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نقد معیارهای سنجش اعتبار دستنویسهای فارسی
مجتبيمجرد* 

چكیده
متون تاریخی و ادبی از لحظۀ گردآوری دستنویسها تا انتشاار ارار مرا او گونااگونی را
پشت سر میگذارند .در این فرایند ،مهمترین و تأریرگذارترین مر له تصحیح متن است .در
تصحیح ،نخست دستنویس یا دستنویسهای متن موردنظر ارزیابی میشود .این ارزیابی
پایۀ اصلی فن تصحیح متن است و به میزانی که با روشهای علمی و دقتنظر بای تاری
توأم باشد ،متن تصحیحشدۀ دقیقتر و اصیوتری عرضه خواهد شد .در این نوشته معیارهای
سنج اعتبار دستنویسهای فارسی بهاعتبارِ کاتبان ،مؤیّدان ،زمان کتابت ،تباار ،و ساب
دستنویسها به پنج دستۀ کلی تقسیم و هری از این معیارها بازشناسای و سا س نقاد و
بررسی شده است .در پایان مشخص شده که هیچی از این معیارها باهتنهاایی نمایتواناد
معیار سنج قرار گیرد و بهترین روش برای سنج اعتبار دستنویسها اساتاادۀ تلایقای
از دو یا چند معیار براساس کمیت و کیایت دستنویسهاست.
کلیدواژهها :تبارشناسی ،تصحیح متن ،دستنویس ،سب شناسی ،کتابت.

 .1مقدمه
دان تصحیح متن ( )textual criticismعبارت است از بهکارگیری مجموعاهای از روشهاا و
توانمندیها که باه مصاحح امناان مای دهاد یا ماتن کهان و تااریخی را باا اساتااده از
دستنویسهای موجودِ آن بازسازی کند .این تعریف دربردارندۀ چهار مؤلااۀ اصالی دانا ِ
تصحیح متن است:
 .1در این دان

از روشهای علمی و انتقادی برای بازسازی متن استااده میشود؛

 .2هدف نهایی تصحیح دستیابی و بازسازی صورت اصیو متون کهن و تاریخی است؛
دانشگاه بجنوردmojarrad_mojtaba@yahoo.com ،

* استادیار زبان و ادبیات فارسی،
تاریخ دریافت ،1931/8/1 :تاریخ پذیرش1931/3/22:
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 .9گسترۀ آن همۀ آرار منتوب پیشینیان را دربر میگیرد؛
 .4مواد اصلی تصحیح متن دستنویسها هستند.
چنانکه ذکر شد ،مادۀ اصلی تصحیح متن دستنویسهای خطی یا دستناویسهاسات.
پیشینیان گاه دستنویس را بهمعنای مطلقِ «کتاب» و گاه بهمعنای هیئت رونویسشادۀ کتااب
و نوشته بهکار میبردهاند (مایو هروی .)22 :1982 ،امروزه ،اصطالح نساخۀ خطای بای تار
برای نوشتهها و منتوباتی بهکار میرود که پی از ورود صنعت چاپ و تی مقارن با آن باا
دست نوشته شدهاند .بهعبارتِدیگر ،امروزه اصطالح نسخۀ خطی در مقابو متن چاپی بهکاار
میرود .دربابِ دستنویسهای خطی تقسیمبندیهای گوناگونی مطرح شده اسات .از بااب
نمونه ،گاهی ،براساس معیارهای هنری ،گاته میشود که فالن دساتناویس ازلحاا هناری
نایس و فالن دستنویس ساده و بیپیرایاه اسات؛ گااهی نیاز ،براسااس معیارهاای فنای و
علمی ،تعابیر و تقسیمات دیگری بیان میشود (همان.)43-22 :
شنو سنتی تصحیح متن در تمدن اسالمی از دود قارن دوم هجاری و باا روشهاای
سادهای ،مانند مقابله و سماع ،آغاز شد .در فاصلۀ قرنهای ساوم تاا پانجم هجاری ،مبا ا
مربوط به فن تصحیح تنامو بی تری یافت و روشهای گوناگونی برای توریاق و تصاحیح
متون ،بهویژه متون دیثی ،پا به عرصه گذاشت .این روشها تا قرنها بعد هامچناان مبناای
اصلی تصحیح متون در میان مسلمانان بهشمار میآمد (برای اطالع بی تر از ایان روشهاا و
روند تناملی آنها بنگرید به :مجرد 1939 ،الف.)118-128 :
از دود قرن چهاردهم هجاری ،گروهای از محققاان و دانشامندان مسالمان ،کاه باه
کشورهای اروپایی رفتوآمد میکردند ،با روشهای نوین اروپایی در تصحیح متاون آشانا
شدند .این آشنایی سبب شد تا فن تصحیح سنتی اسالمی با روشهای جدیاد ایان دانا
گره بخورد و تصحیح متن تلایقی پدید آید .این روش ،که اصاو امتازاع عناصار سانتی
اسالمی با روشهای دقیق اروپایی است و بهدستِ استادان بهناامی مانناد عالماه قزوینای
پایهگذاری شده است ،امروزه بهمنزلۀ روشهاای متاداود در تصاحیح متاون کااربرد دارد
(مجرد1939 ،ب.)214-142 :
در این نوشتار میکوشیم معیارهایی را که در تصحیحات سنتی و جدیاد بارای سانج
اعتبار دستنویسهای فارسی ی ارر بهکار گرفته شده است دستهبندی کنیم و به بررسای و
نقد آنها ب ردازیم .بدیهی است که پرداختن به مسائلی ازقبیوِ تخمین قدمت دستناویسهاا
براساس روشهای آزمایشگاهی از وزۀ این مقاد بیرون است.
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 .2معیارهای سنجش دستنویسها
دستنویسهای گوناگون ی ارر درجۀ اعتبار یا ساانی ندارناد؛ زیارا هریا در شارای
زمااانی و منااانی گوناااگونی کتاباات شااده و میاازان دقاات کاتبااان آنهااا هاامسااان نیساات.
عالوهبراینها ،کم نیستند دستنویسهایی که در طود زمان و با توجه به شارای سیاسای و
اجتماعی دورههای گوناگون دچار تحریاف یاا دگرگاونی شادهاناد .مجموعاۀ ایان عواماو
پرسشی بنیادین را در ذهن و ضمیر پژوه گر دقیقالنظر شنو میدهد :چگونه مایتاوان از
میان دستنویسهای ی متنْ دستنویس یا دستنویسهای اصیوتر را مشخص کرد؟
برای پاسخدادن به این پرس  ،باید در گام نخست به شناسایی معیارهاایی ب اردازیم کاه
برای سنج اعتبار دستنویسهای ی ارر مایتاوان از آنهاا بهاره بارد .پاس از آن ،ایان
معیارها را در ترازو نهاد و به نقد و بررسی آنها پرداخت تا روشن شود کاه از هار معیااری
در کجا و با توجه به چه شرایطی میتوان استااده کرد .در دستهبندی و بررسی ایان معیارهاا
کوشایدهایاام تقادم و تاأخر زمااانی و مباانی پیاادایی آنهاا را نیااز تااا اد تااوان بناااویم و
پی زمینههای فنری این معیارها را بررسی کنیم .در این پژوه  ،معیارهای سانج اعتباار
دستنویسها به پنج دستۀ اصالی تقسایم شاده اسات .1 :معیارهاای کتاابتی؛  .2معیارهاای
زمانی؛  .9معیارهای تأییدی؛  .4معیارهای تباری؛  .2معیارهای سبنی.

6.1معیارهايکتابتي 
این دسته از معیارها ،که هم در نگرش سنتی و هم در نگاه مدرن بااهمیت شمرده مایشاود،
بهطور خاص به کاتبان دستنویسها توجه دارد .کم نیستند دستنویسهایی که اعتبار آنهاا
براساس کاتب و نسبت او باا تاألیف و مؤلاف ارزیاابی مایشاود .معماو در اعتبارسانجی
برمبنای معیارهای کتابتی سه دسته از دستنویسهای خطی متمایز میشوند:
الف) دستنویسهایی که مؤلف با خ خود آنها را کتابت کرده است؛
ب) دستنویسهایی که شاگردان یا نزدینان مؤلف ،مثال فرزند یا نوۀ وی ،با خ خاود
آنها را کتابت کردهاند؛
ع) دستنویسهایی که کاتبانِ آنها افرادی سرشناس و اهو فضو بودهاند.
در این نگرش عموما بهترین و معتبرترین دستنویس دساتنویسای اسات کاه مؤلاف
خود آن را کتابت کرده باشد .در مر لۀ بعد ،دستنویسهایی اهمیت دارند که شااگردان یاا
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نزدینان مؤلف آنها را کتابت کردهاند و در مر لۀ سوم دستنویسهایی را مایتاوان معتبار
دانست که اهو فضو ،بهشرط اربات امینبودنشان ،آنها را استنساخ کردهاند.
اگرچه این پی فرضها تا د زیادی صاواب ماینمایاد ،خاالی از اشاناد نیسات.
نخست باید یادآوری کنیم که در میان عالمان مسلمان ،در دود قرن پنجم هجاری ،در
این باب اختالفنظر وجود داشته است .گروهی یافتن و نقاو مطلاب از دساتنویسای
تی به خ مؤلف را روا نمیدانستند .در مقابو ،گروه دیگری از علما بهشرط صاود
یقین از اینکه دستنویس باه خا مؤلاف باشاد اساتااده از آن را جاایز مایشامردند
(عیاض .)84-89 :1392 ،بهنظر میرسد علت مخالات دستۀ اود این بوده کاه تای در
دستنویس به خ مؤلف نیز ا تمااد غلا و اشاتباه هسات؛ مگار آنکاه وی بعادها
دستنویس خود را بازخوانی و اصاالح نماوده و بادین مطلاب تصاریح کارده باشاد.
بنابراین ،هنگامی میتوان دستنویس به خ مؤلف را دستنویسی کامال معتبر دانسات
که با قرینه یا قراین گوناگون بتوان بازخوانی کرد و اصالح مجدد اغالط دستنویس باه
دست مؤلف را اربات کرد.
دستنویسهایی که شاگردان یا نزدینان مؤلف کتابت کاردهاناد از دو ااد خاارع
نیستند :یاا دساتناویس را بار مؤلاف خوانادهاناد و وی آن را تأییاد کارده اسات یاا
دستنویس بر مؤلف خوانده نشده است .در الت نخست ،دستنویس در منتها درجۀ
اعتبار قرار میگیرد و همپایۀ دستنویسی اسات کاه باه خا مؤلاف نوشاته و سا س
بازخوانی شده است .اما در الت دوم نمیتوان بهطور قطعی نم داد که دستناویس
کامال معتبر است؛ زیرا چهبسا کاتب ،با وجود نزدینی به مؤلف ،در استنساخ ،چناانکاه
باید ،امانت و دقت به خرع نداده است.
در اعتبارسنجیِ کتابتی ،هنگامی که کاتب از اهو فضو و دان باشد ،هرچند نزدیا باه
دورۀ مؤلف نباشد ،دستنویس وی اعتبار خاصی پیدا میکند .به این مسئله باهویاژه در آراار
علمی ،مثال دستنویسهای نجومی ،طبی ،و دیثی ،بسیار توجه شده است .ماثال ،در میاان
دستنویسهای همطراز از ی متن نجومی یا طبی کالسی  ،دستنویسِ کااتبی کاه خاود
منجم یا طبیب بوده اهمیت خاصی خواهد داشت .در تصحیح سانتی ،توجاه باه شخصایت
کاتب در با ترین درجۀ اهمیت بوده است .اساسا نگرش سنتی در تصاحیح متاون مبتنایبار
شااخصمحااوری اساات؛ ایاان شااخصمحااوری گاااه بااهصااورت مصااححمحااوری و گاااه
کاتبمحوری نمود یافته است (بارای نموناۀ مصاححمحاور بنگریاد باه :مولاوی1284 ،ق:
 4الف؛ برای نموناۀ کاتابمحاور بنگریاد باه :کلینای :1989 ،ع  ،44 ،1کاه مصاحح ارزش
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دستنویسها را براساس کاتب آنها تعیین کرده است)؛ این در االی اسات کاه در نگارش
جدید شخصمحوری جای خود را به روشمحاوری داده اسات و معماو ساخن از روش
مصحح و روش کار کاتبان دستنویسها بهمیان میآید.
بنابراین ،براساس روش اعتبارسنجی کتابتی ،دو نوع از دستناویسهاا معتبرتارین نساخ
ی ارر بهشمار میآیند :نخست ،دستنویسهای به خ مؤلاف ،کاه مؤلاف خاود آنهاا را
بازخوانی و اصالح کرده است؛ دوم ،دستنویسهایی که شاگردان یا نزدینان مؤلف با خا
خود نوشتهاند و مؤلف آنها را بازخوانی کرده است .در درجۀ بعد دستنویسهایی هساتند
که مؤلف یا شاگردان و نزدینان وی آنها را کتابت کردهاند؛ اما بازخوانی نشدهاند .البته میاان
این دو تااوت وجود دارد و طبیعتا دستنویسی که به خ مؤلف باشد از دستنویسای کاه
به خ شاگرد یا نزدینان وی باشد تا دی معتبرتر است .پس از اینها ،دساتناویسهاایی
در درجۀ سوم اعتبار قرار دارند که کاتبان فاضو و عالم استنساخ کردهاند؛ ولو اینکه ازلحاا
زمانی متأخرتر از دیگر دستنویسها باشند.

1.1معیارهايزماني 
گاه در سنج اعتبار دستنویسها از معیار تقدم یا تأخر زمانی بهره میبرند .در ایان روش،
دستنویسهایی که ازلحا تاریخی متقدمترند بر دساتناویسهاای متاأخرتر تارجیح داده
میشوند .مثال ،اگر از ارری که در قرن ششم تألیف شده چهار دستنویس موجود باشاد کاه
تاریخ کتابت آنها  ،822 ،922 ،922و  892ق باشد ،براساس این معیار ،دستناویس  922از
دستنویس  922و دستنویس  922از دستنویس  822و دستنویس  822از دستناویس
 892معتبرتر است .در سنت تصحیح اسالمی ،معتقدان به این معیاار بسایار انادب باودهاناد.
بسیاری از عالمان مسلمان معیار تقدم و تأخر زمانی دستنویسهای ی ارر را نمیپساندیده
و از آن استااده نمیکردهاند؛ درعوض ،از معیارهای کتابتی و تأییدی بهره میبردهاند.
ازجملۀ کسانی که در دورۀ جدید به معیار تقدم زمانی دستنویسها توجه کرده میتاوان
به محمد قزوینی (د1928 .ش) اشاره کرد .وی در بیان علت استااده از ایان معیاار دو دلیاو
ذکر میکند :نخست آنکه دستنویسهای همعصر یا نزدی به دورۀ مؤلف بهواسطۀ «قارب
عهد» ازلحا زبان دچار تغییر و تحو ت زیادی نشده و «از تغییرات و تبدیالت بایشاماری
که بعدها در طیّ قرون قه در نسخ متأخره باهواساطۀ تصارفات گونااگون نسّااخ و قارا
روی داده مصون است» ( افظ« :1912 ،کو» ا «کز»)؛ دوم آنکه نسخ همعصر یا نزدیا باه
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دورۀ مؤلف از الحاقاتی که در دستنویسهای متأخرتر راه یافته خالی است (هماان« :کاح»؛
نیز بنگرید به :بهار191 :1912 ،؛ مینوی.)11 :1993 ،
درمقابو کسانی مانند جالدالدین همایی (د1923 .ش) نیز بودهاند که معتبردانستن ی
دستنویس را ،بهسبب تقدم زمانی کتابت ،خالی از اشناد نمیدانساتهاناد .اساتد د ایان
دسته ،که تا دی نیز صواب مینماید ،این است که تقدم و تأخر زمانی درصورتی درسات
است که دستنویسهای موجود از هر کتابی بهترتیب زماانی از روی یا دیگار استنسااخ
شده باشد .مثال ،نسخۀ قرن دهم از روی نسخۀ قرن نهم و نسخۀ قرن نهم از روی نسخۀ قرن
هشتم الی آخر .اد آنکه این فرض در همهجا درست نیسات؛ زیارا ممنان اسات کاتاب
دستنویس قرن دهم نسخۀ خود را از روی دستنویس صحیحی که متعلق باه قارن ششام
است نوشته و در نقو کلمات و عبارات نیز کماد امانات و وراقات را باه خارع داده باشاد.
بنابراین ،چنین دستنویسی درواقع نم دستنویس مورخ قرن ششم و اقو قرن هاتم را
پیدا میکند (همایی.)91 :1911 ،
بهنظر میرسد معیار تقدم زمانی هنگامی در اعتبارسنجی دستنویسها کارآمد اسات کاه
مصحح ،با توجه به قراینی محنم ،بتواند اربات کناد کاه هایچیا از دساتناویسهاای در
دسترس وی از روی دستنویس معتبری استنساخ نشده است .اما اگار مشاخص شاود کاه
دستنویسی ،ولو متأخرتر ،از روی دستنویس یا دستنویسهای معتبری استنساخ شاده و
در دستنویسهای دیگر چنین قرینهای وجود نداشته باشد ،مصحح مایتواناد و بلناه بایاد
دستنویس یادشده را معتبرتر از دیگر دستنویسها بهشامار آورد و تقادم زماانی را معیاار
قرار ندهد .اما در مواردی که چنین قرینهای وجود ندارد و روشهای اعتبارسنجی دیگار نیاز
راه باه جاایی نماایبارد ،مصاحح ناچااار اسات تقادم زمااانی را معیاار اصالی اعتبارساانجی
دستنویسها قرار دهد.

9.1معیارهايتأییدي 
گاه اعتبار دستنویسها از طریق یادداشتها و واشی دستنویسها سنجیده میشود .ایان
معیار ،که بهویژه در نگرش سنتی اهمیت بسیار زیاادی داشاته ،اماروزه کامتار بادان توجاه
میشود .منظور از معیارهای تأییدی انواع یادداشتهایی است که باا عنااوینی مانناد گاواهی
«سماع» « ،مقابله»« ،قرائت»« ،انها » ،و «اجاازه» در مواضاع گونااگون ،گااه در آغااز ،گااه در
پایان ،و گاه در میانههای دستنویس ،ذکر مایشاده اسات .در تمادن اساالمی ،روشهاای
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گوناگونی برای اخذ یا توریق علم وجود داشته است .کارکرد اصلی این روشها ،که معماو
آنها را به ش تا هشت روش تقسیم میکردهاند ،اعتباربخشی به دستنویسهای یا ارار
و توریق آنها بوده است .از باب نمونه ،هرگاه کااتبی از روی نساخۀ مؤلاف دساتنویسای
استنساخ میکرده و س س آن را بر مؤلف میخوانده ،مؤلف باا نوشاتن یادداشاتی در نساخۀ
کاتب آن دستنویس را معتبر اعالم میکرده است (برای اطالع بای تار از ایان روشهاا و
زیرساختهای آنها بنگرید به :مجرد1989 ،الف.)119-112 :
معیارهای تأییدی در روشهای امروزی تصحیح متاون تاا اد زیاادی نادیاده انگاشاته
میشود .این معیارهاا البتاه در متاون و دساتناویسهاای خطای فارسای بسایار کامتار از
دستنویسهای عربی دیده میشود و گویا تی ایرانیان این سانتهاا را بای تار مخاتص
متون عربی ،بهویژه متون دیثی و مذهبی ،میدانساتهاناد .در اعتبارسانجی دساتناویسهاا
برمبنای معیارهای تأییدی توجه به چند ننته ضروری است:
الف) میازان اعتباار ایان معیارهاا ارتبااط مساتقیمی باا شاخص یاا اشخاصای دارد کاه
دستنویس در ضور آنها سماع یا قرائت شده است .معمو اگر دستنویسی بر شاخص
مؤلف قرائت شده باشد ،نهایتِ اعتباار را دارد و اگار ساماع یاا قرائات ینای از نزدیناان و
شاگردان مؤلف را نیز ،که مورد وروق وی بوده اسات ،داشاته باشاد ،اعتباار زیاادی خواهاد
داشت .جز این موارد ،شخصیت علمی کسی که دستنویس را بر او قرائت میکاردهاناد یاا
به سماع وی میرسیده نیز اهمیت داشته است.
ب) در مواردی که دستنویسهای متقدم ی ارر چند قرن پاس از تاألیف کتااب بار
شخص یا اشخاص معروفی قرائت شدهاند و آن شخص یاا اشاخاص نام باه صاحت
دستنویس دادهاند ،مصحح باید بنوشد دلیو ایان اشاخاص را بار ایان گاواهی بیاباد و
مستند سازد .آیا این افراد خود دارای دستنویسهای باارزشی بودهاند که براسااس آنهاا
دیگر نسخ را بررسی میکردهاند؟ یا اینکه به شنلی دیگر بر صحت و سالمت ماتن مهار
تأیید میزدهاند.
ع) همانطورکه برخی از جاعالن در طود تااریخ دسات باه تغییار و تحریاف مواضاع
گوناگون دستنویسها ،ازجمله انجامۀ آنها ،میزدهاند ،این ا تماد را نیاز همیشاه بایاد در
ذهن داشت که ممنن است یادداشتهای ساماع و قرائتای کاه در برخای دساتناویسهاا
مشاهده میشود باهکلای بایاعتباار و سااختۀ دسات جااعالن در دورههاای بعادی باشاد.
ازهمااینرو ،زم اساات کساای کااه ماایخواهااد از معیارهااای تأییاادی در اعتبارساانجی
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دستنویسها بهره ببرد با قراین گوناگون ،ازجملاه شاناخت خا مشاایخ اجاازه و ساماع،
اصالت این یادداشتها را اربات و در مر لۀ بعد به آنها استناد کند.

4.1معیارهايتباري 
دستۀ دیگری از معیارهاا کاه از آنهاا بارای بررسای ارتبااط متقاباو و سانج اعتباار
دستنویسها استااده مایشاود معیارهاای تبااری ( )genealogyیاا تبارشناساانه اسات.
براساس ایان روش ،اولاین گاام در بازساازی یا ماتن اصالی ( )original textتعیاین
شجرهنامه ( )genealogical treeیا نسبناماه ( )stemmaبارای دساتناویسهاای آن ارار
است .از طریق ترسیم شجرهنامه یا نسبنامه ،میتوان بهطور تخمینی جایگااه هریا از
دستنویسهای موجود را در سیر نسخهنویسی ی ارار تعیاین کارد .باهعباارتدیگار،
تبارشناسی به مصحح نگاهی انتزاعی و تصویری از روابا تااریخی دساتناویسهاای
موجود از ی ارر را بهدست میدهد.
خمن را بنیانگذار تبارشناسی نوین میدانند .البته ،باید توجه کرد که در تمدنهاایی مانناد
تمدن اسالمی نیز پارهای از محادران ،باا بررسای سلسالۀ اِساناد ا ادیا  ،قواعاد خاصای در
تبارشناسی وضع کردهاند (از باب نمونه بنگرید به :عتر1421 ،ق)939-948 :؛ اما این قواعاد باا
آنچه خمن بیان کرده تااوتهای مشخصی دارد .بنابراین ،پذیرش ایان ا تمااد کاه خمان
برای نخستین بار تبارشناسی دستنویسهای خطی براساس ویژگیهای دروندستنویسای را
انجام داده باشد دور از واقعیت نخواهد بود .خمن هیچگاه روشی نظااممناد و فرمولاهشاده را
برای تبارشناسی متن ارائه ننرد ،بلناه بعادها عادهای از تبارشناساان ماتن ()text genealogists
ایدههای بنیادین او را استخراع و نظاممند کردند (.)see: Timpanaro, 2005: 75-89
روش خمن مبتنیبر ی اصو سادۀ طبقهشناسانه ( )taxonomicalاست .در این روش اگار
تعداد مشخصی از دستنویسها ی یا چند خطای مشخص داشته باشند ،میتوان فرض کارد
که این خطای مشترب از طریق جدّ مشترب ( )commonancestorاین دستناویسهاا در آنهاا
راه یافته است .در نگرش خمنی ،ی خطا بهطور مستقیم باه انحاراف از ماتن اصالی اشااره
میکند .برایناساس ،از طریق شناخت خطاهای مشترب دستنویسها ،میتوان به دساتهبنادی
آنها پرداخت و اجداد اولیۀ دستنویسها را مشخص کارد .دقات در هماین خطاهاای رایاج
مبنای اصلی اندیشۀ خمن در تبارشناسی دستنویسهاست (برای بررسی تاصیلی و تطبیقای
روش خمن بنگرید به.)2002: 1-19 Haugen, :
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ینی از مهمترین مشنالت روش خمن پاسخ به این پرس است کاه بار چاه اسااس
میتوان تعیین کرد کاه یا خاوان خااص اصاالت دارد یاا خطاسات .باهعباارتدیگار،
معینکردن عناصری که از طریق تبارشناسی خمن ساخته میشود معماو بسایار ساخت و
گاه در د ناممنن است .برهمیناسااس ،تباارشناساان ماتن در قارن بیساتم از روشهاای
جایگزین برای طرا ی نسابناماه اساتااده کاردهاناد .در روشهاای قارن بیساتمی ،یا
نسبنامه در دو مر له پدید میآید :نخست زنجیرۀ ( )chainتخمینی ارتباط دستناویسهاا
ساخته میشود و س س نسبنامۀ قطعی ترسیم میگردد .مهمترین مزیات روشهاای جدیاد
تبارشناسی ،نسبت به روش خمنی ،این است که در این روشها تاسیر یا قضااوت درباارۀ
اصالت ی خوان برای ترسیم زنجیرههای نسبنامه ضروری نیست.
جایگاه دستنویس در شجرهنامه یا نسبنامهای که براساس تبارشناسی ترسیم مایشاود
میزان اعتبار آن دستنویس را نشان میدهد .به میزانی که دساتناویس در سلسالۀ تبارهاای
گوناگون به «نسخۀ اصو» ،که در رأس هرم تبار قرار میگیارد ،نزدیا تار باشاد ،اعتباار آن
بی تر است .از باب نمونه ،اگر از ارری پنج دستنویس (دستنویسهاای  )2-1در دسات
داشته باشیم و پس از اجرای مرا و تبارشناسی دریابیم که جایگاه دستنویسهاای موجاود
تقریبا بدین قرار است:

میتوان ادعا کرد که نسخۀ  ،9بها تماد زیاد ،از دیگر دستنویسها معتبرتر است؛ زیارا باا
ی واسطه از روی نسخۀ اصو نوشته شده است .این در الی است که دیگر دستنویسها باا
دو یا سه واسطه به نسخۀ اصو میرسند و اگر در هر واسطه چند تصحیف و تحریاف رخ داده
باشد ،بهطور طبیعی در واسطههای سوم به بعد میزان دگرگونی متن اصلی بی تر خواهد بود.
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قضاوتهای تبارشناسانه مبتنیبر «واسطهسنجی» است و میزان دور یا نزدیا باودن یا
دستنویس به نسخۀ اصو مالب سنج اعتبار دستناویس قلماداد مایشاود .ایان داوری
اگرچه میتواند در موارد گوناگون راهنمای مصحح باشد ،خاالی از اشاناد نیسات .نبایاد از
یاد برد که دستنویس را کاتب استنساخ کرده است و کاتبان به نم انساانباودن و شارای
گوناگون اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصاادی ،و تای سیاسای در یا ساطح از دقات و اعتباار
نبودهاند .برخی کاتبان از برخی دیگر دقیقتر ،برخی از بعضی دیگر عجودتار ،و بعضای نیاز
از برخی دیگر باسوادتر بودهاند .آیا اگر دستنویسای باا یا واساطه از روی نساخۀ اصاو
نوشته شده باشد و دستنویس دیگری از همان ارر با دو واسطه به دستنویس اصو برساد،
میتوان قاطعانه نم داد که دستنویس نخست بهسبب ت واسطهایبودن بر دساتناویس
دوم ،که با دو واسطه نوشته شده ،برتری دارد؟ ایان نام زماانی درسات و خدشاهناپاذیر
خواهد بود کاه ب اذیریم میازان دقات ،شاتاب ،دانا  ،و دیگار ویژگایهاای کاتباان هماۀ
دستنویسهای ی ارر همساان باودهاناد .اماا آیاا در عاالم واقاع پاذیرش چناین فرضای
خردمندانه است؟

5.1معیارهايسبکي 
اگر سب را در اصطالح «شیوۀ کاربرد زبان در ی بافت معین بهوسیلۀ شخص معین و با
هدفی مشخص» (لیچ 12 :1381 ،بهنقواز فتو ی )94 :1931 ،بدانیم ،درماییاابیم کاه هار
نویسنده یا شاعری سب مشخص و ویژهای دارد که با سب دیگر نویسندگان و شااعران
تااوتهایی دارد .بهعبارتِدیگر ،سب ویژگی منحصربهفردی اسات کاه در گساترۀ آراار
ی نویسنده یا شاعر ضوری مشخص دارد .ازساویِدیگار ،آرااری کاه در دورۀ زماانیِ
خاصی یا در وزۀ منانی خاصی به رشتۀ تحریر درمیآیناد نیاز ممنان اسات از برخای
جهات با ی دیگر شباهت سبنی داشته باشند؛ شباهتی که بهطور تخمینی مایتاوان آن را
سب ی دوره یا منطقه دانست (برای روند دگردیسی سب شخصی و عماومی بنگریاد
به :فتو ی.)291-228 :1931 ،
ینی از معیارهایی که براساس آن میتوان به سنج اعتبار دستنویسهاای یا ارار
پرداخت توجه به سب شخصی نویسنده و نیز توجه به سب دورۀ اوست .ما در ایانجاا
سب را بهمعنای گستردۀ آن بهکار میبریم کاه شاامو اناواع مساائو زباانی و لهجاهای و
گویشی نیز میشود .بهطور طبیعی ،ویژگیهای سبنی مؤلف و دورۀ وی در آرار او ناوعی
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تشخص و تمایز خاص پدید میآورد .ینی از معیارهایی که مصححان سانتی در تصاحیح
آرار و سنج اعتبار دستنویسها بدان توجه ویژهای داشاتهاناد معیارهاای سابنی باوده
است .مثال ،عبداللطیف عباسی ،مصحح توانمند قرن یازدهم هجری ،برای تصحیح مثناوی
معنوی توجه خاصی به مسئلۀ سب مبذود داشته و «طرز کالم» و «توافق طرز و اصاطالح
مثنوی» را یگانه مرجع نهایی و و فصو مسائو متنشاناختی مایدانساته اسات (مجارد،
1939ب.)123 :
مصححان جدید نیز برای سب مؤلف اهمیت خاصی قائواند؛ بهگونهایکاه گااه مساائو
سب شناسی را در تعارض با مقو ت نسخهشناسی میبینند (برای نمونه بنگرید باه :شاایعی
کدکنی ،مقدمه در عطار .)92 :1988 ،بدیهی است که شاناخت ساب یا مؤلاف یاا دورۀ
خاص تا دی میتواند به سنج اعتبار دستنویسهای ی ارر کم کناد؛ باهویاژه اگار
دستنویسهای باقیمانده ،از ی ِ میزان اصالت و درجاۀ اعتباار ،براسااس معیارهاایی کاه
پی تر گاتهایم ،تقریبا ی سان باشند .در این گونه موارد یگانه معیاری که میتواند تاا ادی
راهگشا باشد معیار سبنی است :چه سب فردی و چه سب دوره.
در بررسی دستنویسها ،براساس معیارهای سب شناسانه ،باید به دو ننتاۀ مهام توجاه
کرد :نخست اینکه برای شناخت سب ی مؤلف باید آرار ماورقی از وی در دسات باشاد.
منظور از آرار مورق آراری است که او انتساب آنها به مؤلف قطعای باشاد؛ رانیاا ،خاود آن
آرار از ی ِ نسخهشناسی و تصحیح متن مورق باشند .از باب نموناه ،اگار بخاواهیم ینای از
دستنویسهای آرار نثر ناصرخسرو را براساس موازین سب شناسی بررسی کنایم ،نخسات
باید ویژگیهای سبنی او را از خالد دیگر آرار منثور وی مشخص کنیم .ااد آنکاه عماوم
دستنویسهای آرار منثور ناصرخسرو متأخرند و اعتمادناکردنی .بدیهی است کاه در چناین
شرایطی نمیتوان بااطمینان به سب آرار منثور ناصرخسرو دست یافت و سب شناسی دیگار
آرار منثور وی نیز ممنن است گمراهکننده باشد.
دومین ننتۀ درخور توجه فقدان تحقیقات نظری و دقیق دربارۀ سب فاردی یاا دوره در
وزۀ زبان و ادبیات فارسی است .شناخت ساب دوره معلاود شاناخت ساب مؤلااان آن
دوره است و شناخت سب مؤلاان نیز معلود شناخت کامو و همهجانبۀ سب آرار آناان .در
زبان فارسی اگرچه کوش هایی برای شناخت ویژگیهای سبنی پارهای مؤلاان یاا دورههاا
انجام شده است ،این تالشها ،با وجود مغتنمبودنشان ،هام نااقصاناد و هام در پاارهای از
موارد همراهِ اشتباهات .اگر روزی بتوانیم با تحقیقات روشمند و دقیق به بی از نود درصاد
ویژگیهای سبنی مؤلاان و دورههای گوناگون ادبیات فارسی پی بباریم ،آن روز مایتاوانیم
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ماادعی شااویم کااه سااب شناساای ماایتوانااد یناای از معیارهااای اصاالی ساانج
دستنویسهای ی ارر در زبان فارسی باشد.

اعتبااار

 .3نتیجهگیری
بهطورکلی ،میتوان برای سنج اعتبار دستنویسهای ی ارر به پنج معیار تمسا جسات:
نخست ،معیارهای کتابتی که در آن کاتب دستناویس اهمیات ویاژهای دارد؛ دوم ،معیارهاای
زمانی که در آن براساس تقدم و تأخر کتابت دستنویسها داوری میشاود؛ ساوم ،معیارهاای
تأییدی که در آن بر واشی دستنویسها ،عالیم و نشاانههاا ،یادداشاتهاا ،و غیاره ،تمرکاز
میشود؛ چهارم ،معیارهای تباری که در آن اعتبار دستنویسهاا براسااس نسابناماۀ فرضای
آنها سنجیده میشود؛ و پنجم ،معیارهای سبنی که در آن بار ویژگایهاای سابنی مؤلاف یاا
دورۀ تألیف ارر تأکید میشود.
بهنظر میرسد توجه به هری از این معیارها ،بااوجودآنکاه تاا ادی مایتواناد بارای
مصحح راهگشا باشد ،خالی از نقص نیسات .بناابراین ،بهتارین روش بارای سانج اعتباار
دستنویسها باید روشی باشد مبتنیبر تلایق این معیارها .ازآنجاکاه در تصاحیح هار اراری
کمیت و کیات دستنویسها با ی دیگر متااوت است ،نمیتاوان دساتورالعمو یا ساانی
برای همه صادر کرد .همینقدر میتوان گات که مصحح باید براساس ی یا چناد معیاار از
معیارهای پی گاته به اعتبارسنجی دستنویسها ب ردازد و سرانجام دستنویسهاای خاود
را رتبهبندی کند.
تقدم و تأخر استااده از این روشها نیز با کمیت یا کیایت دستنویسها ارتباط مساتقیم
دارد .برای نمونه ،اگر بای تار دساتناویسهاای یا ارار تااریخ کتابات ،ناام کاتاب یاا
یادداشااتهااای مقابلااه و غیااره نداشااته باشااد ،مصااحح بایااد از معیارهااای تبارشناسااانه و
سب شناسانه بهره ببرد .در این شرای نیز اگر معیارهای سب شناسانه به هار دلیلای کاارایی
چندانی نداشته باشد ،معیارهای مبتنیبر تبارشناسی آخرین راه و مصاحح خواهاد باود .اماا
اگر کمیت و کیایت دستنویسها بهگونۀ دیگری باشد ،استااده از این معیارهاا نیاز از لاونی
دیگر خواهد بود.
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