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 چکیده

های جدیدتر در ایران متداول شده، شاهد تصححیح در یکصد سال گذشته که تصحیح متون با روش

 شناسانه از کارهایبرداری روشپینوعی تقلید و ک ایم. این تصحیحات، عموماًفراوان متون کهن بوده

الدین همایی، مجتبی مینوی و چند تن دیگر الشعرای بهار، جاللبزرگانی مانند محمد قزوینی، ملک

اسح؛  شحده بنحنده شحدهدر آنها به سحاتتار احاهری محتنر عر ه کهستادان بزرگ این فن بوده از ا

و تصححیحات  هایحن فحن کمحک کحرد نیز در همین دوره به توسحعه و رشحد بزرگیهرچند استادان 

تحوجهی بحه های تصحیح متن در ایران معاصحر، بیترین چالش. یکی از مهماندانجام دادهای برجنته

وارد، تصححیح پژوهی اس؛. فقر مبحانی نظحری، در بیشحتر محمبانی نظری دانش تصحیح متن یا متن

اسح؛. بحا نما تنحزل دادههای علمیییآراساده و مکانیکی با صفحه همتون فارسی را در حد یک مقابل

نقد و تصححیح متحون، ایحن نوشحتار بحه سحهم تحود  هسازی نظری در حوزتوجه به  رورت گفتمان

های گوناگون سنتی، محدرن شناسی تصحیح متون در نگاهکوشد تا به بررسی، تبیین و نقد غای؛می

شده فراموش یبه عنوان اصل و پنامدرن بپردازد. همچنین ارتباط میان فهم مخاطب و تصحیح متن

 ؛.اسیح، مورد نقد و بررسی قرار گرفتههای تئوریک تصحدر حوزه
 

 پژوهی، مخاطبمتن ن،وتصحیح مت واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

ویحژه ای و بحهرشحتههحای میانی در حوزهانشی تخصصحامروزه به عنوان د 1نقد و تصحیح متون

سحابقه نینح؛ و نحاگون بشحری بیهای گودر تمحدن« فن»اس؛. این علوم اننانی کارکرد یافته

. (11 -12: الح 1931مجحرد، نحک. ) اس؛می بیش از هزار سال تداوم داشتهکم در تمدن اسالدس؛

پژوهحی مراححت تکحاملی ه، تصححیح متحون و متنامروزه با استفاده از ابزارهای جدید، مانند رایانح

شناسحی ایحن دانحش، روزافزون، پرسحش از غای؛ هکند. با وجود این روند توسعطی می تویش را

راستی مصحححان در جنحتجوی به .آیدپژوهی به شمار میهنوز هم از مباحث مهم نظری در متن

متنحی تحاریخی کحه  هآیا ارائ کنند؟ غای؛ تصحیح متن چین؛ وچینتند و چه متنی را عر ه می

 پذیر اس؛؟های روزگار جان سالم به در برده باشد، در عصر جدید امکاناز دستکاری

سفانه با وجحود أدر مبانی نظری تصحیح متن اس؛. متهای مذکور، نیازمند کاوش پاسخ به پرسش

نات؛ مبحانی شاز های دانشگاهی کشور ما، افزایش میزان توجه به تصحیح عملی متون در محیط

ای کحه امحروزه بحا حجحم گونحهاسح؛  بحهو بحث و فحص در باب آن غفل؛ شده نظری این دانش

 ییم که عنوان تصحیح بر پیشانی آنها تحوردهروهروب انشگاهیهای دها و رسالهنامهوسیعی از پایان

نیاری از آثحار م از اینکه ببرند. بگذری، اما به حیث مبانی نظری از فقر شدید تئوریک رنج میاس؛

های یک اثحر کحه غلطی اس؛ از دستنویس یا دستنویسشده، در واقع رونوینی و تایپ پرتصحیح

 شود.آلود تهیه و سپس عر ه میو شتاب به طور ناشیانه

 ههای فارسی که با هحد  آمحوزش نقحد و تصححیح متحون بحه رشحتشماری از کتابتعداد انگش؛

و کاربردی دارند و چندان به بررسی و نقد مبانی نظری ایحن  نیز رویکردی توصیفی تحریر درآمده

اند. این آثار بیش از آنکه بخواهند به مبانی تصحیح متون بپردازند به تاریخچحه یحا دانش نپرداتته

بدل و غیححره ننححخه هها یححا ارائححهای مربححوط بححه چگححونگی اسححتفاده از دسححتنویسالعمتدسححتور

های انحد. حتحی اگحر آثحار و نوشحتهتصححیح متون ههای عملیحسالهاند  این آثار در واقع رپرداتته

الدین همایی، مجتبحی مینحوی بزرگانی مانند محمد قزوینی، محمدتقی بهار، احمد بهمنیار، جالل

 ات معتنحابهیها صفحر دهیم، شاید نتوانیم در میان آناز این دس؛ را پیش چشم قرا مصححانیو 

توجهی ایحن اسحتادان بحه بیابیم. البته این سخن به معنای بیتصحیح متن  هچرایی و فلنف هدربار

 هحای نظحریحجم پژوهشلکه بدان معنا اس؛ که بمقوالت نظری مربوط به تصحیح متن نین؛، 

 .هاس؛عملی آن حجم تصحیحات نیار کمتر ازتصحیح متن ب تئوریکدر باب مبانی  آنان

                                                           
1 . Textual Criticism  



 121   9318پاییز و زمستان ، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  شناسی نقد و تصحیح متونغایت

 

بایحد بحدان پرداتتحه شحود، چرایحی مبانی نظری تصححیح محتن  هترین پرسشی که در حوزاصلی

 قیمی بحرثیر منحتأتحکه به این پرسش داده تواهحد شحد، هایی تصحیح متن اس؛. پاسخ یا پاسخ

از این رو، در این مقاله تواهیم کوشید تحا  مصحح تواهد داش؛.  ابزار و هاروشانتخاب  چگونگی

های دیحدگاه رسحدنظحر می های گوناگون را در این باب مطرح و نقد و بررسحی کنحیم. بحهدیدگاه

کلحی تقنحیم کحرد:  هتحوان بحه سحه دسحتشناسی نقد و تصحیح متون را میموجود در باب غای؛

پنحامدرن. هحر کحدام  هجدید و دیدگاه تکثرگرایان هگرایاندیدگاه تجربه سنتی، هگرایاندیدگاه کمال

زمحان بحا هم کنحونی،ای بحرای تصححیح متحون دارنحد و در عصحر های ویژهها، روشاز این دیدگاه

. ایحن انحدها، اسحتمرار یافتهیکدیگر، البته با اقبال کمتر یا بیشتر مصححان به برتی از این دیدگاه

 ها را واکاوی کند.ترین تطوط فکری هر یک از این تلقیکوشد مهمنوشته می

  

 سنتی هگرایانتصحیح کمال -2

اس؛. اننحان آرمحانی در ایحن « جامعی؛»ی، بینی در دنیای سنتو جهان هترین آرمان اندیشاصلی

ایرانحی  -رود و بحه تعبیحر فرهنحس اسحالمیدیدگاه، اننانی اس؛ که جامع کماالت به شحمار محی

ایحن انگحاره جو اس؛ و زمانی کحه ابعاد، کمال هشود. اننان کامت در همتطاب می« اننان کامت»

اتحال،،  هرود: در عرصحبه به شحمار محیجانالگویی همه شود، تقریباًتبدیت به الگوی اجتماعی می

د. بحه عبحارت دیگحر، اننحان های دیگری که به ذهن متبادر تواهد شحدانش، نبرد و تمامی عرصه

یافتن بحه او تنهحا شود که دس؛نشیند و چنان فرامادی میها میسطورهتدریج در جایگاه اکامت به

 پذیر تواهد بود.تلفیق واقعی؛ و اسطوره امکان طریقاز 

شوند  مخاطب از محتن انتظحار دارد کحه ای میها نیز آرمانی و اسطورهدر چنین نگرشی، متن

گزینی، بهترین تشبیهات و اسحتعارات ها باشد: بهترین نحو، بهترین واژهبهترین ههمواره دربردارند

ای از مصحححان سحنتی چحه تلقحیبیشتر های دیگری از این دس؛. حال تصور کنید که و بهترین

 رفتند: نخن؛ اینکحه محتنفرض به سراغ متن میبا دو پیش آنان معموالًاند؟ حیح متن داشتهتص

 هردانحهای نابخدسحتکاری از طریحقبحه محرور زمحان  وبوده  از ابتدا عاری از هرگونه نقص یا عیبی

 تواننحدمی کحه انحدچنان متوغحت و کامت مصححاندوم آنکه   اس؛نادانان تحری  و تصحی  شده

منحتحق و  یتمحامبحهنیحز و در ایحن کحار  آرنحدبه صحالح  متن را تویش، هس ذو، و سلیقاسابر

اسح؛ و از همحین رو بایحد بنحیاری از آنحان را ین دیدگاه غالب مصحححان سحنتی بحودهاند. اقمح

 .(88 -11: ال 1931مجرد،  نک. نیز) اصالحگران متن نامید نه مصححان متن
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گونه را داری و بازسححازی وسححواسیح متححون امانحح؛انححد کححه در تصحححالبتححه کنححانی هححم بوده

و درای؛ حدیث سروکار داشحتند،  های مربوط به روای؛با دانش پنندیدند. این گروه که عموماًمی

های کمرنس به حیات علمی تود ادامحه تدریج جایگاه تود را از دس؛ دادند و به صورت جریانبه

وان بحریم، مرادمحان پیحرسحنتی را بحه کحار می هیانگرادادند. هنگامی که ما اصطالح تصحیح کمال

تدریج رشحد کحرد و بحه دالیحت گونحاگون سیاسحی، اجتمحاعی، همان جریان نخنتین اس؛ که به

بحه معنحی - غایح؛ اصحلی تصححیح متحون را اصحالح ،اقتصادی و فرهنگی فراگیر شد. این جریان

 دانن؛.  متن می -ویرایش و نیکو ساتتن

قمری به تصححیح شحاهنامه  127تا  117های منتوفی که در حدود سالبرای نمونه، حمداهلل 

سحهو »های شحاهنامه بحه علح؛ کنحد کحه ننحخهمشغول بود، در گزارش تصحیح تود اشحاره می

شحده و تصححیح وی شحاهنامه « حالشوریده»زیر و زبر و « دس؛ بَدان»و افتادن به « نوینندگان

منتوفی حتحی  .اس؛سترگ افزوده هآن نام« وبویرنس»ی که باید باشد رسانده و بر را به جایگاه

 حش حتمحاًمصححَّ هاس؛ شاهنامگرایانه داشته و کوشیدهاهی کمالبه تعداد ابیات شاهنامه هم نگ

هایی کحه در اتتیحار داشحته تودش دسحتنویس هکه به گفت، درحالیهزار بی؛ داشته باشدشص؛

 (. 1/1: 1911ی، )منتوف اس؛ر از پنجاه هزار بی؛ بودههمگی کمت

در قرن یازدهم دس؛ به تصححیح مثنحوی مولحوی  اس؛ که عبداللطی  عباسی دیگر هنمون

نیکلنحون  هکحه بحه گفتح، چناناسح؛در مثنوی مصحَّح او ابیات الحاقی زیادی راه یافته .زندمی

و  بینح؛ /1 :1919)مولحوی،  بی؛ الحاقی وجود دارد 877فقط در دفتر اول و دوم مثنوی او حدود 

گیرند که چرا ابیات الححاقی اما پاسخ عبداللطی  به کنانی که در همان زمان بر او ایراد می نه(.

حاشا که چنین باشد. این ابیاتی که در حین تکحررر مقابلحه از : »را وارد مثنوی کرده جالب اس؛

ننخ دیگر بر حاشیه نوشته به متن درآورده شد، همه بحه حنحب سالسح؛ و جزالح؛ و ربحط و 

هیچ فردی از افراد اننانی را بعد از مولوی آن حالح؛ »چنان اس؛ که « ناسب لفظی و معنویم

 .ال (17: 1787)مولوی، « و رتب؛ و قدرت نصیب نشده که مثت این تواند گف؛

 های آن بحراز رونق افتاده، اما هنوز برتی از نگرهبه متن، در دوران جدید  گرایانهکمالنگاه 

تر هایی را که کامحتباید ننخه ها آن اس؛ که در تصحیح متونازین نگرهاس؛. یکی جای مانده

 قحدما دارد و از حیحث هگرایانحاین دیدگاه ریشه در سن؛ کمال اس؛ مبنای کار قرار داد.« اتمر»و 

عصحر  که در مثال حمداهلل منحتوفی گذشح؛. کنحانی کحه درتواند درس؛ باشد، چنانعلمی نمی

هایی کحه یعنحی دسحتنویس- ترهای جحامعها یا ننحخهکه دستنویس کید دارندجدید همچنان تأ
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 هباید مبنای تصحیح متون قرار بگیرد، ناتودآگاه بحه بخشحی از ایحن اندیشح -کمی؛ بیشتری دارد

های با وجود آنکه ننخهبرای نمونه، مرحوم استاد مدرس ر وی اند. سنتی دلبنته هگرایانآرمان

 نایی راچاپ سنگی دیوان سح هننخاما در اتتیار داشته،  زنویسنایی غ کهن و اصیلی از دیوان

در  و اسح؛اسحاس کحار تحود قحرار داده -ه سحناییها بحیید ننب؛ آنأاز جه؛ اصال؛ اشعار و ت-

)سحنایی،  اسح؛کردههای کهن استدالل بودن چاپ سنگی از دستنویس« ترجامع» آن بهتوجیه 

 : صد و چهت و سه(.1988
آن را « بایحد»لح  ؤتجوی متنی اس؛ آرمانی  متنی کحه ممتن، در جننگاه سنتی به تصحیح 

ل  اس؛. اگر بخواهیم بحا مبحانی محدرن تصححیح ؤمتن م« در واقع»اشد، نه متنی که تلق کرده ب

« لح ؤمحتن م»ایراد آن، عدم پایبندی به ترین گمان مهممتن، به نقد تصحیح سنتی بپردازیم، بی

داننتند، اما روش کحار آنحان تی تود را مبرا از این ایراد میسن گرایکمال اس؛. اگرچه مصححان

بایحد « لح ؤم»بندی به بیش از پای« متن»؛ که ای جز این نداششان به متن نتیجهو نوع نگرش

 مصحح و عصر وی باشد. بحه همحین دلیحت متحونی کحه مصحححان« هسلیق»و « ذو،»بند به پای

 ز حیث منایت سبکی محت اشکال اس؛.ا د عموماًانهکردسنتی تصحیح  گرایکمال

های یک متن و سنجش اعتبحار ویسسنتی، برای گردآوری دستنگرای کمالاگرچه در نگرش 

گحاه رویکحرد غالحب نبحود و بیشحتر و بلکحه عمحوم شد، امحا ایحن رویکحرد، هیچهایی میها تالشآن

محتن « تتننیکحو سحا»و « اصحالح»مصححان با در اتتیحار داشحتن یحک یحا دو دسحتنویس، بحه 

 هنامیدنحد، نشحانمی« تصححیح»مصححان سنتی، کار تود را بنیاری از پرداتتند. حتی اینکه می

ها، متنحی ناراسح؛ و ای که معتقد اسح؛ دسحتنویسآنان  تلقی هگرایانروشنی اس؛ از تلقی کمال

ها را هحای دسحتنویسها و کژیکنند و این مصححح اسح؛ کحه بایحد ناراسحتینادرس؛ عر ه می

تود بازگرداند. نگرشی نوستالوژیک بحر  هکند، بدین معنی که متن را به دوران اوج اولی« صحیحت»

نامیحد. « گرایی متنیسلفی»توان آن را نوعی اس؛ که میسنتی غلبه داشتهگرای کمالمصححان 

 هانحد و بحعحالی و آرمحانی بودهلی  بنیار متأها در آغاز تکند که متنالقا میاین نگرش به مصحح 

اند  های پیاپی دچار تیرگی و کدورتر تحری  و تصححی  شحدهتدریج در جریان انتقال و استنناخ

کنحد یعنحی بحه همحان تعحالی و « تصحیح»کوشد با دانش و ذو، تود، متن را اکنون مصحح می

 آرمان اولیه بازگرداند.

کحارگیری همشخص نبودن حدود اجتهاد و بحسنتی،  گرایکمال یکی دیگر از ایرادات تصحیح

هحای کحه در روش- شناسحانهذو، و دانش مصحح اس؛. اگر مصحح چندان بحه معیارهحای ننخه
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وقعی ننهد و تنها با یافتن یک یحا چنحد دسحتنویس از  -اس؛شدت مورد توجه قرار گرفتهمدرن به

و  شناسححی، ایححدئولوژی و دیگححر عوامححتگمححان ذو،، زیباییآن بپححردازد، بی« تصحححیح»محتن، بححه 

مصحححان  محومسحفانه عأمت .گنیخته تواهد گذاش؛ثیری لجامأهای بشری بر کار او ترضفپیش

با قحراردادن ما در عصر اتیر  هبرجنتمصححان و از همین روی  اندبرکنار نبوده ایرادسنتی از این 

ها و عحدم حجیح؛ ذو، مصححح فراوان بر دسحتنویس هجمله شنات؛ شمر زبانی، تکیمعیارهایی از

 ثیرات را بکاهند.أکوشیدند تا این ت ،برای دیگران

کوشحید تحا « ذو، شخصی»و جداسازی آن از « شم فقاهتی»محمد قزوینی با تکیه بر مفهوم 

کحس ححق نحدارد کحه سحلیقه و ذو، هحیچ»را در تصحیح متون نشان دهد: « ذو،»عدم حجی؛ 

دیگحران تحمیحت  بحر شخصی تود را برای عموم ناس حَکَم قرار دهد و طرز فهم و اجتهاد تود را

انتقحادی ایحن روش را علمحی  هنوس به طریقأای مردم نادانر غیر نامکس جز پارهو هیچ [...] نماید

شحدت بحا اعمحال مجتبی مینوی بحه (.117-118: ال 1931مجرد،  : که 1912)حافظ،  اس؛اتتیار نکرده

« ون اصحالح کحردنجنح»ذو، در تصحیح متون مخال  بود و کار کنانی مانند ادیب نیشابوری را 

بنده غلطی را که یقین داشحته باشحم گفتحه و »و حتی در جایی نوش؛  (8: 1911)مینوی،  نامیدمی

لح  باشحد تحرجیح ؤهفتاد و یحک دلیحت محرجح بحر قحول م ل  اس؛ بر صحیحی که بهؤم هنوشت

 (.   31 -31: 1987)مینوی،  «دهممی

 

 جدید هگرایانپژوهی تجربهمتن -3

 مربحوط بحه مطالعحات از عمومحاًپژوهحی، دید و حتی پنامدرن تصحیح و متنهای سنتی، جشیوه

های جدیحد تصححیح محتن کحه تحود را گحذاران شحیوهاسح؛. بنیانت گرفتهنشأ« متون مقدس»

آنحان در  اند.داشحته -عهد جدید و قدیم- اند، مطالعات عمیقی در متون مقدسنامیده« پژوهمتن»

هحای سحهوی یحا که در طول زمحان و بحا دتال؛ مقدسی بودندهایی برای پاالیش متون پی شیوه

(. کحارل Sexton, 2006: 54-56) کنندگان این متون پدید آمده بحودعمدی کاتبان و دیگر منتقت

، کوشید تا از طریق و ع قواعحدی ورندآپژوهی جدید به شمار میگذار متنبنیان که او راالتمان 

ها، متنحی های گونحاگون دسحتنویسو از میان  بط های متن مقدس را بننجدتاص، دستنویس

  .(2014Trovato ,1793 :- 1851) (1)نزدیک به متن اصلی را بازسازی کند
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تغییحرات در برتحی از سحاتتارهای التمحانی،  ایجادشاگردان التمان کار وی را ادامه دادند و با 

، محتن 9، بازسازی متن2غلط رایجکاربرد اصطالحاتی مانند  وی را گنترانیدند.« 1پژوهیمتن» هنظری

 پژوهی اسح؛های التمان و شاگردان وی در قلمرو متنمیراث اندیشه 1متنی هنامو ننب 7نخنتینه

ای محتن نخنحتینه -1اند: فحرض اساسحیچند پیش هاین اصطالحات دربردارند. (Maas: 1927 .کن)

مصححح ایحن اسح؛ کحه محتن هحد   -2اسح؛  تدریج دچار تغییر و تحری  شدهوجود داشته که به

هحای روش -9کنحد   -و نحه اصحالح یحا ویحرایش- نخنتینه یا متنی شبیه بحه آن را فقحط بازسحازی

 هثیر ذو، و سحلیقثاب؛ علمی باشحد کحه تحا ححد ممکحن تحأ بازسازی متون باید مبتنی بر معیارهای

 مصحح را بکاهد.  

اسحتفاده  پژوهی توسعه یاف؛.ای متنهتدریج و با پیدایش ابزارهای نوینی مانند رایانه، روشبه

ل  و یافتن انححرا  از معیارهحای متنحی، کحاربرد های دقیق آماری برای شنات؛ سبک مؤاز داده

های چند دستنویس گوناگون یک متن و حتی اسحتفاده از پیوندهای ارتباطی همزمان میان  بط

تطی را باید از تدمات رایانحه  هایتر متون و ننخهافزارهای کمکی برای توانش بهتر و دقیقنرم

 .(Carlson, 2012: 23- 61ک: ن) به دانش تصحیح متن دانن؛

دانحد. در ایحن می بازسازی متنپژوهی را متنتصحیح یا  ، غای؛مدرن همدارانرویکردهای روش

بلکه تالش برای بازیابی و بازسحازی آن اسح؛. محتن  ،نگرش، کار مصحح نه اصالح و ویرایش متن

ل  آن مرتکب اشتباهات گوناگون شده باشحد. کحار آید و چه بنا که مؤس به شمار نمیددیگر مق

هایی را کحه و فقط باید آلودگیل  را اصالح کند بلکه اپژوه این نین؛ که اغالط مؤمصحح یا متن

 ترها متن را زیبحاتر و جحذابهرچند این آلودگی  مرور به متن راه یافته بشناسد و از متن بزدایدبه

هحایی را بیابنحد کحه بتواننحد از کرده باشد. از همین رو، پیروان التمان در پی آن بودنحد تحا روش

  .(Maas: 1927 .کن) ها یا تصحیفات و تغییرات متن را شناسایی کنندطریق آن آلودگی

بحرد، اصحطالحاتی نظیحر ای بهحره میرویکردهای مبتنی بر بازسازی متن، از اصطالحات ویحژه

این اصحطالحات از الگوهحای  ه. مجموع1الگونامه و کهن، متن اصیت یا نخنتینه، ننب1تبارشناسی

 داروینینحتی اسح؛ هشناسحانهای زین؛ثر از اندیشحهأی در علوم طبیعی گرفته شده و متحشناتت
                                                           
1 . Textual Criticism 
2 . common error 
3 . Reconstruction of text 
4 . original text 
5 . stemma 
6 . Genealogy 
7 . Archetype 
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(Gabler, 1993: 902همان .) گونه که در نگاه دارویحن، فراینحد تکامحت موجحودات، آنحان را دچحار

ها، اند با کش  این تححوالت در دسحتنویسپژوهان مدرن نیز کوشیدهکند، متنمیتغییر و تحول 

الگوییر هر متن را بازیحابی و بازسحازی کننحد. ایحن نگحاه نحه تنهحا در های نخنتینه و کهنصورت

اسح؛، شناسحی نیحز نمحود یافتحههای دیگر علحوم اننحانی ازجملحه زباندر شاتهپژوهی بلکه متن

 هگرفح؛ و سحپس همحترک در نظحر میزبانی، یک زبان مش های هر زیرتانوادکه شالیخر برچنان

)روبینحز،  سات؛ که حکم جد مشترک زبحانی را داشح؛ای مربوط میها را به زبان آغازین و یگانهآن

1931 :981.) 

جملحه الدین همحایی و مجتبحی مینحوی ازگ عصر ما نظیر محمد قزوینی، جاللمصححان بزر

پژوهی های ححدیثبحا سحن؛ گرایانحه راتجربه پژوهحیتصححیح و متن هایروش کنانی بودند که

تصححیح متحون . کردنحد از آن اسحتفادهمتحون فارسحی  فرهنس اسالمی تلفیحق و بحرای تصححیح

، الهدایحهمصحباح، جم فی معاییر اشحعار العجحمالمع، تاریخ جهانگشا، دیوان حافظجمله گوناگونی از

گرایانححه و از نخنححتین هححای تجربهگححرفتن از همححین روشحاصححت بهححره ودمنححهکلیلححه و التفهححیم

شناسانه و تحاریخی . البته این استادان، تجربیات زباناس؛های موفق این روش در ایران بودهتجربه

هحای التمحانی، روش و ادبی تحود را نیحز بحه کحار گرفتنحد و بحا تلفیحق ایحن تجربیحات بحا روش

هحای دانش هیان کنانی هم بودند که در ایحن تلفیحق، سحویگرایانه را توسعه دادند. در این متجربه

الشحعرای بهحار کردند که شاید بتوان ملکنبال میهای التمانی دتر از روشادبی و زبانی را پررنس

)قزوینی، بهار، بهمنیحار، همحایی  همه، مصححان بزرگ عصر مار این گروه به شمار آورد. با اینرا د

گرایانحه اند، همواره پیحرو نگحاه تجربهغایتی که برای آن متصور بودهتصحیح و  و مینوی(، در روش

 -119: الح 1931مجحرد،  نحک.) اندهای اندک یا زیاد، بدان گرایش داشحتهاند و با تفاوتالتمانی بوده

291). 
بحه کوشحش  شحاهنامهجدید، تصححیح  هگرایانه در دورهای موفق تصحیح تجربهیکی از نمونه

گرایی التمحانی را دارد و جربحههای تتمحام شاتصحه این تصحیح تقریباً اس؛.مطلق جالل تالقی

ها، بحه ترین دسحتنویساساس کهناس؛ تا براس؛. مصحح کوشیدهبراساس همان نگاه انجام شده

شخصحی  هبپردازد و در این میحان تحا ححد ممکحن از اعمحال ذو، و سحلیق شاهنامهبازسازی متن 

ای از هنامو تنظححیم ننححبشححاهنامه های ی علمححی دسححتنویستبارشناسحح هتححودداری کنححد. ارائحح

تر و بیحان حهای مهجحور و در عحین ححال صححیهای مورد اسحتفاده، توجحه بحه  حبطدستنویس

دقیحق و بحدون  هارائح و های ذوقی شکت گرفتهتصر وتدریج براساس دتتهای رایجی که بهغلط

 (.1937مطلق، تالقی نک.) حیح اس؛ای این تصهترین شاتصهها از مهمبدلاغماض ننخه
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نیح؛ »مفحاهیم  درهای تصحیح مدرن وارد اس؛ ابهحام و ایحراد ترین انتقاداتی که بر روشمهم

« پژوهحان اجتمحاعیمتن»اسح؛. ایحن انتقحادات توسحط « بازسازی متن»و « متن اصلی»، «ل ؤم

پژوهحی مبتنحی بحر ترین رویکردهحای تصححیح و متناصحلی با این حال، همچنحان مطرح گردید.

پحردازیم کحه سحردمداران اصحلی در ادامه به بررسی دیدگاه سوم میگرایانه اس؛. های تجربهروش

 اند.پژوهان اجتماعیآن متن

 
 پسامدرن همتن پژوهی تکثرگرایان -4

« تن پژوهحی اجتمحاعیم»های تود را در باب دیدگاه 1389در سال  1هنگامی که جرروم مک گن

پژوهی محدرن باشحد، برد که نظراتش بتواند رقیبی جدی در برابر متنمطرح کرد، شاید گمان نمی

هحای درتشحانی ماننحد و عملحی و نام نظحری هزیرا متن پژوهی مدرن بحا بحیش از دو قحرن سحابق

های یبرسحید کحه گویحا از آسحچنان کاخ بلنحدی بحه نظحر می 1و باورز 7، گررگ9، ماوس2التمان

نحان بنیحادین و پژوهحی محدرن چگَن و پیروانش بر متنگوناگون گزند نخواهد یاف؛. ایرادات مَک

ناپذیری تحدریج تواننح؛ هیبح؛، قداسح؛ و شکنح؛هایشان آنقدر قدرتمند بود کحه بحهاستدالل

 کم تردیدهای جدی در آن روا دارد.پژوهی مدرن را فرو بشکند یا دس؛های متنتئوری

هایی فحردی یحا پژوهی اجتماعی، آثار ادبی و حتی غیر ادبی، بیش از آنکه فراوردهمتندر نگاه 

شحان بحا مخاطحب و ند. ایحن آثحار تحا هنگحامی کحه تعاملاروانشناسانه باشند، محصوالتی اجتماعی

گذارند. به عبحارت دیگحر، تولیحد و فهحم یحک حیات هنری نمی هتواننده قطعی نشود، پا به عرص

چنحین تعحاملی، آثحار  هگیرد و برای رسیدن به تجربحیک جریان اجتماعی شکت میمتن ادبی، در 

هحای کحوچکی از انجمن های از تشکیالت اجتماعی متناسب، هرچند در حلقحادبی باید در سلنله

 (. 89: 1937)مک گن،  ای تولید شودغیر حرفه

بنحیار فراتحر از تصحور  -گرا در پی آنندکه مصححان تجربه- با پذیرش این مقدمه، نی؛ نهایی

ک اثحر نقحش در تولید ی ل  یا کاتب یا ویراستار یا چاپخانهؤتوان گمان کرد که فقط مس؛ و نمیا

بلکه نهادهای گوناگون اجتمحاعی در تولیحد یحک اثحر   گیردها سرچشمه میدارند و تحریفات از آن

نظحر بگیریحد کحه شحعری را در  ای را درکنند. به عنوان نمونه، شاعر یا نوینندهادبی نقش ایفا می

                                                           
1 . Jerome J.McGann 
2 . Karl Lachmann 
3 . Paul Maas 
4 . W.W.Greg 
5 . Fredson Thayer Bowers 
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ای تاص و با توجه به عالیق و سالیق تود، اطرافیان، نظام سیاسی، نظحام فرهنگحی و غیحره دوره

گفته، شاعر نیز در شعر تود تغییراتحی پدیحد ها بعد و با دگرگونی تمام موارد پیشسراید. سالمی

 ههای اجتماعی تعریح  کننحدنظامآورد که عامت آنها نه کاتبان، بلکه شخص شاعر یا مجموعه می

 شعر وی در باف؛ اجتماعی اس؛. 

، فرهنگی و اجتماعی، به مرور زمان در شحعر تتیشناهای زیباییشاعری به سبب دگرگونی گرا   

اسح؛، زیحرا « لح ؤمتن م»یا « ل ؤنی؛ م»سازد، ناقض یا دگرگون  تود دستکاری و آن را اصالح

رویحیم کحه همگحی در هریر گوناگون از یک شعر یا یک اثحر روبحشده، ما با چندین تحدر مثال یاد

ز در هحر کحدام از ایحن تحریرهحا، و تود شحاعر نیح حیات شاعر یا نویننده مشروع بودهای از دوره

ر کحه بحه عصحر محا دیگح هنمونح اس؛.جتماعی تولید اثر، نقش ایفا کردههای ایکی از حلقه هثابمبه

ا بحا عنحوان اس؛. تطابق تحریر نخنتین اشعار بهار با آنچه بعده الشعرای بهارتر اس؛ ملکنزدیک

هحای گونحاگون دهد که اشعار او به دالیحت مختلح  در دورهاس؛ نشان میدیوان بهار منتشر شده

اس؛. این تغییرات نه به دس؛ محررفانر اشعار بهار، بلکه توسط تحود او و در ستخوش تغییر شدهد

 (.11 -8: 1931بهار،  نک.) اس؛تولید اثر پدید آمدههای اجتماعی تعامت با حلقه

تحرین مشحکالت تصححیح ، یکحی از مهم«ل ؤنی؛ م»ال بردن ؤپژوهی اجتماعی، با زیر سمتن

 دیحوان ححافظ، شاهنامهکند. چگونگی تصحیح متون چند تحریری مانند متون را حت و فصت می

ویحژه کحه تحریرهحای به .اس؛را بودهگه محت بحث مصححان تجربهو مواردی از این دس؛، هموار

رویحیم ههایی روبحگوناگون این آثار در طول زمان با یکدیگر درآمیخته شده و اکنون با دسحتنویس

لح ، امحا ؤقلحم و ذهحن م هاند و زادها مشروعاین تحریر هاس؛. هم« ل ؤمتن م»که ناقض دیدگاه 

هترین راهکحار آن نینح؛ کحه تحریرهحای ها دس؛ یابیم آیا ببتوانیم به تحریرهای گوناگون آن اگر

از این تحریرها در بافح؛ و تحح؛  مختل  این آثار را جداگانه تصحیح و منتشر کنیم؟ زیرا هر یک

 اس؛.لید شدهایط اجتماعی تاصی تورثیر شأت

باوری بحدان  ل  نین؛ زیرا اساساًؤانه به متن، در پی بازسازی متن منگاه اجتماعی و تکثرگرای

ثیرات اجتمحاعی أها و تحریرهای گوناگون یک اثر، تحکوشد تا از طریق انتشار روای؛می ندارد، بلکه

 هباشحد در اندیشح محتن هبر آن متن را بررسی کند. در واقع این نگرش، بیش از آنکه به فکر عر 

کحه پیحروان  هحاییتحرین روشمهمیکی از ثرات اجتماعی متن اس؛. أثیرات و تأشنات؛ تاریخ و ت

زمحان هم هاس؛. متن جامع، یعنحی عر ح« متن جامع»اند، متون برگزیده هه برای عر این دیدگا

تواننحد افزارها محیای مدرن، نرمهای رایانههای مختل  از یک متن. در روشتحریرها و دستنویس
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هر قنم؛ از متن، بتوانحد  انتخابای عر ه کنند که تواننده با گونههای یک متن را بهدستنویس

 تصححیح ،«متن جحامع»ها مشاهده کند. همان قنم؛ را در دیگر تحریرها یا دستنویس تغییرات

های گیریهحای مختلح  محتن بحرای نتیجحهروای؛ هبه معنای مصطلح آن نین؛، بلکه عر  متن

 شناتتی اس؛.اجتماعی و متن

 هونحاس؛. یکحی و شحاید تنهحا نمپژوهی هنوز در ایران شکت نگرفتهسفانه این سنخ از متنأمت

محیالدی در  2771ای اسح؛ کحه در سحال برای یک متن فارسحی، پحروژه« متن جامع»افزاری نرم

طحرح محتن جحامع غزلیحات »شناسی دانشگاه ونیز ایتالیا آغاز گردید. ایحن پحروژه کحه بخش ایران

های گونحاگون غزلیحات سحنایی را در ای، دسحتنویسکوشد با امکانات رایانهنام دارد، می 1«سنایی

هحا، مخاطحب را بحا سحیر تححوالت و میحان آن 2یار مخاطب بگذارد و سحپس بحا ایجحاد پیونحداتت

ثرات أثیر و تحأتحوان رونحد تحنحد. از ایحن رهگحذر میها آشنا کهای متنی این دستنویسدگردینی

 (.1931: و دیگران زانوال نک.) اجتماعی بر متن غزلیات سنایی را تحلیت و بررسی کرد

و گحادامر  های بحاتتینثر از دیدگاهأادبی و فلنفی مت هکم در عرصعی دس؛پژوهی اجتمامتن    

بحاتتین نظحر دارد کحه معتقحد بحه  هتویش از یک سو به منطق مکالمح هاس؛. مک گن در نظری

 نحک.) دانحدچندگونگی آوایی در هنر اس؛ و بررسی متن را بدون تکامت اجتماعی آن نادرس؛ می

، در نگاه مک گَن، فهم به معنی باززینحتن نینح؛ بلکحه وی بحه از سوی دیگر  (37: 1917احمدی، 

( 279: 1981گحادامر، نحک. ) داندپیروی از گادامر، فهم را تفاهم و توافق بر سر مو وع مورد بحث می

 تواند قائت به بازسازی متن باشد.و بدیهی اس؛ که چنین دیدگاهی نمی

تحالی از ایحراد نینح؛. یکحی از  پژوهی اجتماعی بحا وجحود دسحتاوردهای شحگر  تحود،متن

لح  اسح؛. اگرچحه ؤمحتن یحا متحونی نزدیحک بحه محتن م هائترین ایرادهای این روش، عدم ارمهم

لح  در ؤنیح؛ م»توان منکر نکرند، اما نمیرا م« ل ؤنی؛ نهایی م» پردازان این روش، اساساًنظریه

تاصی متولد و شاید چند بحار  بود. به هر روی، متن در زمان و مکان« هنگام نوشتن یا سرودن اثر

تواهد بود که ما به همین متحون  های اجتماعی زمانی درس؛اما تحلیت  دیگر نیز زاده شده باشد

، سحوادیل  دسترسی داشته باشیم نه به متونی که بعدها و توسط دیگران بحه عللحی ماننحد بیؤم

ی اجتمحاعی در طحول تحاریخ اس؛. حتی اگر بپذیریم که نهادهحادقتی و غیره دچار تغییر شدهبی
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هحا تحا بتحوان از آن ینح؛این تغییرات همیشه آگاهانه ناند، باید دانن؛ که دس؛ به تغییر متن زده

 (.181 -189ب: 1931مجرد،  نک.) استخراج نمود« شناسانهمتن»نتایج دقیق 

های سنتی، محدرن و پنحامدرن در مواجهحه بحا محتن، غحایتی را دنبحال رسد روشبه نظر می

هحای سحنتی، بحه تناسحب نگحاه شناسی عصر تود دارد. روشکنند که ارتباط منتقیم با جهانمی

محدرن در پحی  هگرایانحهای تجربهاز متن انتظار دارند کامت و مکمت باشد. روش شان،هگرایانکمال

کید بر بازسازی و بازآوری بحا تکیحه أهای نگاه علمی مدرن، تاز مشخصه بازسازی هنتند زیرا یکی

کنحد کحه کوشحد یحا ادعحا میجو باشحد، میر علم تجربی اس؛. اننان مدرن، بیش از آنکه کمحالب

ه بایحد باشحد. نگحاه پنحامدرنی، کحن که هن؛ بفهمد و بداند، نحه چنحانتواهد هرچیز را چنامی

. در ایحن نگحرش، محتن از کم از منظر پیحروانش، نگحاهی دموکراتیحک و تکثرگرایانحه اسح؛دس؛

شود تا از طریق تعامحت بحا م میآید و در میان افراد مختل  اجتماع تقنییرون میل  بؤاستبداد م

از همین رو نگاه پنامدرن هحیچ دستنوینحی را بحه جحرم دورتحر بحودن از محتن  .ها هوی؛ بیابدآن

های یحک محتن از آن کوشد تا اثبات کند که دسحتنویسکند بلکه میل  سرزنش نمیؤم یاحتمال

 شوند.اند همگی مشروع قلمداد میت اجتماعیحیث که معلول تعامال

 

 فهم مخاطب و تصحیح متن -1

پژوهی و تصحیح محتن نشحان های متنهای سنتی، مدرن و پنامدرن در حوزهبررسی دیدگاه

مخاطحب دارد   این دانش، ارتباط منتقیمی با نحوعهای تئوریک زمینهها و پیشدهد که روشمی

ارغ از فهم و نوع تلقی مصحح از مخاطبان تویش، راه به جحایی زیرا تصحیح و پژوهش در متن، ف

توانحد در کحرد؟ آیحا جحز مخاطحب، کنحی می (2)نخواهد برد. چحرا بایحد متحون کهحن را تصححیح

نگحاهی  شناسی تصحیح متن نقش اصلی را بر دوش بکشحد. نگحاه سحنتی بحه محتن، عمومحاًغای؛

)در متحون  دل محتن، روشحی بحرای عبحادتتواهحد از توان میبدین معنی که متن .عملگرا اس؛

)در متحون فلنحفی و عرفحانی( و بحه طحور کلحی  شناسحی)در متون طبی(، جهان مذهبی(، درمان

توانحد تصحوری زیحد، نمیشناسی سحنتی میزین؛ر اننانی بیابد، از این رو، مصححی که در جهان

باشحد کحه محتن  بحرای محتن داشحته باشحد. مصححح سحنتی، بایحد بحه فکحر آن« تکامت»بهتر از 

فر حی، جنحتجو بحرای کم لذتر مخاطب اس؛. با چنحین پیش، مبنای عمت و دس؛شدهتصحیح

شناسی، ایحدئولوژی و پنحندیدگی که ممکن اس؛ از حیث زیبایی «متن اننانی»نشان دادن یک 
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شحود کحه بحرای « متن کامحت»تواند جایگزین یک برای مخاطبر مصحح سنتی جذاب نباشد نمی

 رسد.به نظر می و تواستنی سنتی، معقول مصحح مخاطبر

مطحرح  -گرفتنحدکه باید مبنای عمحت قحرار می- ویژه در باب کتب مقدسدیگری که به هنکت

اس؛. این نگاه نه تنها در میحان مصحححان سحنتی، بلکحه در بحین « جاودانگی متن»بوده، تئوری 

 هبرجنحت هعنحوان نماینحدکه التمحان بحه اس؛، چنانحان مدرن نیز طرفداران جدی داشتهمصح

در نگحاه  .(Gabler, 1993: 902) اسح؛ 1موهب؛ الهی ،تصحیح مدرن، معتقد بود که کتاب مقدس

بحه شحمار « محتن کامحت»هحای بشحری سنتی، متون مقدس و به تبع آن متحونی کحه در فرهنس

تحی بحه شحمار آینحد. ح« کامحت»یحا « متن مقدس»توانند آیند، باید جاودان باشند وگرنه نمیمی

تحود مبتنحی بحر « محتن ابحدی»مقدس اس؛. تلقی  ثیر مخاطبان بر متونأت هیز زادهمین تصور ن

تحا پحیش از - شناسحی اسح؛ و ایحن تصحور، در دوران سحنتیشناسحی و جهانابدی؛ زبان، زیبایی

اس؛. مخاطبانی که با ایحن تصحور، تصور مطلق بوده -مشروطه در ایرانرننانس در اروپا و پیش از 

را نحاممکن « جحاودانگی محتن»تواننحتند کردنحد، هرگحز نمیجتماعی تود را تجربحه میزین؛ر ا

هحای کامحت بودنحد، متنبشمارند و مصححان نیز به تبع مخاطبان، در جنتجوی فراهم سحاتتن 

 اس؛.چنان که بودهکه باید باشد و نه آنمتن آن چنان

، شحودلح  تلقحی میؤگفتحار مآترین نوشحتار یحا « ازسازیب»که تصحیح متن ، در نگاه مدرن

پژوهان محدرن ثر از فهم مخاطب از جهان اس؛. مصححان و متنأمت باز غای؛ نهایی تصحیح متن

 مصحح آن اسح؛ هشود و وایفدچار آلودگی و تحری  می 2معتقد بودند که متن در فرایند انتقال

را بزدایحد و متنحی شحبیه  های راه یافته به متنهای علمی و تجربی، آلودگیکه با استفاده از روش

فهم مخاطب اس؛ که مصححح را  پژوهی مدرن نیزاولیه بازسازی کند. با این حال، در متن به متن

بخشد. فرض کنید چندین تصححیح از اش مشروعی؛ میتجاربر تصحیحی چگونگی و چینتیدر 

ود باشحد. جحییحد وی موأای بحه تحط یحا تآنکه ننحخهارد، بیدیوان یک شاعر یا نویننده وجود د

توانند تصحیحات گونحاگونی از ایحن های تویش میها و داننتهاساس روشمصححان گوناگون بر

ها به روشی عمت کننحد و بنحا بحه تحرجیح اثر عر ه کنند و حتی هر یک در سنجش اعتبار ننخه

ایحن  هایی را معتبرتر بدانند. در این میان، چه عاملی باعث اقبال یا عدم اقبحال بحهتود دستنویس

 ثر اس؛؟ ؤو سطح مخاطبان برتردر این کار م تر از فهمشود؟ آیا عاملی قویتصحیحات می
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کلیح؛ یحک اثحر یحا شحرایط تحاریخی و  هدربحار کحه عمومحاً اندهمان کنانی« مخاطبان برتر»

 هیحا مصحححانر محورد عالقح های مصحححتوانند گزینشاجتماعی و ادبی آن اطالعاتی دارند و می

اثحر،  افراد به دلیت تنلط ننبی بحر کلیح؛های متنی را رد کنند. این و دیگر گزینش ییدأتود را ت

آیند و اگر بیشتر آنان ننب؛ بحه تصححیحی تحاص، روی گیری دیگران به شمار میمرجع تصمیم

نقحش مصححح  توش نشان دهند، مخاطبان عام نیز بر سخن این افراد ایرادی روا نخواهند داش؛.

ثیرگذار باشد، اما در نهای؛ این مخاطحب اثحر أتواند تحیح یک اثر، اگرچه میها در تصو دستنویس

روزی دیحوانی از تواجحه ححافظ شحیرازی، آن  فر اًکند. اگر گذاری میشاس؛ که تصحیح را ارز

چحاپ کنحد بحاز هحم  1برگردانننخههم به تط تودش پیدا شود و کنی آن ننخه را به صورت 

های آن را ناصححیح و انتناب آن به حافظ تردید روا دارند و  حبط توانند درمی« مخاطبان برتر»

 نادرس؛ بپندارند. 

آنکه چندان به نقش مخاطب در فهم متحون کهحن اشحاره پنامدرن بی هپژوهی تکثرگرایانتنم

دارد. در ایحن نگحرش، محتن از آنر کیحد أمحتن ت هقش اصلی تواننده یا شحنوندکند، ناتواسته بر ن

اقتصادی و سیاسحی در آفحرینش عوامت و شرایط گوناگون فرهنگی، اجتماعی،  بلکه ،ل  نین؛ؤم

ها یحا تحریرهحای لفی اصالح شود و در ویراسح؛ؤس؛. حال اگر متنی چند بار توسط مثر اؤمتن م

دانیم کحه همحه، محیتحون مشحروعی؛ تواهنحد داشح؛. بحا ایحناین م هگوناگون عر ه گردد، هم

ن، به یک اندازه نین؛. در اینجا هم باز مخاطب اسح؛ کحه مشروعی؛ تحریرهای گوناگون یک مت

سازد و دیگر تحریرها ممکحن اسح؛ در گذارد و آن را برجنته میبر یک تحریر تاص انگش؛ می

 بهره گیرند. « مخاطب برتر»هایی دیگر از  اقبال دوره

 

 گیرینتیجه -6

ش در متون کهن به کار گرفتحه ههای گوناگونی که از گذشته تا به امروز برای تصحیح و پژوروش

هحای سحنتی کحه در تمحدن اسحالمی تحا اند: روشبندیکلی قابت تقنحیم هاس؛، در سه دستشده

هحا در تصححیح اس؛. این روشتا پیش از التمان مورد توجه بودهحدود یک قرن اتیر و در اروپا 

ران سحنتی پحا بحه های محدرن کحه پحس از دواس؛. روشگرایی سنتی بودهتابع نوعی کمال متن،

بحر  کههای پنامدرن داند. روشمی« ل ؤبازسازی متن م»هد  تصحیح متن را و  گذاشته هعرص

یک متن نداننحته بلکحه  هشناسی را منحصر به ارائکید دارد ومتنأتکثرگرایی در مشروعی؛ متن ت
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لحوب هحای مختلح  تحاریخی را مطها و تحریرهحای گونحاگون از یحک محتن در دورهویراس؛ هارائ

 شمارد. می

فلنحفی و تحاریخی  هیحک منحئل همثابپژوهی را بهاندیشمندانی که متنبیشتر  رسدبه نظر می

انحد. امحا ل  یا چگونگی انتقال آن جنتجو کردهؤتود متن یا م اند، غای؛ این دانش را درنگرینته

ط منحتقیمی بحا شناسی تصحیح محتن، ارتبحاتوان پی برد که غای؛پژوهی، میبا نگاهی نو به متن

پژوهی و تصحیح متن را بحیش فهم مخاطب عصرر تصحیح دارد. به عبارتی دیگر، غای؛ اصلی متن

کنحد، زیحرا های او تعیحین میاز آنکه متن وچگونگی انتقال آن تعیین کند، نوع مخاطب و توانش

 شود، مخاطبی که ممکن اس؛ یحک نفحر باشحدانجام می« مخاطب»تصحیح بیش از هرچیز برای 

در تصححیح « فهم مخاطحب برتحر»متن. توجه به  ح یا تعداد زیادی از توانشگرانیعنی تودر مصح

 نقش مهمی در اقبال یا عدم اقبال عمومی به یک تصحیح تاص دارد. متون،
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