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فرزین

حبیبزاده 8

چکیده
احیا و بازیابی متون خطّی و آثار گذشتگان در علوم مختلف اسالمی  ،از مهمترین راههای شناسایی
و شناساندن فرهنگ و تمدّن هر جامعه به شمار میرود .تصحیح و تحقیق این آثار  ،سبب میشود تا
گنجینه ای از علوم ،احیا شده و در دسترس قرار گیرد؛ چهبسا علوم نابی که در این خزائن خطّی
دانش اه و آموزه اهی

موجود باشد .نوشتار پیشِ رو ،تهیّه و تصویب واحد درسی مستقلّ ی با عنوان «تصحیح و تحقیق
نسخههای خطّی و متون کهن» را در رشتۀ علوم قرآن و حدیث و مشابهات آن پیشنهاد میکند.
سرفصلهای این درس نیز با عنایت به مقدّماتی در آموزش قواعد و فنون نسخهشناسی ،شیوههای

قرآن و حدیث

تصحیح ،مقدّمه نویسی ،نقد و ترجمه آثار خطّی  ،به نگارش درآمده است .بهره ا ین درس ،آشنایی با
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سیر ،تطوّر و تاریخ علوم اسالمی و شیوه های تصحیح و تحقیق متون خطّی بوده و نتیجه آن ،کوشش
و اهتمام دانشپژوهان جهت احیا و انتشار شایسته آثار خطّی و متون کهن است .این درس میتواند
فرصتی برای پژوهشهای علمی و نگارش در حوزه های کمترتوجّهشده باشد.

واژگان کلیدی
نسخهپژوهی  ،احیای میراث ،بازسازی کتب ،دستیابی به دانش گذشتگان ،واحدهای درسی ،رشته
علوم قرآن و حدیث

درآمد
باور نسخهپژوهان و فهرستنویسان متون خطّی بر آن است که بسیاری از نسخههای کهن در
کتابخانه های ایران و جهان در معرض خطر و نابودی قرار دارد .ساماندادن و انتشار این آثار نیازمند
نیروی انسانی آموزشدیده است.

 .8کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث  ،دانشگاه ع لّامه طباطبایی)f.habibzadeh@alumni.ut.ac.ir( .
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در میان واحدهای درسی مختلف در رشته علوم قرآن و حدیث و مشابهات آن ،از همان آغاز
شکل گیری ،جای خالی واحد درسی علمی ،تحقیقی و نقدمحوری  1با عنوان «تحقیق و تصحیح
نسخههای خطّی و متون کهن» د ر مقاطع تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) ،احساس
می شد .این کاستی در سال های اخیر که روند پیشرفت مطالعات قرآنی و حدیثی ،سرعت پیدا کرده
و بسیاری از دیدگاه ها نیاز به بازبینی و بازخوانی دارد ،بیشتر نمایان شده است.
شناسایی آثا ر کهن ،تصحیح و تحقیق علمی و عرضه مناسب آن ،ضرورت ی در مسیر بهرهگیری
از تجربه گذشتگان و پویایی دانش است .از این رو ایجاد انگیزه در دانشجویان ،دانشپژوهان و
پژوهشگران ،برای احیای این آثار افزون بر حفظ میراث فرهنگی و رفع غبار مهجوریت از نسخههای
از دیرباز ،کتابها و رساله های متعدّدی در موضوع قرآن و حدیث به نگارش درآمده و در برخی از
آنها ،گزاره هایی نو و یا کمترپرداختهشده ،یافت می شود .این آثار ،امروزه میتواند به تکمیل منابع
رشته های مرتبط با قرآن و حدیث ،یاری رساند.
اگر دانشجویان ،دانشپژوهان و پژوهشگران عرصه قرآن و حدیث ،آموزشهای الزم را در این
زمینه ببینند  ،راه برای ورود آنها به حوزه احیای آثار کهن اسالمی باز می شود .این کار میتو اند افزون
بر تربیت نیرو ،موجب اشتغال بخشی از فارغ التّحصیالن و رونق کتابخانه ها و بازار نشر شود .با
تصویب واحد درسی «تحقیق و تصحیح نسخههای خطّی و متون کهن» و سرفصلهای آن ،راه
برای تصویب پایاننامهها و رسالههایی مرتبط با این موضوع ،باز شده و بخش عظیمی از میراث
فرهنگی اسالمی زنده خواهد شد 3 .همچنین این کار در راستای «منشور توسعه فرهنگ قرآنی» نیز
هست1 .
 .1دکتر زرّین کوب در اهمّیت ذوق نقّادی و قریحه نکته سنجی در تصحیح متون مینویسند « :شرط اوّل برای کسی که به کار نقد
و تصحیح متون می پردا زد  ،آن است که فقط متّکی به قواعد و رمو ز و به اصطالح فقط متّکی به تکنیک نباشد  ،بلکه ذوق و قریحه
نقّادی داشته باشد و ا ز جمیع معلومات و مطالعات تاریخی و ادبی و فلسفی هم که برای فهم و نقد و تصحیح و تنقیح مطالب و
مندرجات متن ال زم است بهقدر کفایت بهره داشته باشد( ».مقاله روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی) به گفته وی در همین
مقاله  ،کسانی که نمیخواهند مسؤولیت عنوان «نقد و تصحیح» را بر عهده بگیرند  ،کاری را که به عنوان نقد و تصحیح انجام
میدهند  ،تحت کلمه محجوب «نشر و اهتمام» می پوشانند( .ص ) 195نجیب مایل هروی نیز در این مورد اظهار داشته که تصحیح
متون  ،بدون دیدگاهها و بصیرت انتقادی به پختگی نمی رسد ؛ چراکه هر قدر منتقد و مصحّح در تصحیح متون  ،احتیاط و دقّت به
کار ببرد  ،امّا اگر ا ز ذوق نقّادی و قریحه نکته سنجی به ک لّی عاری باشد  ،البته با تمام دقّت و احتیاط نمی تواند این کار ر ا چنان که
باید انجام بدهد( .تاریخ نسخه پردا زی و تصحیح انتقادی نسخههای خطّی  ،ص)911
 .3مؤسّسه میراث مکتوب که ادامهدهنده برنامههای بنیاد فرهنگ ایران است  ،حم ایت ا ز فعّالیتهای علمی در حو زه نسخههای
خطّی را در دستور کار قرار داده و توانسته است بسیاری ا ز پایاننامهها و پژوهشهای مرتبط با نسخههای خطّی را به چاپ برساند.
 .1منشور توسعه فرهنگ قرآنی  ،ص.5
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خطّی یا همان دانش گذشتگان ،پایههای تولید دانش را مستحکم کرده و علم روز را گسترش میدهد.

پیشنهاد نگاشته حاضر ،آن است که در برنامه مصوّب رشتههای قرآنی و حدیثی  ،دست کم
چهار واحد به این درس اختصاص یابد؛ دو واحد برای آشنایی با اصول و فنون نسخهپژوهی ،روشهای
تصحیح متون ،مقدّمه نویسی برای متون مصحَّح ،نقد و ترجمه این متون و دو واحد با زمینه کارگاهی
و عملی .این درس ،بدون تمرین و تجربه ،بهره چندانی برای مخاطب ندارد و پیشبینی واحدهای
کارگاهی برای پیاده سازی مباحث نظری از سوی دانشجویان ،دانشپژوهان و پژوهشگران  ،ضروری
است.
این مقاله از چهار بخش تشکیل شده است :پیشینه و اهمّیت تحقیق نسخههای خطّی قرآنی و
حدیثی ،برخی از مشکالت تحقیق متون کهن  ،ضرورت تصویب واحد درسی تحقیق و تصحیح متون
خطّی و سرفصلهای این درس.

الف) پیشینه و اهمّیت تحقیق نسخههای خطّی قرآنی و حدیثی
دانش اه و آموزه اهی

از دیرباز  ،دانشمندان و استادانِ چندی در رشتههای گوناگون مطالعات اسالمی به ویژه حوزه
قرآن و حدیث ،با تخّصص در نسخ خطّی و متون کهن فارسی و عربی به تصحیح و احیای این آثار

قرآن و حدیث

اهتمام ورزیده اند .در دوران کنونی  ،بازیابی و تصحیح متون کهن و نسخههای خطّی  ،مورد توجّه
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بیشتری واقع شده و حتی غربیان نیز با انگیزه های مختلف ،احیا و انتشار این گنجینهها را با اسلوبها
و روش های نوین تصحیح علمی و انتقادی در دستور کار خود قر ار داده اند.
برخی از شاخصترین چهره های تصحیح و تحقیق متون قرآنی و حدیثی در دورۀ معاصر ،مرحوم
علی اکبر غفاری 9 ،استاد میر جالل الدّین محدّث ارموی 2 ،علّامه می رزا ابوالحسن شعرانی و مرحوم
علی نقی فیض االسالم هستند .مثال تصحیح و تحقیق جوامع اربعه حدیثی شیعه توسّط مرحوم
غفاری یکی از بهترین نمونه های تصحیح متون به روش علمی و تحقیقی به شمار میرود1 .
غیر مسلمانان نیز کارهای قابل توجّهی در این عرصه به انجام رسانده اند .به عنوان نمونه ،آرتور
جفری که از شرقشناسان و اسالم شناسان بنام استرالیایی است ،یکی از قدیمیترین کتابهای موجود
در زمینه تاریخ قرآن و وصف مصاحف اوّ لیه ،به نام « المصاحف» عبداهلل بن ابیداود سجستانی

 .9ن .ک :مقاله روش علی اکبر غفاری در تصحیح متون ؛ مقاله روش تح قیق تصحیح و تعلیق استاد غفاری در کتاب من ال یحضره
الفقیه.
 . 2ن .ک :مقاله محدّث ارموی و تصحیح متون ؛ مقاله محدّث ارموی و تصحیح نسخ خطّی.
 .1برای آشنایی بیشتر با نسخه های خطّی حدیثی و شیوه تصحیح  ،تحقیق و احیای آنها و همچنین شناخت انواع نسخهه ای خطّی
در عرصه ح دیث  ،ن .ک :مقاله حدیث شیعه در عرصه نسخه های خطّی و نیز برای مطالعه درباره مقدّمات تصحیح و روش تصحیح
و تحقیق متون حدیثی  ،ضرورت  ،فواید و تاریخچه تصحیح متون  ،ن .ک :مقاله روش شناسی تصحیح و تحقیق متون حدیثی.
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(م382ق) را که در اواخر قرن سوم و اوا یل قرن چهارم به نگارش درآمده ،احیا کرد و به تصحیح و
انتشار آن همّ ت گمارد .مقدّمه تفسیر « المبانی لنظم المعانی» و مقدّمه تفسیر « المحرّر الوجیز» نیز
که مشتمل بر مباحث سودمندی در تاریخ و علوم قرآنی است ،اثر دیگر آ رتور جفری ،با عنوان
«مقدّمتان فی علوم القرآن» تصحیح و منتشر شده است1 .
نسخ خطّی ایرانی  -اسالمی ،میراث علمی و عامل پیوند فرهنگی و اجتماعی است .آگاهی از
محتوای این آثار موجب می شود که ذخایر فکری و معنوی و غنای فرهنگ ملّی و دینی جامعه روشن
شود .نسخههای خطّی ضمن اینکه نمایانندۀ قرن ها پیشینۀ فرهنگی و هنری کشور است ،سرمایه و
پشتوانه فرهنگی و علمی هر ملّت نیز به شمار میرود .این نسخه ها پلی برای ارتباط نسل فعلی با
مطالعات قرآنی و حدیثی را به ارائه دیدگاههای نو وادار سازد .مقایسه متون گذشته با نگاشتههای
امروزین راه را برای گزینش نظر بهتر ،فراهم خواهد کرد.
در برابر ،برخی را گمان آن است که نشر آثار خطّی سودمند نیست؛ چراکه از این نسخهها
چیزی درخور توجّه به دست نمی آ ید .در پاسخ باید گفت که اگر پژوهشگر در مرحله انتخاب نسخه
خطّی  ،دقّت الزم را مبذول دارد و در تصحیح  ،با روش علمی برخورد کند ،چه بسا انتشار این آثار،
ا رزشمندتر از برخی پژوهشها و نگاشتههای تکراری باشد و در حقیقت ،این نسخه ها ،نیاز به بسیاری
از پژوهشهای جدید را برطرف نماید 81 .دکتر سمیعی میگوید:
تصحیح متون ،به خالف آنچه به طنز گفته اند ،نبش قبر نیست ،گنج یابی و
احیای فرهنگ است88 .
همچنین نوشتن مقدّمه ،نقد و تحقیق دربارۀ متن خطّی  ،خود از پژوهشها و مطالعات
گسترده ای است که معموالً مشتمل بر اطّالعات بسیاری درباره ارزش و اعتبار کتاب ،سبک و شیوه،

 .1افزون بر آرتور جفری  ،اسالم پژوهان و محقّقان دیگری نیز در جهان غرب به نسخه شناسی متون کهن قرآنی و حدیثی و تصحیح
تحقیق در حو زه مخطوطات کهن قرآنی اشتغال داشته و دارند .ا ز جملۀ ایشان  ،فرانسوا دِروش  ،پژوهشگر بخش مخطوطات عربی
و مصاحف قرآنی کتابخانه م لّی فرانسه و فهرستنویس نسخههای خطّی قرآنی  ،نویسنده مقالهها و کتابهای فراوان در حو زه
مخطوطات عربی  ،به ویژه نسخههای کهن قرآنی ا ز جمله قرآنهای عصر اموی است.
 .5ن .ک :آشنایی با نسخ خطّی و آثار کمیاب  ،ص 9و 2و.81
 . 81برای توضیح بیشتر درباره اهمّیت و ضرورت تصحیح متون خطّی  ،ن .ک :تاریخ نسخه پردا زی و تصحیح انتقادی نسخهه ای
خطّی  ،ص 315؛ مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی  ،ص 131؛ آشنایی با نسخ خطّی و آثار کمیاب  ،ص 55و 811؛ مقاله
روش تصحیح متون فارسی.
 .88مقاله نکتههایی در باب تصحیح متون.
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گذشته است 5 .تصحیح متون خطّی میتواند باب پژوهش های جدید را گشوده و اندیشمندان حوزه

موضوع ،شرح حال مؤ لّف و زمان تألیف ،رسم الخط ،خصایص لغوی و دستوری ،هدف نویسنده از
نگارش ،منابع وی در تدوین کتاب و بسیاری توضیحات دیگر است81 .
یکی دیگر از پژوهشگران مینویسد:

دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث
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از دیرگاهی دانایان و فرزانگان هر جامعه و تمدّنی به نکته ای پرداخته اند که در
روزگار ما و در زبان ما از آن به نقد و تصحیح متون تعبیر میشود .نکته ای که
نمیتوان بیمددِ آن ،گذشته ،گذشتگان و آرا و عقاید و چونی و چندی ضعف و
قوّتشان و به طور کلّ ی تاریخ و فرهنگ را آن گونه که بوده است ،نه آنسان که
شده است ،بازشناخت83 .
در حقیقت ،متون خطّی دربردارنده اطّ العات ارزشمندی در محتوا ،سبک ،زبان نوشته ،انواع
هنرها و چیزهای دیگری است 81 .محمّد آصف فکرت در مقدّمه کتاب «فهرست نسخ خطّی قرآنهای
مترجَم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی»  ،ارزش های فراوان تاریخی ،هنری و ادبی این
قرآن های مترجم را که تا حدودی برای بررسی همۀ نسخههای خطّی به کار می آید ،در چند ویژگی
خالصه کرده که برخی از مهمترین این ویژگیها عبارت است از « :اَ سناد معتبر و زنده پارسی و
لهجه های مختلف که موضوع کار زبانشناسان است « ، ».نکات مهم و منحصر به فرد رسم الخطّی
مانند پیوسته یا جدانویسی» « ،ترجمه به معنا و تأویل» و «مقایسه برابرهای فارسی کلمات قرآن در
ترجمه مناطق مختلف و امکان بررسی فقه اللّغة آنها»89 .

ب) نگاهی به مشکالت تحقیق متون کهن
تصحیح نسخههای خطّی  ،مشکالت چندی به همراه دارد .یکی از پژوهشگران این مشکالت
را اینگونه دستهبندی کرده است:
صعوبت تصحیح متون و تحقیق دربارۀ آنها  ،نبودن ابزار و اسباب تحقیق ،
بی عالقگی ناشران بزرگ به چاپ و انتشار متون و آثار پیشینیان  ،فقدان آثاری
که اصول نقد و تصحیح متون را آموزش دهد  ،محدودبودن تصحیح به حوزههای
خاص  ،نبودن متو لّ ی خاص برای پرورش مصحِّحان متون خطّی  ،عدم تشویق و
عدم بهره گیری مناسب از منابع تصحیحشده82 .
 .81درباره روش نوشتن مقدّمه مصحّح  ،ن .ک :مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی  ،ص 191؛ راهنمای تصحیح متون ،
ص 29؛ قواعد تحقیق المخطوطات  ،ص 15؛ کارگاه روش تصحیح نسخههای خطّی  ،ص 11؛ مقاله روش تصحیح متون فارسی ؛
مقاله محدّث ارموی و تصحیح متون.
 .83تاریخ نسخه پردا زی و تصحیح انتقادی نسخههای خطّی  ،ص.311
 .81ن .ک :آشنایی با نسخ خطّی و آثار کمیاب  ،ص 858و.851
 .89آشنایی با نسخ خطّی و آثار کمیاب  ،ص.81
 .82آشنایی با نسخ خطّی و آثار کمیاب  ،ص.852
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افزون بر موارد اشارهشده  ،دو مشکل دیگر نیز در کار تصحیح متون وجود دارد؛ یکی
«نسخهخوانی» و دیگری «رسم الخط» 81 .همچنین «تصرّفات کاتبان» و « لغزشهای مستنسخان»
که به دالیلی چون اشتباه چشمی و ذهنی ،تعصّب مذهبی ،شباهت حروف و نقص خط ،تنوّع و تحوّل
زبان ،غرضورزی و دشمنی ،مالحظات سیاسی و  ...روی داده نیز موجب تغییر و دگرگونی بخشی
از این متون شده است« 81 .پارگی نسخه» و «جوهرافشانی» را نیز باید به این فهرست افزود .همه
اینها ،تصحیح و تنقیح نسخه را ضروری

میسازد85 .

 .81ن .ک :مقاله روش تصحیح متون فارسی.
 .81ن .ک :نسخههای خطّی و آثار کمیاب  ،ص.11
 .85ن .ک :روش تحقیق و مأخذشناسی  ،ص.839
 . 11ایرج افشار  ،محقّق و پیشکسوت در عرصه نسخهشناسی و فهرست نسخههای خطّی  ،در یکی ا ز مقالههای خود  ،ضمن بیان
تاریخچه ای کوتاه ا ز تصحیح و نشر متون فارسی  ،به طرح عمده دشواری ها در تصحیح متون (ا ز جمله شیوه رسم خط و امال)
پرداخته است( .ن .ک :مسائل نقل و تصحیح متنهای فارسی و مشکل حفظ اصالت نسخه خطّی) در مورد رسم الخط و امالی
واژگان در نسخه های خطّی و تصحیح آنها  ،ن .ک :راهنمای تصحیح متون  ،ص .13
 . 18مقاله روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی.
 .11مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی  ،ص .133
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پژوهشگرانی که در حوزه تحقیق و تصحیح متون و بازخوانی دستنوشتها و نسخههای خطّی
فعالیت کرده اند ،اه مّیت و دشواری این عرصه را اگر بیش از تألیف و ترجمه ندانند  ،کمتر ن میشمارند11 .
مصحّح و محقّق متن کهن باید منظور مؤ لّف را به خوبی در یابد تا بتواند آن را در قالب توضیحات و
یا شناخت واژه ناخوانای نگاشتهشده در نسخه ،به خواننده انتقال دهد.
هدف و غایت نقد و تصحیح متون ادبی آن است که از روی نسخ خطّی موجود،
نسخه اصلی یا قریب به اصل  ،نسخه یک اثر را احیا و مرتّب و مدوّن کنند و آن
ر ا به صورتی عرضه دارند که خواننده اهل تحقیق  ،بتواند یقین و اطمینان حاصل
کند که اگر اصل یک اثر را در دست ندارد  ،نسخه ای از آن را دارد که به صورت
اصلی و شکلی که مصنّف و مؤ لّ ف اصل نوشته است به نهایت درجه  ،نزدیک
است18 .
یکی از پژوهشگران درباره میزان دشواری تصحیح متون خطّی نوشته:
زحمت تصحیح یک متن خطّی  ،گاهی از دشواری یک تألیف مستقل  ،بیشتر است
و چهمایه خون دل باید خورد و رنج بُ رد تا از میان اختالفات گوناگون نسخههای
خطّی یک کتاب  ،بتوان متنی کامل و منقّ ح و نزدیک به متن اصلی کتاب ارائه
داد .اهمّیت و دشواری تصحیح متون علمی  ،بسی افزونتر است؛ زیرا اصالح و
شرح م سائل کتب علمی بدون اهلیّت و سابقه تحصیلی و احاطه به مقدّمات
علوم ،امکانپذیر نیست11 .

بنابراین تحقیق و تصحیح متون خطّی  ،دشواری هایی دارد که دانش و تجربه میتواند بر بسیاری
از این سختی ها غلبه کند.

ج) نیاز به تصویب واحد درسی تحقیق و تصحیح متون خطّی
بررسی آماری نسخ خطّی در کتابخانه های ایران و کشورهای اسالمی ،عربی و غربی،
نشاندهنده آن است که متون کهن با موضوعات قرآنی و حدیثی از نظر تعداد  ،تقریبًا در رتبۀ نخست
قرار دار د و موضوعاتی از قبیل تفسیر قرآن ،قرائت و تجوید ،علوم قرآن ،زیارات ،حدیث و درایه،
رجال ،اجازات ،بالغت ،لغت ،صرف ،نحو و  ...از جملۀ این نسخه ها به شمار میرود 13 .یکی از
مصحّحان و پیشکسوتان حوزه احیای نسخ خطّی که از انبوه نسخههای خطّی منحصر به فرد در
رابطه با تفسیر قرآن ،سخن گفته  ،اظهار میدارد که اغلب این نسخهها در کتابخانه های خارج از
کشور ،نگهداری میشود ؛ امّا دور از دسترس نیست .اگر پژوهشگر علوم قرآنی و فنون و تمدّن
اسالمی  ،مورد حمایت قرار گیرد  ،میتوان در این حوزه کارهای بزرگی را به انجام رساند11 .
دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث
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احیا و بازیابی نگاشته ها و متون گذشتگان ،اگر بر پایه اصول و موازین نقد و تصحیح متون
صورت نگیرد ،ضمن اینکه نمیتواند اثری را به درستی عرضه نماید ،چهبسا آسیبهای فزونتری
هم داشته باشد .اکنون با صرف نظر از برخی مراکز و اشخاصی که در این زمینه فعّالیت دارند ،یکی
از مهمترین بخشهای جامعه علمی کشور که میتواند در زمینه تحقیق و تتبّع ،احیا و انتشار متون
خطّی قرآنی و حدیثی به مطالعه و تحقیق بپردازد ،دانشگاهها و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی
رشته های علوم اسالمی و االهیات ،بهویژه گرایش علوم قرآن و حدیث هستند .میتوان با آموزش
دانشهای تخصّصی به این دانشجویان و برگزاری کارگاه های عملی نسخهپژوهی  ،توسّط استادان
متخصّص و نسخهپژوه ،جمع گسترده ای از اهالی دانش را وارد این حوزه نموده و کاری بزرگ را
سامان داد.
تهیّه و تصویب واحد درسی «تحقیق و تصحیح نسخ خطّی» ضمن آنکه دانشجویان و
پژوهشگران رشته های مرتبط با علوم قرآن و حدیث را نسبت به منابع نگاشتهشده در طول تاریخ
علوم اسالمی آشنا ساخته و موجب گسترش دامنه مطالعات و منابع این رشتهها میشود ،راه را برای
تحقیق و نشر این نسخه ها باز کرده و گنجینه هایی از متون گران سنگ علوم و معارف اسالمی را که
سال ها از دسترس به دور مانده بود ،احیا مینماید و در قالب پایان نامه و مقاله به دست مخاطب
میرساند.

 . 13برای توضیح بیشتر درباره تعداد نسخ خطّی و آمار موجود ا ز آن در ایران و جهان  ،ن .ک :نسخههای خطّی و آثار کمیاب ،
ص.81
 .11ن .ک :سایت مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی .www.cgie.org.ir ، 59/9/31 ،
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یکی از موادّ مهم در «تدوین و اجرای سیاست های هدایتی و حمایتی جمهوری اسالمی ایران»
که شورای عالی انقالب فرهنگی آن را به تصویب رسانده  « ،احیای میراث مکتوب و توسعه فرهنگ
و تمدّ ن اسالمی و ایرانی» است که از لزوم توجّه به این سنخ از مطالعات علمی حکایت دارد19 .

د) سرفصلهای پیشنهادی درس «تحقیق و تصحیح متون خطّی»
ورود تخصّصی به وادی تصحیح متون خطّی  ،نیازمند مطالعه در علم نسخهشناسی یا
 codicologieو آشنایی با اصول ،ضوابط و روش های تصحیح متون خطّی و مکتوبات کهن است.
کتاب ها و مقاالتی که در زمینه نسخه شناسی و روش تصحیح متون خطّی به نگارش درآمده  ،اغلب
و اسالمی قابل بهرهبرداری است .افزون بر این آثار که جزو منابع این زمینه تحقیقی به شمار میروند،
الزم است اصول و ضوابط تصحیح متون خطّی  ،متناسب با رشته های مختلف علوم انسانی و اسالمی،
تدوین و در قالب منبع همان درس  ،تدریس شود؛ چراکه شیوه کار در هر یک از حوزههای دانش ،
تفاوت هایی با حوزه دیگر دارد .تحقیق یک نسخه خطّی در موضوع قرآن یا حدیث ،با تحقیق نسخه ای
دیگر ،با موضوع نجوم یا ریاضی که دربردارنده اَشکال و جداول است ،تفاوت دارد و تدوین قواعد و
مبانی ویژه هر دانش بر پایه این تفاوتها صورت میگیرد.
در ادامه این بخش ،برخی از مهمترین عناوین و موضوعاتی که مناسب است در سرفصلهای
این درس ،برای رشته های مرتبط با قرآن و حدیث ،گنجانده شود فهرست میشود:
 تاریخ نسخههای خطّی اسالمی-

آشنایی با مصطلحات نسخ خطّی
خطّی 12

-

آشنایی با گونهها و ساختار نسخ

-

شناخت مجموعههای نسخ خطّی در کتابخانه های ایران و جهان

-

شناخت مراجع معتبر در نسخههای خطّی و ویژگیهای آن (فهارس ،کتابشناسیها و
فرهنگها)

-

آشنایی با فهرست نسخههای خطّی مهم خارجی و داخلی و ویژگیهای هر

یک 11

 .19مصوّبه اهداف  ،سیاستها و ضوابط نشر کتاب  ،جلسه  ، 221ص8315 ، 1ش.
 .12برای مطالعه بیشتر در زمینه انواع و ساختار نسخههای خطّی  ،ن .ک :تاریخ نسخه پردا زی و تصحیح انتقادی نسخههای خطّی ،
ص 19و 855؛ کارگاه روش تصحیح نسخههای خطّی  ،ص.81
 .11فهرستنویسی نسخه های خطّی  ،فعّالیتی علمی و سودمند است که می تواند یاریگر پژوهشگران در عرصه تصحیح و تحقیق
نسخ خطّی باشد و نقش مهمّی در انتخاب و تصحیح آثار خطّی دارد .دا نشجویان و محقّقان این رشته  ،ضمن تصحیح و تحقیق
متون کهن  ،می توانند در کار فهرست نویسی نیز وارد شده و با توجّه به اصول و قواعدی منظّم  ،کتابشناسی و نسخهشناسی
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اصول و مبانی کلّی نسخهپژوهی را ارائه کرده و به همین جهت در رشته های مختلف علوم انسانی

-

آشنایی با پایگاههای اطّالعاتی و سایتهای اطّالعرسانی نسخههای خطّی
اسالمی 11

-

مراحل و فرایند تحقیق و تصحیح نسخههای خطّی

-

روشهای تحقیق نسخ خطّی و مزیت ها و اشکاالت هر یک (تصحیح بر مبنای نسخه
اساس ،تصحیح التقاطی ،شیوه بینابین ،تصحیح

قیاسی) 15

-

شناخت عالمت های اختصاری در نسخههای خطّی

-

روش های تشخیص نسخههای اصلی و غیر اصلی

-

آشنایی با شیوه تصحیح متون در میان گذشتگان
بزرگ 3 1

دانش اه و آموزه اهی

-

آشنایی با روش کار مصحّحان

-

آشنایی با شیوه مصحّحان اروپایی و

-

اصول نوشتن مقدّمه برای متون تحقیقشده

-

طریقه و روش نوشتن توضیحات و تعلیقات برای متون خطّی

-

آشنایی با تاریخچه خط و انواع خطوط اسالمی در نگارش نسخ

غربی 3 8

علمی 3 1
خطّی 3 3

قرآن و حدیث
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نسخههای خطّی را محور مطالعات و پژوهشهای خود قرار دهند .برای آشنایی بیشتر با فهرستنویسی و روشهای آن  ،ن .ک:
مقدّمه ای بر اصول و قواعد فهرستنگاری در کتب خطّی ؛ اصول و مبانی نسخه شناسی در کتب خطّی ؛ مقاله روشهای
فهرستنویسی نسخههای خطّی ؛ مقاله فهرستنویسی نسخه های خطّی چیستی و چگونگی ؛ مقاله نسخ خطّی و فهرستنویسی آن
در ایران ؛ مقدّمه فهرستهای مشهور مان ند مقدّمه استادان عبداهلل انوار  ،عبد الحسین حائری  ،ایرج افشار  ،محمّد تقی دانش پژوه ،
احمد حسینی اشکوری  ،احمد منزوی و علی نقی منزوی.
 .11اغلب مصحّحان و محقّقان در مقدّمههایی که بر کتابهای مصحَّح نوشته اند  ،روش خود در تصحیح متن را شرح داده اند.
یادداشت استاد خانلری در ابتدای کتاب های چاپ بنیاد فرهنگ و یادداشت آقای دکتر یارشاطر در آغا ز سلسله متون فارسی بنگاه
ترجمه و نشر کتاب  ،ا ز بهترین نمونه های بیان روش تصحیح متون است( .ن .ک :مقاله روش تصحیح متون فارسی) جویا جهانبخش ،
بیش ا ز هفت مرحله  ،ا ز آغا ز فرآیند تصحیح تا نشر ذکر کرده که سودمند است( .ن .ک :راهنمای تصحیح متون  ،ص)39
 .15برای آشنایی بیشتر با این روشها و تعاریف آنها  ،ن .ک :مقاله تصحیح متون با تأکید بر تصحیح متون فارسی ؛ مقاله روش
تصحیح متون فارسی.
 . 31درباره مصحّحان و محقّقان بزرگ تصحیح متون و روشها و دیدگاههای ایشان  ،ن .ک :تاریخ نسخه پردا زی و تصحیح انتقادی
نسخههای خطّی  ،ص 351؛ کارگاه روش تصحیح نسخههای خطّی  ،ص  93؛ مقاله مسائل نقل و تصحیح متنهای فارسی و مشکل
حفظ اصالت نسخه خطّی.
 . 38درباره سنّت تصحیح متن در غرب و خصوصیات فنّ تصحیح اروپایی و همچنین شیوه تصحیح مرحوم قزوینی  ،ن .ک :مقاله
ع لّامه قزوینی و فنّ تصحیح متن ( ،نویسنده  ،سنّت تصحیح متن در غرب را به سه مرحله تقسیم کرده است :بررسی دستنویسه ا ،
مقایسه نسخهها و اصالح دستنویسها)
 .31ن .ک :تاریخ نسخه پردا زی و تصحیح انتقادی نسخههای خطّی  ،ص 911؛ راهنمای تصحیح متون  ،ص 29؛ مقاله فنّ تصحیح
متون  ،مقاله روش تصحیح متون فارسی.
 . 33شناسایی انواع خطوطی که کاتبان در رو زگاران گذشته جهت کتابت کتب مختلف علمی و ادبی ا ز آن بهره جسته اند  ،ا ز آن
جهت که خواندن و فهم متن را برای مصحّح  ،آسان می سا زد  ،امری ضروری است .برای آشنایی با انواع خطوط و ویژگیهای هر
یک  ،تحوّالت خط در نسخ خطّی و خطهای متداول در نسخهنویسی و کتابت  ،ن .ک :تاریخ نسخه پردا زی و تصحیح انتقادی
نسخههای خطّی  ،ص 121؛ آشنایی با نسخ خطّی و آثار کمیاب  ،ص 91؛ نسخههای خطّی و آثار کمیاب  ،ص.51
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شناخت رسم الخط و کتابت نسخه ها و نحوۀ قرائت صحیح آنها

عناوین یادشده از سرفصلهای دروس مقطع تحصیالت تکمیلی در رشتههای ایرانشناسی،
گرایش اصول نسخهشناسی و مرمّت نسخههای خطّی  ،رشته علم اطّالعات و دانششناسی و رشته
کتابداری گرفته شده و با تغییراتی متناسب با رشته های قرآنی و حدیثی ارائه گشته است.

نتیجه
نسخههای خطّی فراوانی در حوزه های مختلف علوم و معارف اسالمی و مطالعات قرآنی و
حدیثی در کتابخانه های جهان اسالم و غرب وجود دارد .برای دستیابی به دانش موجود در این
میراث غنی است .برای انتشار این آثار ،تحقیق و تصحیح آن ضروری است .کار بر روی متون کهن
نیازمند دانش و تجربه است .تهیّه و تدوین واحد درسی «تحقیق و تصحیح نسخ خطّی و متون کهن
قرآنی و حدیثی» راه را برای تربیت کارشناسان باز میکند .تعامل و همگرایی گروههای مختلف
آموزشی علوم انسانی و اسالمی با استادان نسخهشناسی و تحقیق متون ،میتواند بر غنای این
واحدهای درسی و ارتقای اجرایی آن بیفزاید .د انشجویان و دانش آموختگان مقاطع تحصیالت تکمیلی
رشته های مطالعات دینی و قرآنی ،به شرط آموزش های الزم و کار عملی روشمند ،میتوانند بخش
بزرگی از میراث قرآنی و حدیثی را احیا کنند .کوشش این افراد افزون بر آنکه گنجینه منابع و مآخذ
این رشتۀ دانشگاهی را گسترش میدهد ،فرصتهای جدیدی را برای پژوهش و اشتغال فراهم
میسازد.

کتابنامه
.8
.1
.3
.1
.9
.2
.1

اصول و مبانی نسخهشناسی در کتب خطّی ،حبیب اهلل عظیمی ،تهران ،کتابخانه ملّی ،اوّل،
8315ش.
آشنایی با نسخ خطّی و آثار کمیاب (فارسی و عربی) ،غالمرضا فدایی ،تهران ،سمت ،اوّل،
8312ش.
تاریخ نسخهپردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطّی ،نجیب مایل هروی ،تهران ،کتابخانه
مجلس8315 ،ش.
راهنمای تصحیح متون ،جویا جهانبخش ،تهران ،میراث مکتوب ،سوم8351 ،ش.
روش تحقیق و مأخذشناسی ،احمد رنجبر ،تهران ،اساطیر ،پنجم8311 ،ش.
قواعد تحقیق المخطوطات ،صالح الدی ن المن جّد ،بیروت ،دارالکتب الجدید ،هفتم8511 ،م.
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطّی ،مرتضی چرمگی عمرانی و علی (پدرام) میرزایی ،تهران،
دانشگاه پیام نور ،دوم8315 ،ش.
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ضرورت تصویب درس «تحقیق و تصحیح نسخههای خطّی قرآنی و حدیثی»

نسخهها و شناخت سیر تکامل این علوم و وضعیت آن در دورههای مختلف ،نیاز به احیا و نشر این

.1
.5
.81
.88
.81
.83
.81

دانش اه و آموزه اهی

.89
.82

قرآن و حدیث

.81
.81

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

.85
.11
.18
.11
.13
.11
.19
.12

مأخذشناسی و استفاده از کتابخانه ،پروین انوار (استعالمی) ،تهران ،زوّار ،پنجم8311 ،ش.
مرجعشناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی ،غالمرضا ستوده ،تهران ،سمت ،دوازدهم،
8312ش.
نسخه های خطّی و آثار کمیاب ،حسین مسجدی ،تهران ،دانشگاه پیام نور ،اوّل8351 ،ش.
مقاله تاریخچه ای از تصحیح متن در مغرب زمین و در میان مسلمین ،محمود امیدساالر ،مجل ّه آینه
میراث ،ش  33و ، 31تابستان و پاییز 8319ش.
مقاله تصحیح متون با تأکید بر تصحیح متون فارسی ،محمّد عمادی حائری ،مجلّه گزارش میراث،
ش 19و ، 12مهر و آبان 8311ش.
مقاله روش تصحیح متون فارسی ،تقی بینش ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،
ش 889و ، 882زمستان 8391ش.
مقاله روش تصحیح نسخههای خطّی ،صالح الدّین من جّد ،ترجمه حسین خدیوجم ،مجلّه آینه
میراث ،ش  3و ، 1زمستان 8311ش.
مقاله روش علمی برای تصحیح متون ،مسعود فرزاد ،مجلّه گوهر ،ش ، 11بهمن و اسفند 8393ش.
مقاله روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی ،عبد الحسین زرّین کوب ،مجلّه آینه میراث ،ش،8
تابستان 8311ش.
مقاله روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی ،عبد الحسین زرّین کوب ،مجلّه یغما ،ش ، 2شهریور
 8332و ش ، 1مهر 8332ش.
مقاله سختتر از تألیف (درباره روش های تصحیح متون خطّی) ،جویا جهانبخش ،ضمیمه خردنامه
همشهری ،ش ، 21اردیبهشت 8311ش.
مقاله علّامه قز وینی و فنّ تصحیح متن ،محمود امیدساالر ،مجلّه نامه بهارستان ،ش 88و، 81
8311ش.
مقاله فنّ تصحیح متون ،مصطفی جواد ،ترجمه علی محدّث ،مجلّه آینه میراث ،ش8311 ، 1ش.
مقاله محدّث ارموی و تصحیح متون ،رحمان مشتاق مهر ،مجلّه آینه پژوهش ،ش ، 95زمستان
8311ش.
مقاله مسائل نق ل و تصحیح متنهای فارسی و مشکل حفظ اصالت نسخه خطّی ،ایرج افشار ،مجل ّه
نامه بهارستان ،ش 88و8311 ، 81ش.
مقاله نکته هایی در باب تصحیح متون ،احمد سمیعی ،مجلّۀ نشر دانش ،ش ، 11بهمن و اسفند
8321ش.
جزوه مصوبه اهداف ،سیاستها و ضوابط نشر کتاب ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،تهران ،جلسه
.8315/8/11 ، 221
جزوه منشور توسعه فرهنگ قرآنی ،شواری عالی انقالب فرهنگی ،مصوّب جلسات ، 298 ، 213
 221و.11/1/11 ، 215
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