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اشاره:
اين گفت وگو در يكی از واپسين روزهای زمستان 1390 كه 
در مركز پژوهشـی ميراث مكتوب ميزبان استاد مايل هروی 
بوديم، انجام گرفته اسـت. بانی خيـر و آغازكنندۀ مصاحبه 
همكار محترم، خانم معصومۀ كالنكی بودند، اما با پيوسـتن 
دوسـتان ديگری چون علی صفری آق قلعه و حامد اعتصام، 
مسـير گفت وگو اندكـی تغيير كـرد... حاصل كار بـا اندكی 

پيرايش تقديم می شود.

گويـا حضرت عالـی دربارۀ بايسـته های تصحيح و پژوهش 
ديدگاه متفاوتی داريد. به عقيدۀ شما پيشنهاد موضوع برای 
تصحيح يا طرح برای پژوهش چه فوائد يا مضاّری می تواند 

داشته باشد؟ 
ــمارۀ چهل و پنجم نشريۀ گزارش ميراث  ■ بنده موقعی كه ش
را ديدم به ياد آوردم كه پيش از اين هم در يكی دو مجلۀ ديگر 
در ايران، همين موضوع را مطرح كرده بودند. يعنی طرح هايی 
ــد و می پذيرند و طرحی ندارند،  ــانی كه می خواهن را برای كس
ــورد بنده يادآوری می كنم كه حدوداً  مطرح می كنند. در اين م
ــتان  ــكدۀ ادبيات به ديدن يكی از دوس ــال قبل در دانش 20 س
ــتان  ــان گفتند: امروز عده ای دوس ــه بودم. ايش ــوارم رفت بزرگ
ــا به عنوان  ــان طرح عرضه كنيم ت ــجو می آيند تا برايش دانش
ــانس و دكتری كار كنند. در اين بين دو گونه  ــالۀ فوق ليس رس
ــتۀ نخست كسانی بودند كه خود طرحی از  دانشجو آمدند؛ دس
پيش در ذهن داشتند و دستۀ ديگر صرفًا خواهان طرحی برای 
ــی كه خود طرحی در ذهن  ــش بودند. به ياد دارم آن هاي پژوه

ــخن می گفتند و از طرحشان  ــتند، با اطمينان بيشتری س داش
ــاع می كردند. ولی آنها كه خواهان طرح بودند هر عنوانی را  دف
ــنهاد می كرديم بدون هيچ گونه تأمل می پذيرفتند و  كه ما پيش

آن را برای تثبيت می بردند. 
از اين خاطره كه بگذريم پديده ای هست مبتنی بر اين كه 
چرا ما كار متون و تصحيح متون را آسان گرفته ايم با آن كه در 
ــبت به اين زمينه جدی تر انديشيده می شود و عالئق  ايران نس
ــت كه  ــود دارد. اين به دليل آن اس ــبت به آن وج ــادی نس زي
منظومۀ فرهنگ كامًال خوانده نشده و ما تا منظومۀ فرهنگ را 
نخوانيم هيچ كار جدی دربارۀ تاريخيت آن فرهنگ نمی توانيم 
ــر كاری كه بكنيم بعد از مدتی با پيدايی چند  عرضه كنيم و ه
ــه خواهد شد و بايد تكميل شود  اثر و نكتۀ جديد باز دچار خدش
زيرا آداب ذيل نويسی در بين ما رعايت نمی شود و همواره بايد 

از صفر شروع كنيم تا به انجام برسيم. 
ــت، يعنی بی عالقگی به متون،  يكی از عوامل اين شكس
اين پديده است كه در اين زمينه بسيار كم نظريه عرضه شده. 
نظريۀ تحقيقاتی و علمی را كامًال رها كرده ايم و تصور می كنيم 

در زمينۀ تصحيح متون از گام های ابتدايی غفلت كرده ايم
گفت وگو با استاد نجيب مايل هروی

گفت وگو



111
ـ تير 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة يكم و دوم، فروردين 

ــت بر چند نسخه يا تك نسخه ای كه متن بر  كه كار مبتنی اس
ــپس بر مبنای آن كتابی  ــاس آن حروفچينی می شود و س اس
ــود، ولی وقتی بررسی می كنيم می بينيم بسياری  عرضه می ش
ــی در اختيار داريم گاه  ــه هم اكنون به صورت چاپ از متونی ك
ــه در گونۀ زبان يا آيين نگارش تصرفات ذوقی  به لحاظ اين ك

صورت گرفته حتی با اصل نسخه هم قابل تطبيق نيست.
ــته ايم ميان  ــت كه هرگز نخواس ــت اين پديده آن اس عل
تخصصی، دايرةالمعارفی يا عمومی كار كردن تفكيك كنيم و 
ــم. تخصص در بين ما هنوز حتی به معنای  به آن اهميت دهي
جدی ارائه نشده است كه چه مفهومی دارد و اين كلمه چگونه 
ــر مدار خود می تواند حركت كند. عمومی كار كردن در متون  ب
ــد پاياب حركت می كند  ــت كه مصحح در ح به معنای اين اس
ــد. ما  ــته نمی رس و هرگز به عمق يك زمينۀ فرهنگی در گذش
ُشعب گوناگونی از علوم در طول تاريخ داريم؛ چه آنچه از تاريخ 
ــالم به دوران اسالم ورود كرده و به عنوان مفاهيم  پيش از اس
مطرح شده است و چه آنچه در دوران اسالمی در اين فرهنگ 

خلق، اقتباس، ترجمه و تأليف شده است. 
ــم تخصصی كار  ــته ه ــال اين زمينه ها در گذش به هرح
ــده. امروز ما در اين زمينه در ابتدای مسير تخصص هم  می ش
ــمار. برای اين كه پاره ای  قرار نگرفته ايم، اال افرادی انگشت ش
ــان بر اين بوده است ما صرفًا كتابی عرضه  از مصححان نظرش
كنيم و بعد محققان خود تشخيص می دهند چگونه بايد تحقيق 
ــان در پاياب كار تحقيق  ــد. در نتيجه اين گونه از مصحح كنن
ــه دوباره بايد تصحيح  ــتاده و آثاری را تصحيح كرده اند ك ايس
ــت كه وقتی به صورت تخصصی كار شود  ــود. علت آن اس ش
ــدی برقرار می كند و چون آن موضوع  مصحح با متن پيوند ج
ــخص است روحًا با آن متن پيوند برقرار می كند  در تخصص ش
ــينۀ فكری و آگاهی های تاريخی  و قهراً پيرامون آن يك پيش
دارد و می داند كه چگونه متن در روزگاری پديد آمده و پيش از 
تأليف آن مؤلف چگونه حركت كرده و پس از آن متن را چگونه 
ــه دگرگونی و تصرف هايی در آن صورت  حركت داده و چگون
گرفته است. بنابراين وقتی يك متن و يك موضوع را به عنوان 
ــاب می كنيم تصحيح با متن فرقی نمی كند و با  تخصص انتخ
ــی كار نمی كنيم يك  ــود ولی وقتی تخصص تأليف يكی می ش
متن به عنوان پايۀ يك تأليف، شناخت يك انديشۀ ماندگار در 

ذهنيت فرهنگی ما جای نمی گيرد.

مشكلی كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه دانشجويان 
بايـد از جايی آغاز كنند ولی اغلـب تخصِص الزم را ندارند. 
يكی از مشـكالت دانشـجويان كمبود يا فقدان منابع است 
و دانشـجويی كـه می خواهد وارد موضوع شـود نمی داند از 
كجـا آغـاز كند يعنی نه متخصص داريم و نـه منابع، در اين 

وضعيت دانشجو چه بايد بكند؟
ــوی  ــيار كالنی از س ■ در مورد تصحيح متون غفلت های بس
ــت. اين مراكز تاكنون  ــز آموزش عالی صورت گرفته اس مراك
ــجو را از  ــاور می آمدند كه بايد در واقع يك دانش ــد بر اين ب باي
ــانس تا مقطع دكتری به مرحله ای برسانند كه بتواند  دورۀ ليس
در دورۀ دكتری دقيقًا درک كند و به صورت تخصصی در زمينۀ 
ــِی موضوعِی زمينۀ تخصصش و  ــی و كتاب شناس نسخه شناس
ــم نقد و تصحيح يك متن در حوزۀ  تخصصش، گام بردارد.  ه
ــته در  ــگاه های امروز و گذش بنده می دانم در هيچ يك از دانش
ــده  ــی در اين زمينه گذارده نش ايران به هيچ عنوان واحد درس
ــود. در اين زمينه بنده  كه در واقع در اين زمينه برنامه ريزی ش
ــانس تا مقطع  ــی بايد از مقطع ليس تصور می كنم ده واحد درس
ــه طوری كه در  ــود. ب ــته ش دكتری برای تصحيح متون گذاش
ــجو بايد با مقدمات نوعی از كتاب به نام  ــانس دانش مقطع ليس
ــود و اصطالحات اين زمينه را بياموزد؛  ــنا ش «كتاب خطی» آش
در مقطع فوق ليسانس زمينۀ تخصص خود را بتواند تشخيص 
ــت و  دهد و پيرامون متونی كار كند كه در حوزۀ تخصصش اس
ــرانجام در دورۀ دكتری كار را به سرحدی برساند كه بتواند  س
ــاند.  ــالۀ مورد نظر خود را مطرح كند و به انجام برس عمًال رس
وقتی چنين چيزی همگانی شود و در قلمرو تدريس در آموزش 
ــی مد نظر قرار بگيرد آن موقع می توان پيرامون اين زمينه  عال
به جد انديشيد و دربارۀ آن نظريه هايی ارائه داد تا كارهای جدی 

و تخصصی عرضه شود. 
ــان را در حوزۀ  ــا می خواهيم خودم ــود اگر م تصور می ش
فرهنگ جهانی مطرح كنيم، ناگزيريم ريشه ها و ساقه هايمان 
ــی دريابيم و چون  ــق همين متون تاريخی و فرهنگ را از طري
ــده ما امروز تصور می كنيم كه تصحيح يك متن  اين كارها نش
ــت كهن يا متأخر به  ــی برگرداندن آن از يك صورت كتاب يعن
ــوع امروزی به همراه توضيحاتی كه گاه اين توضيحات  يك ن
ــود. ما هنوز متون نظم  ــی كارها دائمًا تكرار می ش هم در برخ
ــچ عنوان از  ــخه ها به هي ــی نكرده ايم و نس و نثر را نوع شناس
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ــته حتی به  ــيار جدی ای كه در طول تاريخ داش پراكندگی بس
ــت كه عرضه  ــت. اين همه فهرس صورت مكتوب درنيامده اس
ــر می برد. بنده بارها گفته ام كه اين  كرده ايم در پراكندگی به س
تعداد فهرست كه در ايران چاپ شده در هيچ جای جهان چاپ 
ــفانه هنوز كارهای اساسی در اين زمينه آغاز  نشده، ولی متأس

نشده است.
ــكلی كه هم اكنون وجود دارد اين است كه حتی  يك مش
ــۀ تصحيح متون كار  ــور تخصصی در زمين ــزی كه به ط مراك
ــود. يعنی فكر می كنند  می كنند، نمی دانند نتيجۀ كار چه می ش
تصحيح متن وظيفه ای است كه بايد انجام شود و برای همين 
ــی را چاپ می كنند؛ ولی مثًال مرحوم خانلری آن موقع  هر متن
در ذهنش داشت كه فرهنگ تاريخی يا ديدگاه های تاريخی و 
ــی را تدوين كند. مديرانی كه بتوانند چنين  زبانی و جامعه شناس
ــجويان در زمينۀ  ــتند. در حال حاضر دانش كاری كنند كم هس
ــْح هيچ متِن پايه ای ندارند و وقتی می آيند و می خواهند  تصحي
ــتند. مشكلی كه هست اين است  تصحيح كنند چيزی بلد نيس
ــود و در زمينۀ  كه در حقيقت موضوع تصحيح مديريت نمی ش
ــا وجود فقدان  ــال بايد ديد ب ــی كمبود داريم. ح ــون تاريخ مت
ــن زمينه راهكارها برای ايجاد خالقيت در ميان  مديريت در اي

جوانان چيست.
ــت.  ــوزش عالی يك ضرورت صددرصد مورد توجه اس آم
ــح را در دوران  ــی تصحي ــی بايد امروز مراكز عالی آموزش يعن
ــانس از جملۀ واحدهای الزامی در قالب دو واحد درسی به  ليس
ــجو ارائه دهند كه دانشجويی كه در اين كشور می خواهد  دانش
ــی چه نوع كتاب هايی  ــود، بداند كه در قلمرو تاريخ پرورده ش
ــته اند. در چه ُشعبی از  ــته و اين كتاب ها چه كاربردی داش داش
علوم در اين مملكت كار شده و چه تعداد كار جدی و چه تعداد 
ــی در تاريخ اين  ــت و چه علوم ــده اس كار غير جدی عرضه ش

كشور انقطاع پيدا كرده و چرا ما بايد آن را احيا كنيم. 
ــته  اگر می خواهيم در قلمرو جهان جايگاه خودمان را داش
ــت نمی آيد مگر زمانی كه تاريخيت  باشيم، اين جايگاه به دس
ــد  ــن ش ــود و زمانی كه تاريخيت روش ــن ش فرهنگمان روش
ــزی از جمله مركز  ــن كنيم. مراك ــم امروزمان را روش می تواني
پژوهشی ميراث مكتوب در طول اين دو دهه كه گشايش يافته 
ــمگير است، ولی  ــت تعدادی از متون را چاپ كرده كه چش اس
ــيد كه چه بايد كرد تا مركزی معتبر در سطح منطقه  بايد انديش

ــی ميراث مكتوب  ــه وجود بيايد. مثًال مركز پژوهش و جهان ب
ــناد خطی ايرانی-اسالمی می بايد هم متون پيش  در زمينۀ اس
ــالمی را. در  ــر بگيرد و هم متون دوران اس ــالم را در نظ از اس
ــًا پيرامون زمينه های جديد بيرون از متون  اين مركز بايد دقيق
ــود كه آيا در زمينۀ متون يك روش  ــيده و نظريه داده ش انديش
واحد را بايد دنبال كنيم؟ آيا متون را بايد با يك چشم ببينيم و 
ــت؟  از يك روزنه نگاه كنيم؟ آيا همۀ متون، متون همگانی اس
آيا متنی كه در طول تاريخ بر حسب ضرورت يك يا دو نسخه 
از آن برای استفادۀ شخصی فراهم شده و هيچ مانعی هم برای 
ــت، آيا اين متن را می بايد به حيث  ــته اس تكثير آن وجود نداش
ــم و آن گاه برای آن چهارصد صفحه  ــی همگانی تلقی كني متن

توضيحات عرضه كنيم؟
ــر و محدود، مصحح به صورت يك  ــورد متنی مختص گاه در م
ــاه صفحه متن،  ــت و برای پنج ــن همگانی عمل كرده اس مت
ــيصد صفحه توضيح مكرر آورده است و از آن سو می بينيم  س
آن قدر متون همگانی روی زمين مانده كه به مانند ديگر متون 
ــود و دقت نداريم كه يك متن همگانی در  به آنها توجه می ش
ــن غيرهمگانی تفاوت  ــعب علوم و فرهنگ با يك مت همۀ ش
ــت كه تصحيِح هركدام روش های  دارد و اينها دو گونه متن اس

خاص دارد. 
در زمينۀ متون و نسخ خطی ما هنوز از گام های بسيار ابتدايی 
ــز جدی در اين زمينه نداريم و  غفلت كرده ايم. هنوز يك مرك
نداشته ايم. كارهايی كه در اين چند دهه انجام شده ذوقی و بر 
ــاس درک افرادی معدود بوده است. افرادی نيامده اند تا در  اس
اين زمينه به صورت جدی بينديشند و نظريه دهند و نسخ را در 
زمينۀ تاريخی خود بشناسند و بر اساس گونه شناسی متون كار 
ــيم كه بگوييم اين  كنند. در اين صورت هرگز به جايی نمی رس
ــت و «حافظ» اينچنين گفته است؛ اين حديقۀ  ديوان حافظ اس
ــورت نگرفته  ــت و تصرف ديگری در اين متن ص ــنايی اس س
ــه بايد بگوييم «حافظ و حافظ گونه ها گفته اند»؛  است. و هميش
در حالی كه به هيچ روی در اين متون به خاستگاه نرسيده ايم و 
در هيچ يك از متون خاستگاه پاسخ نمی دهد اال مثنوی معنوی

ــل اين كه محدوديت هايی در  ــوان موالنا و آن هم به دلي و دي
قونيه توسط نخستين پيروان جالل الدين مولوی وضع شد كه 
ــبب شد نسخ مثنوی معنوی و ديوان كبير  اين محدوديت ها س

به هيچ روی از سالمت خاستگاهی اش دور نشود.
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در زمينۀ تصحيح ديوان حافظ شـما نظر خاصی داشـته ايد. 
حافـظ يكـی از شـعرايی اسـت كـه تصحيح هـای مكرر و 
متعـددی از ديوانش صورت گرفته اسـت. كاری كه اسـتاد 
نيسـاری كردند بسيار راهگشـا و مفيد بود. اما گويا شما بر 
ايـن عقيده ايد كـه بايد نگاه تاريخی به نسـخ خطی ديوان 
حافظ داشـت. به نظر شـما می توان يك ديوان حافظ ارائه 

داد يا بايد حافظ را در قرون مختلف عرضه كرد؟
ــظ يكی از اين متون  ــوًال متون همگانی، كه ديوان حاف ■ اص
ــانی ها و دگرگونی هايی دارد كه هرچقدر نوسان  ــت، دگرس اس
بيشتری داشته باشد معنايش امتياز آن متن است. يعنی ما نبايد 
ــت، بلكه  تصور كنيم كه دگرگونی های ديوان حافظ ضعف اس

سبب امتياز متن است. 
ــا در اين روزگار داريم،  ــح ديوان حافظ كه م روش تصحي
ــايد چند هزار نسخۀ خطی از آن شناسايی شده  در حالی كه ش
ــارات و عبارات قرون نهم، دهم و پس از  ــد، با توجه به اش باش
ــترين دگرگونی ها  آن دربارۀ حافظ، حكايت از آن دارد كه بيش
ــاعران و عارفان در قرن نهم ايجاد  را در مورد حافظ، ادبيان، ش
ــظ می توانيم قضاوت كنيم در  ــد و هر آنچه دربارۀ حاف كرده ان
ــم قضيه هنوز علمی  ــت. منتها در اين قرن ه ــن قرن اس همي
نشده؛ در يك دهۀ قرن نهم حافظ يك طور مد نظر قرار گرفته 

و در دهۀ ديگر يك طور ديگر. 
ــر دگرگونی پيدا  ــخه ای ديگ ــخه ای به نس ــظ از نس حاف
ــد. وقتی چنين متنی در فرهنگ خود داريم يعنی يكی از  می كن
شاهكارهای مسلم جهان در دست ماست. وقتی چنين شاهكار 
ــق آن متن امكانات  ــم بايد برای تصحيح و تحقي جهانی داري
ــی از حافظ  ــخۀ خط ــی بگذاريم. يعنی چندين هزار نس جهان
ــت - از قرن هشتم تا قرن  داريم كه در كتابخانه ها موجود اس
چهاردهم؛ وليكن تنها كاری كه فعًال انجام گرفته عبارت است 
ــوم دكتر خانلری و حافظ  ــظ عالمه قزوينی، حافظ مرح از حاف
ــه چاپ نقطۀ عطف در تصحيح ديوان  ــايه، و اين س ــتاد س اس
ــت به عالوۀ نسخه ای كه دكتر نيساری عرضه  حافظ بوده اس
ــاری مانند ديگران به سوی التقاط  كرده است. البته دكتر نيس
ــخه هم كه زحمت كشيده اند  روی آورده و در همان پنجاه نس
ــت، ولی نمی توانيم بگوييم يك حافظ قرن نهم  ــمند اس ارزش
ــتگاه شاهنامه اصًال  ــتگاه حافظ و به خاس ديگر داريم. به خاس
ــانه های پيرامون شاهنامه در  ــيده ايم. تمام قصص و افس نرس

مورد هجويه و مديحۀ سلطان محمود غزنوی و ديگر مباحث، 
ــی داريم و  ــناختی كه از تاريخ عصر فردوس به هيچ روی با ش

زمينه ای كه متون عصر غزنوی ارائه می دهد سازگار نيست. 
ما در متون، طبق قواعد پذيرفته شدۀ تصحيح متن بايد به 
آنچه مؤلف پديد آورده است برسيم. در مورد فردی مثل حافظ 
تقريبا همگان در اين موضع متفق القول اند كه خودش اشعارش 
ــی از دگرگونی ها، دگرگونی هايی است  را تغيير می داده و بخش
كه حافظ خود ايجاد كرده است. در مورد متنی مثل حافظ بايد 
ــايه و دكتر شفيعی به عنوان  مخاطب را ديد. برای مثال كار س
ــت. يا مثًال قزوينی در مقدمه  ــتاندارد معرفی شده اس حافظ اس
می گويد كه بايد نسخه بدل ارائه شود و داوری يك فرد مالک 
ــخه بدل ارائه نمی دهد. در كاری مثل  ــد ولی خودش نس نباش
حافظ هركسی كاری انجام دهد به عنوان كار استاندارد پذيرفته 
نمی شود. بايد شاه نسخه ای برای پژوهشگران تهيه كرد. برای 
ــارۀ اين متون در نظر گرفت.  ــن كار بايد دو گونه تحرير درب اي
ــخ باشد كه نمونۀ آن حافظ فريدون ميرزا  يك تحرير جامِع نُس
ــتاندارد پذيرفته شود كه  ــت و يك تحرير هم به عنوان اس اس

چاپ مرحوم قزوينی از اين لحاظ شايسته ترين است.

اما در متونی مانند تحفة العراقين اختالفات نسخه ها، اختالف 
دخالتی نيسـت و حتی بيت هايی كه اضافه شده بسيار اندک 
اسـت. در اين موارد آيا می توان تئوری پردازی كرد يا خير؟ 
در ايـن موضوعات كـه دگرگونی ها زياد اسـت آيا می توان 

استانداردسازی كرد؟
ــچ عنوان از  ــۀ متون همگانی به هي ــا بايد در زمين ــًا. م ■ قطع
ــی گاه بايد بر  ــاب نكنيم. در روش تاريخ ــی اجتن روش تاريخ
ــرد. يعنی در هر  ــال كار ك ــال به پنجاه س روی حافظ پنجاه س
ــخ حافظ تهيه شود و يك دور حافظ را پنجاه سال  پنج دهه نُس
ــان عرضه كنيم. در  ــال برای محققان و متخصص به پنجاه س
ــخه ها هر سی سال به  مورد كارهای تخصصی حافظ، گاه نس
ــت. پس ما بايد نُسخ  ــال دگرگونی جدی پيدا كرده اس سی س
ــه صورت تاريخی  ــه دهه ب ــظ را در هر پنج دهه يا هر س حاف
ــر هم بر نمی آيد و  ــه كنيم. اين كار از يك نف ــی و عرض ارزياب
تصور كسانی كه گمان می كنند به تنهايی می توانند روی متون 
ــت محال. بايد يك گروه آگاه به  همگانی كار كنند تصوری اس
زمينه های عديده و آگاه به شناختگی فرهنگی حافظ و مسائل 
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ــپس دگرگونی هايی كه روی می دهد  ــی اين عصر و س فرهنگ
ــا را مرتبًا هر پنج دهه مد نظر  ــت بگذارند و اين دگرگونی ه وق
ــای روش تاريخی ارائه  ــخه از حافظ بر مبن قرار داده، يك نس
ــود.  ــخه در هفت قرن می ش دهند كه چيزی حدود چهارده نس
ــظ كه در اختيار محققان و  ــخه حاف آن وقت از اين چهارده نس
ــخه ديگر از قرن هشتم  مختصصان قرار می گيرد اگر يك نس
در جهان به دست  آيد، بايد بپذيريم حافظ را از اوايل قرن نهم 
ــود شناخت  ــم می ش از اواخر قرن شش ــيم. حديقه را می شناس
ــاهنامه را از تاريخ نسخۀ  ــناخت. ش ــود ش و پيش از آن نمی ش
فلورانس و شواهدی قبل از آن كه از تاريخ 614 است می شود 
به دست آورد. تاريخ عصر فردوسی از زمينۀ اقتصادی، سياسی 
ــی در كليت شاهنامه و نسخه ای كه  و فرهنگی؛ روحيۀ فردوس
عرضه می كنيم از نيمۀ اول قرن هفتم می شناسيم و به صورت 

عينی و به قطع و يقين جلوتر نمی توانيم برويم. 
ــت. اال اين كه  ــر متون همگانی ما نيز همين طور اس ديگ
ــخه ها دگرگونه است و شروع كار  از قرن نهم به بعد بحث نس
ــمند ميراث مكتوب در اين زمينه بسيار قابل توجه است.  ارزش
ــا 800 بايد مرتبًا چاپ  ــخ خطی مورخ بين 400 ت مجموعۀ نس
ــود. اگر ما نسبت به  ــود تا نظريه عرضه و ارائه ش ــی ش عكس
ــگی و شناخت  ــيم، تاريخ انديش متونمان به نتيجۀ قطعی نرس
ــه ای كه تاريخ  ــيم و جامع ــی خود را نمی توانيم بنويس فرهنگ
ــگی اش را نداند چگونه می تواند به امروز و آينده درست  انديش
ــيار سلب و دشواری است. كما اين كه امروز  فكر كند؟ كار بس
ــی كار جدی نداريم و دربارۀ فرهنگ تاريخی در فرهنگ نويس

ــكيل داد و  ــروع كرده بودند بايد تيمی تش كه دكتر خانلری ش
ــای متونی كه داريم آن فرهنگ  ــر روی آن كار كرد تا بر مبن ب

مرحلۀ نخستش پايان بپذيرد.

يعنـی به عقيدۀ شـما تأليف فرهنگ تاريخـی بايد بر مبنای 
آن فرهنگ باشـد يا دنبالۀ آن؟ يا از آغاز اين فرهنگ تدوين 

شود؟
■ می تواند دنبالۀ آن فرهنگ باشد يا از آغاز انجام شود. از دورۀ 
ــياری از متون  ــده و بس آقای دكتر خانلری وضع متون بهتر ش
در دورۀ آقای دكتر خانلری نبوده است. خيلی از متون جدی تر 
ــت. البته آن طرح چون در گام نخست بوده  امروز در اختيار اس
ــده می توان آن را پخت.  خامی هايی هم دارد ولی چون رها ش

ــيند و الاقل مرحلۀ  ــر آن طرح بنش ــت گروهی بر س الزم اس
ــا يك فرهنگ  ــاند كه م ــت آن فرهنگ را به پايان برس نخس

تاريخی و يك لغت نامۀ تاريخی داشته باشيم. 

بـا انجام كارهای متفاوت ممكن اسـت با پديـده ای به نام 
تصحيح سـازی مواجه شـويم. آيا تصـور نمی كنيد در چنين 
شـرايطی می بايـد فضا را بـرای نقد متون گسـترش داد تا 

كارهای خام جای تصحيح های سنجيده را نگيرد؟
ــه می توانيم از آنها  ــت ك ــادالت زيادی پيش روی ما اس ■ مع
ــی چه در نظم و چه در  ــت كنيم. در مورد تاريخ خط فارس تبعي
ــته  نثر هنوز كاری نكرده ايم تا آيين نگارش دقيق تاريخی داش
ــت بايد كليدها را تهيه كنيم و بعد از اين كه اين  ــيم؛ نخس باش
كليدها تهيه شد، مسئلۀ مهم، پديدۀ نقد متون است. متون اگر 
ــوند طبيعی است كار عدۀ بسياری فرو افتاده می شود و  نقد نش
ــه لحاظ اداری هم بر روی زمينۀ تصحيح متون بعد از ترجمه  ب
ــود. در حالی كه تصحيح متن اگر بقاعده باشد از يك  فكر می  ش
ــت، ولی اگر بی قاعده  ــكل تر اس تأليف يا ترجمه به مراتب مش
ــود راحت ترين كار است و اين قاعده ها و اصول را بايد  عمل ش

عمومًا دنبال كنيم.
ــم. كليدهای  ــن زمينه را ارائه دهي ــد كليدهای اي اول باي
ــپس نقد متون را يك پديدۀ  ــت. س اين زمينه هنوز فراهم نيس
جدی بگيريم. مراكزی كه اختصاصًا در اين زمينه كار می كنند 
ــوند، نقد كنند  ــون را با همان فوريتی كه عرضه می ش بايد مت
ــينی  تا مصححانی كه تصور می كنند تصحيح متن كاری ماش
است و می توان به سرعت و بی وقفه متن چاپ كرد از اشتباه به 
در آيند. مثًال زمانی كه يك متنی از قرن هفتم تصحيح می شود 
ــال روحيه و دركمان را به گذشته حركت دهيم.  بايد هفتصدس
ــوار است. تا حدی به انسان  اين حركت دادن روحيه كاری دش
فشار وارد می كند كه به همۀ جهات انسان را دچار اضطراب ها 
ــای جدی می كند؛ باالخص زمانی كه نتيجۀ كار را  و ناراحتی ه
ــيار بی رويگی كرده و متن را  ــر بس ارائه می دهد و می بيند ناش
ــپرده است.  برای حروفچينی و نمونه خوانی به افراد كاردان نس
ــا تفاوت دارد.  ــاير كتاب ه ــاپ متون با روش چاپ س روش چ
ــرای متون چندين الگوی چاپ داريم و نبايد يك متن را مثل  ب
ــن زمينه بايد عالقه به وجود  ــتان تصور كنيم. در اي كتاب داس
ــتۀ  ــن كه تصور نكنيم در فرهنگمان و در گذش ــر اي آورد. ديگ
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ــای جهان چيز كمتری داريم،  ــن فرهنگ از ديگر فرهنگ ه اي
ــت  ــتر هم داريم. ولی خب طبيعی اس بلكه در زمينه هايی بيش
ــت كه يك مقدار  ــكلی كه داريم چندين قرن اس به علت مش
زمينۀ انديشگی در ما دچار دشواری شده است و متفكرانی كه 
ــد نظريه بدهند و از اين نظريه ها  ــند باي در اين زمينه می انديش
ــانی كه اين زمينه را فرا نگرفته اند  ــيم. كس به نتيجه هايی برس
ــی نمی دانند، از آنها  ــانی كه نسخه شناسی و متن شناس و كس
ــيم كه كار متون را انجام دهند. قوانين  ــته باش نبايد توقع نداش
ــه هرچيزی قواعدی دارد،  ــت. همچنان ك اين زمينه جدی اس
ــی دارد. به هيچ بهانه ای  ــح متن هم قاعده و قانون هاي تصحي
ــم و ناديده  ــده و قانون ها را رعايت نكني ــم اين قاع نمی تواني
ــانی بعد از مدتی كار، طبيعی است اشخاصی او  بگيريم. هر انس
را می شناسند ولی در هر مرحله از شناخت هستيم بايد قواعد و 
قوانين كار را رعايت كنيم. هيچ عذری برای ذوقی كار كردن و 
عدول از قاعده ها پذيرفته نيست. كما اين كه برخی مصححان 
ــن كار را كرده اند. در زمينۀ اين قواعد مرتب بايد كار كرد  ما اي
ــرار داد تا بتوانند  ــخاص كاردان ق ــخه ها را در اختيار اش و نس
ــته كاتبان ما بی دانش  ــی انجام دهند. در گذش كارهای اساس
ــد و به جرأت می توان گفت از برخی از مصححان امروز  نبوده ان
ــياری از كاتبان را در كتب  ــد و نمونه های بس ــوادتر بوده ان باس
رجال می بينيم كه مؤلف، مترجم و مصصح اند و از اينها بهترين 
ــخه ها را به يادگار داريم. و گاه می بينيم فردی كه به قواعد  نس
ــرد و كاتبی را كه  ــيده بر كاتب ايراد می گي ــح متن نرس تصحي
ــی می كند يا كاتب را  ــلط بوده نف به همۀ جهات بر كارش مس
بی سواد می داند و او را نقد می كند. اگر قوانين علمی را رعايت 
می كنيم از قاعدۀ علم پرهيز كردن خود يك گناه عظيم علمی 

است.

منتقد نقش ويژه ای در شناخت متون دارد. موضوع نبود نقد 
از نظام دانشـگاهی ما نشـأت می گيـرد و در نظام آموزش 
عالـی مـا متأسـفانه آن گونه كه شايسـته اسـت به دروس 

مرتبط به نقد علمی پرداخته نمی شود.
■ در گذشته بارها يادآوری كرده ام كسی كه متن را نقد می كند 
كارش خيلی سنگين تر از كار كسی است كه داستان معاصر را 
ــخه ها را ببيند  نقد می كند. به دليل اين كه منتقد متون بايد نس
و تشخيص دهد كه مصحح چقدر با قواعد كار آشنا بوده است. 

ــورت چاپی نقد می كنند و  ــش می آيد يك متن را از ص گاه پي
مرتكب اشتباهاتی می شوند كه اين اشتباهات نبايد در فرهنگ 

صورت بگيرد. 
ــتان بزرگوار  ــتم نقدی بر متن يكی از دوس بنده می خواس
ــت ماه متن چاپی را با عكس نُسخی كه ايشان  ــم؛ هش بنويس
ــتفاده كرده بودند سنجيدم تا به نتيجه رسيدم كه چقدر اين  اس
كار با اصول علمی نزديك است و تا چه اندازه دور است. علتش 
اين است كه وقتی به تهران آمدم قصد داشتم كتابی در زمينۀ 
روش تصحيح متون همگانی بنويسم و به داليلی ميسر نشده 
ــتم زيرا پشتوانه هايی می خواهد كه  و ناگزير آن را معطل گذاش
ــتيبانی كند تا  ــت و ناچار يك مركز بايد پش در امكان من نيس

صورت مكتوب بگيرد. 
ــود و اگر كارها را بر مبنای  ــخه ها بايد گونه شناسی ش نس
ــخه از ديوان حافظ ــد می توانيم نس ــی انجام ندهيم تا اب علم

ح دكتر خالقی مطلق كه كار  ــاهنامۀ مصحَّ ــازيم. مثًال از ش بس
ــمندی انجام داده اند می توان بر مبنای التقاط صد نسخۀ  ارزش
ديگر از آن درآورد. ما وقتی به صورت علمی كار كنيم تا حدی 
كه مقدور است به خاستگاه و تاريخيت متون می رسيم و اين كه 
ــانی هايی  ــك متن در طول تاريخ با چه دگرگونی ها و دگرس ي
ــانيم يا  ــتگاهش برس ــت تا آن متن را به خاس حركت كرده اس
ــياری از شاهكارهای فرهنگی مان به  الاقل نزديك كنيم. بس
ــه قرن يا گاه يك قرن از  ــيده و دو قرن، س ــتگاهش نرس خاس
ــت اين متون كار كنيم  ــتگاه فاصله دارد و بايد در تاريخي خاس

كه شايد نسخه هايی به دست آيد تا ما را به خاستگاه برساند.

ديدگاه شما در مورد اصول و اولويت چاپ عكسی چيست؟ 
ــی  ــخه برگردان يا چاپ عكس ■ در زمينۀ فعاليت در حوزۀ نس
هيچ شكی نبايد كرد. نسخ مورخ ما از قرن چهارم تا اواخر قرن 
ــه علت اين كه مبنای  ــی كنيم ب پنجم را بايد حتمًا چاپ عكس
ــخ خطی هستند و اين نسخه ها ما را راه می برند  شناختگی نس
به زمينه هايی كه نقطۀ عطف است. برای مثال همۀ نُسخ «َربع 
ــی شود چون ربع رشيدی  ــيدی» كه داريم بايد چاپ عكس رش
ــون در فرهنگ ما نقطۀ عطف  ــخه پردازی و تصحيح مت در نس
است و بايد آن را جدی بگيريم و به آن توجه كنيم و برای يك 
چاپ جامع التواريخ نسخ كاخ گلستان، نسخ ملی پاريس و چاپ 

عكسی آثار الباقيه يك ضرورت قطعی است.
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 نظـر شـما در باب آثار مستشـرقين چيسـت؟ بـه هر حال 
بسـياری از متـون مهم مـا را غربی ها چـاپ كرده اند. بهتر 
نيسـت به جـای تصحيح مجـدد همان چاپ هـا را تنقيح يا 

به روز كنيم؟
كارهای مستشرقين فرق می كند؛ مثال مرحوم استاد نيكلسون 
ــهولت كار موالنا به جهت  ــد پيرامون مثنوی كار كرد و س به ج
ــده و اگر رعايت  ــد در قونيه رعايت ش ــت كه آن قواع اين اس
نمی شد همان مشكلی كه در باب حافظ داريم در مورد مولوی 
ــظ و نه در مثنوی،  ــتيم. ما امروز نه در ديوان حاف ــم می داش ه
ــم اال اين كه بايد يك مقدار  ــكلی برای تصحيح نداري هيچ مش
ــتگاهی،  ــا را با رويه انجام دهيم. عالوه بر كارهای خاس كاره
ــد كارهای تاريخی اين دو زمينه را انجام دهيم. يعنی ما  می باي
ــرقی» مثنوی نياز داريم. برای اين كه تحقيقاتی  ــخ مش به «نس
كه از ايران تا به شبه قاره در باب مثنوی معنوی صورت گرفته 
ــت اصطالحاتی از ابن عربی وارد تفكر موالنا كرده اند. اين  اس
آميختگی سبب شده هزار و اندی بيت وارد نسخ شرقی مثنوی
ــروح معاصر بنده ديده ام اصطالحاتی از  ــين ش ــود و تا واپس ش
ــه كار می برند كه مطلقًا مولوی به اين اصطالحات  ابن عربی ب

هيچ شناختی و عالقه ای نداشته است. 
ــرقان، طبيعی است كه به روانی، آسانی و  برخی از مستش
ــان در واقع می لغزد  دقت برخی ديگر كار نكرده اند و كارهايش
ــيوۀ تصحيح متون مقدس  و برخی كار تصحيح را بر مبنای ش
ــرقی يا  ــی تصحيح متن با زمينۀ ش ــد. آن زمينۀ غرب گرفته ان
ــد برای اين كه  ــۀ متون ايرانی نمی تواند قابل تطبيق باش زمين
ــر فرهنگی، الگوی كارها به متون مقدس همان فرهنگ  در ه
ــد در تاريخ علم حديث، در تاريخ  ــردد. مالحظه می كني برمی گ
علم لغت و علم تفسير در ميان ايرانيان روش های بسيار جدی 
ــاری در  ــته و اين روش به صورت اش تصحيح متن وجود داش
ــی را تورق می كردم  ــده در همين اواخر كتاب ــت. بن متون هس
ــنا شدم كه صفوی يادآوری  ــخصی به نام ابن خروف آش و با ش
ــه بار حرف  ــد او باالی هر كلمه كه تصحيح می كرد س می كن
«ص» می گذاشته است؛ يعنی اين قدر وسواس داشته. در همۀ 
ــخه ها. يك مكتب نسخه نويسی از مراغه به وجود آمد  ابعاد نس
و به بغداد رفت و در بغداد اين نسخه ها را عمومًا مشكول كتابت 
ــروز می گوييم اصًال لزومی  ــد. يعنی جاهايی كه ما ام می كردن
ندارد برخی نسخ بغداد مثل تاريخ گزيده يا تفسير سورآبانی كه 

امروز به نام سورآبادی شناخته می شود. بسياری از زمينه ها آدم 
را متعجب می كند. من تصور می كردم كه برای غير فارسی زبان 
ــده از بهر  ــاره ش ــده اما در همين ابن خروف ديدم اش كتابت ش
ــخ را تمام مشكول می كردند اعم از  احتياط كه كاتبان بغداد نس
فارسی و عربی. اين پديده هايی در بين قدما است كه خاستگاه 

اين فكر مراغه بوده.
ــان  ــری مراكز از جمله مراغه نسخه هايش بنابراين يك س
ــت و از ميان نسخ مراغه هم بايد نسخه های َربع  قابل توجه اس
ــود. مراغه از خواجه نصير  ــيدی به صورت عكسی چاپ  ش رش

محل تقليد رشيدالدين مراغه است.

در مـورد معرفی نسـخه های بايسـتۀ تصحيح و گذاشـتن 
صـورت ديجيتالی نسـخه های خطـی بـر روی پايگاه های 
اينترنتـی چه می انديشـيد؟ در گذشـته برخی از مسـئوالن 
كتابخانه هـا در دادن نسـخه امسـاک می كردنـد امـا اگـر 
مقدمات كار به شـيوه ای اصولی فراهم آمده باشـد چه باک 

كه هركسی مجال ورود به ميدان را بيابد؟ 
■ اگر ما كوشش كنيم كه تصحيح متون را به صورت تخصصی 
حركت دهيم، بسيار سودمند خواهد بود. در اين صورت طرح ها 
را نبايد برای ديگران پيشنهاد كنيم، بلكه بگذاريم آگاهان خود 
ــنهاد دهند و كار كنند و ما امكانات را برای آنها  در اين راه پيش
ــنهاد دهيم، اگر افراد  ــم بياوريم. اين كه ما طرحی را پيش فراه
آگاهی نداشته باشند، كار درخوری ارائه نمی دهند و بهترين راه 
اين است كه كار را تخصصی حركت دهيم. در آثار مصححانی 
ــان داده  ــه به صورت عمومی و در حد پاياب كار كرده اند نش ك
ــود، بلكه مصححان  ــد كه كتاب های اينها مؤثر واقع نمی ش ش
ــعب علوم و قرون  ــد تربيت كرد كه در زمينۀ ُش ــده ای باي عدي
ــند و تخصصی كار كنند؛ برای اين كه شخص يك  مسلط باش
ــی كار می كند، در اين راه تخصص  دهه پيرامون متون تاريخ
ــود. تربيت مصححان  پيدا می كند تا صاحب رأی و نظر می ش
ــت. در دوران معاصر ما با مصصحان  عمومی نتيجه بخش نيس
ــتيم و ديده ايم كه متونی كه عرضه كرده اند  عمومی آشنا هس
ــت. بايد سعی در تربيت مصححان متخصص  درخور نبوده اس
ــان با متن نوعی ارتباط روحی و با شناختگی  كرد كه ارتباطش
ــود بيايد، فرد در آن  ــد. وقتی چنين ارتباطی به وج عميق باش
رشته نسخه شناس، متن شناس و صاحب نظر خواهد بود. حتی 
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ــد مانند كتاب های  ــيد. متون را نباي ــاپ متون بايد انديش در چ
ساده چاپ كرد مادام كه در اين زمينه ها رعايت كنيم و اهتمام 
ــل بعد كارهای  ــل بعد مفيد خواهد بود و نس ــم برای نس بورزي
ارزشمندی ارائه می دهد. ولی گاه می بينيم مصحح عمومی نيم 
ــام داده ولی از پس يك تصحيح عميق  ــرن كار تصحيح انج ق
ــكلی كه مركزی مانند ميراث مكتوب دارد  برنيامده است. مش

اين است كه بايد كارها اولويت دار انجام شود. 

نيت مركز هم همين است. هدف شناسايی متون مهم است. 
با اين حال آيا همچنان معايب عرضۀ طرح های پژوهشی را 
بيش از محاسن آن می دانيد و معتقديد نسخه های شايسته 

را می بايد به افراد شايسته سپرد؟
■ مركز پژوهشی ميراث مكتوب بايد دوره های آموزشی جدی 
ــد راه حل پيدا كرد.  ــد و در اين زمينه باي ــذارد و ديپلم بده بگ
ــوار داشته باشد و باالی  ــی در زمينه های دش دوره های آموزش
ــر دوره ده  ــا را آموزش دهد و در ه ــرد و آنه ــانس را بپذي ليس
واحد آموزش داده شود. به موازات كارهايی كه دارند كليدهای 
تحقيقاتی را هم بايد انجام داد. يعنی بايد چندين كار به صورت 
كليدی داشته باشيم و اين كليدها در اختيار كسانی كه آموزش 
می بينند گذاشته شود و آنها، اينها را بياموزند و بتوانند متون را 
ــت. چون دانشگاه در اختيار  تصحيح كنند. آن هم راه حلی اس
ــت، اين مركز می تواند با  ــی ميراث مكتوب نيس مركز پژوهش

كمك و هماهنگی وزارت ارشاد در اين رشته ديپلم بدهد.

رشـتۀ نسخه شناسـی و تصحيح متن را كه اخيراً راه اندازی 
شـده تا چه حد جوابگو می بينيد و تا چه تا اندازه مشـكالت 

اين عرصه را برطرف كرده است؟
ــح متن به حيث يك  ــتۀ مجّزا لزومی ندارد! تصحي ■ يك رش
ــت، بلكه به عنوان يك زمينۀ تحقيقاتی  ــته قابل طرح نيس رش
ــت. به عنوان يك درس در  ــگ قابل مطرح كردن اس در فرهن
ــته های دانشگاهی بايد دو  ــته های علوم انسانی و تمام رش رش
ــته باشند؛ چه رشته های پزشكی چه ادبيات و  واحد الزامی داش
ديگر رشته ها؛ تا دانشجويان آشنا شوند كه پيشينۀ اين فرهنگ 
با اين ساختارها عرضه شده است و چنين می شود با آن رويارو 
ــت واحد ديگر را هم بايد به كسانی اختصاص داد كه  شد. هش
ــانی از دوران فوق ليسانس تا دكتری  ــته های علوم انس در رش

تحصيل می كنند تا در دوران دكتری منجر شود كه تعدادی از 
اينها رسالۀ خود را حتمًا در تصحيح متن بگذرانند و با اين روش 
ــد دهيم و از مشكالت پيش آمده  ما می توانيم اين زمينه را رش
در طی چند دهه دوری كنيم و به نتيجه های مناسب برسيم. 

ــردن كليدهای اين زمينه  ــی از كارهای الزم مطرح ك يك
است و كليدها را در چهار يا پنج مجلد كتاب آموزشی می توانيم 
ارائه كنيم. ارائه دادن طرح برای ديگران البته تا اندازه ای مقدور 
ــت. يعنی زمانی كه به شخصی طرحی می دهيم بايد از آغاز  اس
او را زير نظر داشته باشيم تا با اين كار فرد آموزش الزم را هم 
ــی  ــجويان كارشناس ببيند. ولی من در دو ترمی كه برای دانش
ارشد تدريس می كردم متوجه شدم بسياری از مباحث برايشان 
تازگی دارد. هنوز شناخت منابع مشكل است چون اين درس  ها 
ــگاه ندارد. يعنی ما درس منبع شناسی و مأخذشناسی را  را دانش
ــی است.  نداريم  در حالی كه تحقيق پايۀ اصلی اش كتاب شناس
ــانس بگيرد و وارد دورۀ  ــجويی می خواهد فوق ليس وقتی دانش
ــی هيچ نمی داند.  ــی نمی داند يعن ــود اگر كتابشناس دكتری ش
ــۀ تحقيق خود در  ــجويان با منابع اصلی زمين ــب اين دانش اغل
ــنايند در حالی كه ذوقيات با مباحث علمی تفاوت  حد ذوقی آش
زيادی دارد.                                                                     ■


