممكن نيست. حال كه چنين است، همۀ آنچه ما 
ــت كه ركن الّدين (الخوارزمی) كه در جاهای  می دانيم اين اس
ــده است، كسی جز متكلم معتزلی  گوناگون الكامل از او ياد ش
ركن الّدين بن المالحمی (د. 536) نيست كه تقی الّدين حتی از 
كتاب المعتَمد و كتاب الفائق او با نام ياد كرده است.33  و از آنجا 
ــش را آغاز كرد،34 از  ــتن اثر خوي كه تقی الّدين، زمانی كه نوش
ركن الّدين چونان كسی كه درگذشته است ياد می كند، الكامل  
ــت كه پس از مرگ ابن المالحمی، يعنی پس از سال  می بايس

536 نوشته شده باشد. 
ــن الوزير، در كتاب  ــی، محّمد بن ابراهيم ب ــمند يمن دانش
ــتيم،  ــاره داش خود، ايثار الحّق علی  الخلق كه پيش تر به آن اش
ــيخی معتزلی  ـ اثر ش ضمن يادكردن از كتابی به نام المجتبیـ 
ــه عنوان منبع نقل قول خويش،  ـ ب ــه نام مختار بن محمودـ  ب
ــم مطالبی نقل می كند.35 ــتقيم از تقی الّدين ه به طور غيرمس
ــده است، شباهت نقل قول از  اگرچه به نام الكامل تصريح نش
ــت كه هيچ شّكی باقی  كتاب المجتبی با الكامل به گونه ای اس
ــتۀ مختار برگرفته از آن است. مادلونگ در  نمی گذارد كه نوش
ــاهد (…Das problem) كه  ــود بر كار الّش ــی خ نقد و بررس
ــود را يك قاضی  ــم، اين مختار بن محم ــًال از آن يادكردي قب

ــته های معتزليان پس از افول اين مكتب در عراق در يمن تمركز يافت، اين فرض  غلط را به ذهن می آورد كه  ــتر نوش ــاهد مبنی بر اين كه بيش 29. اظهارنظر الّش
اين نكته می تواند به نوعی در تعيين سال هاي زندگاني تقی الّدين و اين كه اهل كجا بوده، كمك كند. نك: الشاهد، همانجا.

30. همو، همان، 10- 11. 
31.  همو، همان، 21. 

32. همو، همان، 426، سطرهای 3- 4: ... و ابی الحسين الحكمی ... من قدماء المتكلمين ... .
33. همو، همان، ص 283، سطرهای 14- 15. 

34. همو، همان، ص 59، س 6. 
ــتۀ الّشاهد (صص 27- 28) نيز يافت  ــتقصاء ويراس 35. ابن الوزير، ايثارالحّق علی الخلق، ص 111: س 21 و ص 112: س 16؛ قطعۀ ابن الوزير در الكامل فی  االس

می شود. 
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حنفی اهل خوارزم به نام نجم الّدين مختار بن محمود الزاهدی 
ــام المجتبی معرفی  ــی به ن ــف كتاب ــی (د. 658) و مولّ الغزمين
ــگ (و مك درمت) در  ــال پس از آن، مادلون می كند.36 چند س
ــه الغزمينی دو كتاب  ــود بازبينی كرده، بيان می دارد ك نظر خ
ــرحی  ــته بوده، يكی ش متفاوت با يك عنوان «المجتبی» نگاش
ــد بن محمد القدوری  ــر كتاب مختصر القدوری، اثری از احم ب
 ...u�ūl, theology"ــی، و ديگری در (د. 428)37  در فقه حنف
ــه الغزمينی دو  ــا ك ــن اّدع "and legal methodology.38  اي
ــدوری و ديگری  ــرحی بر مختصرالق ــاب متفاوت (يكی ش كت
ــا با  در "u�ūl, theology and legal methodology…") ام
ــره بی پايه است. در  ــته باشد، يكس يك عنوان (المجتبی) نوش
ــترس، دليل قانع كننده ای برای چنين  هيچ يك از منابِع در دس
ــه مك درمت و مادلونگ  ــندی ك اظهاری وجود ندارد. تنها س
ــان به دست می دهند، به ابن ابی الوفاء (د. 775)39 برای اّدعايش
ــن دو،  ــردد. از اي ــوی (د. 1303)40  بازمی گ ــن لكن و ابوالحس
ــرح القدوری بدون ذكر عنوان  ابن ابی الوفاء تنها به يادكردن ش
ــت از  ــوی ديگر، لكنوی نخس المجتبی مبادرت می ورزد. از س
شرح مختصرالقدوری، و سپس تر از «المجتبی فی االصول» ياد 
می كند؛ بی آن كه مشخص سازد كه اينها  «اصول دين» هستند 
ــل از منبعی كه آن را  ــپس– به نق ــا  «اصول فقه». لكنوی س ي
مشخص نمی كند و در اتمام تأليف كتاب الفوائد خود از آن بهره 
ــد: «... وقد طالعُت المجتبی  – عبارت زير را می افزاي ــرد41 می ب
ــكار نيست كه اين سخن را چه  ــرح  القدوری...».42  بر ما آش ش
كسی و در كجا گفته است. اما جالب است بدانيم كه الّشاهد در 
چاپ خود از الكامل، از شماری از نسخه های شرح الغزمينی بر 
ــت و اين كه  مختصرالقدوری گزارش می دهد كه خود ديده اس
ــت اين  ــت.43 حال آنچه قطعی اس ــرح المجتبی اس نام اين ش
ــرح مختصرالقدوری مختار بن محمود الزاهدی  ــت كه ش اس

ــت. اما چيزی كه  ــده اس ــی، المجتبی هم ناميده می ش الغزمين
اكنون نمی دانيم اين است كه آيا اين كتاب همان المجتبی فی 
ــت كه لكنوی يادكرده است يا نه. الّشاهد در چاپ  االصول اس
ــان ديگر هم نام  ــماری از زندگينامه نويس خود از الكامل  از ش

می برد، اما معّما همچنان حل ناشده باقی می ماند. 
ــه در جعل  ــد، معتقدم ك ــاال آم ــه در ب ــه به آنچ ــا توج ب
ــانی نمی توان آنها را نقض  ــپس تر به آس «مستندات»ی كه س
كرد، بايد محتاط بود. از اين رو، هرچقدر هم كه يكی انگاشتن 
ــوی ابن الوزير» با «مختار بن  ــده از س «مختار بن محمود يادش
ــد، بايد از آن  ــه انگيز باش ــود الزاهدی الغزمينی» وسوس محم
ــی (كه ظاهراً در  ــم. حتی اگر بدانيم كه الغزمين خودداری كني
ــهرت داشته) كالم را نزد سراج  الّدين  اصل به عنوان قاضی ش
ــّكاكی معتزلی (د. 626)44  آموخته، و حتی اگر وی با الكامل  س
ــد كه  ــنا بوده، و باز حتی اگر اين امكان هم باش تقی الّدين آش
ــد،  المجتبی فی االصول در واقع دربارۀ «اصول دين» بوده باش
هنوز اين امكان ها برای داللت بر اينكه در حقيقت او نويسندۀ 
ــت كه ابن الوزير بخش هايی از الكامل را  آن «المجتبی»ای اس
ــتند. هيچ گواهی برای اين  ــت، كافی نيس در آن نقل كرده اس
ــت كه بگوييم هيچ  ــر وجود ندارد و من معتقدم بهتر اين اس ام
ــر نامش را  ــود»ی كه ابن الوزي ــارۀ «مختار بن محم ــز در ب چي
ــته كه  ــرده نمی دانيم جز اين كه او كتابی به نام المجتبی نوش ب
ــدۀ بخش هايی از الكامل تقی الّدين بوده و اين كه اين  دربردارن

بخش ها در برخی از كارهای ابن الوزير يافت می شوند.45 
ــاهد در مقدمۀ خود بر چاپ الكامل در پايان رّديۀ بلند  الّش
ــت،46   ــته اس خود بر مادلونگ كه دو «مختار» را يك نفر انگاش
بحث پيش گفته را باز اين گونه مطرح می كند كه همۀ پيچيدگی 

از يك شباهت بين اين دو نفرايجاد شده است: 

  Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 48. 1 (1985), 128. :36. برای نقد و بررسی مادلونگ، نك
37.Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, vol. 1, 174-175, and Supplement, vol. 1, 295-296.
38.McDermott and Madelung, Kitāb al-Mu� tamad, vii-viii.

39. ابن ابی الوفاء، الجواهرالمضيئة فی طبقات الحنفية (2 مجلد، ويراستار نامعلوم، چاپ حيدرآباد، 1332هـ.ق)، ج 2، صص 166- 167. 
40. العّالمه ابی الحسنات...اللكنوی، الفوائد البهّية فی تراجم الحنفّية، به كوشش م. الّنعسانی (قاهره، 1323 هـ.ق)، ص 212- 213. 

41. همو، همان، 4، آنجا كه نويسنده طرح موضوع را شرح می دهد. 
42. همو، همان، 213.                     43. الشاهد، الكامل فی  االستقصاء، 15- 16. 

44. McDermott and Madelung, Kitāb al-Mu،tamad, vii-viii.
45. ابن الوزير نه تنها از مختار بن محمود، در اثر خويش ايثار الحّق علی الخلق، نقل قول كرده، بلكه مهم تر از آن، در اثر خود ترجيح اساليب القرآن علی اساليب 
اليونان  (ويراستار نامعلوم، چاپ قاهره، 1349 هـ .ق) هم از او نقل كرده است كه الّشاهد در صفحه های 28- 41 الكامل فی االسقصاء به تفصيِل تمام آورده است. 

46. الشاهد ( الكامل فی االستقصاء، 13- 18) استدالل هايی در رّد يگانگی دو «مختار» آورده كه بيش تر آنها با استدالل هايی كه من آوردم متفاوت است. 
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1. مختار بن محمود (الّزاهدی الغزمينی)، نويسـندۀ المجتبی 
(در فقه حنفی) 

2. مختار بن محمود (العجالی المعتزلی)، نويسـندۀ المجتبی 
(در اصول دين).47

در باب آنچه مياِن ناِم اين دو نفر مشترک است (چيده شده 
ــدارم، اما  ــاهد ن ــم)، من هيچ اختالفی با الش ــا حروف ضخي ب
ــبت های «العجالی المعتزلی» را به  ــديداً به اين كار او كه نس ش
ــش را هم درنياورده،  ــبانده و صداي نام مختار بن محمود چس
ــود در ايثار الحّق  ــه ابن الوزير خ ــرض ام. به اين جهت ك معت
علی الخلق، آشكارا بين مختار بن محمود و«تقی االمة، خاتمة 
ــت؛  ــل االصول، الَعجالی/ الِعجالی المعتزلی» تمايز قائل اس اه
ــاهد نيز در نقل قوِل خود از اين كتاب نشان داده  چنان كه الش
ــت.48 و هيچ بخش ديگری، نه در ايثار الحّق علی الخلق، و  اس
ــاليب القرآن علی اساليب اليونان ابن الوزير (كه  نه در ترجيح اس
ــت كه اين  ــاهد، به تفصيل نقل می كند) نيس از اين يكی، الّش
ــروصدای او را توجيه كند. اين مسأله مهم است  انتساِب بی س
ــاب فراوان استفاده می كند؛49 تا جايی  زيرا الشاهد از اين انتس

كه در عنوان چاپ او نيز به صورتی بارز ديده می شود. 
ــه دربارۀ  ــم بگوييم كه آنچ ــه، می تواني ــوان نتيج به عن

تقیّ الّدين الّنجرانی/ البحرانی می دانيم، اينهاست: 
ــا بلغنا من كالم  ــتقصاء فی م ــندۀ الكامل فی االس •  او نويس

القدماء است.
•  اين اثرش می بايست زمانی پس از 536 تأليف شده باشد.

•  تقیّ الّدين خود را نمايندۀ مذهب اعتزال در مكتب ابوالحسين 
بصری و دنباله رِو او يعنی ركن الّدين الخوارزمی ابن المالحمی، 

به شمار آورده است.
•  اصل تقیّ الّدين ممكن است از عراق يا شبه جزيرۀ عربستان 

بوده باشد.
ــام مختار بن محمود، كه هويتش  ــخصی به ن •  الكامل نزد ش
ــن نيست، شناخته شده بوده، كه از آن در يكی  هنوز بر ما روش
ــت و  ــت هايی آزاد كرده اس ــار خود به نام المجتبی برداش از آث

ابن الوزير نيز به نوبۀ خود از آن نقل كرده است.
•  ابن الوزير با نام ها و عنوان های زير به تقیّ الّدين ارجاع داده: 
•  تقّی االّمة، خاتمة اهل االصول، الَعجالی/ الِعجالی المعتزلی 

•  خاتمة اهل االصول، تقّی الملّة و الّدين، الَعجالی/ الِعجالی 
اين تمام آن چيزی است كه می دانيم. هيچ چيزی  بيش از اين 
دانسته نيست. در نبود شواهد بيشتر، ادعای هر آگاهی ديگری 
ــان زندگی او  ــۀ او يا زم ــنده، آثار او، اصل و ريش دربارۀ نويس

می بايد يكسره بی پايه به شمار آورده شود. 

ضميمۀII: در بارۀ چاپ الّشاهد
ــاس چاپ الّشاهد در تصحيح، يك تك نسخه است.50  اين،  اس
ــرای گزينش ضبط  ــازد كه ب ــاده می س ــت س كار را از آن جه
ــخه های گوناگون نيست. همچنين  اصح، نيازی به مقابلۀ نس
ــخۀ مادر خبری  ــالل آور برای يافتن نس ــت وجوهای م از جس
نيست، و من اطمينان دارم كه مزيت های ديگری هم می توان 
ــخه به تصميم هايی  ــواری تصحيح يك تك نس برشمرد. دش
ــد گرفت: آيا  ــه كار باي ــت زدن ب ــه پيش از دس ــردد ك برمی گ
ــم الخّط نسخه را نگاه خواهم داشت؟ در بارۀ «تعارض های  رس
ــه حال خود بگذارم يا  ــوی» جمالت چه بايد كرد؟ آنها را ب نح
ــتباهی از خود مؤلف سر زده  ــان كنم»؟ اگر اش «رفع و رجوعش
ــم» يا متن را همان گونه  ــد چه؟ آيا بايد «به مدد مؤلف بياي باش
ــت بگذارم؟ در مورد ضبط های مشكوک چه بايد كرد؟  كه هس
ــاس  آيا بايد آنها را حركت گذاری كنم؟در چه مواقعی؟ و بر اس
ــازم؟  چه معياری خواننده را از تصرف های خود در متن آگاه س
ــش هايی ديگر، تنها در مورد  ــش ها و پرس بی ترديد، اين پرس
ــخه های كمياب به ميان نمی آيد. اما در نبود مواّد  تصحيح نس
ــت راهگشای مصّحح  ــائلی از اين دس كمكی كه غالبًا در مس
ــح می بايد  ــخه، مصّح ــوند، برای تصحيح يك تك نس می ش
پيشاپيش و به طور روشن و روشمند تصميمش را گرفته باشد.

ــش برخی از اين  ــان مقدّمۀ خوي ــح الكامل در پاي مصّح
ــال، او می گويد كه  ــان می دهد. به عنوان مث ــا را نش تصميم ه
ــت و گاه مذّكر، و  ــخه، كلمۀ «ذات» را گاه مونّث گرفته اس نس
ــا در ديگر موردها، او  ــورد تغييری نخواهد داد. ام ــن م او در اي
ــّيت را تغيير  ــه اقتضای قاعده های نحوی جنس می گويد كه ب
ــه طور كلّی چگونه به  ــد داد.51 در اين صورت، مصّحح ب خواه
ــن می پردازد و تا چه اندازه ما را از تصرفات خود آگاه خواهد  مت

ساخت؟ اجازه دهيد به چند نمونه نگاهی بيندازيم: 
47. همو، همان، 19.                     48. همو، همان، 27- 28.                     49. همو، همان،  41.

50. از اين متن تا زمان اين چاپ تنها يك نسخه يافت شده بود؛ برای آگاهی های بيش تر بنگريد «پی نوشت» اين مقاله را.
51. همو، همان، 57.
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نسخۀ OR.487 ليدن، ص54، س 18، (تصوير 4):
فذهب ابوهاشم و اصحابه الی انه يفعل معنًی زائداً تسّميه حركة

تصحيح الّشاهد، ص115، سطرهای5-4: 
فذهب ابوهاشم و اصحابه الی انه يفعل معنًی زائداً يسّميه حركة

ــس و نه از  ــر، نه از جهت جن ــی برای اين تغيي ــا دليل در اينج
ــخص، وجود ندارد. اين، در واقع با آن شيوۀ مختار كه  جهت ش
ــنده از طريق آن می خواهد خواننده را در جريان بگذارد،  نويس
ــت. اما حتی اگر  ــد و بنابراين پذيرفته نيس ــل پيدا می كن تداخ
ــخص  ــوردی مجوزی برای تغيير عبارت از جهت ش هم در م
ــيم كه تصرف ما نه تنها متن  ــود، بايد آگاه باش يا جنس پيدا ش
ــت كه درک  ــد، بلكه اين امكان هم هس ــون می كن را ديگرگ
ــخن می گويد،  ــد يا س ــنده را از زبانی كه به آن می نويس نويس
ــتم كه، برای مثال،  ديگرگون بنمايانيم. از اين رومطمئن نيس
ــتی باشد؛حتی اگر بتوان برای اِعمال آن  تصحيح زير كار درس
ــر(در اين مورد: ُقدَرة، كه  ــتدالل كرد كه مرجع ضمي چنين اس

پيش تر در متن آمده)، مونّث است:
نسخۀ OR.487 ليدن: ص 103، س 17 (تصوير 5):

لو كان كذلك لجاز ان يكون احدهما فی زيٍد و اآلخر فی عمرو
تصحيح الّشاهد، ص 167، سطرهای17-16: 

ــون احداهما فی زيٍد و االخری  ــو كان كذلك لجاز ان تك ل
فی عمرو

ــاهد به منظور ارائۀ متنی«بی عيب ونقص»، أحُدهما باری؛ الّش
ــت. تغيير  ــر را به اُالخری تغيير داده اس ــه إحداهما و اآلخ را ب
ــزد كرده اما دومی را مسكوت  ــت گوش ــتين را در پانوش نخس
ــی بگويد: «به هر حال، او نمی تواند  ــايد كس ــته است. ش گذاش
آن را چيزی جز االُخری  خوانده باشد.» اما من شك دارم؛ زيرا 
اگرچه آن گونه كه در نسخه ديده می شود، حرف «فـ» در كلمۀ 
«فی» بيشتر به دو نقطۀ بر روی هم می ماند و بنابراين می توان 

آن را به جای «فی» حرف «ی» از كلمۀ االخری در نظر گرفت، 
اما اگر چنين بخوانيم، جمله يك «فی» كم خواهد داشت.

ــی خودداری  ــد از چنين تصرفات ــدم مصّحح می باي معتق
ــخۀ  ــن مورد كه ما می دانيم كه متن با نس ــد؛ به ويژه در اي كن
ــت. پس اين، صورتی از متن است كه به  ــده اس مادر مقابله ش
تصحيح و تأييد رسيده است. و بنابراين مصّحح چه حقی دارد 
ــرد؟! اگر هم نظری دارد، چرا آن  ــه بخواهد بر آن خرده بگي ك

ــت نياَوَرد؟ را در پانوش
ــتياق مصّحح به  ــان خواهد داد كه اش ــين مثال نش واپس
ــواری های تازه ای به بار  ــح» عربّيت متن، می تواند دش «تصحي

آَرد و حتی به پيامدهايی به لحاظ فلسفی ناممكن بينجامد: 
نسـخـۀ OR.487 لـيـدن، ص 104، سـطـرهـای 12- 13

(تصوير 6):
الكالم فی هذه المسئلة يختلف بحسب اختالف الناس فی 

ان الوجود زائد علی حقيقة ام ليس بزائد عليه 
تصحيح الّشاهد، ص 169، سطرهای3-2: 

الكالم فی هذه المسئلة يختلف بحسب اختالف الناس فی 
ان الموجود زائد عليه حقيقة ام ليس بزائد عليه 

ــه» واقع در  ــر متصل مذّكر در «علي ــوارِی ضمي برای حل دش
پايان عبارت، مصّحح تصميم گرفته است كه نخستين «علَی» 
ــم موّجه گردد.  ــه» تبديل كند تا «عليه» دوم ه ــم به «علي را ه
ــرا ما عبارت را به  ــواری ديگری پديد می آيد: چ اما اكنون دش
ــم؟ آيا نبايد آن را«زائدة»  ــورت  «زائد» و «ليس بزائد»بخواني ص
ــت بزائدة»خواند؟به اين ترتيب تصور می كنم كه نبايد  و «ليس
ــه كلمۀ پايان  ــل كنيم و بپذيريم ك ــی» را به «عليه» تبدي «علَ
ــه زعم من، اين  ــه «عليها» (كه البته ب ــت، ن عبارت «عليِه» اس
ــت). البته اين  نكته به ذهن مصّحح حتی خطور هم نكرده اس
ــت كه مصّحح اين «عليه» مسئله ساز را  وسوسه همچنان هس
ــازد و در متن «عليها» بگذارد. اما اين هم  به پانوشت منتقل س
ــت  ــت: باالخره، كامًال قابل فهم اس ــادگی ها نيس به همين س
ــنده حقيقة (در اينجا: «ذات») با شـیء (چيز)  كه در ذهن نويس
ــت و اين كه در واقع می خواسته به همين معنا  مترادف بوده اس

تصوير 6. نسخۀ OR.487 ليدن، ص104، سطرهای 13-12

تصوير 5. نسخۀ OR.487 ليدن، ص103، س 17

تصوير 4. نسخۀ OR.487 ليدن، ص54، سطرهای 18-16



73
ـ تير 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة يكم و دوم، فروردين 

ــن كلمه را «الموجود»  ــاره كند. همچنين، اين كه مصّحح اي اش
ــرا كه در اينجا به  ــت. چ ــفی ناممكن اس خوانده، به لحاظ فلس
ــهور رابطۀ بين «ذات» و«وجود» اشاره شده است،  ــئلۀ مش مس
ــتی ادعا كرد  ــه «ذات» و «موجود». حتی اگر هم بتوان به درس ن
ــتر می توان  كه در متن «الموجود» بوده، از آنجا كه با دقت بيش
ــده، پس درست،  ديد كه  واو در حركتی مجزا به الم متصل ش

«الوجود» است.
چند سطر پايين تر از عبارت نقل شده در باال، مورد ديگری 

از دخالت نابجا در متن تصحيح شده به چشم می خورد: 
سـطرهـای20-19 ص104،  لـيـدن،  OR.487 نـسـخـۀ 

(تصوير 7):
و لكن الكالم فی ان ...... كالم فی عبارة ... 

تصحيح الّشاهد، ص 169، سطرهای 8- 9: 
فليكن الكالم فی ان ...... كالما فی عبارة ... 

ــاهد هيچ پايه و اساسی در نسخۀ دستنوشته ندارد،  خوانش الّش
اما او اين تغييرها را «بهتر» از آنچه در اصل هست، می داند. اين 

رويكرد در سرتاسر تصحيح او از الكامل يافت می شود. 
ــش پيش می آيد كه آيا مصّحح دست كم  اكنون اين پرس
ــن برخی از  ــا در نظر گرفت ــراف كامل دارد؟ ب ــر موضوع اش ب
ــت. از  ــفانه چنين نيس ــم كه متأس ــای او درمی يابي خوانش ه
ــتين مثال، چنين برمی آيد كه مصّحح از اهميت تجّدد در  نخس

كالم هيچ گونه آگاهی ندارد: 
ــخه  نسـخۀ OR.487 ليـدن، ص 91، س 17 (آخرين واژه در نس

بی نقطه است.) (تصوير 8):
ده فاذا سلم الخصم لنا حدوثه و تََجدُّ

تصحيح الّشاهد، ص 153، س 9: 
فاذا سلم الخصم لنا حدوثه و تحدده

تحليلی متن شناختی برای نشان دادن اين كه تصحيح قطعه ای 
ــت.  ــنده اس ــت، بس كه در ادامه می آيد نيز در حّد كفايت نيس
ــت، خوانش بهتر  ــور كرده اس ــه مصّحح تص ــَور»، چنان ك «ُص
ــاخت كه همان  ــا را قانع خواهد س ــی بر متن م ــت. نگاه نيس
«صوت»كه در اصل آمده كامًال بجاست. همچنين، به كار بردن 
«تجريبی» به جای «تجُربی» اجتهادی است ناموّجه؛ به عالوه: 
ــت است، دليلی برای برداشتن «لكن» وجود  اِعراب«أمر» نادرس
ندارد، و مصّحح می بايست همان «َطَرَفيه» را به جای «َطريقه» 
ــتندی در تأييد  ــت كه مصحح هيچ مس ــد. جالب اس برمی گزي

تصرفات عمده ای كه در متن كرده است به دست نمی دهد:
نسـخۀ OR.487 ليـدن، ص 92، سـطرهای 10-8، 19-15 

(تصوير 9):
ــمعنا دق الباب فانا نقطع  ــو كنا فی بيت و س ــك ل .... و كذل
ــان يدق الباب  ــال من غير نظر انه حدث امر اما انس فی الح
ــواب العلوم الضرورية  ــياء ... الج ــیء من االش ــح او ش او ري
ــد نصف االثنين فهذا  ــة نحوالعلم بكون الواح بعضها بديهي
يكفی الجزم بالتصديق تصور طرفيه من الحكم و المحكوم 
عليه و بعضها تجربية نحوالعلم بان الزجاج ينكسر بالحديد 
ــوم التجربيه و ان كانت  ــرق بالنار و هذه العل ــن يحت و القط
ــوت كما فيما ضربنا  ــتقراء بعض الص ضرورية لكن بعد اس

من المثال
تصحيح الّشاهد، ص 155، سطرهای 10- 11 و 18- 21: 

ــمعنا دقرالباب فانا نقطع  ــو كنا فی بيت و س ــك ل .... و كذل
ــان يدق الباب  ــال من غير نظر انه حدث امرا ما  انس فی الح
ــواب العلوم الضرورية  ــياء ... الج ــیء من االش ــح او ش او ري
ــد نصف االثنين فهذا  ــة نحوالعلم بكون الواح بعضها بديهي
يكفی الجزم بالتصديق تصور طريقه من الحكم و المحكوم 
عليه و بعضها تجريبية نحوالعلم بان الزجاج ينكسر بالحديد 
ــوم التجريبية و ان كانت  ــن يحترق بالنار و هذه العل و القط
ــتقراء بعض الصور كما فيما ضربنا  ضرورية<لكن> بعد اس

من المثال  
نمونه هايی كه در باال از شيوۀ تصحيح الّشاهد آورده شد، از چند 
ِح اواز  ــت. سراسر متن مصحَّ مورد منفرِد صرفًا اتفاقی فراتر اس
ـ  ــيارـ  اين امر حكايت دارد. بدتر از همه اين كه در جاهای بس
ـ او حتی خواننده را از گزينش های  اگر نگوئيم در بيشتر جاهاـ 
ــا، احاطۀ نظری متزلزل او  ــازد. افزون بر اينه خود آگاه نمی س

تصوير7. نسخۀ OR.487 ليدن، ص104، سطرهای 20-19

تصوير8. نسخۀ OR.487 ليدن، ص91، س 17
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ــبت به موضوع، نافرجام گذاشتن شاخص ها، و البته اين كه  نس
ـ كه  ــار بن محمودـ  ــتوانه ای تقی الّدين را با مخت بی هيچ پش
ـ يك نفر می انگارد نيز قابل ذكر است.  ابن الوزير از او نام بردهـ 
ــا توجه به اين حقيقت كه الكامل مرجع ثانوی مهمی در باب  ب
ــين البصری و ركن الّدين  آگاهی از ديدگاه های به ويژه ابوالحس
بن المالحمی به شمار می آيد، من فقط می توانم به اين نتيجه 
ــك تصحيح تازه و  ــوت وقت به ي ــن اثر بدون ف ــم كه اي برس

حرفه ای نياز دارد.

پی نوشت:
ــخۀ اصل اين مقاله، به زبان انگليسی، در پاييز سال گذشته  نس
ــتاده شد. اخيراً  ــپس برای ترجمه به ايران فرس ــته و س نگاش
ــميتكه (از برلين)، كه نسخۀ پيش از انتشار  پروفسور زابينه اش
اين مقاله را ديده بود، نظرم را به اين مسأله جلب كرد كه آقای 
ــن انصاری (همچنين از برلين) مقاله ای دربارۀ الكامل بر  حس

روی پايگاه اينترنتی خود، كاتبان، به نشانی زيرگذاشته اند:
http://ansari.kateban.com/entry1829.html

ــت كه در مقالۀ  ــن مقالۀ خواندنی دربرگيرندۀ مطالب زير اس اي
من نيامده است:

ــهر صنعا در يمن  ــخۀ كهن ديگری هم از الكامل در ش •  نس
وجود دارد.

ــت: تقي الدين/  ــخه بدين گونه آمده اس •  نام مؤلف در آن نس
األئمة ابوالمعالي صاعد بن احمد العجالي االصولي

•  او در قرن ششم هجری می زيسته است.
ــور  ــور مادلونگ و پروفس ــر انصاری، به همراه پروفس •  دكت
ــميتكه، مشغول تصحيحی جديد از الكامل بر اساس نسخۀ  اش

ليدن و نسخۀ يمن هستند.
ــارۀ الكامل، مؤلف آن،  ــن ترتيب، می بايد منتظر بود تا درب بدي
آراء و مناسبات علمی او، و چه بسا، هويت معماگونۀ «مختار بن 
ــيار خوبی است و ما نيز منتظر  ــتر بدانيم. خبر بس محمود» بيش

انتشار اين تصحيح جديد می مانيم.     
■

تصوير9. نسخۀ OR.487 ليدن، ص 92، سطرهای 9-8


