
  

  

  

  

  

  نگاهي به تاريخ نقد متن

  
  دكتر المخان كوچروف

  دانشگاه دولتي ملي تاجيكستان

  
  

شناسي شناخته شده  ي نزديك چون رشتة مستقل علم ادبياتها شناسي با وجود آنكه در سال متن
تر است و اين امر  شناسي مقدم ي ادبياتها نقد متن نسبت به ديگر بخش. است، تاريخ قديم دارد

اثر بديعي . و وظايف آن كه با خط، متن و شكل واقعي تفكر ارتباط دارد، سر زده استاز طبيعت 
  :كه سنائي غزنوي اظهار نموده چنان. اي است كه محصول زحمت پرمشقت و بردبارانه

  ام در آن تأليف جان و دل كرده    ام من اين تصنيف هـرزه ناورده
  ام كان را ــدهتا به ســوزن بكن    ام تن و جان را ريسمــان كرده

اش  بيني و ذوق و مهارت نگارنده ايجادكننده هاي اديب كه بر اثر جهان اين محصول رنج  
كند، در اثر دخالت نامناسب كاتبان و ناسخان تحريف و  بهاي فرهنگ ظهور مي چون گنج بي

 ها دور رسد كه با واردات بيرونه مخلوط و از اصل خود فرسخ تصحيف شده، بعضاً به حدي مي
مخصوصاً الحق اشعار ديگران به كتب نظم و نثر «كوب،   به قول دكتر عبدالحسين زرين. شود مي

كنندگان كتب هرجا شعري از كسي به خاطرشان  نويسان و قرائت تداول داشته است و نسخه
  ١.»اند كرده گذشته است، آن را در حاشيه يا بين سطور يا حتي در متن كتاب الحاق مي مي
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ضمير  آورد و مؤبدان و دبيران روشن مناسب اديبان و سخنوران را به تشويش مياين وضع نا  
كه از هنر ويراستاري متن آگهي كامل داشتند، در اساس قياس نسخ و برقراري متون صحيح آثار 

هاي نقد  شناسي تاجيك چون اولين پديده ها در تاريخ متن و اين كوشش. گرفتند نياكان سهم مي
شناسي فارسي  آغاز متن» زاد خان افصح اعلي«شناس  ادبيات. باشند ي علمي مياه متن داراي ارزش

هاي اوستا كه  هاي گات ثبت قسمت«: داند وابسته مي» اوستا«هاي  را به تحرير و تنظيم قسمت
 پيش از ميالد صورت گرفته بود، ابتداي اين علم در تاريخ ٩ سال پيش، يعني در قرن ٣٠٠٠قريب 
، »كارنامة دارا«، »اوستا«هاي نسبتاً پرة   در حقيقت دانشمندان و دبيران قديم متن٢.»ودنژادان ب ايراني

برين يادگارهاي ادبي و اخالقي و فلسفي » ماني«، »ارژنگ«، »درخت اسوريك«، »يادگار زريران«
شناسي فارس و  زبانان را برقرار و بررسي نموده، با همين به قسمت عملي متن اجداد فارسي

  .اساس گذاشتندتاجيك 
برداري اجدادان و اصول ويراستاري  كارشناسان و دبيران عهد ساساني از تجربة نسخه  
هاي به متن مؤلف نزديك، اعتبار  ها و نسخه زمين بهره برداشته، گاه طبع آثار به دستخط يونان

متون روبردارشونده به اصل قياس و در ضرورت با كمال احتياط اصالح . دادند بزرگ مي
  .گرديدند يم

كه به آخر سلطنت ) » نامك-خوتاي«(» خداينامه«از اين جهت تاريخ نگارش كتاب پهلوي   
. آيد، مثال خوبي است راست مي)  ميالدي٦٣٢ -٦٥١(ساسانيان، دورة شاهنشاهي يزدگرد سوم 

مصنفان دهقان دانشور، مؤبد اردوخان فروخان و خادم دربار رامين در اساس گردآوري، تطبيق 
از دوران «هاي آن  فراهم آوردند كه واقعه» خداينامه«ون و تحرير نقل و روايت زياد كتابي با نام مت

 اين ٣.»يافت شد و تا پايان شاهنشاهي خسرو پرويز ادامه مي نخستين پادشاهان جهان آغاز مي
ي است كه كتاب، بعدها معروفيت زياد كسب نمود و در دورة خالفت، چندين مرتبه به زبان عرب

ولي چون در زمان . باشد مي)  ميالدي٧٥٧ -وفات(ترجمه شد كه بهترين آنها ترجمة المقفع 
ها و مركزهاي زياد فرهنگي نابود گرديد،  استيالي اسكندر و در عهد پيروزي عربها نيز كتاب

  .طبيعي است كه دستاوردهاي نقد متن آثار پهلوي نيز از بين رفت
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 در عهد سامانيان ها فعاليت تأليف، ترجمه و تفسير كتابانكشاف بعدي نقد متن، به وسعت   
ي نادر و ها هاي مشهور بخارا، كتاب نام كتابخانه» سرپل بازار«، »سوانح الحكمت«در . وابسته است

چندين مركز . شد ي پهلوي، فارسي، عربي و التيني نگهداري ميها نوشتجات معتبر زيادي به زبان
كردند كه امكان  و، هرات، سمرقند و خجند نيز فعاليت مينگهداري كتاب در بلخ، طوس، مر

بنابراين مؤبدان و دبيران عهد ساماني . فعاليت ناسيخي و ويراستاري متفكران را فراهم آوردند
تر كرده و ادامه داده، در تصحيح متون ادبي و علمي   اسالمي را كاملةفعاليت متفكران قبلي تا دور

از اين جهت فعاليت ناسخي ابوعلي محمد بلعمي در جريان ترجمة . اند هاي بسيار نموده كوشش
به وقوع پيوسته ) ٩٦١ -٩٧٦(نوح  ابنكه با سفارش امير ابوصالح منصور » تاريخ طبري«فارسي 

ابوعلي بلعمي كه موافق شهادت پرويز ناتل خانلري، خود صاحب . بود، جالب دقت است
هاي بااعتبار زيادي را  صالحيت دولتي سرچشمهعنوان شخص با اي عظيم بوده، و به كتابخانه

امام طبري، مناسبت جدي » الرسل و الملوك تاريخ«اختيار داشته است، هنگام ترجمه به متن عربي 
اعتباري به  باعث و نقل و روايات، بي ايست و بي نگام، تكرار بيه تفصيالت نابه. كند تنقيدي مي

نمايد كه با استفاده از اصول  ناقالن، مترجم را وادار مياختالف منابع، مناسبت غيرايجادي به نقل 
بلعمي متن «اف،  عيسي مت. به قول م. تلخيص به تصحيح و اختصار فراوان اصل متن دست بزند

هاي گوناگون كه طبري به حين نقل رويدادهاي يك سال  را در شكل» الرسول و الملوك تاريخ«
رد، با وآ ها مي ش روايات و قصه با اختالف راويان منبعدر پنج تا ش) تحقيق بي(عيناً يك خبر را 

يكي از اين روايات را كه از ديد خويش و ساير مورخان ) به تحقيق(اشكالش قياس نموده 
 جلدي به ١٣ اختصارات اين اثر ٤.»پذيرد رسيد، مي  مينظر بهتر  تر و به حقيقت نزديك صحيح
 صفحه را ٤٥٤هاي بلعمي يك كتاب  ه افزودهاي كاري و قطبي بود كه تلخيص يكجايه ب درجه

 فصل جدا ٤٣٧گزاري متجر و مصنف به چهار باب و  بندي و مسئله تشكيل داد و آن موافق طبقه
  .كرده باشد

رسد،   مي١٧٥هاي كوچك و بزرگ بلعمي كه مقداراً به  شناسي محض، افزوده در تدقيق متن  
صحيح تقرير و تعيينات مؤلف برين مسائل نقد كنند، زيرا توسط واردات، ت قيمت بيشتر كسب مي
هاي ملوك عجم در عهد سليمان، بهرام  ها از جمله قصه اين افزوده. شود متن به ميان گذاشته مي
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به ... هاي شعري  چوبين، ملوك عرب در عهد قباد، بهرام گور، يزدگرد شهريار در خراسان، پاره
هاي امام طبري  ه نه تنها باعث اصالح بعضي اشتباههاي معتمد تكيه داشت نامه  و معلومات سرچشمه

. اند ي از بين رفتة آثار خطي نياكان نيز سهم گرفتهها چنين در برقرار نمودن متن گرديده، كه اين
را برقرار نموده، بعضاً » تاريخ طبري«هاي شعري متن عربي  هاي پر و صحيح پارچه بلعمي قرين

 مصرعي چنين ٢٤از جمله از تاريخچة قصيدة . دهد قيق ميدربارة تاريخ ايجاد آنها معلومات د
 -پادشاه سيف را(الصلت از بن ثقيف او را  ابنو شاعري، نام وي عميه «: يادآور شده است

  ٥.»مدحي گفته است، ما آن را تمام بگوييم) كوچراف
  :شناسي بلعمي را تاريخ ايجاد بيت فعاليت متن  

  ِسنماٍر و ما كان زار نبيجزائ     جزاني، جزا اهللا شر جزائه
مترجم برخالف نسخة اصل برابر برقرار نمودن متن پرة اين . سازد باز هم خوبتر آشكار مي  

اي كه  نمايد، به درجه  بين عبارت تاريخ ايجاد آن را نيز خيلي مفصل تدقيق مي١٠قصيده از 
هي كامل پيدا خواننده دربارة مؤلف و سبب تأليف در بين قوم عرب و پخش گرديدن آن آگ

  ٦.كند مي
هاي سازماني، معنوي و لفظي و اسلوبي  همين طريق تلخيص و تصحيح متن كه تمام لحظه  

هاي  هاي مندرجة آن و در نهايت افزوده ها و فصل اثر را فرا گرفته است، جدا كردن كتاب به باب
 ةتقريباً هم. اردگذ  تعيينات مؤلف را به ميان مي-بسيار مفصل، و مختصر مسئلة ديگر نقد متن

. الشعرا بهار، ا برتلس، ملك. اند، از جمله ا پرداخته» تاريخ طبري«مؤلفاني كه به تدقيق متن فارسي 
اف برآنند كه ابوعلي بلعمي در  عيسيمت. اف، م بايمت. د. غفوراف، ل. اسميرناوا، ب. ا. شهابي، آ

متفكر نامگذاري شدن متن فارسي  به اسم اين ٧.نگارش اين اثر بيشتر مؤلف است و كمتر مترجم
نام بردن عالمان، گواه بر آن » تاريخ بلعمي«و » طبري فارسي«و حتي كتاب را چون » تاريخ طبري«

  .است كه ابوعلي بلعمي، نزد همه، چون مؤلف شناخته شده است
يز چنين در دربار حاكمان ناحيه و واليات ن در اين عهد نه تنها در مراكز بانفوذ حكومتي، هم  

از جمله با سفارش حاكم طوس ابومنصور محمد . تصنيف و تنظيم آثار، به حكم عنعنه درآمده بود
آوري،  ، مؤبدان و دانشمندان با راهبري ابومنصور معموري، جمع)٩٥١ -٩٦٣(عبدالرازق  ابن
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را به طبع رساندند » شاهنامه«آموزش، ترجمه و تطبيق متون قصه و روايات متن صحيح و كامل 
  .هاي دقيقي و فردوسي گرديد» شاهنامه«بعدها اساس كه 

هاي روند نقد متن و اصول ويراستاري عهد  ابومنصوري نيز بعضي لحظه» شاهنامة«مقدمة   
ها بر ذمة مؤبدان كارديده  اول اينكه در اين عهد تصنيف و تنظيم نامه. سازد سامانيان را روشن مي

، ماه »شاهنامه«و ابومنصور معموري براي تدوين . شد و از نقد متن آگهي كامل داشته، گذاشته مي
پير خراسان، يزدانداد پسر شاپور، ماهوي خورشيد و شادان پسر برزين را از شهرهاي مختلف 

شد و  برداري به كار تصحيح متن اعتبار كامل داده مي طبيعي است كه گاه در نسخه. انتخاب نمود
: گرديد  و به تطبيق و مأخذها در داخل متن اشاره ميشد متن اساسي به چندين متن معتمد جدا مي

 اصفهاني و مانندگان ايدون ةو همز)  كوچراف-»خداينامه«ترجمة عربي (و اندر نامه پسر مقفع «
و همچنين از محمد ... پنج هزار و هفتصد سال است ... تا بدين گاه ... شنيديم كه از گاه آدم 

 بهرام اصفهاني، همچنين از راه ةبن شاهوي و از نامجحيم برمكي مرا خبر آمد و از زادوي 
از » نامة پادشاهان پارس«ساسانيان موسي بن عيسي خسروي و از هشامي قاسم اصفهاني و از 

و از بهرامشاه مردانشاه كرماني و از فرخان مؤبدان مؤبد يزدگرد شهريار و از رامين » گنجينة مأمون«
   ٨.»آگهي همچنين آمد... 

ابومنصوري، پيش از همه در آن » ةشاهنام«و » تاريخ بلعمي«زش علمي و معروفيت عموماً ار  
  .اند گري و ويراستاري دور آماده گرديده است كه متون آنها در سطح بلند تهيه

هاي عرب، يونان،  در قرون بعدي توجه جامعه به آثار نياكان و ميراث ادبي و علمي خلق  
به قول عالم . نژاد را باز هم گرمتر نمود لت بازار ناسخان ايرانيهند و غيره افزايش يافت كه اين حا

چنين در برخي  نه فقط در حدود امروزة ايران و آسياي ميانه، بلكه اين«: كتابشناس صفر سليماني
هاي همسرحد قفقاز، آسياي صغير، هندوستان و  هاي افغانستان و پاكستان، ناحيه از قسمت

 به زبان ادبي رسمي تاجيكي نوشته ١٦ تا حدود ابتداي قرن ٩ قرن  از آخرها تركستان چين كتاب
 از طرف شاهزاده بايسنقر ١٥ از جمله، بنگاه عظيم كتابسازي هرات كه در قرن ٩.»شدند مي
تأسيس يافته، زياده از چهل نفر فاضالن و متخصصان را گرد آورده بود، در كار ) ١٣٩٧ -١٤٣٣(

هاي صحيح و كامل آثار فردوسي، انوري، ظهير فاريابي،  تدوين و تصنيف و طبع و نشر متن
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الدين بلخي، حافظ، كمال خجندي و ديگران موقع بسا  نظامي، سعدي، اميرخسرو دهلوي، جالل
  .كنند پرافتخاري را اشغال مي

گران چاپخانه كه با راهنمايي  فعاليت كتابداري بناگاه بايسنقر، از جمله محنت زرگرانة تهيه  
شناسان و متخصصان  كرد، هنوز دقت ادبيات الدين جعفر تبريزي عمل مي  كمال-اميكتابشناس ن

، خواندمير در »الشعراةتذكر«دولتشاه سمرقندي در .  را جداً به خود جلب نموده بود١٥ -١٦قرون 
گري بنگاه بايسنقر  به محنت كتابداري و تهيه» تحفة سامي«، سام ميرزاي صفوي در »السير حبيب«

سون غورخان سعي و جهد بسياري نمود در جمع  باي«: نويسد دولتشاه مي. اند د دادهبهاي بلن
آوردن سخنان اميرخسرو، و همانا يكصد و بيست هزار بيت جمع نموده و بعد از آن دو هزار بيت 

گران بنگاه مذكور هنگام تصنيف و   تهيه١٠.»از غزليات خسرو جاي يافته كه در ديوان او نبوده
ها، ترجيح دادن نسخة قديمي اثر و تعيين  هاي مختلف، به ديگر نسخه تنظيم متن از تطبيق نسخه

شوند، با موفقيت  شناسي دانسته مي ي اساسي متنها ، كه اكنون از ركن)اتربوتسيه(مؤلف متن ادبي 
  .اند استفاده كرده

 اعتبار گرديدن حياط فرهنگي  هاي سياسي و كم قعهبعدها به سبب شدت گرفتن وا  
با وجود اين، . مركزهاي پرقوت ادبي، كار استنساخ آثار نياكان يك اندازه سست گرديد

گران به متن نه چون منشي عادي،  تهيه. يافت هاي علمي نقد متن بيش از پيش انكشاف مي قسمت
 متون رباعيات عمر خيام با نام از اين جهت. كردند بلكه چون محقق ورزيده مناسبت مي

 مسيحي از طرف ١٥ -١٧نظامي كه در قرون » خمسة«، ديوان خاقاني شيرواني و »طربخانه«
. اند، جالب دقت است حسين رشيدي تبريزي و دوست محمد درخچي تهيه گرديده ابنياراحمد 

هاي سطرها،  خواني هاي متون تهيه شده گوناگون مرتبان چندين نسخه را تطبيق نموده، در حاشيه
شناسي  ماهيت فعاليت متن. كردند هاي شعري از متون پيشين افتاده را قيد مي ابيات و پارچه

 به حكيم خيام ١٥حسين در آن است كه او تاريخ متن رباعياتي را كه تا نيمة قرن  ابنياراحمد 
ها جدا  ا در فصلدادند، آموخته، آنها را از روي موضوع، درج كرده و موارد مشكوك ر نسبت مي

  .كتابت نمود» طربخانه«كرده است و تحت عنوان 
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شناسي ياراحمد  الدين همايي با در نظر داشتن تجربة متن شناس معاصر ايران جالل ادبيات  
حسين رشيدي تبريزي، راجع به رباعيات اصيل و دخيل و مشكوك عمر خيام چند خالصة  ابن

يك : شوند به روي هم سه صنف مي» طربخانه«ر هاي مندرج د رباعي«: معتمد برآورده است
و امثال و غالب ...  هجري ٨٠٠ رباعي است كه در مأخذ قديم قبل از سنة ٦٦ يا ٥٣قسمت جزو 

اند، صنف دوم آن دسته از رباعياتي است كه  هاي مسلم خيام شمرده اهل تحقيق آنها را گفته
عي لفظاً و معناً پيداست كه جزو آثار اصيل ايم يا از متن خود ربا گويندان اصلي آنها را شناخته

. ستا  مشابهت به رباعيات اصيل حكيم خيام نيست و صنف سوم رباعيات مشكوك است كه بي
 همين طريق متفكران عصر ١١.»دليل معتبري هم براي صحت انتصاب آن به حكيم خيام نداريم

سزايي  ية متن خدمت بههاي علمي تدقيق و ته ميانه در پيدايش و تشكل راه و روش اصول
  . نشده استهگري آنها جداً آموخته و از لحاظ علمي جمع بست اما هنوز تجربة تهيه. اند كرده
براي شرح . شود هاي عصر ميانه محسوب مي شناسي معاصر شرح منبع ديگر بااعتماد متن  

يح، كامل و هاي ادبي الزم است كه شارح با متن صح غرضانه و حقيقي مفهوم عميق و دقيق و بي
كند كه اول در اساس  اين حالت او را وادار مي. ها دور و ايمن سر و كار داشته باشد از خرابكاري
اين است كه . هاي گوناگون بنياد اعتبارناكي و اصالت متن تفسيرشونده را برقرار نمايد نقد نسخه

حدايق «و » ويمثنوي معن«در شرح (شارحان عصر ميانه چون عبداللطيف بن عبداهللا عباسي 
، )»بهار باران«در (الدين  ، محمد غياث)»گلستان«در شرح (، محمد اكرم ملتاني »الحقايق

هاي  راه) »خيابان«در (خان آرزو  الدين علي و سراج) »بوستان«در شرح (عبدالحسين فراحاني 
سزايي  مختلف تهية متن را استفاده كرده در تشكيل تنقيد متن آثار كالسيك عصر ميانه سهم به

نويسي باعث ناقص شدن اساس  بنابراين محسوب نكردن تاريخ تشكيل و ماهيت شرح. گذاشتند
هاي تا امروز عميق معين نشدن  يكي از سبب«. گردد شناسي معاصر مي نظري و اصول علمي متن

 -هاي نقد متن به اعتبار نگرفتن تجربة شارحان آثار ادبي است،  هاي ميتاداالگي و پرنسپ اساس
هاي نوكك حاصل كردة ما را   اكثر نتيجه و خالصه-اف نصرالدين. يد كرده است پروفسور اق

 اوالً ١٢.»برند پرده پژوهشات خويش را در همين زمينه پيش مي شارحان چندين عصر مقدم بي
آنها هنگام . دانستند ها مي گران و شارحان عصر ميانه زمان كتابت را معيار معتمد و معتبر نسخه تهيه
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تر را چون اساس قبول كرده، ديگر نسخ  تهية نسخة قديمه و به دورة زندگي مؤلف هرچه نزديك
از روي اين اصول قابل اعتمادترين متن از روي دستخط مؤلف روبردار . نمودند را با آن تطبيق مي
عبداللطيف عباسي از روي . گرفت يافت و انتقاد متن هم از روي آن صورت مي شده تنظيم مي

» ز«هاي زياد را با حرف  را معين و بيت» مثنوي معنوي« بيت ٢٠٠٠ اصول الحاقي بودن همين
هاي اثر را معين  از اين راه تصرف كاتبان در بعضي قسمت» گلستان«شارحان . نشان داده است

  : هاي خان آرزو مصرع از جمله، علي. اند نموده
  پاي تواند كه رود چند گام    ور نبود مركب رهوار رام

نيامده » گلستان«هاي  ترين نسخه ا دخيل پنداشته است؛ زيرا بيت مذكور در يكي از قديمير  
شناسي كنوني ادبيات شرق، اصول كاريكسيه نام  استفاده از اين اصول نقد متن كه در متن. است

شناس  گرفته است، مخصوصاً در ادبيات كالسيك فارسي و تاجيكي خيلي پرثمر است، زيرا متن
 و حتي صدها نسخة اثر، به چند نسخة ها جاي سر و كار داشتن گاه، به ده نمايد كه به ميرا وادار 

 آوردن وجود بهدر حقيقت، براي . هاي دلخواه نايل شود تر و بهتر تكيه كرده، به نتيجه قديم
قريب (، ديوان حافظ )وجود دارد» شاهنامه «ة نسخ١٠٠٠در دنيا قريب (» شاهنامه«هاي علمي  متن
 ٣٤٠ و ١٦٠قريب (سعدي » گلستان«و » بوستان«، ) نسخه٢٤٠قريب (، خمسة نظامي )نسخه ٤٨٠
  .كاريكسية اصول موافق تنقيد متن است كه زمينة آن را شارحان عصر ميانه گذاشته بودند) نسخه
ها،   آمدن نسخهوجود بهها نظر تنقيدي دوخته، به تاريخ و شرايط  بعداً شارحان به تمام نسخه  
لوب و منطق بيان، شرايط اجتماعي و اميال سياسي كاتبان اعتبار كامل دادند؛ اين شيوة نقد زبان اس

اف شرطاً  نصرالدين. شناسي معاصر مطابقت دارند، ا متن را كه با اصول تاريخي و منطقي متن
هاي  شيوة قضاوت منطقي به متن ارتباط كامل دارد و محاكمه. اصول قضاوت منطقي ناميده است

هايي كه در آنها تصرفات راه  برعكس در نسخه. كند ها در رابطه با متن اعتبار قانوني پيدا ميآن تن
از اين جهت توجه شارحان به بيت زيرين شيخ سعدي . يابد پيدا كرده، اصالت متن كاهش مي

  :جالب توجه است
  كه در آفرينش ز يك گوهرند    آدم اعضاي يكديگرند بني
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 ناقص است و معني -»يكديگرند «-ه كلمة آخر مصراع اولبرآنند ك» گلستان«شارحان   
: نويسد از جمله موالنا هادي علي ضمن شرح پارچة باال مي. كند مطلوب را درست افاده نمي

 عضوي، سببش اينكه در آفرينش از يك ة مردم چون يك بدن هستند و هر واحد به منزلةهم«
   ١٣.»سمچنانچه اعضا از يك ج: بودند) ع(گوهر، يعني آدم 

يك «بايد » يكديگر «جاي بهاين معني را ديگر عالمان نيز تصديق داشته، تكليف دارند كه   
  .آدم اعضاي يك پيكرند بني: گيرد باشد و آن وقت همه در جاي خود قرار مي» پيكر
دارد كه فرموده ) ص(بايد گفت كه مضمون مصراع باال تكيه به حديث حضرت محمد   
اينجا كلمة ). در حقيقت مؤمنان چون جسد يك آدمند(» كجسد رجل الواحدانما المؤمنون «: است

اند،   شارحان تصحيح مصراع باال را ضروري نشمردههمه اينبا . جسد به پيكر موافقت كامل دارد
ي انتقاد متن نيز پس شيوة تاريخي و قياس. اند  نشدهرو روبه» پيكر«اي با كلمة  زيرا در هيچ نسخه
از همين طريق . جا داشته است) قرون وسطي(شناسي متفكران عصر ميانه  متنهنوز در فعاليت 

گران و شارحان قرون وسطي اساس دقيق متون را تأمين نموده، به هر طريق  شناسان، تهيه نسخه
شناسي معاصر  شود و زمينة مناسب را براي انكشاف متن ها و تصرفات به متن مي مانع خودسري
  .آورد را فراهم مي

نويسي نياكان ما از يك بخش كار  گري و شرح شناسي، تهيه د گفت كه فعاليت نسخهباي  
طور كامل  شناسي را به شناسي انكشاف يافتن متن عملي منتظم به قسمت مخصوص علم ادبيات

، اين جريان به ١٩زاده عالم برجستة قرن  در تأليفات آذر عبدالغني خالصه قاري. سازد آشكار مي
داني و معلومات برجستة  استعداد كامل، مهارت بلند، زبان.  رسيده استدرجة معين تكامل

هاي علمي برقرار نمودن متن  فيلولوژي به اين دانشمند امكان دادند كه تعدادي از شرط و اصول
كند و با اين  اوالً، محقق پيش از تطبيق متون، تاريخ كتابت آنها را پيدا مي: انتقادي را معين نمايد

. كند ها را معين مي عتمدي، تعيين صحت و اصالت و به كدام مؤلف متعلق بودن نسخهراه درجة م
كند و در اين قسمت فعاليت   قسمت علمي تحقيقي متن توجه جدي مي-بعداً مصنف به ضميمه

  .گردد شناسي عالم به كمال عميقي ظاهر مي متن
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، اتتزه و [version]شناسي مثل ورسيه  ل مهم متنزاده از مسائ عبدالغني خالصه قاري  
اين دانشمند همچنين موقع و . گري خود با موفقيت استفاده كرده است شروحات در تجربة تهيه

ها را با اصطالحات نسخة اول، نسخة معتمد، نسخة صحيح، نسخة حسنه، نسخة  تركيب دستخط
 عالمت ها و سهو خطاها، با حروف و خواني طاهره، نسخة بسيط، نسخة غير معتمد، و گوناگون

شناسي امروز چون منبع بااعتماد آموزشي، قيمت  مخصوص اشاره كرده است كه اين براي متن
  .دارد

شناسي قرون وسطي خاور  فعاليت تحقيقي نامبردگان گواه بر آن است كه نقد متن در ادبيات  
ولين شناسان ا بعضاً متن. هاي نظررس علمي و تحقيقي نايل گرديده بوده است نزديك به كاميابي

: دهند گران اروپا نسبت مي هاي علمي نقد متن را در ادبيات خاور نزديك به فعاليت تهيه پديده
هاي نسبتاً جدي به منظور تصحيح متون ادبي خاور نزديك فقط از نيمة دوم قرن نوزدهم  كوشش«

وة علمي را كار بردن شي انتشارات آثار ادبي شرق از طرف محققان اروپايي به. در اروپا آغاز گرديد
   ١٤.»گذاري كرد در تدوين متون پايه

 ما چنين عقيده از آن سر زده است كه تا به حال تاريخ نقد متون ادبيات خاور نزديك نظر به  
لختمن، . شناسي معاصر تقاضا دارد كه در برابر ك بنابراين متن. طور ضروري آموخته نشده است به
شناسي متفكران قرون  س روسيه و اروپا، فعاليت متنشنا اف محققان متن شخمت. دبرافسكي، ا. ا

طور دقيق نشان  وسطي فارس و تاجيك نيز آموخته شده، برد و باخت آنها در اين بخش علم به
  .داده شود
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