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 های فارسی نویس دستنقد معیارهای سنجش اعتبار 

*مجرديمجتب

 چكیده

ها تا انتشاار ارار مرا او گونااگونی را      نویس دستمتون تاریخی و ادبی از لحظۀ گردآوری 
ریرگذارترین مر له تصحیح متن است. در أترین و ت گذارند. در این فرایند، مهم پشت سر می

شود. این ارزیابی  های متن موردنظر ارزیابی می نویس دستیا  نویس دستتصحیح، نخست 
ی تار  بای  نظر  های علمی و دقت تصحیح متن است و به میزانی که با روش پایۀ اصلی فن

تری عرضه خواهد شد. در این نوشته معیارهای  تر و اصیو شدۀ دقیق م باشد، متن تصحیحأتو
و ساب    ،دان، زمان کتابت، تباار ؤیّکاتبان، م اعتبارِ های فارسی به نویس دستسنج  اعتبار 

و هری  از این معیارها بازشناسای و سا س نقاد و      تقسیمبه پنج دستۀ کلی  ها نویس دست
تواناد   تنهاایی نمای     از این معیارها باه ی که هیچشده بررسی شده است. در پایان مشخص 

ها اساتاادۀ تلایقای    نویس دستمعیار سنج  قرار گیرد و بهترین روش برای سنج  اعتبار 
 هاست. نویس دستاز دو یا چند معیار براساس کمیت و کیایت 

 .کتابت، شناسی ، سب نویس دست تصحیح متن، تبارشناسی، ها: واژه کلید
 

 مقدمه. 1

هاا و   ای از روش کارگیری مجموعاه  بهعبارت است از  (textual criticism) دان  تصحیح متن
دهاد یا  ماتن کهان و تااریخی را باا اساتااده از         ها که باه مصاحح امناان مای     مندی توان
 لااۀ اصالی دانا ِ   ؤآن بازسازی کند. این تعریف دربردارندۀ چهار م های موجودِ نویس دست

 تصحیح متن است:
 ؛شود های علمی و انتقادی برای بازسازی متن استااده می در این دان  از روش. 1
 ؛یابی و بازسازی صورت اصیو متون کهن و تاریخی است هدف نهایی تصحیح دست. 2
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 ؛گیرد را دربر میآرار منتوب پیشینیان  همۀگسترۀ آن . 9
 ها هستند. نویس دستمواد اصلی تصحیح متن . 4

هاسات.   ناویس  دستهای خطی یا  نویس دستکه ذکر شد، مادۀ اصلی تصحیح متن  چنان
کتااب   ۀشاد  ت رونویسئمعنای هی و گاه به« کتاب»معنای مطلقِ  را به نویس دستپیشینیان گاه 
 تار  بای  اصطالح نساخۀ خطای    ،(. امروزه22: 1982)مایو هروی،  اند برده کار می و نوشته به
 ارود که پی  از ورود صنعت چاپ و  تی مقارن با آن با  کار می ها و منتوباتی به برای نوشته

کاار   دیگر، امروزه اصطالح نسخۀ خطی در مقابو متن چاپی به عبارتِ . بهاند دست نوشته شده
 از بااب های گوناگونی مطرح شده اسات.   بندی های خطی تقسیم نویس دست رود. دربابِ می

ازلحاا  هناری    ناویس  دسات شود که فالن  گاته می ،براساس معیارهای هنری ،نمونه، گاهی
براسااس معیارهاای فنای و     ،پیرایاه اسات؛ گااهی نیاز     ساده و بی نویس دستنایس و فالن 

 (.43-22شود )همان:  علمی، تعابیر و تقسیمات دیگری بیان می
هاای   متن در تمدن اسالمی از  دود قارن دوم هجاری و باا روش   شنو سنتی تصحیح 

های ساوم تاا پانجم هجاری، مبا ا        آغاز شد. در فاصلۀ قرن ،مانند مقابله و سماع ،ای ساده
های گوناگونی برای توریاق و تصاحیح    ی یافت و روشتر بی مربوط به فن تصحیح تنامو 

چناان مبناای    ها بعد هام  تا قرن ها پا به عرصه گذاشت. این روش ،ویژه متون  دیثی به ،متون
هاا و   از ایان روش  تر بی آمد )برای اطالع  شمار می اصلی تصحیح متون در میان مسلمانان به

 (.118-128: الف 1939مجرد،  بنگرید به: ها روند تناملی آن
کاه باه    ،از  دود قرن چهاردهم هجاری، گروهای از محققاان و دانشامندان مسالمان     

های نوین اروپایی در تصحیح متاون آشانا    ، با روشکردند میوآمد  کشورهای اروپایی رفت
های جدیاد ایان دانا      شدند. این آشنایی سبب شد تا فن تصحیح سنتی اسالمی با روش

که  اصاو امتازاع عناصار سانتی      ،گره بخورد و تصحیح متن تلایقی پدید آید. این روش
ناامی مانناد عالماه قزوینای      هاستادان ب دستِ اروپایی است و بههای دقیق  اسالمی با روش

هاای متاداود در تصاحیح متاون کااربرد دارد       روش منزلۀ امروزه به گذاری شده است، پایه
 (.214-142: ب1939)مجرد، 

کوشیم معیارهایی را که در تصحیحات سنتی و جدیاد بارای سانج      در این نوشتار می
به بررسای و   نیم وبندی ک کار گرفته شده است دسته ی  ارر بههای فارسی  نویس دستاعتبار 
هاا   ناویس  دستتخمین قدمت  ها ب ردازیم. بدیهی است که پرداختن به مسائلی ازقبیوِ نقد آن
 های آزمایشگاهی از  وزۀ این مقاد بیرون است. روش براساس
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  در شارای   یا زیارا هر  ؛ساانی ندارناد   اعتبار یا  های گوناگون ی  ارر درجۀ  نویس دست
سااان نیساات.  هااا هاام کتاباات شااده و میاازان دقاات کاتبااان آن گوناااگونیزمااانی و منااانی 

هایی که در طود زمان و با توجه به شارای  سیاسای و    نویس دستها، کم نیستند  براین عالوه
ۀ ایان عواماو   مجموعا  اناد.  های گوناگون دچار تحریاف یاا دگرگاونی شاده     اجتماعی دوره

تاوان از   دهد: چگونه مای  النظر شنو می گر دقیق پرسشی بنیادین را در ذهن و ضمیر پژوه 
 تر را مشخص کرد؟ های اصیو نویس دستیا  نویس دست های ی  متنْ نویس دستمیان 

به این پرس ، باید در گام نخست به شناسایی معیارهاایی ب اردازیم کاه     دادن برای پاسخ
هاا بهاره بارد. پاس از آن، ایان       تاوان از آن  های ی  ارر مای  نویس دستبرای سنج  اعتبار 

هار معیااری   از تا روشن شود کاه   ختپردا ها معیارها را در ترازو نهاد و به نقد و بررسی آن
بندی و بررسی ایان معیارهاا    رد. در دستهکتوان استااده  یدر کجا و با توجه به چه شرایطی م

هاا را نیااز تااا  اد تااوان بناااویم و    خر زمااانی و مباانی پیاادایی آن أایاام تقادم و تاا  کوشایده 
های فنری این معیارها را بررسی کنیم. در این پژوه ، معیارهای سانج  اعتباار    زمینه پی 
معیارهاای   .2معیارهاای کتاابتی؛    .1ها به پنج دستۀ اصالی تقسایم شاده اسات:      نویس دست
 معیارهای سبنی.. 2معیارهای تباری؛  .4ییدی؛ أمعیارهای ت .9زمانی؛ 

 

معیارهايکتابتي6.1
 شاود،  که هم در نگرش سنتی و هم در نگاه مدرن بااهمیت شمرده مای  ،این دسته از معیارها

هاا   هایی که اعتبار آن نویس دستها توجه دارد. کم نیستند  نویس دستطور خاص به کاتبان  به
در اعتبارسانجی   شاود. معماو     ارزیاابی مای   مؤلاف و  تاألیف کاتب و نسبت او باا   براساس

 شوند: های خطی متمایز می نویس دستبرمبنای معیارهای کتابتی سه دسته از 

 ؛استده کرکتابت ها را  خود آنبا خ  مؤلف هایی که  نویس دستالف( 
با خ  خاود   ،فرزند یا نوۀ وی مثال ، مؤلفدان یا نزدینان ی که شاگریها نویس دستب( 

 اند؛ کردهکتابت ها را  آن
 اند. ها افرادی سرشناس و اهو فضو بوده آن هایی که کاتبانِ نویس دستع( 

 مؤلاف ی اسات کاه   نویسا  دسات  نویس دستبهترین و معتبرترین  در این نگرش عموما 
هایی اهمیت دارند که شااگردان یاا    نویس دست ،باشد. در مر لۀ بعده کردکتابت خود آن را 
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تاوان معتبار    هایی را مای  نویس دستسوم  ۀو در مر ل  اند کردهکتابت را   ها آن مؤلفنزدینان 
 .  اند کردهاستنساخ را  ها آنشان، بودن شرط اربات امین به ،دانست که اهو فضو
اشاناد نیسات.   نمایاد، خاالی از    ها تا  د زیادی صاواب مای   فرض اگرچه این پی 

در ، در  دود قرن پنجم هجاری ، نخست باید یادآوری کنیم که در میان عالمان مسلمان
ی نویسا  دسات یافتن و نقاو مطلاب از   نظر وجود داشته است. گروهی  این باب اختالف

شرط  صاود   مقابو، گروه دیگری از علما به دانستند. در را روا نمی مؤلف تی به خ  
 شامردند  باشاد اساتااده از آن را جاایز مای     مؤلاف باه خا     نویس دستکه  یقین از این

رسد علت مخالات دستۀ اود این بوده کاه  تای در    نظر می (. به84-89: 1392عیاض، )
وی بعادها   کاه  آنمگار   ؛نیز ا تمااد غلا  و اشاتباه هسات     مؤلفبه خ   نویس دست
بادین مطلاب تصاریح کارده باشاد.       و خود را بازخوانی و اصاالح نماوده   نویس دست

معتبر دانسات   ی کامال نویس دست را مؤلفبه خ   نویس دستتوان  میهنگامی  ،بنابراین
باه   نویس دستو اصالح مجدد اغالط کرد که با قرینه یا قراین گوناگون بتوان بازخوانی 

 را اربات کرد. مؤلفدست 
از دو  ااد خاارع    اناد  ردهکا  کتابت  مؤلفهایی که شاگردان یا نزدینان  نویس دست

یاا   کارده اسات  ییاد  أتوی آن را اناد و   خواناده  مؤلاف را بار   ناویس  دسات : یاا  ندنیست
در منتها درجۀ  نویس دستخوانده نشده است. در  الت نخست،  مؤلفبر  نویس دست

نوشاته و سا س    مؤلاف ی اسات کاه باه خا      نویس دستپایۀ  گیرد و هم اعتبار قرار می
 ناویس  دستطور قطعی  نم داد که  توان به بازخوانی شده است. اما در  الت دوم نمی

کاه   چناان  ،، در استنساخمؤلفبا وجود نزدینی به  ،بسا کاتب زیرا چه ؛معتبر است کامال 
 امانت و دقت به خرع نداده است. ،باید

هرچند نزدیا  باه    ،دان  باشداز اهو فضو و  که کاتبی گامنهدر اعتبارسنجیِ کتابتی، 
در آراار   ویاژه  باه  هلئاین مسبه کند.  وی اعتبار خاصی پیدا می نویس دست ،نباشد مؤلفدورۀ 

در میاان   ،است. ماثال  ده شبسیار توجه  ،و  دیثی، نجومی، طبی های نویس دست علمی، مثال 
ی کاه خاود   کااتب  نویسِ دستطراز از ی  متن نجومی یا طبی کالسی ،  های هم نویس دست

منجم یا طبیب بوده اهمیت خاصی خواهد داشت. در تصحیح سانتی، توجاه باه شخصایت     
 بار  نگرش سنتی در تصاحیح متاون مبتنای    کاتب در با ترین درجۀ اهمیت بوده است. اساسا 

محااوری و گاااه  صااورت مصااحح محااوری گاااه بااه محااوری اساات؛ ایاان شااخص شااخص
: ق1284مولاوی،   بنگریاد باه:  محاور   مصاحح  ۀبارای نمونا  محوری نمود یافته است ) کاتب

، کاه مصاحح ارزش   44 ،1 : ع1989 کلینای،  بنگریاد باه:   محاور  الف؛ برای نموناۀ کاتاب    4
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 االی اسات کاه در نگارش     این در ؛ها تعیین کرده است( کاتب آن براساسها را  نویس دست
ساخن از روش   محاوری داده اسات و معماو      محوری جای خود را به روش جدید شخص

 آید. میان می ها به نویس دستمصحح و روش کار کاتبان 
هاا معتبرتارین نساخ     ناویس  دستروش اعتبارسنجی کتابتی، دو نوع از  براساس ،بنابراین
 هاا را  مؤلاف خاود آن  کاه   ،مؤلاف های به خ   نویس دست ،آیند: نخست شمار می ی  ارر به

با خا    مؤلفایی که شاگردان یا نزدینان ه نویس دست ،دوم ؛استده کربازخوانی و اصالح 
هایی هساتند   نویس دستاست. در درجۀ بعد ده کربازخوانی ها را  آن مؤلفو  اند نوشتهخود 
 میاان  البتهاند.  نشدهاما بازخوانی  اند؛ کردهکتابت ها را  آنیا شاگردان و نزدینان وی  مؤلفکه 
 کاه  نویسای  دست از باشد مؤلف خ  به که نویسی دست طبیعتا  و دارد وجود تااوت دو این
 هاایی  ناویس  دسات  ها، این از پس. است معتبرتر  دی تا باشد وی نزدینان یا شاگرد خ  به
 لحاا  از که این ولو اند؛ کرده استنساخ عالم و فاضو کاتبان که دارند قرار اعتبار سوم درجۀ در

 .باشند ها نویس دست دیگر از خرترمتأ زمانی
 

يزمانیارهايمع1.1
روش،  یان . در ابرند می بهره زمانی تأخر یا تقدم معیار از ها نویس دستدر سنج  اعتبار  گاه

 داده تارجیح  متاأخرتر  هاای  ناویس  دسات بر  ترند متقدم تاریخی ازلحا  که هایی نویس دست
موجود باشاد کاه    نویس دستشده چهار  تألیفکه در قرن ششم  یاگر از ارر ،. مثال شوند می
از  922 ناویس  دستاین معیار،  براساسباشد، ق  892و  ،822، 922، 922 ها کتابت آن یختار

 ناویس  دستاز  822 نویس دستو  822 نویس دستاز  922 نویس دستو  922 نویس دست
اناد.   بسایار انادب باوده    معتبرتر است. در سنت تصحیح اسالمی، معتقدان به این معیاار  892

پساندیده   های ی  ارر را نمی نویس دستبسیاری از عالمان مسلمان معیار تقدم و تأخر زمانی 
 اند. برده ییدی بهره میأاز معیارهای کتابتی و ت ،درعوض ؛اند  کرده استااده نمیاز آن و 

تاوان   می  هکردها توجه  نویس دستازجملۀ کسانی که در دورۀ جدید به معیار تقدم زمانی 
وی در بیان علت استااده از ایان معیاار دو دلیاو     ش( اشاره کرد.1928 .دمحمد قزوینی )به 

قارب  »واسطۀ  به مؤلفعصر یا نزدی  به دورۀ  های هم نویس دست که آنکند: نخست  ذکر می
شاماری   از تغییرات و تبدیالت بای »ازلحا  زبان دچار تغییر و تحو ت زیادی نشده و « عهد

واساطۀ تصارفات گونااگون نسّااخ و قار ا        ون   قه در نسخ متأخره باه که بعدها در طیّ قر
عصر یا نزدیا  باه    نسخ هم که آندوم  (؛«کز» ا «کو»: 1912) افظ، « روی داده مصون است
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؛ «کاح » :های متأخرتر راه یافته خالی است )هماان  نویس دستدورۀ مؤلف از الحاقاتی که در 
 (.11 :1993 مینوی،؛ 191: 1912بهار،  بنگرید به:نیز 

اند که معتبردانستن ی   ش( نیز بوده1923 .د) الدین همایی مقابو کسانی مانند جالد در
اناد. اساتد د ایان     دانساته  سبب تقدم زمانی کتابت، خالی از اشناد نمی به ،را نویس دست
 درسات این است که تقدم و تأخر زمانی درصورتی  ،نماید  دی نیز صواب میکه تا ،دسته

 استنسااخ  دیگار  یا   روی از زماانی  ترتیب به کتابی هر از موجود های نویس دست که است

 قرن نسخۀ روی از نهم قرن نسخۀ و نهم قرن نسخۀ روی از دهم قرن نسخۀ ،مثال  .باشد شده

 کاتاب  اسات  ممنان  زیارا  ؛نیسات  درست جا همه در فرض این که آن  اد آخر. الی هشتم

 ششام  قارن  باه  متعلق که صحیحی نویس دست روی از را خود نسخۀ دهم قرن نویس دست

 باشاد.  داده خارع  باه  را وراقات  و امانات  کماد نیز عبارات و کلمات نقو در و نوشته است

 را هاتم قرن  اقو و ششم قرن مورخ نویس دست  نم درواقع ینویس دست چنین ،بنابراین
 (.91 :1911 همایی،) کند می پیدا

ها کارآمد اسات کاه    نویس دسترسد معیار تقدم زمانی هنگامی در اعتبارسنجی  مینظر  به
هاای در   ناویس  دسات یا  از   بتواند اربات کناد کاه هایچ    ،محنم یبا توجه به قراین ،مصحح

معتبری استنساخ نشده است. اما اگار مشاخص شاود کاه      نویس دستدسترس وی از روی 
های معتبری استنساخ شاده و   نویس دستیا  نویس دستولو متأخرتر، از روی  ،ینویس دست
تواناد و بلناه بایاد     ای وجود نداشته باشد، مصحح مای  های دیگر چنین قرینه نویس دستدر 

شامار آورد و تقادم زماانی را معیاار      ها به نویس دسترا معتبرتر از دیگر یادشده  نویس دست
های اعتبارسنجی دیگار نیاز    روشای وجود ندارد و  قرار ندهد. اما در مواردی که چنین قرینه

بارد، مصاحح ناچااار اسات تقادم زمااانی را معیاار اصالی اعتبارساانجی        راه باه جاایی نماای  
 ها قرار دهد. نویس دست
 

يتأییدمعیارهاي9.1
شود. ایان   ها سنجیده می نویس دستها و  واشی  ها از طریق یادداشت نویس دستگاه اعتبار 

توجاه   بادان تار   اهمیت بسیار زیاادی داشاته، اماروزه کام    ویژه در نگرش سنتی  که به ،معیار
هایی است که باا عنااوینی مانناد گاواهی      ی انواع یادداشتتأییدد. منظور از معیارهای شو می
، گااه در  آغااز گااه در   ،در مواضاع گونااگون  « اجاازه »و  ،«انها »، «قرائت»، «مقابله» ، «سماع»

هاای   شاده اسات. در تمادن اساالمی، روش     ذکر مای  ،نویس دستهای  و گاه در میانه ،پایان
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 که معماو    ،ها گوناگونی برای اخذ یا توریق علم وجود داشته است. کارکرد اصلی این روش
های یا  ارار    نویس دستاعتباربخشی به  ،اند کرده ها را به ش  تا هشت روش تقسیم می آن

ی نویسا  دسات  مؤلاف وی نساخۀ  نمونه، هرگاه کااتبی از ر  از بابها بوده است.  و توریق آن
باا نوشاتن یادداشاتی در نساخۀ      مؤلفخوانده،  می مؤلفکرده و س س آن را بر  استنساخ می
هاا و   از ایان روش  تار  بای  کرده است )برای اطالع  را معتبر اعالم می نویس دستکاتب آن 
 (.119-112: الف1989مجرد،  بنگرید به: ها های آن زیرساخت

های امروزی تصحیح متاون تاا  اد زیاادی نادیاده انگاشاته        ی در روشتأییدمعیارهای 
تار از   هاای خطای فارسای بسایار کام      ناویس  دسات شود. این معیارهاا البتاه در متاون و     می

مخاتص   تار  بای  هاا را   شود و گویا  تی ایرانیان این سانت  های عربی دیده می نویس دست
هاا   ناویس  دسات اعتبارسانجی   اناد. در  دانساته  می ،ویژه متون  دیثی و مذهبی به ،متون عربی

 ی توجه به چند ننته ضروری است:تأییدبرمبنای معیارهای 

میازان اعتباار ایان معیارهاا ارتبااط مساتقیمی باا شاخص یاا اشخاصای دارد کاه             (الف
ی بر شاخص  نویس دستاگر  ها سماع یا قرائت شده است. معمو   در  ضور آن نویس دست
اعتباار را دارد و اگار ساماع یاا قرائات ینای از نزدیناان و         قرائت شده باشد، نهایتِ مؤلف

اعتباار زیاادی خواهاد     ،داشاته باشاد   ،که مورد وروق وی بوده اسات  ،نیزرا  مؤلفشاگردان 
اناد یاا    کارده  را بر او قرائت می نویس دستداشت. جز این موارد، شخصیت علمی کسی که 

 رسیده نیز اهمیت داشته است. به سماع وی می
کتااب بار    تاألیف های متقدم ی  ارر چند قرن پاس از   نویس دستواردی که در م( ب

اند و آن شخص یاا اشاخاص  نام باه صاحت       شخص یا اشخاص معروفی قرائت شده
اند، مصحح باید بنوشد دلیو ایان اشاخاص را بار ایان گاواهی بیاباد و        داده نویس دست

هاا   آن براسااس اند که  بوده های باارزشی نویس دستمستند سازد. آیا این افراد خود دارای 
که به شنلی دیگر بر صحت و سالمت ماتن مهار    اند؟ یا این کرده دیگر نسخ را بررسی می

 اند. زده می تأیید
طورکه برخی از جاعالن در طود تااریخ دسات باه تغییار و تحریاف مواضاع        همان (ع

را نیاز همیشاه بایاد در    اند، این ا تماد  زده می، ها ازجمله انجامۀ آن، ها نویس دستگوناگون 
هاا   ناویس  دسات های ساماع و قرائتای کاه در برخای      ذهن داشت که ممنن است یادداشت

هاای بعادی باشاد.     اعتباار و سااختۀ دسات جااعالن در دوره     کلای بای   شود باه  مشاهده می
ی در اعتبارساانجی تأییاادخواهااد از معیارهااای   رو،  زم اساات کساای کااه ماای   ازهمااین
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 ،ازجملاه شاناخت خا  مشاایخ اجاازه و ساماع       ،ا قراین گوناگونها بهره ببرد ب نویس دست
 ها استناد کند. ها را اربات و در مر لۀ بعد به آن اصالت این یادداشت

 

معیارهايتباري4.1
بارای بررسای ارتبااط متقاباو و سانج  اعتباار       هاا   از آندیگری از معیارهاا کاه    ۀدست

یاا تبارشناساانه اسات.     (genealogy)معیارهاای تبااری    شاود  ها استااده مای  نویس دست
تعیاین   (original text) ایان روش، اولاین گاام در بازساازی یا  ماتن اصالی        براساس
هاای آن ارار    ناویس  دسات بارای   (stemma) ناماه  یا نسب (genealogical tree) نامه شجره

 طور تخمینی جایگااه هریا  از   توان به نامه، می نامه یا نسب است. از طریق ترسیم شجره
دیگار،   عباارت  نویسی ی  ارار تعیاین کارد. باه     های موجود را در سیر نسخه نویس دست

هاای   ناویس  دسات انتزاعی و تصویری از روابا  تااریخی    یتبارشناسی به مصحح نگاه
 دهد. میدست  بهرا موجود از ی  ارر 
هاایی مانناد    که در تمدنکرد باید توجه  ،دانند. البته گذار تبارشناسی نوین می  خمن را بنیان

باا بررسای سلسالۀ اِساناد ا ادیا ، قواعاد خاصای در         ،ای از محادران  تمدن اسالمی نیز پاره
باا   اما این قواعاد  ؛(939-948: ق1421 عتر، بنگرید به: نمونهاز باب ) اند تبارشناسی وضع کرده

 خمان  پذیرش ایان ا تمااد کاه     ،بنابراین های مشخصی دارد. چه  خمن بیان کرده تااوت آن
را ی نویسا  دست های درون ویژگی براساسهای خطی  نویس دستتبارشناسی برای نخستین بار 

شاده را   مناد و فرمولاه   نظاام  یگاه روش دور از واقعیت نخواهد بود.  خمن هیچ داده باشدانجام 
 (text genealogists) ای از تبارشناساان ماتن   برای تبارشناسی متن ارائه ننرد، بلناه بعادها عاده   

 .(see: Timpanaro, 2005: 75-89) مند کردند های بنیادین او را استخراع و نظام ایده
است. در این روش اگار   (taxonomical) شناسانه بر ی  اصو سادۀ طبقه روش  خمن مبتنی

توان فرض کارد   ها ی  یا چند خطای مشخص داشته باشند، می نویس دستتعداد مشخصی از 
هاا   هاا در آن  ناویس  دستاین  (commonancestor) ریق جدّ مشتربکه این خطای مشترب از ط

اشااره  طور مستقیم باه انحاراف از ماتن اصالی      در نگرش  خمنی، ی  خطا به راه یافته است.
بنادی   توان به دساته  ها، می نویس دستاساس، از طریق شناخت خطاهای مشترب  . براینکند می
. دقات در هماین خطاهاای رایاج     کارد ها را مشخص  نویس دستها پرداخت و اجداد اولیۀ  آن

هاست )برای بررسی تاصیلی و تطبیقای   نویس دستمبنای اصلی اندیشۀ  خمن در تبارشناسی 
 .(Haugen, 2002: 1-19 بنگرید به:روش  خمن 
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ترین مشنالت روش  خمن پاسخ به این پرس  است کاه بار چاه اسااس      ینی از مهم
دیگار،   عباارت  خاوان  خااص اصاالت دارد یاا خطاسات. باه      توان تعیین کرد کاه یا     می

بسایار ساخت و    شود معماو    کردن عناصری که از طریق تبارشناسی  خمن ساخته می معین
هاای   شناساان ماتن در قارن بیساتم از روش     اسااس، تباار   گاه در  د ناممنن است. برهمین

قارن بیساتمی، یا     هاای   اناد. در روش  ناماه اساتااده کارده    گزین برای طرا ی نساب  جای
هاا   ناویس  دستتخمینی ارتباط  (chain) آید: نخست زنجیرۀ نامه در دو مر له پدید می نسب

هاای جدیاد    ترین مزیات روش  . مهمگردد نامۀ قطعی ترسیم می و س س نسبشود  میساخته 
ها تاسیر یا قضااوت درباارۀ    این است که در این روش ،نسبت به روش  خمنی ،تبارشناسی
 نامه ضروری نیست. های نسب خوان  برای ترسیم زنجیره اصالت ی 

شاود   تبارشناسی ترسیم مای  براساسای که  نامه نامه یا نسب در شجره نویس دستجایگاه 
در سلسالۀ تبارهاای    ناویس  دسات دهد. به میزانی که  را نشان می نویس دستاعتبار آن  میزان

تار باشاد، اعتباار آن     نزدیا   ،گیارد  س هرم تبار قرار میأکه در ر ،«نسخۀ اصو»گوناگون به 
( در دسات  2-1 هاای  نویس دست) نویس دستاگر از ارری پنج  ،نمونه از باباست.  تر بی 

هاای موجاود    نویس دستمرا و تبارشناسی دریابیم که جایگاه  جرایاداشته باشیم و پس از 
 بدین قرار است: تقریبا 

 

زیارا باا    ؛ها معتبرتر است نویس دستاز دیگر  ،ا تماد زیاد به، 9توان ادعا کرد که نسخۀ  می
ها باا   نویس دست الی است که دیگر نسخۀ اصو نوشته شده است. این در ی  واسطه از روی

رسند و اگر در هر واسطه چند تصحیف و تحریاف رخ داده   دو یا سه واسطه به نسخۀ اصو می
 خواهد بود. تر بی های سوم به بعد میزان دگرگونی متن اصلی  طور طبیعی در واسطه باشد، به
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باودن یا     است و میزان دور یا نزدیا  « سنجی واسطه»بر  های تبارشناسانه مبتنی قضاوت
شاود. ایان داوری    قلماداد مای   ناویس  دستبه نسخۀ اصو مالب سنج  اعتبار  نویس دست

خاالی از اشاناد نیسات. نبایاد از     تواند در موارد گوناگون راهنمای مصحح باشد،  اگرچه می
باودن و شارای      نم انساان  است و کاتبان بهده کرکاتب استنساخ  را نویس دستیاد برد که 

و  تای سیاسای در یا  ساطح از دقات و اعتباار        ،گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصاادی 
و بعضای نیاز    ،تار  تر، برخی از بعضی دیگر عجود اند. برخی کاتبان از برخی دیگر دقیق نبوده

ی باا یا  واساطه از روی نساخۀ اصاو      نویسا  دستاند. آیا اگر  از برخی دیگر باسوادتر بوده
اصو برساد،   نویس دستدیگری از همان ارر با دو واسطه به  نویس دستنوشته شده باشد و 

 ناویس  دسات بودن بر  ای واسطه سبب ت  نخست به نویس دستتوان قاطعانه  نم داد که  می
ناپاذیر   دو واسطه نوشته شده، برتری دارد؟ ایان  نام زماانی درسات و خدشاه     که با  ،دوم

هاای کاتباان هماۀ     و دیگار ویژگای   ،خواهد بود کاه ب اذیریم میازان دقات، شاتاب، دانا       
اماا آیاا در عاالم واقاع پاذیرش چناین فرضای         .اناد  ساان باوده   های ی  ارر هم نویس دست

 خردمندانه است؟
 

معیارهايسبکي5.1
وسیلۀ شخص معین و با  شیوۀ کاربرد زبان در ی  بافت معین به»در اصطالح اگر سب  را 

یاابیم کاه هار     ( بدانیم، درمای 94: 1931از فتو ی،  نقو به 12: 1381)لیچ،  «هدفی مشخص
ای دارد که با سب  دیگر نویسندگان و شااعران   نویسنده یا شاعری سب  مشخص و ویژه

اسات کاه در گساترۀ آراار      یفرد ویژگی منحصربه دیگر، سب  عبارتِ هایی دارد. به تااوت
زماانیِ  دیگار، آرااری کاه در دورۀ     ازساویِ  ی  نویسنده یا شاعر  ضوری مشخص دارد.

آیناد نیاز ممنان اسات از برخای       به رشتۀ تحریر درمی ییا در  وزۀ منانی خاص یخاص
تاوان آن را   طور تخمینی مای  شباهت سبنی داشته باشند؛ شباهتی که به دیگر ی جهات با 

بنگریاد  سب  ی  دوره یا منطقه دانست )برای روند دگردیسی سب  شخصی و عماومی  
 (.291-228: 1931فتو ی،  به:

هاای یا  ارار     نویس دستتوان به سنج  اعتبار  آن می براساسینی از معیارهایی که 
جاا   پرداخت توجه به سب  شخصی نویسنده و نیز توجه به سب  دورۀ اوست. ما در ایان 

ای و  و زباانی و لهجاه  ئبریم کاه شاامو اناواع مساا     کار می معنای گستردۀ آن به ب  را بهس
و دورۀ وی در آرار او ناوعی   مؤلفهای سبنی  ویژگی ،طور طبیعی شود. به گویشی نیز می
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آورد. ینی از معیارهایی که مصححان سانتی در تصاحیح    تشخص و تمایز خاص پدید می
اناد معیارهاای سابنی باوده      ای داشاته  ها بدان توجه ویژه نویس دستآرار و سنج  اعتبار 

 مثناوی مند قرن یازدهم هجری، برای تصحیح  عبداللطیف عباسی، مصحح توان ،ال است. مث
توافق طرز و اصاطالح  »و « طرز کالم»لۀ سب  مبذود داشته و ئتوجه خاصی به مس معنوی
دانساته اسات )مجارد،     مای شاناختی   و متنئرا یگانه مرجع نهایی  و و فصو مسا« مثنوی
 (.123: ب1939

و ئکاه گااه مساا    ای گونه اند؛ به اهمیت خاصی قائو مؤلفمصححان جدید نیز برای سب  
شاایعی   بنگرید باه:  )برای نمونه بینند می شناسی شناسی را در تعارض با مقو ت نسخه سب 
یاا دورۀ   مؤلاف (. بدیهی است که شاناخت ساب  یا     92: 1988در عطار، مقدمه  ،کدکنی

ویاژه اگار    های ی  ارر کم  کناد؛ باه   نویس دستتواند به سنج  اعتبار  خاص تا  دی می
معیارهاایی کاه    براسااس  ،میزان اصالت و درجاۀ اعتباار   مانده، از ی ِ های باقی نویس دست
تواند تاا  ادی    معیاری که می یگانهباشند. در این گونه موارد  سان ی  تقریبا  ،ایم گاته تر  پی 
 گشا باشد معیار سبنی است: چه سب  فردی و چه سب  دوره.   هرا

شناسانه، باید به دو ننتاۀ مهام توجاه     معیارهای سب  براساس ،ها نویس دستدر بررسی 
باید آرار ماورقی از وی در دسات باشاد.     مؤلفکه برای شناخت سب  ی   : نخست اینکرد

خاود آن   ،رانیاا  ؛ قطعای باشاد   مؤلفا به ه انتساب آن منظور از آرار مورق آراری است که او  
نموناه، اگار بخاواهیم ینای از      از بابشناسی و تصحیح متن مورق باشند.  نسخه آرار از ی ِ

شناسی بررسی کنایم، نخسات    موازین سب  براساسهای آرار نثر ناصرخسرو را  نویس دست
عماوم   کاه  آناد های سبنی او را از خالد دیگر آرار منثور وی مشخص کنیم.  ا  باید ویژگی

. بدیهی است کاه در چناین   ناکردنیخرند و اعتمادأهای آرار منثور ناصرخسرو مت نویس دست
شناسی دیگار   اطمینان به سب  آرار منثور ناصرخسرو دست یافت و سب باتوان  نمی شرایطی

 کننده باشد.  راه آرار منثور وی نیز ممنن است گم
در ه توجه فقدان تحقیقات نظری و دقیق دربارۀ سب  فاردی یاا دور   درخوردومین ننتۀ 

ان آن مؤلاا  وزۀ زبان و ادبیات فارسی است. شناخت ساب  دوره معلاود شاناخت ساب      
جانبۀ سب  آرار آناان. در   ان نیز معلود شناخت کامو و همهمؤلادوره است و شناخت سب  
هاا   ان یاا دوره مؤلاای  سبنی پاره های هایی برای شناخت ویژگی زبان فارسی اگرچه کوش 
ای از  اناد و هام در پااره    هام نااقص   ،بودنشان با وجود مغتنم ،ها انجام شده است، این تالش

مند و دقیق به بی  از نود درصاد   اشتباهات. اگر روزی بتوانیم با تحقیقات روش موارد همراهِ
تاوانیم   بباریم، آن روز مای  های گوناگون ادبیات فارسی پی  ان و دورهمؤلاهای سبنی  ویژگی



 های فارسی نویس نقد معیارهای سنجش اعتبار دست   411

توانااد یناای از معیارهااای اصاالی ساانج  اعتبااار   شناساای ماای ماادعی شااویم کااه سااب 
 های ی  ارر در زبان فارسی باشد. نویس دست
 

 گیری نتیجه. 3

های ی  ارر به پنج معیار تمسا  جسات:    نویس دستتوان برای سنج  اعتبار  می ،طورکلی به
معیارهاای   ،؛ دومداردای  اهمیات ویاژه   ناویس  دستکاتب در آن معیارهای کتابتی که  ،نخست

معیارهاای   ،؛ ساوم شاود  میها داوری  نویس دستخر کتابت أتقدم و ت براساسدر آن زمانی که 
تمرکاز   ،و غیاره  ،هاا  هاا، یادداشات   عالیم و نشاانه  ،ها نویس دستبر  واشی در آن ی که تأیید
ناماۀ فرضای    نساب  براسااس هاا   نویس دستاعتبار در آن معیارهای تباری که  ،؛ چهارمشود می
یاا   مؤلاف هاای سابنی    ویژگای آن بار  در معیارهای سبنی که  ،و پنجم شود؛ ه میدیسنج ها  آن

 .شود تأکید میارر  تألیفدورۀ 
تواناد بارای    تاا  ادی مای    کاه  آنبااوجود  ،از این معیارها ی رسد توجه به هر نظر می به

بهتارین روش بارای سانج  اعتباار      ،خالی از نقص نیسات. بناابراین   ،گشا باشد مصحح راه
کاه در تصاحیح هار اراری     جا آنبر تلایق این معیارها. از ها باید روشی باشد مبتنی نویس دست

ی ساان  یا  تاوان دساتورالعمو    متااوت است، نمی دیگر ی ها با  نویس دستکمیت و کیات 
ی  یا چناد معیاار از    براساسمصحح باید  توان گات که قدر می . همیندکربرای همه صادر 
هاای خاود    نویس دست سرانجامها ب ردازد و  نویس دستسنجی  گاته به اعتبار معیارهای پی 

 بندی کند. را رتبه
ها ارتباط مساتقیم   نویس دستها نیز با کمیت یا کیایت  خر استااده از این روشأتقدم و ت

هاای یا  ارار تااریخ کتابات، ناام کاتاب یاا          ناویس  دسات  تار  بای  نمونه، اگر برای دارد. 
هااای مقابلااه و غیااره نداشااته باشااد، مصااحح بایااد از معیارهااای تبارشناسااانه و   یادداشاات

یی اشناسانه به هار دلیلای کاار    شناسانه بهره ببرد. در این شرای  نیز اگر معیارهای سب  سب 
مصاحح خواهاد باود. اماا      و  بر تبارشناسی آخرین راه چندانی نداشته باشد، معیارهای مبتنی

گونۀ دیگری باشد، استااده از این معیارهاا نیاز از لاونی     ها به نویس دستاگر کمیت و کیایت 
 دیگر خواهد بود.

 

 نامه کتاب

 .1و  2ش ، تمدن نامۀ ،«طبری تاریخترجمۀ . »(1912) بهار، محمدتقی
 و قاسم غنی، تهران: زوار.اهتمام محمد قزوینی  ، به افظ دیوان(. 1912الدین محمد )  افظ، شمس



 411   مجرد یمجتب

 ، دمشق: دارالانر.الحدی  علوم فی النقد منهج(. ق1421عتر، نورالدین )
 تهران: سخن.عطار،  فریدالدین محمدنوشتۀ  ،نامه یاله مقدمه بر (.1988شایعی کدکنی، محمدرضا )

تحقیاق سایدا مد    ،السماع تقیید و الروایۀ اصود معرفۀ الی ا لماع(. م1392) ض، ابن موسی الیحصبیعیا
 .و دارالتراث العتیقة المکتبة صقر، تونس و قاهره:

 ، تهران: سخن.ها روش و ،روینردها ها، نظریه شناسی، سب (. 1931) فتو ی رودمعجنی، محمود
علای النبار الغا ااری، تهاران:     ، صحّحه و عل ق علیه النافی من ا صود(. 1989ینی، محمد بن یعقوب )کل

 ا سالمیه.دارالنتب 
، تهاران:  خطی های نویس دست انتقادی تصحیح و پردازی نویس دست تاریخ(. 1982) هروی، نجیب مایو

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 ناماۀ  فصاو ، «های پیدای  و تطور دان  تصحیح متن در جهاان اساالم   زمینه»(. الف1939مجرد، مجتبی )
 .2 ش ،22 س، اطالعات دهی ن سازما و داری کتاب ملی مطالعات
، رساالۀ دکتاری در رشاتۀ زباان و     «اساالم  از پس رانیا در متن حیتصح سنت»(. ب1939) مجرد، مجتبی

 ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی، مشهد.
خطای   ناویس  دسات ، عباسای  عباداللطیف  تصحیح ،معنوی مثنوی(. ق1284الدین محمد ) وی، جالدمول

 .4192قمری، شمارۀ بازیابی:  1284مجلس شورای اسالمی مورخ  ۀمحاو  در کتابخان
 و ادبیاات  دانشاندۀ  مجلاۀ  ،«اهلل همادانی وزیار   الدین فضاو  : رشیدخیالتوار جامع»(. 1993) مینوی، مجتبی

 .21-1: 28، پیاپی 4س، تهران دانشگاه انسانی علوم

 .فرهنگیو علمی ، تهران: نامه مختاری(. 1911) نیالد همایی، جالد
 

Haugen, Odd Einar (2002). The spirit of Lachmann, the spirit of Bédier:Old Norse textual 

editing in the electronic age, Paper read at the annual meeting of The Viking Society, 

London: University College, Electronic version, 20 January 2003. 

Timpanaro, Sebastiano (2005). The genesis of lachmann’s method, Ltd, London: The University 

of Chicago press. 


