زمینههایپیدایشوتطور
دانشتصحیحمنتدرجهاناسالم
مجتبـیمجـرد

چڪیده
هدف :بررسی ،دستهبندی و تجزیه و تحلیل عوامل پیدایش دانش
نخست متدن
تصحیح منت و تبیین چگونگی تطور آن در قرون
ِ
اسالمی است.
روش /رویکرد پژوهش :روش پژوهش مبتنی بر بررسی و تجزیه
و تحلیل روشهای هفتگانه تصحیح متون که توسط محدثان و
دانشمندان مسلامن مورد استفـاده قرار میگرفته است .در این
پژوهش نخسـت روند تاریخــی و تعلیلــی روشهای مذکور مورد
بررسی قرار گرفته و سپس چگونگی پیدایش آنها علتیابی شده
است.
یافت هها :نتایج این پژوهش نشان میدهد که او ًال پیدایش سنّت
تصحیح منت در متدن اسالمی به قرن دوم هجری بازمیگردد؛ ثانیاً
زیربنای اصلی دانش تصحیح منت چنانکه برخی مدعیاند مربوط به
اروپا نبوده ،بلکه چندین قرن پیشرت از اروپاییان زیربناهای اصلی
تصحیح متون در جهان اسالم بهصورت علمی و عملی بهکار میرفته
است؛ و ثالثاً تطور اولیه دانش تصحیح منت در سه مرحله اتفاق
افتاده است .این سه مرحله بهترتیب مرحله «خواندن مکرر» ،مرحله
«نسخهشناسی» ،و مرحله «تبارشناسی» بوده است.
نتیجهگیری :دانش تصحیح منت ،یک دانش بومی و اسالمی است
و زمینههای اولیه آن توسط محدثان مسلامن در طی یک فرایند
مستمر و مداوم پدید آمده است.

ڪلیدواژهها
تصحیح منت ،متدن اسالمی ،نسخ خطی ،تبارشناسی ،مقابله ،مناوله ،وجاده ،اجازه

زمینههایپیدایشوتطوردانش
تصحیح منت در جهان اسالم
مجتبیمجرد

1

دریافت 1391/7/27 :پذیرش1391/12/13 :

مقدمه

آنچه امروزه در عرف و اصطالح دانشمندان و اهل تحقیق ،دانش تصحیح متن ()textual criticism
نامیده میشود عبارت است از« :مجموعهای از روشها که به بازسازی یک متن مکتوب کهن و
تاریخی ،از طریق دستنویسهای آن متن میپردازد» .این تعریف دربردارنده چهار مؤلفه اصلی
دانش تصحیح متن است:
 .1در این دانش ،روش های علمی -انتقادی مورد استفاده قرار می گیرند؛
 .2هدف نهایی این دانش بازسازی یک متن تاریخی است؛
 .3حوزه و دامنه این دانش ،تمامی آثار مکتوب تاریخی و کهن است؛ و
 .4مواد اصلی تصحیح متن نسخ خطی یا دستنویسها هستند.
روشهای تصحیح متن ،در قرون جدید مورد توجه جدّی اروپاییان قرار گرفت .از
حدود قرن شانزدهم میالدی تطور دانش تصحیح متن در اروپا بهصورت مشخصی قابل
بررسی است ،اما اولین کارهای اصولی و علمی در نقد و تصحیح متون در اروپا به اواسط
قرن نوزدهم میالدی برمیگردد .اروپاییان در این زمان براي تصحیح و نشر کتب قدما قواعدي
وضع کردند که حاصل استنباطات آنان از ادبیات یونانی و التینی و نیز ادبیات قرون وسطی
بود .پس از این مرحله ،نگارش کتابها و مقاالت گوناگون در باب دانش نقد و تصحیح
متون آغاز شد و مدتی بعد مستشرقین این اصول و قواعد را فراگرفته و در نقد و تصحیح آثار

 .1دانشجویدکرتیزبانوادبیاتفارسی
دانشگاهفردوسیمشهد
mojarrad_mojtaba@yahoo.com
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و کتب شرقی و عربی بهکار گرفتند (برجستراسر ،1995 ،ص .)12 -11
اما سؤال اساسی این است که آیا واقع ًا بنیادهای اصلی دانش تصحیح متن ،در اروپا شکل
گرفته است یا چنانکه بسیاری از دانشمندان مسلمان معتقدند :سنّت تصحیح متون ریشه در
فرهنگ اسالمی داشته و مسلمانان از آن هنگام که به فراگیری علم و روایت آن در فنون و
دانشهای گوناگون پرداختند ،قواعد تصحیح متن را وضع کردند .براساس این نظر اروپاییان و
مستشرقین با مطالعات اسالمی خود ،این «امانت» را که از میراث اسالمی وام گرفته بودند ،دوباره
به آنان بازگرداندند (هارون ،1994 ،ص .)82اگرچه این نظر نیز جای تأمل دارد و باید بپذیریم که
روشهای امروزی تصحیح متون حداقل از حیث ساختار صوری متأثر از روشهایی است که
اروپاییان عرضه کردهاند؛ با این حال در قرون پنجم و ششم هجری برخی از دانشمندان مسلمان
بهصورت جدّی و دقیق مسئله تصحیح متون را مورد توجه قرار دادهاند .بهنظر میرسد برای فهم
دقیقتر این مسئله نخست باید زیربنای نظری دانش تصحیح متن در بین مسلمانان مورد بررسی
قرار گیرد ،و این مقاله میکوشد با بررسیزمینههای اصلی دانش تصحیح متن ،نخستین گام در
راه تبیین و شناسایی چگونگی این دانش در میان مسلمانان باشد.

ازكتابتقرآنتاتصحيححديث

کهنترین متن مکتوب و کامل در جهان اسالم که امروزه به همان صورت در اختیار مسلمانان
قرار دارد قرآن است .در باب جمعآوری و کتابت قرآن ،دانشمندان مسلمان از همان قرون
نخستین هجری تا عصر حاضر کتب فراوانی به رشته تحریر درآوردهاند که نشانگر توجه
فوق العاده مسلمانان به چگونگی جمعآوری و تدوین کهنترین اثر مکتوب در جهان اسالم
است (برای بررسی کیفیت جمعآوری و کتابت قرآن ر.ک :حجتی ،1360 ،ص 385؛ معرفت،
 ،1375ص 85؛ رامیار ،1362 ،ص295 -290؛ زنجانی ،1341 ،ص.)82
توجه به چگونگی کتابت و جمعآوری قرآن از دو جهت بسیار حائز اهمیت است :نخست
آنکه کتابت قرآن به عنوان نخستین متن مکتوب اسالمی سبب شد تا توجه به ارزش کتابت
در میان مسلمانان دوچندان شود؛ و ثانی ًا بنیادهای اولیه تصحیح متون در جهان اسالم مبتنی بر
شیوههایی است که مسلمانان نخستین در جمعآوری و کتابت قرآن کریم از آن بهره گرفتند.
برخی از این روشها مانند مقابله ،سماع و عرض حتی در زمان خود پیامبر نیز مورد توجه بود
و بعدها با گسترش کتابت در میان مسلمانان توسعه یافت و قواعد خاصی برای آنها وضع شد
که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .بنابراین اولین سرچشمه اصلی توجه به تصحیح متن در
جهان اسالم ،رویکرد مسلمانان به جمعآوری و تدوین کتاب مقدس خود یعنی قرآن کریم بود.
پس از رحلت پیامبر در میان مسلمان اختالف نظرهایی نسبت به ثبت یا عدم ثبت
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احادیث پدید آمد .هر دو گروه برای اثبات نظر خود احادیثی از پیامبر را ذکر میکردند که در
برخی از احادیث توجه و لزوم کتابت حدیث و در برخی دیگر منع کتابت حدیث بهچشم
میخورد .قاضی رامهرمزی که اولین کتاب علم اصول حدیث را نوشته است ،در چند باب
از کتاب خویش احادیث مربوط به منع و یا اباحه کتابت حدیث را آورده است .هرچند خود
او معتقد است که کتابت حدیث به شرط رعایت پارهای از شرایط در باب روایت و محدّث
آن ،مباح و بلکه مطلوب است (رامهرمزی ،1971 ،ص.)459 -351
مخالفان کتابت حدیث در جهان اسالم که در دهههای نخست هجری عموم ًا قدرت
سیاسی را نیز در دست داشتند ،تا چند دهه توانستند از نگارش و کتابت حدیث جلوگیری
کنند .با گذشت زمان و ظهور مذاهب و فتاوای گوناگون ،در قلمروی اسالمی ،مردم بهناچار
در جستوجوی آثار و کتبی برآمدند که بتوانند در امور دینی به آنها رجوع کنند و آن را مرجع
خود سازند .این نیاز اجتماعی سرانجام باعث شد تا در عصر عمربن عبدالعزیز (101 -61ق).
اجازه تدوین و کتابت حدیث بهصورت رسمی صادر شود (هارون ،1994 ،ص.)13 -11
کتابت حدیث پس از یک قرن سکوت ،در قرن دوم هجری بهسرعت رو به گسترش
نهاد .جامعه اسالمی اینک هم از لحاظ وسعت و فتوحات و هم از حیث رویارویی فکری با
اندیشههای سایر ملل ،نیازمند گسترش فرهنگ و تمدن خویش بود و این گسترش عموم ًا
از طریق کتاب و کتابت در آن روزگار میسر میشد .مسلمانانی که در قرن دوم هجری
میزیستند خود را در محیطی یافتند که اندکاندک از کتب گوناگون و خصوص ًا کتب احادیث
آکنده میشد .وراقان و کاتبان که متولیان اصلی کتابت بودند تبدیل به یک طبقه اجتماعی شده
بودند و کتابت ریشه های خود را در میان مسلمانان مستحکم کرده بود .البته با این وجود هنوز
کسانی بودند که با کتابت و خصوص ًا نگارش حدیث سرسختانه مخالفت میکردند و آن را
کاری مفسدهانگیز برمیشمردند .اوزاعی (م )157گفته بود :از زمانی که علم به کتابها رفت،
نورِ آن نیز رفت و علم به دست نااهالن افتاد؛ یا ابن عون (م  )151که معتقد بود :کتابها مردم
را گمراه خواهد کرد (خطیب بغدادی ،1974 ،ص.)21 -20
گسترش کتابت و افزایش چشمگیر آثار مکتوب از یک سو سرعت تحوالت فرهنگی
را باال برد ،اما از سوی دیگر خطر و چالشی جدّی را متوجه بنیانهای فکری اسالم کرد.
این چالش مهم تغییرات و تحریفاتی بود که به مرور زمان در آثار مکتوب حدیثی بهوجود
میآمد و بهسرعت منتشر میشد .پیدایش تصحیف و تحریف در مکتوبات ،بهانهای به دست
مخالفا ِن اندک کتابت داده بود تا با َع َلم کردن شعار «بئس المستودع العلم القراطیس» (بدترین
ِ
محلِ
امانت دانش ،کاغذهایند) (خطیب بغدادی ،1974 ،ص ،)58بتوانند از فضای شکلگرفته
نهایت استفاده را ببرند؛ اما حقیقت این بود که جریان عظیم کتابت در حوزه آثار حدیثی
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چنان قدرتمند بود که هیچ نیرویی توان توقف آن را نداشت .در چنین شرایطی دانشمندان
مسلمان برآن شدند که با وضع قوانین و مقرراتی در حوزه کتابت ،جلوی تحریف و تصحیف
مکتوبات را بگیرند.

زمینههایپیدایش وتطور تصحیحمنت

 . 2محدثان با استفاده از قواعدی که
برای شناخت رجال و درایت حدیث وضع کرده
بودندبهنقدوبررسیاحادیثمیپرداختند.
توجه به اتقان یا عدم اتقان شخصیت راوی،
فراموشکارییاهوشمندیوی،تساهلو
تسامح یا باریکبینی محدث و مواردی از این
دست،عمدهترینمباحثحدیثشناسیدر
دوران پیش از تدوین بود .این نقد و بررسی
بهمنظورانتسابیاعدمانتسابحدیثبه
پیامرب یا سایر بزرگان دین صورت میگرفت ،اما
در عین حال گهگاه باتوجه به هویت و میزان
دانشمحدثینیکهحدیثازآنهاروایتمیشد،
جرح و تعدیل لفظی و لغوی نیز در حدیث
انجاممیپذیرفت.
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در دورانی که هنوز کتب حدیث تدوین نشده بود و احادیث بهصورت شفاهی انتقال مییافت،
مشکالت مربوط به تصحیح و تنقیح حدیث کمتر بود و چالشهایی مانند تصحیف و تحریف
بهندرت در احادیث پیش میآمد 2.پس از تدوین و نگارش حدیث ،و افزایش تعداد مجامیع
حدیثی ،بهتدریج نیاز به وضع قواعدی برای ضبط و تدوین صحیح احادیث و تصحیح آنها
احساس شد .عالمان مسلمان که در این دوران با معضل تصحیف و تحریف بهخوبی آشنا
بودند کوشیدند روشهایی قاعدهمند برای جلوگیری از تغییر و فساد متن بهکار گیرند .این
روشها به مرور زمان کاملتر شد و بنا به مقتضای زمان و مکان با هم تفاوتهایی داشت.
درباره تعداد روشهای توثیق متن که درواقع صورت اولیه دانش تصحیح متن در تمدن
اسالمی بهشمار میرود ،در میان عالمان مسلمان اختالف نظر وجود دارد .این اختالفات تا
حدود زیادی طبیعی است ،زیرا این قواعد به مرور زمان از قرن دوم تا پايان قرن چهارم
هجری تکامل و توسعه یافته است .قاضی رامهرمزی (ح )360 -260که کتاب خود را
در اواخر قرن سوم یا اوایل قرن چهارم نگاشته است از چندین روش توثیق نام برده ،اما
بهصورت دقیق تعداد این روشها را مشخص نکرده است .وی از «قرائت بر محدث»،
«اجازه»« ،مناوله»« ،وصیت»« ،معارضه و مذاکره»« ،سماع» و «امالء» نام برده و این روشها
را توضیح داده است ،ضمن اینکه هر یک از این روشها فروعاتی هم دارد که رامهرمزی از
توضیح درباره آنها نیز غافل نبوده است (رامهرمزی ،1971 ،ص.)604 -420
خطیب بغدادی ( 463 -392ق ).در الکفایه فی علم الروایه عالوه بر تبیین و توضیح بسیار
مفصل روشهایی که رامهرمزی ذکر کرده« ،مقابله» را نیز بهصورت مستقل یکی از روشها
دانسته است (خطیب بغدادی ،بیتا ،ص .)240 -237پس از وی ،قاضی عیاض (544 -476
ق ).در کتاب ارزنده خود اإللماع إلى معرفهأصول الروايه وتقييد السماع ،روشهای توثیق متن
را هشت روش «سماع»« ،قرائت»« ،مناوله»« ،کتابت»« ،اجازه»« ،اعالم»« ،وصیت» ،و «وقوف
برخط» دانسته است (قاضی عیاض ،1970،ص .)68از بررسی مجموع کتبی که دانشمندان
مسلمان درباره توثیق متن نوشتهاند میتوان دریافت که روشهای هفت یا هشتگانه توثیق،
مبتنی بر سه زیربنای «خواندن مکرر»« ،نسخهشناسی» و «تبارشناسی متن» است.
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روشهای مبتنی بر «خواندن مکرر»

 .1عرض و مقابله

واژههای عرض و مقابله عموم ًا در تداول متنشناسی مسلمانان به صورت مترادف و هممعنی
بهکار رفت ه است .چنانکه جوهری (م« )393مقابله الکتاب» را «معارضته» معنا کرده است
(جوهری ،1410 ،ج ،5 .ص .)1797اصطالح مقابله و معارضه در میان دانشمندان مسلمان
به این معنا بوده است که کتابی را پس از استنساخ و کتابت ،بر مؤلف یا شیخ و استادی که
در تسلط بر آن اثر از همگان سرآمدتر است بخوانند تا او اغالط و خطاهای احتمالی ناشی
از نگارش را برطرف کند .صورت دیگر مقابله و معارضه این بود که کتاب استنساخ شده
را با نسخه اصل که به خط مؤلف یا تأیید وی بوده است ،مقابله و حک و اصالح میکردند
(رامهرمزی ،1971 ،ص544؛ خطیب بغدادی ،بیتا ،ص240-237؛ خطیب بغدادی،1403 ،
ج ،1.ص .)279 -275
اصطالح مقابله و معارضه خصوص ًا از اواخر قرن دوم هجری شایع و فراگیر شد .اهل
دانش که عموم ًا هرساله در موسم حج به استماع احادیث و اخبار از راویان و اساتید بزرگی
که در حکم مرجع و منبع اصلی و به تعبیری نسخه اصیل احادیث بهشمار میآمدند ،توفیق
مییافتند پس از بازگشت به سرزمینهای خود آنچه را فراگرفته یا نوشته بودند با مکتوبات و
محفوظات پیشین خود یا دیگر محدثین همان منطقه مقابله کرده و از این طریق مکتوبات و
محفوظات حدیثی منطقه خود را که ممکن بود دچار تصحیف یا تحریف شده باشد ،تصحیح
و تهذیب میکردند (مشوخی ،1994 ،ص.)47
سنّت معارضه و مقابله در نزد قدما چنان اهمیتی داشت که اگر کتابی با نسخه اصل
مؤلف که اهل علم بر صحت آن اجماع داشتند مقابله نمیشد ،هیچ ارزشی نداشت .چنانکه
گویند هشامبن عروه (146 -61ق ).از فرزندش خواست تا مطلبی را بنویسد ،سپس از وی
پرسید آیا آنچه را نوشتی مقابله کردی؟ پس از شنیدن جواب منفی ،به فرزندش گفت :گویا
که هرگز چیزی ننوشتهای (رامهرمزی ،1971 ،ص .)544بنابر آنچه رامهرمزی ذکر کرده سنّت
مقابله و معارضه در عصر هشام بن عبدالملک(125 -71ق ).کام ً
ال شناخته شده و کاربردی
بوده است (رامهرمزی ،1971 ،ص.)397
مقابله و معارضه متون نقش بسیار مهمی در اتقان و اطمینانبخشی به محتوای کتب
داشت .سختگیریهای خردمندانه عالمان باعث شده بود تا فراگیری کتاب در تمدن اسالمی
سبب رواج فراوان انواع تحریفات و تغییرات خصوص ًا در متون حدیثی و دینی نشود و این
توفیق تنها به مدد روشهای توثیق متن و خصوص ًا مقابله و معارضه که بیشترین کاربرد
را داشت میسر میشد .از سوی دیگر مقابله متون زمینهای بود برای رشد بنیادهای نظری
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تصحیح متن در جهان اسالم .برطرف کردن خطاهای کاتبان و نساخ ،کشف افتادگیها،
جابهجاییها و یا اضافات متن ،و مواردی از این دست به مرور توسعه بیشتری یافته و قواعد
3
تصحیح متن را پدید آورد.

 .2سامع و قرائت بر شیخ

4

 .3نساخ ،کاتبان و وراقان که
متولیاناصلیامرکتابتوملزوماتآن،یعنی
کتابسازی و تصحیح منت در جهان اسالم
بهشامر میآمدند ،برای نشان دادن اینکه یک
کتاب ،مقابله و معارضه شده است ،از عالئم و
عبارات کم و بیش مشرتکی استفاده میکردند.
مهمترینواژههایمورداستفادهواژگانی
مانند«:بلغ»«،قوبل»«،مقابلة»و«قوبلت»؛
و مهمترین عبارات و جمالتی که برای نشان
دادنمقابلهکتبمورداستفادهقرارمیگرفت
جمالتیازقبیل«:بلغمقابلة»«،بلغمقابلة
وتصحیحاً»«،بلغمقابلةعلیشیخنافالن»،
«بلغبأصلمؤلفه»و«بلغمقابلةعلینسخة
املؤلف» بود .این عبارات عموماً در پایان
نسخهتوسطمصححنسخهنوشتهمیشد.در
برخیازنسخههادرمواضعگوناگونمیتوان
این واژهها و عبارات را دید که نشان میدهد
مصحح متام کتاب را به چند بخش تقسیم و هر
بخشرابهصورتمستقلتصحیحکردهاست.
در مواردی نیز عبارات مقابله ،توسط مؤلف یا
یکی از شاگردان وی نوشته میشد .این نسخهها
هرچند توسط دیگران کتابت شده بود ،اما چون
دستخط و تأیید مؤلف یا یکی از شاگردان مورد
تأیید مؤلف را داشت در حکم نسخه اصل
بهشامرمیآمد.
 .4منظور از شیخ در قواعد مربوط به
تصحیح و توثیق منت ،کسی است که با موضوع
کتابموردتصحیحآشناییکامل
ومحتوای ِ
داشته باشد؛ یعنی یا خود ،مؤلف آن باشد و
یا از مؤلف چه بهصورت کتبی و چه شفاهی
اجازه رسمی داشته باشد .در مواردی نیز شیخ به
کسی اطالق میشد که اگرچه خود شاگرد مؤلف
نبوده است ،اما به دلیل داشنت نسخهای اصیل و
مقابله آن در حضور شاگردان اصلی یا با واسطه
مؤلف ،احاطه وی بر کتاب مورد تأیید بوده
است .به این ترتیب شیخ کسی بوده که نسبت
به یک یا چند اثر ،تخصص و آگاهی همهجانبه
داشته است .بدین ترتیب گاهی یک نفر در
مورد چند کتاب خاص شیخ بهشامر میآمد ،ولی
برای آگاهی و توثیق سایر کتب به رساغ شیخ
متخصصآناثرمیرفت.
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اصطالح سماع و قرائت نیز مانند عرض و مقابله ،نخستین بار در میان محدثان بهصورت
رسمی مورد استعمال قرار گرفت و سپس در سایر علوم و دانشها بهکار رفت .سماع در
اصطالح به معنی شنیدن و استماع حدیث ،خبر یا یک کتاب خاص از لسان شیخ یا مؤلف
آن است .قرائت نیز عبارت از خواندن حدیث ،خبر و یا یک کتاب خاص در مقابل شیخ یا
مؤلف بهمنظور اصالح آن حدیث یا کتاب است .سماع و قرائت که برخی آن را بهصورت دو
روش مجزا مطرح کردهاند (قاضی عیاض ،1971 ،ص )74 -69درواقع یک عمل است که بنا
به زاویه دید شیخ و مؤلف یا طالب علم و مخاطب دو نام گوناگون بر آن اطالق شده است.
زمانی که یک نفر در مجلس اخذ علم ،مطلبی را بر شیخ و یا مؤلف قرائت میکرد و دیگران
شنیده و اصالحات استاد یا مؤلف را انجام میدادند ،آن را مجلس قرائت؛ و زمانی که خود
شیخ یا مؤلف مطالبی را از کتاب خود یا استاد خویش بهمنظور اصالح نوشتههای شاگردان
بیان میکرد ،آن را مجلس سماع یا امالء مینامیدند (مشوخی ،1994 ،ص .)83هدف اصلی
سماع و قرائت ،توثیق و تصحیح اغالط و اشتباهات متن از طریق خوانش آن ،بر مؤلف یا متن
اصلی بود .بهنظر میرسد مهمترین تفاوت مقابله و عرض ،با سماع و قرائت در این بوده است
که عموم ًا سماع و قرائت بهصورت مجالس رسمی و متشکل از چندین نفر تشکیل میشده،
درحالیکه مقابله و عرض چنین نبوده و بهصورت انفرادی انجام میشده است.
سماع و قرائت به روشهای گوناگونی انجام میشد .گاه طالبان علم در مجلسی با حضور
شیخ یا مؤلف کتاب حضور مییافتند و یکی از آنها کتابی را بر شیخ و مؤلف قرائت میکرد
و هرجا که اشتباهی در نسخه او و دیگر شاگردان وجود داشت با تذکر شیخ اصالح میشد.
گاهی خود شیخ کتابی را بر شاگردان قرائت و امالء میکرد و دیگران مینوشتند و یا اگر از قبل
آن را استنساخ کرده بودند ،اصالح میکردند .در باب میزان اطمینان و اتقان به قواعد توثیق متن
در مناطق گوناگون جهان اسالم اختالفنظر وجود داشته است بهگونهای که مث ً
ال جمهور اهل
مشرق و خراسان قرائت بر شیخ را در درجه دوم اهمیت قرار میدادند و بههیچوجه میزان اتقان
قرائت را همپایه سماع نمیدانستند؛ با این همه تقریب ًا توافق کلی وجود داشت که معتبرترین نوع
روایت و کتابت زمانی است که مؤلف یا شیخ کتاب خود را بر شاگردان بخواند و آنها با نظارت
وی کتاب را استنساخ کنند (قاضی عیاض ،1970،ص.)73 -69
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در روشهای «عرض و مقابله» و «سماع و قرائت» ،مبنای تصحیح و توثیق ،خوانش و
مقایسه متن مکتوب با متنِ اساس یا به تعبیر دیگر «نسخه اصل» است .این روشها از سایر
روشهای توثیق و تصحیح متن که بعد اشاره خواهد شد سابقه تاریخی کهنتری دارد و حتی
در دورهای که هنوز احادیث بهصورت مکتوب درنیامده بود کاربرد داشته است .در دوران
پیش از تدوین حدیث ،روشهای مبتنی بر خواندن مکرر بهمنظور توثیق محفوظات ذهنی
به کار میآمد ،اما پس از دوران تدوین حدیث و شیوع گسترده کتابت ،اگرچه این روشها
در کنار سایر روشهایی که ذکر خواهد شد به حیات خود ادامه داد ،لیکن مبنای تصحیح
که همان فرد مورد اعتماد بود ،جای خود را به نسخه اصل داد .دیگر مبنای تصحیح صرف ًا
مؤلف یا شخصی که احاطه بر حدیث یا اثری خاص نداشت نبود ،بلکه در عموم موارد مبنای
این روشها مقایسه با یک متن اصیل بود ،خواه این متن اصیل نسخه اصل مؤلف باشد یا
نسخهای مورد تأیید وی ،یا مورد تأیی ِد تأییدکنندگان او .به مرور ،شیخ که پایه اصلی تصحیح
خصوص ًا در روشهای خواندن مکرر بهشمار میآمد ،جای خود را به نسخه اساس داد و
تصحیح بهجای تکیه بر شخص محوری ،به متنمحوری متکی شد.
در قرون نخستین اسالمی کوشیده میشد با استفاده از روشهای تصحیح مبتنی بر
خواندن مکرر ،متون را بر شخص یا متن مرجع عرضه کرده و اغالط و جاافتادگیهای نسخ
اصالح شود .اما به مرور این روشها دچار یک چالش جدّی شد و آن عدم دسترسی به
شخص یا متن مرجع بود .بسیاری از اهل دانش در قرون سوم و چهارم با آثاری سروکار
داشتند که مؤلف آنها گاه ،مث ً
ال صد و پنجاه سال قبل از دنیا رفته بود؛ یا اینکه گسترش و
انتشار زیاد کتب به افراد این اجازه را نمیداد که بتوانند همه آثار مکتوب خود را نزد مؤلفان
آنها ببرند و قرائت یا مقابله کنند .در چنین شرایطی روشهای «مبتنی بر نسخهشناسی» ،پا
به عرصه گذاشت .این روشها ،نظریه جدید دانشمندان مسلمان برای برونرفت از چالش
مطرحشده در عرصه متون بود .مهمترین روشهای مبتنی بر نسخهشناسی عبارت بود از :
«مناوله» و «وجاده».

روشهایمبتنیبرنسخهشناسی

 .1مناوله

مناوله در لغت مصدر باب مفاعله از ریشه «ناول ،یناول» به معنی بخشیدن و عطا کردن است
(حمیری .)6806 :10 ،1420 ،این واژه در کاربرد خاص دانشمندان عبارت از این بوده است
که شیخ یا استاد یا مؤلفی نسخهای منقح و مهذب از کتاب خود یا کتابی که از آن روایت
میکرده را برای استفاده به شاگرد خود اهدا کند .واژه مناوله از قرن سوم به بعد در کتب
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دانشمندان مسلمان بهصورت یک اصطالح خاص ذکر و تعریف شده است ،بهگونهای
که قاضی رامهرمزی فصل مشبعی از کتاب خود را به بحث مناوله اختصاص داده است
(رامهرمزی ،1971 ،ص.)458 -435
مناوله انواع گوناگونی داشته است ،ولی برترین نوع مناوله را آن میدانستند که شیخ یا
استاد ،نسخه معتبری از کتابی که از آن روایت میکند و یا تألیف خود او است را به شاگرد
اهدا کند .نسخههای معتبر مناوله عموم ًا یا به خط خود شیخ بوده است و یا پس از استنساخ به
مقابله و قرائت شیخ رسیده و پس از اصالح و تأیید وی به افراد اهدا میشدند .اهدای کتاب
مصحح
در مناوله به دو صورت انجام میپذیرفت :موقتی و دائم .در مناوله موقت ،شیخ کتاب َّ
خود را به شاگرد ميداد و از وی میخواست تا در مدتی معین نسخهای از آن برای خود
استنساخ کند و پس از مقابله نسخه استنساخ شده با نسخه اصل ،کتاب را به شیخ بازگرداند.
مصحح خود را به شاگرد میبخشید ،بی آنکه
اما در شیوه اهدا و مناوله دائمی ،شیخ کتاب
َّ
خواستار بازگرداندن آن باشد (قاضی عیاض ،1970،ص.)83 -79

 .2وجاده (وقوف بر خط)

وجاده که برخی آن را «وقوف بر خط» نیز گفتهاند ،در معنای مصطلح خود عبارت بوده است
از :یافتن و نقل کردن از نسخهای به خط یا تأیید مؤلف ،یا یکی از کسانی که مورد تأیید مؤلف
بوده است (خطیب بغدادی ،بیتا،ج ،1.ص .)353زیرساخت اصلی وجاده مبتنی بر شناخت
خطوط علما و خصوص ًا دانشمندانی است که به نگارش «اجازه» در آغاز یا پایان برخی از
آثار میپرداختند .چنانکه از مضمون کالم قاضی رامهرمزی برمیآید ،استفاده از این روش در
توثیق و تصحیح متون ،از قرون دوم و سوم هجری در میان شماری از محدثان معمول بوده
«قرأت فی کتاب
«وجدت فی کتاب فالن»،
است .این افراد در اسناد احادیث از عباراتی نظیر
ُ
ُ
فالن بخطه عن فالن» و یا «اخبرنی فالن انه خط فالن» استفاده میکردند (رامهرمزی،1971 ،
ص.)501 -497
به نظر میرسد در حدود قرن چهارم و پنجم که آثار مکتوب در میان مسلمانان به فراوانی
یافت میشد ،بر سر مشروع بودن یا نبودن استفاده از روش «وجاده» در تصحیح متن اختالفنظر
وجود داشته است .برخی از دانشمندان استفاده از روش وجاده را نمیپسندیدند و یافتن و نقل
مطلب از کتابی حتی به خط مؤلف را روا نمیدانستند .در مقابل گروه دیگری از علما ،به شرط
حصول یقین از اینکه کتاب به خط مؤلف یا فردی مورد تأیید وی کتابت شده باشد ،روش
وجاده را در تصحیح متن جایز میشمردند (قاضی عیاض ،1970،ص .)84 -83استفاده از روش
وجاده ،به مرور طرفداران زیادی پیدا کرد ،زیرا با گذشت زمان و فاصله افتادن میان دورۀ تألیف
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اثر و زمان خواندن آن -که گاه چند قرن فاصله بود -یکی از مهمترین راههای دستیابی به نسخه
اصیل و مورد اطمینان ،شناخت خطوط علما و دانشمندان و مؤلفین بهشمار میآمد .حتی در
قرون متأخرتر بسیاری از دانشمندان و عالمان وجاده را یگانه راه رسیدن به متن اصل میدانستند
ِ
ِ
خطوط علما و مؤلفان که در
شناخت
و به همین سبب بسیاری از علما بهصورت جدّی ،به عل ِم
اصطالح ،علم «درایت خط» نامیده میشد روی آوردند (جیالنی ،2005 ،ص.)2
زیرساخت اصلی دو روش مناوله و وجاده «نسخهشناسی» است .این روشها اگرچه
بنا به برخی شواهدی که ارائه شد از قرون دوم هجری مورد استفاده بودهاند ،لیکن تکامل و
فراگیری آنها مربوط به قرون سوم و چهارم است .در فضای فکری و فرهنگی قرن دوم هنوز
زمینههای الزم برای «متنمحوری» در عرصه تصحیح و توثیق متن چندان فراهم نبود و به
همین سبب روشهای مبتنی بر خوانش مکرر رواج بیشتری داشت .به مرور تکیه بر «شخص
مرجع» ،در تصحیح متن جای خود را به تکیه بر «متن مرجع» داد و البته باید پذیرفت که
در میان مسلمانان حتی متنِ مرجع نیز بخش زیادی از مشروعیت خود را از شخص مرجع
میگرفت ،با این تفاوت که در اینجا دیگر شخص سخن نمیگفت ،بلکه متن گویندهای از
ِ
جانب آن شخص بهشمار میرفت.
بنا بر روند طبیعی تطور ،روشهای مناوله و وجاده پس از سماع و قرائت و مقابله
پا به عرصه توثیق و تصحیح متن گذاشتند؛ زیرا اتکای کامل به متن دارند و چنانکه گفتیم
اتکای کامل به متن از قرن سوم به بعد فراگیر شد .روشهای مبتنی بر نسخهشناسی گام
بزرگی در راه تکامل تصحیح متن در بین مسلمانان بهشمار میآید ،زیرا قبل از آن بهخاطر
مخالفتهایی که با کتابت میشد و تبع ًا این آثار شیوع چندانی نداشت ،امکان استفاده از این
روشها محدود و بلکه غیرممکن بود .این روشها اگرچه باز هم مشروعیت خود را از شیخ
و مؤلف میگرفتند -که البته مشروعیتی جز این در تصحیح متن قابل تصور نیست -لیکن این
مشروعیتپذیری نه بهصورت شفاهی ،بلکه بهصورت مکتوب بود .تغییر تکیهگاه مشروعیت
از لسان شفاهی به لسان مکتوب یکی از مهمترین تحوالت چشمگیر توثیق متن در قرون
نخستین اسالمی بهشمار میآید.
پیدایش و فراگیر شدن روشهای نسخهمحور در حوزه توثیق و تصحیح متن ،از دو
جهت حائز اهمیت است :نخست اینکه برای تصحیح متن یک زیربنای تقریب ًا عمومی پدید
آمد ،بدین معنی که استفاده از روشهایی مانند مقابله و سماع و قرائت تنها درصورتی میسر
بود که فرد مقابلهگر به مؤلف اثر یا یکی از شاگردان مورد تأیید وی دسترسی داشته باشد،
اما در روشهای نسخهمحور دسترسی به متن اصیل برای مقابلهگر کفایت میکرد .دوم اینکه
روشهای نسخهمحور باعث شد مسلمانان خواسته یا ناخواسته به وضع قواعدی برای توثیق
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متون بپردازند .به عبارت دیگر صورت عملی این روشها بهتدریج صورت نظری پیدا کرد،
این صورت نظری و تئوریک به مرور زمان تطور و پیشرفت چشمگیری یافت و چه بسا اگر
استفاده از این روشها مرسوم نمیشد ،هیچگاه تئوریهای تصحیح متن در میان مسلمانان پا
به عرصه وجود نمیگذاشت.

روشهایمبتنیبرتبارشناسی

 .1اجازه

در لغت گویند« :اَجاز یُجیزه :اذا أعطاه» (جزری ،بیتا،ج،1.ص .)314بنابراین اجازه نیز مانند
مناوله در لغت به معنی بخشیدن و عطا کردن است ،اما در معنی اصطالحی خود با مناوله
تفاوت دارد .در اجازه ،شیخ به شاگرد کتاب خود را اهدا نمیکند ،بلکه توقیع یا نوشتهای کوتاه
که متضمن تأیید نسخهای خاص است بر َظه ِر یا پایان نسخه مینویسد .اجازه ،هر نوع تأیید
شفاهی یا مکتوب شیخ و مؤلف را شامل میشده است و عالمان تفاوت زیادی میان تأیید فرد
یا نسخه ،و یا تأیید حضوری یا غیابی شیخ قائل نبودهاند 5.عموم محدثان و دانشمندان مسلمان
برای اجازه اهمیت و احترام خاصی قائل بودند ،خصوص ًا زمانی که اجازهدهنده یا ُمجیز از عالمان
و دانشمندان بزرگ ،و اجازه گیرنده یا ُمجازلَه از افراد برجسته بودند آن اجازه را بسیار نیکو و
عزیز میشمردند .طالب و شاگردان به گرفتن اجازه بسیار مولع و حریص بودند ،زیرا اوالً خود
از این طریق به دانش و علمی مورد اطمینان که در نسبت آن به نویسندهاش شکی نبود دست
مییافتند ،و ثانی ًا اجازهها ضمانتی بود برای انتشار دانش خالی از خطا و تحریف (مشوخی،
 ،1994ص111؛ براي انواع اجازه ر.ك :قاضی عیاض ،1970،ص.)107 -88

 .2وصیت به کتاب

 .5تأیید و اجازه حضوری به این
صورت بوده است که شیخ در حضور فرد مجاز
َله و دیگران بهصورت شفاهی یا مکتوب ،خود
فرد یا نسخه او را تأیید میکرده است؛ اما در
تأییدغیابیفردمجاز َلهمدعیمیشدکهشیخ
در جایی دور از حضور دیگران وی یا نسخه او
را بهصورت شفاهی یا کتبی تأیید کرده است که
دراین صورت وی می بایست نقل یا خط شیخ
را برای دیگران به اثبات میرساند (قاضی عیاض،
 ،1970ص.)88
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نوع دیگری از روشهای توثیق متن در میان عالمان مسلمان به عنوان «وصیت» مشهور
بوده است .هرگاه شیخی وصیت میکرد که پس از فوت او کتابهایش را به فرد خاصی
واگذار کنند ،فرد مذکور را بهگونهای مجاز لَه شیخ میدانستند .برخی از عالمان وصیت را در
حکم اجازه برای مجاز لَه میشمردند ،زیرا در بخشیدن کتابها از جانب شیخ به آن فرد،
نوعی از اذن و اجازه وجود دارد .اما بسیاری دیگر از عالمان این روش را جایز و صحیح
ندانسته و فرد وصیتشده را مجاز لَه بهحساب نمیآوردند .استدالل این گروه این بود که
هیچ دلیل یا استدالل محکمی برای متقن شمرده شدن فرد مجاز لَه وجود ندارد ،و چه بسا
وی بهخاطر عالقه شخصی وارث آثار شیخ شده است ،نه بهخاطر دانش باالی خود (قاضی
عیاض ،1970،ص.)115
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 .3اِعالم

اِعالم هم مانند وصیت نوعی از روشهای توثیق بود که زیربنای اجازهای داشت .منظور از
اصطالح اِعالم در عرف دانشمندان مسلمان این بود که شیخی به شاگرد خود اعالم کند که
فالن حدیث یا فالن کتاب از نظر وی صحیح و متقن است ،اما به فرد مذکور اجازه نقل و
روایت آن حدیث یا کتاب را ندهد .در چنین مواردی برخی عالمان توثیق حدیث یا کتاب
مذکور را معتبر ،و برخی نامعتبر میدانستند (قاضیعیاض ،1970،ص.)108 -107
در روشهایی مانند اجازه ،وصیت و اِعالم مهمترین زیربنای توثیق و تصحیح،
«تبارشناسی» نسخه است .تبارشناسی در تعریفی که ما بهکار میبریم عبارت است از :شناخت
سلسله اِسنادهایی که متضمن اصالت متن است .روشهای مبتنی بر تبارشناسی را میتوان
جزو پیشرفتهترین روشهای توثیق و تصحیح متن در قرون نخستین اسالمی بهشمار آورد،
زیرا در د ِل این روشها توجه به «نسخهشناسی» و «خواندنهای مکرر» نیز وجود دارد .با این
تفاوت که در این روشها اصالت نسخه صرف ًا با شناخت درونمتنی ،مث ً
ال شناخت مؤلف
تأیید نمیشود ،بلکه عوامل برونمتنی نیز در تأیید متنِ نسخه نقش دارند.
اجازهنامههایی که برای مکتوبات صادر میشد عموم ًا بهصورت مستقل در پایان نسخهها
بهوسیله مجیز یا مجازله به نگارش درمیآمد؛ گاه در ترقیمه یک نسخه کهن چندین اجازهنامه
دیده میشود که در دورههای مختلف توسط افراد گوناگون نوشته شده است .این اجازهها در
دورانی که مانند امروز استفاده از روشهای پیشرفتهای مانند کربن ،14برای شناخت نسخه
اصیل از غیراصیل یا مجعول میسر نبود ،کام ً
ال کاربرد داشت .اجازهها و روشهایی مانند
وصیت و اِعالم که مبتنی بر تبارشناسی نسخ خطی هستند ،جزو کهنترین روشهای تأیید
برونمتنی یک نسخه در تمدن اسالمی بهشمار میآید .نکته دیگری که در اینجا باید ذکر کرد
این است که روشهای مبتنی بر «خواندن مکرر» و «نسخهشناسی» و «تبارشناسی» در موارد
زیادی با یکدیگر ترکیب شده و یک تصحیح ترکیبی را پدید میآوردند.

نتیجهگیری

آنچه امروزه بهعنوان روشهای تصحیح متون مورد استفاده قرار میگیرد ،از قرنها قبل در
تمدن اسالمی -البته با ساختاری متفاوت -وجود داشته است .زیربنای اصلی پیدایش و تطور
تصحیح متون در میان مسلمانان ،پس از قرآن کریم ،توجه به چگونگی نقل و انتقال احادیث
بوده است .محدثان نخستین کسانی بودند که بهمنظور جلوگیری از تحریف احادیث ،به وضع
قواعدی برای توثیق و تصحیح متون حدیث پرداختند .این قواعد به مرور زمان گسترش یافته
و پیشرفتهتر شد.
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مجموعه قواعدی که از آغاز قرن دوم برای متنپژوهی پدید آمد ،در طی دو قرن تطور
حدودا ً هفت روش اصلی و تعدادی روشهای فرعی رسید .این روشها را میتوان به سه
دسته کلی تقسیمبندی کرد .نخست ،روشهایی مانند مقابله ،سماع و عرض و قرائت که
مبنای تصحیح و توثیق در آنها «خواندن مکرر» و مقایسه متن مکتوب با متن اساس یا به
تعبیر دیگر «نسخه اصل» است .این دسته از روشها ،کهنترین روشهای تصحیح متون
بوده است .به مرور و باتوجه به گسترش و شیوع فراوان کتابت و عدم دسترسی به مؤلف،
روشهای دیگری برای تصحیح متون به کار گرفته شد .این روشها که مهمترین آنها مناوله
و وجاده بود ،مبتنی بر زیربنای «نسخهشناسی» بوده است.
روشهای مبتنی بر نسخهشناسی گام بزرگی در راه تکامل تصحیح متن در بین مسلمانان
بهشمار میآید ،زیرا سبب شد تا مسلمانان به وضع قواعد دقیقی برای تصحیح متون براساس
نسخ خطی دست بزنند .این روشها بهتدریج زمینه را برای پیدایش و رشد روشهای مبتنی
بر «تبارشناسی نسخ» فراهم کرد .اجازه ،اِعالم و وصیت مهمترین روشهایی هستند که
برمبنای توجه به تبار نسخ خطی پدید آمدند .مهمترین ویژگی روشهای مبتنی بر تبارشناسی،
این است که در آنها اصالت نسخه صرف ًا با شناخت عوامل درونمتنی تأیید نمیشود ،بلکه
عوامل برونمتنی نیز در تأیید متنِ نسخه نقش دارند .این نوع سوم ،پیشرفتهترین نوع تصحیح
متون در پنج قرن نخست هجری است .پس از این ،بهتدریج در بین مسلمانان تصحیحات
ترکیبی و استفاده از نسخه بدل در تصحیح متون متداول شد .بنابراین دانش تصحیح متن
اساس ًا ریشه در دل فرهنگ و تمدن اسالمی دارد و زیربناهای اصلی آن در پنج قرن نخست
هجری تدوین و بهکارگرفته شده است.
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