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رويكرد جديد ميراث مكتوب:
از تصحيح متن تا تحليل متون

مركز پژوهشى ميراث مكتوب در كارنامة خود تحقيق و 
نشر آثار ارزشمندى از متون كهن را دارد؛ متون كهنى كه 
برخى از آنها از مهمترين آثار ايرانى ـ اسالمى در موضوع 
خود به شمار مى آيند. به جرئت مى توان گفت كه ميراث 
مكتوب يگانه مؤسسه اى است كه امروز در ايران به شكل 
تخصصى به تصحيح انتقادى و نشر متون كهن مى پردازد. 
در كنار اين وظيفة اصلى كه ميراث مكتوب براى خود 
در  نيز  ديگرى  تحقيقاتى  طرحهاى  است،  كرده  تعريف 
زمينه هاى  به  آنها  از  برخى  كه  است  مركز  كار  دستور 
پيش از تصحيح متن مربوط مى شوند و برخى ديگر به 
زمينه هاى پس از تصحيح و نشر متن انتقادى متون تعلق 
دارند. انتشار فهرست نسخه هاى خطى از زمرة فعاليتهايى 
از  خطى،  نسخه هاى  توصيف  و  معرفى  با  كه  است 

طرحهاى پيش نياز تصحيح متن به شمار مى آيد. 
از سوى ديگر، انتشار مجموعة «كارنامة دانشوران ايران 
و اسالم» كه تعداد مجلدات آن اينك از 110 جلد گذشته 
و  تصحيح  از  پس  به  كه  است  طرحهايى  زمرة  از  است 
نشر متون كهن مربوط مى شود. اين مجموعه به تلخيص 
و ساده سازى متون كهن (بر پاية چاپ انتقادى آنها) براى 
جوانان و به طور كلى كسانى كه حوصلة و دانش مراجعه 

به اصل متون را ندارند مى پردازد. 

اما مهمترين فعاليت مركز در زمينة تحقيقات پس از 
تصحيح متن، طرحهاى تحقيقاتى متن شناسى است. يكى 
پژوهشى  گروه  مركز،  پژوهشى  چهارگانة  گروههاى  از 
متن شناسى است كه از گروههاى فعال پژوهشى مؤسسه 
به شمار مى آيد. در همين زمينه در نظر دارد مجموعه اى 
در  چنانكه  كند.  منتشر  «متن شناسى»  عنوان  تحت  را 
آغاز منشورات اين سلسله درج شده، «سلسلة انتشارات 
از  گامى  كه  است  پژوهشهايى  مجموعه  متن شناسى 
تصحيح،  نظريه پردازى  به  و  مى نهد  فراتر  متن  تصحيح 
و  بررسى  نقد،  متن،  روش شناسى  و  ساختارشناسى 
از  اثر  نخستين  مى پردازد».  متون  معنايى  و  لفظى  تحليل 
تاريخ،  كهن:  فارسى  قرآن  نام  با  تحقيقات،  سلسله  اين 
تحريرها، تحليل (تأليف سيد محمد عمادى حائرى) در 
خرداد ماه 1387 رونمايى شد و مورد توجه دانشمندان 
بعدى  شماره هاى  گرفت.  قرار  كشور  خارج  و  داخل 
ساختار  عناوين  با  ترتيب  به  نيز  متن شناسى  سلسلة 
معنايى مثنوى معنوى (تأليف سيد سلمان صفوى، ترجمة 
(تأليف  مدرن  متن شناسى  نقد  علوى)،  مهوش السادات 
متن  تا  دستنويس  از  داد)،  سيما  ترجمة  گن،  مك  جرم 
(تأليف جالل خالقى مطلق) و هرمنوتيك صوفى (تأليف 
آنابل كلر، ترجمة جواد قاسمى) در دست انتشارند. طرح 
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پژوهشى مفصلى با عنوان «روش شناسى تحليل متون» نيز 
كه  است  انجام  دست  در  متن شناسى  در گروه پژوهشى 

پس از پايان يافتن در همين سلسله منتشر خواهد شد.
اهل  بر  متن  تحليل  و  متن پژوهى  مباحث  اهميت 
مقدماتى  گام  حقيقت، «تصحيح»  در  نيست.  پوشيده  فن 
به  و  «آناليز»  فرنگيها  قول  (به  «تحليل»  بعدى  گام  براى 
قول عربها «دراسه») است. مباحثى مانند اينكه مؤلف در 
محيطهايى  چه  و  انديشه ها  چه  از  خود  اثر  پديدآوردن 
يك  عقايد  و  آرا  متن  يك  چگونه  است؟  پذيرفته  تأثير 
نويسنده را به نمايش مى گذارد؟ چطور مى توان بر اساس 
متون به تحليل جامعه شناختى و روانشناختى مؤلف و اثر 
او پرداخت؟ چگونه مى توان روش تحليل و نقل تاريخى 
مورخى مانند يعقوبى را از خالل اثر او بازشناخت؟ اثرى 
مانند األغانى ابوالفرج اصفهانى از چه روشى در تأليف و 
ساختار آن پيروى مى كند؟ چه فوايد تاريخى، اجتماعى 
و فرهنگى افزون بر معلومات شعرى، ادبى و هنرى در 
ــ  ولد  بهاء  خاص  آراء  مى بايد  چگونه  دارد.  وجود  آن 
پدر موالنا ــ را به صورت يك نظام انديشگى از كتاب 
معارف او استخراج نمود و تفاوت آنها را با آرا و عقايد 
فرزندش نشان داد؟ حتى از رهگذر شناخت جهان بينى 
اگر  (يا  مطلب  فالن  كه  دريافت  مى توان  انديشمند  يك 

شاعر است، مثل مولوى، فالن غزل) از او نيست.
يك  شناخت  كه  است  ضرورى  نيز  نكته  اين  ذكر 
شخصيت شاخص علمى و ادبى تأثيرگذار، تنها از طريق 
او  كه  اثرى  اولين  بايد  نيست؛  ممكن  او  اثر  دو  يا  يك 
نوشته را متناسب با شرايط سنّى او و شناخت فضاهاى 

فرهنگى و اجتماعيى كه در آن مى زيسته است سنجيد و 
ارزيابى كرد، آثارى كه در ميانسالى و سپس در پايان عمر 

خود نوشته است را هم بايد بررسى كرد.
تحقيقات  مدت  بلند  اهداف  از  يكى  من  نظر  به 
پيرامونى متون، مى تواند انسانشناسى و شخصيت شناسى 
به  باشد.  مباحث  نوع  همين  طريق  از  مشاهير  و  مفاخر 
فرهنگى  محيط  و  او  مردم  او،  جامعة  مى توانيم  آن  تبع 
اجتماعى و سياسى او را بشناسيم. مى توانيم علل اوج و 
حضيض اين جوامع را بررسى كنيم. بنابراين اگر تاكنون 
كوشيده شده تا متن منقَّح و مطابق با متن مؤلف و البته 
با رعايت اصول و قواعد شناخته  شدة تصحيح متون احيا 
گردد، براى اين بوده تا بار ديگر محتواى آن مورد مداقّه 
و دراسة جدى قرار گيرد كه البته در اين صورت تحليل 
محتوايى متن كار يك محقق يا مصحح نيست، زيرا در 
بايد  گاه  مباحث،  تنوع  دليل  به  متن،  محتوايى  تحليل 
چندين متخصص دربارة آن نظر دهند. بدين روى، تحليل 
متن را بايد جزء علوم چند رشته اى به حساب آورد كه به 

صورت گروهى، متخصصان دربارة آن اظهارنظر كنند.
مركز پژوهشى ميراث مكتوب، يكى از اهداف درازمدت 
خود را تحليل متون و مباحث روش شناختى آن قرار داده 
ارزشمند  اما  توانفرسا  فعاليت  دوره  يك  از  پس  است. 
پانزده ساله، در كنار تصحيح انتقادى و نشر متون كهن، اينك 
به تحليل متون نيز رو آورده و از اين پس نيز با جديت آن 
را دنبال خواهد كرد. به يارى خداوند، نشريات گزارش 
ميراث و آينة ميراث نيز از اين پس مطالب بيشترى را به 

مسائل متن شناسى اختصاص خواهند داد.

قابل توجه خوانندگان و عالقه مندان به ميراث مكتوب
مركز پژوهشى ميراث مكتوب تهيه و تدوين كارنامه و يادگارنامة پانزده سال كار و كوشش خود را در 
دست دارد. عالقه مندان مى توانند در فرصت باقيمانده نظرات، پيشنهادها و احيانًا مطالب و مقاالت خود 
را براى درج در اين كارنامه و يادگارنامه بفرستند. اگر چنين تصميمى داريد لطفًا زودتر به روابط عمومى 

اين مركز اطالع دهيد.
روابط عمومى و امور بين الملل

مركز پژوهشى ميراث مكتوب


