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 چکیده

هدف از تصحیح . داردتصحیح متن است که اصول و قواعد مشخصی  ۀادبیات، مقولهای تحقیق در از بنیان یکی
اند ضمن نظران کوشیدهنظر به اهمیت این فن، برخی از صاحبمتن، ارائۀ صورتی اصیل از متنی کهن است. 

این جهت  کوب نیز ازاستاد عبدالحسین زرین ها و نبایدهای آن را روشن کنند.، بایدمتن تأکید بر اهمیت تصحیح
است. اهمیت تصحیح و ماهیت آن،  یافتهمستثنی نیست و برخی از جستارهای او به همین موضوع اختصاص 

از جمله موضوعاتی  ،هاهای تصحیح متن و همچنین تحریفات عمدی و سهوی کاتبان در کتابت نسخهشیوه
هایی نیز کوب داوریزرین اند.هتصحیح متن موردتوجه قرار گرفت یدربارهکوب که در جستارهای زرین هستند

مراجعه که  است الزمان فروزانفر داشتهتصحیحات بدیعهمچنین در خصوص روش کار مستشرقان در تصحیح و 
. نگارنده در این جستار با کاربست دهدنشان میکوب در نظر زرین را مصادیق تصحیح درست متن ه این آراء،ب

کوب را ای، اهمیت و اصول تصحیح متن در نظر زرینز روش کتابخانهرویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده ا
 کرده است.بندی صورت

 
 کوب، تحریفات، مستشرقان، فروزانفر: تصحیح متن، زرینهاکلیدواژه
 

  قدمه:م .1

یک  ۀی ادبیات است. تحقیق دربارهای پژوهش در حوزهیکی از بنیان ،دادن صورتی منقح و اصیل از متنی کهندستبه
یافتن به صورتی صحیح از آن متن میسر نیست و در همین راستاست که فن تصحیح متن متن ادبی کهن، بدون دست

. (502: 1366)دیچز، شود می ای برای هرگونه ارزیابی انتقادی نیز محسوبتصحیح متن، مقدمه یابد.اهمیتی درخور می
ای که متن موردنظر از جهت گونهورت اصلی متن، بهیافتن به صدر واقع تالشی است در جهت دستمتن صحیح ت

کم تفاوت فاحشی با آن متن نداشته باشد معنا و صورت، عین همان متنی باشد که مؤلف عرضه کرده است یا دست
های موجود با زمان حیات مؤلف متن ترین نسخهالبته باید به این مهم توجه داشت که اگر کهن .(14: 1378 )جهانبخش،

ای است که تمام نسخ موجود از آن منشعب هدف از تصحیح متن، بازسازی نسخه»گاه ی بسیاری داشته باشد، آنفاصله
یافته به یک متن را . به هر ترتیب، مصحح متن موظف است که اشتباهات و تصرفات راه(12: 1396 )امیدساالر،« اندشده

گیرد. در حقیت، مصحح بشده بهره ز اصول و قواعد علمی شناختهو در این مسیر ا (4: 1387 )عمادی حائری،از آن بزداید 
های بازمانده از یک متن، بندی و تحلیل نسخهآوری، طبقهشود که با جمعداری کاردان ظاهر میمتن در قامت امانت

ثیر أانع از تدهد. روش تصحیح متن، روشی علمی است که مقبول از آن متن را ارائه میدر نهایت صورتی پاکیزه و قابل
گردوغبار تقصیر و قصور کاتبان نسخ را از ساحت  در ضمنشود و سالیق، عالیق و آراء شخصی مصحح بر کار او می

  کند.متن کهن پاک می
اند ادبیات کوشیدهۀ نظران حوز، بسیاری از صاحبهای آنروشتصحیح متن و تنوع مبانی و  ۀنظر به اهمیت مقول
یات فن تصحیح را تبیین و در نهایت، شکل آرمانی ئدرست و نادرست تصحیح متن، جزهای ضمن یادآوری روش

تصحیحات موجود نیز  ۀنظران دربارهای صاحبدر این خصوص بازگو کنند. افزون بر این، داوری موردنظر خود را
  ها از بایدها و نبایدهای روش تصحیح است.صور آنت گویای

از جستارها،  برخی و نیست مستثنی جهت این از نیز کوب(ین پس زرینکوب )از ااستاد عبدالحسین زرین
کوشد پس به موضوع تصحیح اختصاص یافته است. نگارنده در این مقاله می های او منحصراًها و سخنرانییادداشت
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کوب زریننظرات های مرسوم آن و تاریخ تصحیح متن در ایران، مجموعهروش ،از ذکر مختصری از ماهیت تصحیح
 بندی کند.در این حوزه را صورت

 
  پژوهش:پیشینۀ  .2

ادبیات و تصوف از نظر محققان دور نمانده است و برخی از ایشان به معرفی  و تاریخ ۀکوب در حوزبررسی آثار زرین
کوشیده « کوبنشناسی زریحافظ»ای با عنوان ( در مقاله1376) اند. حسین خدیوجمو بررسی این آثار توجه نشان داده

کوب در باب سبک و اندیشه و هنر حافظ را موردبحث ای از آراء زرینمجموعه، رندان ۀاز کوچاست با تأکید بر کتاب 
کند که از آغاز جوانی توصیف می« داریاب و امانتنکته»کوب را محقق و مورخی زرین همچنینقرار دهد. خدیوجم 

  قرار گرفته است.« موردپسند محققان داخلی و برخی از خاورشناسان»او  و تحقیقات« لباس اهل تحقیق به تن کرد»
پژوهی عبدالحسین تاریخ ۀکارنام« یادگاری که در این گنبد دوّار بماند»( در جستار 1376کوب )روزبه زرین

 دانسته «مرزوبوم این فرهنگ و ادب و علم بزرگان از نسلی تابناک و درخشان نمونۀ» را او و کردهکوب را بررسی زرین
تاریخ ایران  ۀکوب دربارآثار زرین. در این مقاله، مجموعهستا کرده« یابیتمعرف و اندوزیدانش» صرف را عمری که

 است. شده نگاری معرفیهای او پیرامون کلیات تاریخو اسالم و همچنین نوشته
دو کوب؛ بازخوانی دو اثر عبدالحسین زریندو تأویل از یک تمدن: »عنوان  باای ( در مقاله1388سیاوش شوهانی )

هایی کوب توجه نشان داده که در نوع روایتهای این دو کتاب زرینبه تضادها و تناقض« اسالم ۀکارنامو  قرن سکوت
های گونی گفتمانها ناشی از گونهزعم شوهانی این تفاوتاند. بهدهند، متفاوتدست میه که از وقایع صدر اسالم ب

  سی و پنجاه شمسی است. ۀدر دو دهرایج 
بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عباس و عبدالحسین » ۀ( در مقال1391مقدسی و داوود شیروانی ) ابوالحسن امین

کوب و احسان عباس در نوع نگاه به سنت به اشتراکات و اختالفات زرین« کوب در نگاه به سنت و تجدد ادبیزرین
با سنت و تجدد، از افراط  کوب و احسان عباس در مواجههموردنظر، زرین ۀزعم نویسندگان مقالاند. بهو تجدد پرداخته

کوب و احسان عباس نیز در این نکته بود که اند. تفاوت زرینو تفریط پرهیز کرده و راه تعادل را در پیش گرفته
 ۀتوجهی به مقولباس، گرایش قابلکوب به نقد نظری توجه بیشتری داشت و همچنین در مقایسه با احسان عزرین
  .دادنشان می سنت

اند. توجه نشان داده« کوبپژوهی زریننسبت عمل و نظر در تاریخ»( به 1394پناه )قباد منصوربخت و مهدی رفعتی
نگران شرایط جدید »ایران را داشت و هم  ۀتاریخی جامع ۀگذشت ۀهم دغدغ ،کوبدر نظر نویسندگان این مقاله، زرین

  بود.« هویتی ایران با تمدن جدید کشمکش و
کوب بررسی پاراتوپی در گفتمان ادبی عبدالحسین زرین»ای با عنوان ( در مقاله1398فریده علوی و سهیال سعیدی )

و  طور ۀشعلاند که دو کتاب به این مسئله پرداخته« طور تا مصائب حالج ۀو لویی ماسینیون: روایت حالج از شعل
ای را در مصاف های تازهبینیکوب و ماسینیون در ضمن آن، جهانهایی هستند که زریندر واقع گفتمان مصائب حالج
 اند.ر جامعه پدید آوردهبهای غالب با ایدئولوژی

کوب اختصاص یافته، نوع نگاه های زرینی آثار و اندیشهدر جستارها و مقاالتی که تاکنون به بحث درباره
 نشده است. تصحیح متن مطالعه ۀکوب به مقولزرین
 

  ماهیت تصحیح متن: .3

شناخت ابعاد تمدن و فرهنگ یک جامعه بدون اطالع از میراث تاریخی مادی و معنوی آن میسر نیست. متون علمی و 
های مردمان یک جامعه را بازیافت و سیر ها و بینشتوان نگرشالی آن میبهکه از ال اندهمین میراث ۀادبی نیز در زمر

یابی به های موجود در آن را درک کرد. مرور زمان و شرایط و اقتضائات تاریخی، گهگاه دستتحول و تطور اندیشه
های علمی، این ربست روشکوشند با کااین متون را دشوار ساخته است و در همین راستاست که محققان متن می
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اصول هیابی به این مهم از مجموعمردم قرار دهند. محققان برای دست ۀو در دسترس عام کنند ءمیراث ارجمند را احیا
گیرد. نخستین گام در جهت تصحیح قرار می« تصحیح متنانتقادی روش » کنند که ذیل عنوان کلیو قواعدی پیروی می

 .(103: 1378 )منجد،هاست بندی نسخهگذاری و دستهود از متن و بعد از آن، اولویتهای موجمتن، گردآوری نسخه
جوید و سه عنصر اصلی در تعیین عکس آن یا میکروفیلم آن بهره می از مصحح برای بررسی یک نسخه از اصل آن، یا

های بندی نسخهدر دسته .(18: 1378 )جهانبخش،اند از: قدمت، صحت و اصالت، و استقالل آن نسخه ارزش نسخه عبارت
موجود )اقدم نسخ(  ۀترین نسخند که کهنایابد و برخی برآنمانده از یک متن، قدمت نسخه اهمیت فراوانی میباقی

داشت که صحت یک نسخه به عامل دیگری  در این خصوص باید توجه .(211: 1376 )ضیف،اساس کار تصحیح است 
ای در قرن شده در قرن پنجم، نسخهبسا از یک اثر تألیفچه»و آن هم دقت و اهلیت کاتب است:  بستگی داردنیز 

استنساخ شده باشد که  _رسدای که با چهار واسطه به اصل میاز روی نسخه_سواد و الابالی دست کاتبی کمششم به
دست ی از همان کتاب، در قرن هشتم بهاآن را آکنده از غلط و سقط و بدخوانی و تصحیف بیابیم. در مقابل نسخه

اصل نوشته شده، کتابت و یک بار هم  ۀاز روی نسخ صحیح و مضبوطی که مستقیماً ۀکاتبی امین و دقیق از روی نسخ
 .(18-19: 1378 )جهانبخش،« ا اساسش مقابله شده باشدب دقتبه
 
  های تصحیح:روش .4

تصحیح التقاطی، ، اساس ۀاند از: تصحیح بر مبنای نسخعبارتبرای تصحیح متن، چهار روش متداول وجود دارد که 
 . تصحیح قیاسی و تصحیح به روش بینابین

 

 تصحیح بر مبنای نسخۀ اساس: 4-1

موجود را اساس کار خود قرار داده و ضبط آن را بر ضبط باقی  ۀترین نسخگونه از تصحیح، مصحح درست در این
شکل روشن و مستدلی نادرست تشخیص داده شود. برخی اساس به ۀمگر اینکه ضبط نسخ ؛دهدها ترجیح مینسخه

  .(30-29: همان) دانندمی تصحیح روش کارآمدترین را اساس نسخۀ اساس بر متن تصحیح ،نظراناز صاحب
 

 تصحیح التقاطی: 4-2

. در این کندالتقاطی استفاده میدر صورتی که برتری یک نسخه نسبت به دیگر نسخ احراز نشود، مصحح از روش 
کند و ضبطی را بر ضبط دیگر ب میانتخا ها های موجود در نسخهروش مصحح با اتکا به دانش خود از بین ضبط

امکان انتخاب احسن بیشتر »چراکه  ؛های موجود اهمیت فراوانی داردانداز، تکثر نسخهدهد. در این چشممیترجیح 
ها، مانع های گوناگون در نسخههای متعدد و توجه به ضبطافزون بر این، استفاده از نسخه .(421: 1354 )بینش،« شودمی

   .(381: 1379 )مایل هروی،شود که مصحح، سالیق و عالیق شخصی را دخیل در امر تصحیح کند از این می
 

 روش بینابین: 4-3

اساس برتری  ۀی است. در این روش، نسخطاساس و روش التقا ۀدر حقیقت ترکیبی از روش تصحیح بر مبنای نسخ
« اساس نسبی» ۀ. در این صورت با نسخکندپیدا میبر دالیلی ارجحیت  بنا ها ندارد اماتامّ و تمامی نسبت به سایر نسخه

ح( بر تشخیص مصح های موجود )بناکردن ضبط دیگر نسخهپوشی از ضبط آن و جایگزینسروکار داریم که چشم
سو و همچنین دقت و احتیاط او از سوی دیگر میسر است. در این روش تصحیح، دانش و اجتهاد مصحح از یک

  .(31: 1378 )جهانبخش،توجهی دارد اهمیت قابل
 

 تصحیح قیاسی: 4-4

گاه مصحح ناچار است که روش تصحیح قیاسی را به موجود از یک متن، مشحون از غلط و سقط باشد، آن ۀاگر نسخ
های موجود در نسخه کار گیرد. در این گونه از تصحیح، در حقیقت، دانش و اهلیت مصحح است که اغتشاش و خدشه

 یبر پایه»گاه مانده از متن را نادرست تشخیص دهد، آنهای باقینسخه ۀهم کند. چنانچه مصحح، ضبطرا جبران می
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ضبط صحیح را پیشنهاد « مکان تألیف متن و... به دست آورده خانواده، زمان وشناختی که از الفاظ، مفاهیم، متون هم
 .(7: 1387 )عمادی حائری،کند می

 
 تصحیح متن در ایران:. 5

مسئله از نظر  و در ایران نیز اهمیت این (16-7: 1385امیدساالر،  :)نکای طوالنی است سابقه تصحیح متن در غرب دارای
 البتهتصحیح اشاراتی رفته است.  ۀما دور نمانده بود. در برخی از متون متقدم فارسی و عربی به اهمیت مقول گذشتگان

ها و برای تصحیح از روش گرفتند و طبیعتاًیک فن در نظر نمی همثابباید توجه داشت که قدما تصحیح متن را به
از جمله معیارهای تصحیح متن در گذشته،  .(385: 1379 )مایل هروی،کردند های رایج در روزگار ما استفاده نمیاسلوب

کید بر صورت اصیل آن و همچنین أجای تارجحیت تفصیل نسخه بر اصالت متن، توجه به روانی و زیبایی ضبط به
بایسنقری، مثنوی و  ۀسنایی تدوین محمدعلی الرفا، شاهنام ۀحدیق .(152: 1383 )آزادیان، ها بودبدلهبه نسخ یتوجهبی

 ایران به چاپ صنعت ورود(. همان) است پیشینهای های تصحیح متن در دورهعبداللطیف عباسی و... از نمونه ۀحدیق
ونگار زیبایی و نقش صرفاً  ،اشتیت تصحیح متون ننهاد و آنچه کماکان اهمیت دکیف بر تأثیری سنگی چاپ رواج و

 ها.نه اصالت و صحت آن ؛شده بودمتون چاپ
های رایج در غرب به تصحیح متون اند که با استفاده از اسلوبمحمد قزوینی را نخستین مصحح ایرانی دانسته

جهت اقامت در غرب و از محققانی نظیر ادوارد براون ی تصحیح متن را بههمت گماشت. قزوینی در حقیقت این شیوه
نظران در این مسئله که قزوینی در فن الزم به یادآوری است که برخی از صاحب .(394: 1379 )مایل هروی،آموخته بود 

 . (1385)نک: امیدساالر، اند تشکیک کرده ،االطالق متأثر از مستشرقان بودتصحیح متن علی
در امر تصحیح سبب شده که  _حد اوو حتی وسواس بی_که مهارت و دقت قزوینی  به هر حال روشن است

افزون بر قزوینی،  د.نهای تصحیح متن در ایران قرار بگیرترین نمونهبهترین و درست ۀتصحیحات او در زمرمجموعه
. نیز بسیاری از متون ادبی و الدین همایی، سعید نفیسی، مجتبی مینوی و..الزمان فروزانفر، جاللهایی نظیر بدیعچهره

های بسیار در فرساییرغم قلمکوب علیهایی منقح از این متون را ارائه کردند. زرینعلمی کهن را تصحیح و صورت
تصحیح متن و  ۀاما در برخی از جستارهای او مسئل ؛متنی را تصحیح نکرد ،های ادبیات، ترجمه، تاریخ و...حوزه

ها، به بندی آنتدقیق در این جستارها و تالش برای صورت نظر قرار گرفته است. طبیعتاًهای درست آن مطمحاسلوب
از  نشدهتوان وجهی دیدهرساند و به این ترتیب میکوب مدد میشدن اهمیت و ماهیت تصحیح در نظر زرینروشن

 .را هویدا ساخت اوحیات علمی 
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سالگی به مکتب رفت در پنج وی شمسی در بروجرد چشم به جهان گشود. 1301وهفتم اسفندماه کوب در بیستزرین
با خط « دبستان»غیردولتی به نام  ۀآشنا شد و یک سال بعد از آن در یک مدرس« های کوتاه اواخر قرآن کریمسوره»و با 

بروجرد آغاز شد، اما در تهران ادامه  کوب درزرین ۀ. تحصیالت متوسط(12: 1378، کوب)زرینو حساب آشنایی یافت 
ای از سطوح فقه را مطالعه رفت و صرف و نحو و بالغت و پارهطالب نیز می ۀزمان به مدرسپیدا کرد. در بروجرد، هم

 1323آباد و بروجرد را شروع کرد. در سال پس از تکمیل تحصیالت متوسطه، تدریس در مدارس خرم وی کرد.می
 _رغم حجم اندکشعلی_در بروجرد انتشار یافت. اهمیت این کتاب « شعر ۀفلسف»وب با عنوان کاولین کتاب زرین

کوب . زرین(8: 1377 )افشار،در چند صفحه به بررسی آن پرداخت  سخن ۀخانلری در مجلای بود که پرویز ناتلاندازهبه
تهران پرداخت.  ۀهمان دوره به تدریس در مدارس متوسط ادبیات دانشگاه تهران شد و از ۀوارد دانشکد 1324در سال 
های در کتابخانه او بود. مهرگان ۀآغاز شد و پنج سال هم سردبیر روزنام جهان نو ۀهای مطبوعاتی او از مجلفعالیت

لیسانس،  ۀپس از طی دوراو . (12: 1378کوب، )زرین پرداختهای خطی میمجلس، ملی و ملک نیز به بررسی نسخه
(. 10: 1377او بود )افشار، « ۀگمان، فروزانفر معلم بنیادی و عمدبی»بالفاصله وارد مقطع دکتری شد و در این دوره 
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برای  1335کوب در سال با راهنمایی فروزانفر تحریر شد. زرین« نقدالشعر»کوب نیز با عنوان دکتری زرین ۀرسال
های اسالمی را در دانشگاه آغاز کرد. در همین الهیات دعوت شد و تدریس تاریخ کالم و فرقه ۀتدریس به دانشکد

المعارف اسالم همت گماشت. هزاده آشنا شد و به تدوین و تکمیل مقاالت مربوط به هند در دایردوره با سید حسن تقی
به عراق،  وی کار شد.بهمجلس سنا مشغول ۀاندر کتابخ کوب، زرینزاده و با سمت مشاور عالیدعوت تقیبعد از آن، به

در غیاب احسان  1336تابستان  تا 1335هند و پاکستان سفر کرد و در مجامع علمی این کشورها حضور یافت. از پاییز 
کوب بود. همچنین خاطر حضور او در آمریکا( مدیریت امور اجرایی بنگاه ترجمه و نشر کتاب با زرینیارشاطر )به

های مربوطه در اروپا و آمریکا سسهؤنویسی )وابسته به فرانکلین(، ملغت ۀسسؤمجتبی مینوی در جهت ایجاد م همراه با
های پرینستون و کالیفرنیا به تدریس تاریخ و در دانشگاه (1349تا  1347)سال  مدت دوبه او را از نزدیک مشاهده کرد.

ادبیات منتقل شد  ۀالهیات به دانشکد ۀاز دانشکد کوبزرین ن،ادبیات و تصوف اشتغال داشت. پس از بازگشت به ایرا
قلبی شد و در  ۀپنجاه دو بار دچار عارض ۀدر ده وی های آموزشی ادبیات و تاریخ به تدریس پرداخت.و در گروه

مدت دو سال( در پاریس اقامت داشت و شصت )به ۀاوایل ده او در برای عمل جراحی به آمریکا رفت. 1357سال 
به ایران  1363در سال  کوبزرین .(13: 1378کوب، )زرینمثنوی موالنا سامان داد  ۀهمین ایام مطالعات خود را دربار در

به عضویت در شورای عالی علمی  1375از سال وی ی دکتری ادبیات را از سر گرفت. بازگشت و تدریس در دوره
انجمن مفاخر و آثار فرهنگی مراسم تجلیل از او برگزار  همتبه 1377المعارف اسالمی درآمد و در سال همرکز دایر
توان به سنگ او میعالم خاکی را وداع گفت. از جمله آثار گران 1378وچهارم شهریور کوب در بیستشد. زرین

)برای و... اشاره کرد  ارسطو و فن شعر، رندان ۀاز کوچ، طور ۀشعل، بامداد اسالم، دو قرن سکوتعناوینی نظیر 

 .(1376کوب نک: مجیدی، شناسی زرینکتاب
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 در نهایتکند اما استفاده می« نقد متن»از عبارت « تصحیح متن»جای عبارت هکوب گهگاه بباید توجه داشت که زرین
ترین و ترین و به یک تعبیر علمیترین و دقیقمهم»مقصود او همان تصحیح متن است. در نظر او تصحیح متن 

محققی بخواهد آراء و عقایدش در باب آثار ادبی، »و اگر  (42: 1379 کوب،)زرین« ترین اقسام نقد ادبی استاصیل
بر متون صحیح معتبر و اصیل بنماید و اال تتبع و تحقیق و نقد اعتبار و پادرهوا نباشد باید آن عقاید و آراء را متکی بی

. به (26)همان: « داردلغزان قدم برمی نرم و لیز و ۀحرکت و سعی کسی است که بر روی شن و ماس ۀمنزلو بحث او به
نقد ادبی است  ۀنقد متون اساس هر نوع دیگر از انواع نقادی است و در حقیقت خشت اول و رکن عمد»این ترتیب 

یا لغوی که در باب آثار  و توان از آثار قدما استنباط کرد و هرگونه نقد تاریخی یا ذوقیای را نمیآن هیچ نکتهچون بی
از آنجا  .(94: 1361 کوب،)زرین« نویسندگان و شاعران بشود تا بر متون صحیح معتبر متکی نباشد سندیت و اعتبار ندارد

زعم او متن است. بهمصحح متن نیز منتقد گیرد، مقصود او از مثابه نقد متن در نظر میرا به کوب تصحیح متنکه زرین
از طریق علم ببیند و تحقیق کند که صورت و شکل اصلی و واقعی هر کلمه و هر عبارت در »مصح موظف است که 

در نظر  .(28: 1379 کوب،)زرین« قبول است پیدا کندکتاب چه بوده است نه اینکه فقط صورتی را که صحیح و قابل
اصل یک بهاصلی یا قریب ۀاز روی نسخ خطی موجود نسخ»حان حکوب، هدف از تصحیح متن این است که مصزرین

اهل تحقیق بتواند یقین و اطمینان حاصل  ۀصورتی عرضه دارند که خواننداثر را احیاء و مرتب و مدون کنند و آن را به
صورت اصلی و شکلی که مصنف و مؤلف ای از آن را دارد که بهدر دست ندارد نسخه کند که اگر اصل یک اثر را

 (.27)همان: « اصل نوشته است به نهایت درجه نزدیک است
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ای تصحیح قیاسی بدل به موضوع پیچیده ۀتصحیح متن، مقول ۀکوب دربارباید به این مهم توجه داشت که در آراء زرین
 قیاسی تصحیح عبارت کاربردنبهکوب از رسد که این پیچیدگی ناشی از دو مقصود متفاوت زرینشده است. به نظر می
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تصحیح قیاسی در برخی از عبارات، تصحیح ذوقی و مبتنی بر اجتهادات غیرعالمانه است که طبیعتا  از او منظور. باشد
آنچه نزد محققان، مسلّم است این است که در نقد متون باید »در جایی اشاره دارد که:  مثالً رود؛مار میبه شنکوهیده 

از تصحیحات قیاسی و اصالحات استحسانی جز به گاه ضرورت خودداری کرد و نباید توقع داشت که  و حتماً قطعاً
کتاب با چشم بسته در حکم وحی منزل خوانندگان  ۀاجتهادات شخصی و احتماالت فردی و ذوقی منتقد را هم

کند که اگر در امر تصحیح، مصحح فاقد دانش و مهارت کافی باشد اما . همچنین گوشزد می(42)همان: « بشمارند
بسیاری از »گاه ضبط دیگری را از روی ذوق و سلیقه ارائه کند، آن و داده تشخیص نادرست را موجود هایضبط

در این مرحله کسانی که زیاده  کند و مخصوصاًو در حقیقت تصحیفات جلوه میتصحیحات قیاسی مضحک و غلط 
های مضحک اشتباه شوند و غالباًخود مغرور و متکی هستند بیشتر گرفتار خبط و خطا می ۀبه حدّت ذهن و قوت قریح

د از یک متن دچار اغتشاش های موجونسخه ۀگونه که در این جستار یادآور شدیم، گهگاه هم. همان(35: همان) « کنندمی
کوب نیز به این مورد اشاره دارد: ای نیست. زرینکاربردن تصحیح قیاسی چارهاند و در این صورت از بهو کاستی

مواردی هم هست که نسخ موجود تمام جدید و نامضبوط یا مغلوط و مغشوش است و محقق منتقد باید از بین این »
ای رتیب و تدوین نماید که آن را بتوان تا حد امکان عین و یا قریب به نسخهای را تنسخ مغشوش نامضبوط نسخه

 .(27)همان: « دست آید دانست که ممکن بود از اصل کتاب به
کند که از جهت وزن و قافیه معیوب است عبارتی برخورد می به»کند که اگر مصحح همچنین در جایی اشاره می

د دستوری صحیح نیست و یا با استعمال عصر مؤلف تفاوت دارد با کمال دقت و بیند که از لحاظ قواعو یا لفظی می
وسواس درصدد اصالح برآید... و با کمک کتب لغت و الفاظ مترداف و با مراجعه به استعماالت عصر و با دقت در 

یا لغت مشکوک  طرز تداول لغت و عبارت و معنی مزبور در آثار مشابه معاصر یا متقدم و متأخر، وجه صحیح عبارت
  (. 34)همان: « مجهول را پیدا و معلوم نماید

 نقادی ذوق»و همچنین برخورداری از « دقت و احتیاط»کوب برای استفاده از روش قیاسی در تصحیح متن، زرین
 داند.را ضروری می« سنجیهنکت قریحۀ و
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 توجه متن، تصحیح بحث در کوبزرین که شوندمحسوب می مواردیی متون کهن از جمله «هاناروایی»و « هاتحریف»
 دارای هاآن از هریک که شماردبرمی را متن تحریفات از کلی یگونه دو کوبزرین .است داده نشان هاآن به بسیاری

 .آیدمی ذیل در ترتیببه که هستند هاییزیرمجموعه
 

 اسقاطات یا الحاقات: 9-1
کند. این تحریفات اعمال می« از روی قصد و غرض»شامل آن دسته از تحریفات متن است که کاتب در اغلب موارد 

 پذیرد:به دو دلیل صورت می
 

  :مذهبی تعصبات 9-1-1
 نسخه اصیل صورت شودمی سبب که است کاتب مذهبی مواضع و هاگرایش خاطربه گاه متن الحاقات و اسقاطات

های یک نسخه را که با گرایش موجود در و تغییر پیدا کند. به دیگر بیان، برخی از کاتبان، کلمه یا عبارتا توسط
باره کوب دراینکنند که مطابق با مواضع مذهبی آنان باشد. زرینمذهبی آنان در تعارض است به صورتی تبدیل می

ها نظامی، اشعار و عباراتی را که در آن ۀنویسی از کلیات سعدی و خمسچه بسیار که کاتب شیعی هنگام رو»: گویدمی
ها شیعه بدان ۀمایه هم در مدح ائمبسا که اشعار و ابیاتی سست و بیمدح اصحاب پیغمبر بوده است حذف کرده و چه

 .(36)همان: « الحاق نموده است
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  دیگر تعصبات: 9-1-2
جهت رویکردهای مذهبی نیست. در طول تاریخ، گهگاه تعصبات قومی به صرفاًاعمال تغییر در عبارات و کلمات متن 

کتابی  ۀقصد و عمد در نسخکاتبی به»شخصی سبب شده است که  و نژادی و زبانی و البته درنظرگرفتن مصالح کامالً
  (.37)همان: « تصرف کند و بر آن چیزهایی الحاق کند یا چیزهایی از آن اسقاط نماید

 

  تغییرات و تصحیفات: 9-2
« سوادیبی»دلیل کوب، این تغییرات بهنظر زرینهای متن، سهو کاتب است و مغرضانه نیست. بهاین دسته از دگرگونی

روشن  در نهایتکند که گیرد. توجه به این دسته از تغییرات متن از آنجا ضرورت پیدا میکاتب صورت می« دقتیبی»یا 
  .(36)همان: « ت یا نیست و دقت و مباالت دارد یا نداردکاتب اهل غرض اس»شود می

 

  تصحیف: 9-2-1
. دهدمی رخ تصحیف متن، در هانقطه جاییجابه سهولت همچنین و فارسی جهت مشابهت اشکال حروف در خط به

 آن از البته تاریخی و ادبی متون» بنابراین دارد، وجود نیز قرآن و حدیث در تصحیف امکان که است آن بر کوبزرین
ای هست که تصحیفی در کلمات رخ نداده یست که در کتب ادب و تاریخ کمتر صفحهن بیهوده و مانندنمی برکنار
توجه  داند که بر مصححان الزم است به آنمی« از آفات و بلیات کتابت»کوب تصحیف را . زرین(38)همان: « باشد

حذف هجای مکرر در »و « قلب و ابدال حروف»توان به کوب میزریناسباب تصحیف در نظر  ۀداشته باشند. از نمون
  .(39)همان: اشاره کرد « کلمات

 

  سوادی کاتب:بی 9-2-2
گردد. تری بدل میساده ۀغریب یا دشوار به کلم ۀگیرد یا کلمدست کاتب صورت میگهگاه در امالی کلمه تغییراتی به

  .(39)همان: جهت فقدان دانش کافی کاتب است این تغییرات به
                                                                                      جج

  خطای حواس: 9-2-3
نویسد توجه کند و هم به متنی ، از آنجا که کاتب ناگزیر بود هم به متنی که از روی آن مینسخه کتابت حینگهگاه در 

بعضی حروف »آمد. در این صورت امکان داشت که کاتب وجود میه نویسد توجه داشته باشد، خطاهایی بکه خود می
)همان: « کلی فراموش کندرا مکرر بنویسد یا بعضی کلمات و حروف را از قلم بیندازد و یا حتی عبارت یا سطری را به

40.)  
 

  اغالط امالیی: 9-2-4
و به این « اندجا متصل یا منفصل نوشتهکلمات را نابه» مثالً ؛اندکاتبان به این مسئله دچار شدهکوب اغلب زعم زرینبه

از  اند که صرفاًای را درج کردهاند. همچنین در حین کتابت، کلمهترتیب موجبات ابهام و ایهام متن را فراهم آورده
  .(41)همان: ها گذشته بود و در متن وجود نداشت خاطر آن

 

  جایی یا حذف عبارات و اشعار:هجاب 9-2-5
جهت فراموشی، در جای جای آنکه شعر یا عبارتی را در همان جایی درج کنند که در متن آمده بود، بهبرخی کاتبان به
ی از متن اصلی ئنسخه نوشته بود، جز ۀاند. در برخی از موارد نیز کاتب حواشی نسخه را که خواننددیگری آورده

ها با هم شباهت کلمات و عبارات و حتی سطوری را که ابتدا آن»و حاشیه را به متن افزوده است. همچنین  تصور کرده
 .)همان(حذف کرده است  از روی سهو« داشته و یکی بوده است

 

 :روش تصحیح مستشرقان ۀدربار کوب و داوریزرین. 10
های تصحیح متن که در غرب به داوری پیرامون اسلوب« نقد و تصحیح متون ۀشیو»ای با عنوان کوب در مقالهزرین

های نادرست های تصحیح رایج در غرب را بر بعضی از روشکنایه و طعنه، روش ۀپردازد. او در پردرایج است، می
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ان برای تصحیح اگر این اصرار و اهتمام ]در میان مستشرق»نویسد: باره میدهد و دراینمصححان ایرانی ترجیح می
قدر دقت و کلی عاری است، آخر چه سبب دارد که در نقد متون گذشته اینغرض و مرض به ۀمتون فارسی[ از شائب

« کنند؟دهند و از هرگونه تصرف و تصحیح قیاسی در آن متون خودداری و جلوگیری میوسواس ادعائی به خرج می
برای آن در تصحیح و نقد متون  مرارت را محقق فرنگی همه زحمت واین». همچنین (106: 1337 کوب،)زرین
ای و ترتیبی دیگر ندارد... و برای همین است که نقد و تصحیح یک کتاب کند این کار قاعدهکند که گمان میمی تحمل

 کوب سخن. در مقابل این دقت و اهتمام رایج در غرب، زرین(108)همان: « گیردبرای او گاه بیست سی سال مدت می
های فروشیطبع و نشر کتاب ۀرسم و طریق»کاربردن عباراتی نظیر گوید و با بهاز روش کار برخی از مصححان ایرانی می

کوب، تصحیح متن در غرب . در نظر زرین(105)همان: تازد های نادرست میسخت به این روش« الحرمینبازار بین
  شود.اشاره می هادارای لوازم و قواعد مشخصی است که در ذیل بدان

 

  پرهیز از تصرفات عمدی و تصحیح قیاسی )ذوقی(: 10-1
یکی از اصول اساسی « پرهیز از تصرفات عمدی و قیاسی»و « حفظ و ضبط عین متون»کوب، تأکید بر زرین زعمبه

کنند و خود را در تصحیح دخیل نمی« ذوقیخوش»تصحیح متن در نزد مستشرقان است. در حقیقت، مستشرقان 
 .(106)همان: ود را خواه خنه صورت دل ؛صورت اصیل متن را ارائه کنند در نهایتکوشند تا می

 

 ها:جوی نسخهواهتمام جدی برای جست 10-2
های صحیح و معتبر یک متن نیازمند تالش بسیاری است. به همین جهت است که مصحح فرنگی یافتن نسخه

ای یا اطالع از یک آوردن نسخهدستبرای به»حتی  و« کندهای جهان را از روی دقت وارسی میهای کتابخانهفهرست»
های یک متن دست پیدا . اگر هم موفق نشود به تمام نسخه(107)همان: « کندنسخه به شهرها و کشورهای دور سفر می

« آورد...قدر که ممکن هست اطالعات درست، دقیق و موثق به دست میها آنترین و معتبرترین آناز کهنه» ،کند
ای معتبر اطالع یابد که در تصحیح یک متن از وجود نسخه)همان(. البته گهگاه ممکن است که مصحح پس از شروع 

یا رونویسی از  ۀ معتبرکند تا آن نسخکند و تالش میدسترس او نیست. در این صورت او کار تصحیح را متوقف می
  )همان(.آن را فراهم آورد 

 

  تفحص در منابع فرعی: 10-3
مانده از یک متن اکتفا کرد و مراجعه به منابع فرعی نیز باقیهای یا نسخه هتوان به نسخنمی در تصحیح متن صرفاً

اگر اجزایی از آن کتاب »ها. به این ترتیب ها و رسالهها، سفینهها، مجموعهاند از: تذکرهضرورت دارد. این منابع عبارت
برد یح از آن بهره میکند و در امر تصحشده باشد نیز مصحح بدان دست پیدا می« ]متن[ در جایی دیگر نقل و انتخاب

 )همان(.
 

  ها:نسخه ۀبندی و مقابلطبقه 10-4
ونشان الخط، تاریخ کتابت و نامای که بررسی رسمگونهبه ؛ها اهمیت داردنسخه« مقدماتی اما دقیق ۀمطالع»در این مرحله 
یادداشت اختالفات کلی  شود. پس ازنسخه نیز تحلیل می« خط و کاغذ و صحافی»شود. دقت انجام میکاتب نسخه به

از حیث قدمت و صحت و دقت »هایی که نسخه ۀها روشن شده و کار مقابلنسخه ۀوسقم همرفته صحتها، رفتهنسخه
اصل قرار گرفته و اختالفات  ۀعنوان نسخبه« تر استتر یا کاملقدیم»ای که نسخه ؛شودآغاز می« اعتبار بیشتری دارند

 .)همان(شود ل در ضبط، گزارش میاص ۀها با نسخسایر نسخه

 
  الزمان فروزانفر:کوب و تصحیحات بدیعزرین. 11

 پس از درگذشت فروزانفر قلم برگرفت و در»فروزانفر بود که  ۀکوب چنان شیفتنویسد، زرینهمچنان که افشار می
 .(950: 1383 )افشار،« استادان و برکشیدگان دیگرش چنان کرد ۀرثای او مقاله نوشت. دربار
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از »فروزانفر، او را  ۀنامپس از ذکر مختصری از زندگی« از زندگی استاد فروزانفر»کوب در جستاری با عنوان زرین
« اعتنایی داشتعلمی قابل ۀدر نقد متون سلیق مخصوصاً»شمارد که می« پیشروان تحقیقات ادبی در عصر جدید ایران

کوب از نقد متون همان تصحیح متون است. همچنین الزم به یادآوری است که مقصود زرین .(389: 1383 کوب،)زرین
معایب و لطایف اشعار قدما جرئت و صراحتش از آنچه در بین بیشتر  ۀدر تشخیص و ارائ»کوب نظر زرینفروزانفر به

 سخن و سخنورانرد که کتاب کوب در جای دیگری اشاره دازرین )همان(.« عصرانش رواج داشت خیلی بیشتر بودهم
کوب ارزش بسیاری . تصحیحات فروزانفر نیز در نظر زرین(12: 1378 کوب،)زرینای بر او نهاد العادهفروزانفر تأثیر فوق

کار درست را باید از  ۀخوانند هنوز شیودر نقد متون و آنچه امروز در ایران تصحیح می»نویسد: داشت و در جایی می
زانفر[ آموخت. معارف بهاء ولد، معارف سید محقق ترمذی، کلیات شمس تبریزی یا دیوان کبیر، کارهای او ]فرو

وی طبع و تصحیح شد از حیث دقت در ضبط و اصابت در تصحیح قیاسی در  ۀوسیلالدین، که بهمافیه موالنا جاللفیه
زندگانی موالنا  ۀرسالکوب البته زرین. (9: 1351 کوب،)زرین« آیدهای نقد متون به شمار میترین نمونهشمار دقیق

مثنوی موالنا بر مبنای »جهت که در این رساله این الزمان فروزانفر را از از بدیع (1315مجلس،  ۀ)تهران، چاپخان الدینجالل
 کوب،)زرین« مغشوش چاپ هند مورداستفاده قرار گرفته بود ۀالدوله، و کلیات شمس بر مبنای نسخچاپ غیرانتقادی عالء

های از ابیات و غزل» نهایتاً نیز کوب، کلیات شمسنظر زریندهد. همچنین بهموردنقد قرار می تلویحاً (109: 1390
  .(111)همان: « الحاقی پیراسته نشد

 
 گیری:نتیجه. 12

کوب به همین موضوع اختصاص پیدا کرده است که با تصحیح متن، برخی از جستارهای زرین ۀنظر به اهمیت مقول
جای عبارت تصحیح متن، از هکوب گهگاه بتوان به اهمیت و اصول این فن در نظر او پی برد. زرینها میمراجعه بدان

های تصحیح نیز گفتنی روش ۀداند. دربارمیترین گونه در نقد ادبی ترین و دقیقکند و آن را مهمنقد متن استفاده می
اما در استفاده  ؛کوب از تصحیح قیاسی در بعضی موارد تصحیح ذوقی است که پسندیده نیستاست که منظور زرین

کلی از تحریفات  ۀداند. دو گونسنجی مصحح را ضروری میمثابه یک روش، دقت و احتیاط و نکتهاز تصحیح قیاسی به
 متن عمدی تحریفات به منجر غیرمذهبیند از: عمدی و سهوی. تعصبات مذهبی و اکوب عبارتمتن در نظر زرین

 و اصول به کوبزرین. است کهن متون سهوی تحریف در مهم عوامل جمله از کاتب دقتیبی و سوادیبی و شودمی
های معتبر و اصیل و همچنین نسخهآوری جمع در مستشرقان اهتمام و داده نشان توجه نیز غرب در متن تصحیح قواعد

تصحیحات محققان ایرانی نیز باید گفت که هرچند  ۀها در امر تصحیح متن را ستوده است. درباربینی آندقت و باریک
پسندید، برخی از آثار او در این حوزه طور کلی در تصحیح متن میالزمان فروزانفر را بهبدیع ۀکوب روش و سلیقزرین

 .دانستیب و کاستی نمیرا خالی از ع
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کوب در نگاه به بررسی تطبیقی آراء نقدی احسان عبّاس و عبدالحسین زرینامین مقدسی، ابوالحسن و شیروانی، داوود؛ 
 .1-25، 1391، زمستان 8، شمارۀ 2ادبیات تطبیقی، سال نامۀ ؛ کاوشسنّت و تجدد ادبی

 .391-426، 1354، 115؛ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شمارۀ روش تصحیح متون فارسیبینش، تقی؛ 
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 .1366؛ ترجمۀ غالمحسین یوسفی و محمدتقی صدقیانی؛ چاپ اول، تهران: علمی، های نقد ادبیشیوهدیچز، دیوید؛ 

کوشش علی کوب، به)در یادگارنامۀ استاد دکتر عبدالحسین زرین که در این گنبد دوّار بماندیادگاری کوب، روزبه؛ زرین
 (.177-186، 1376دهباشی؛ چاپ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

کوشش الزمان فروزانفر، بهمقاالت و اشعار استاد بدیع)در مجموعهتجدید عهدی با خاطرۀ استاد کوب، عبدالحسین؛ زرین
 (.7-11، 1351اهلل مجیدی؛ چاپ اول، تهران: دهخدا، عنایت
 .1383، تهران: سخن، 3؛ چاپ حکایت همچنان باقیکوب، عبدالحسین؛ زرین
-13، 1378، شهریور و مهر 24و  23؛ کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارۀ کوبقلم زرینکوب بهزرینکوب، عبدالحسین؛ زرین

12. 
 .105-110، 1337، اردیبهشت 2، شمارۀ 9؛ ماهنامۀ سخن، سال شیوۀ نقد و تصحیح متونکوب، عبدالحسین؛ زرین
 .1361، تهران: امیرکبیر، 3، چاپ )جلد اول(نقد ادبی کوب، عبدالحسین؛ زرین
 .105-114، 1390، آذر و دی 84؛ مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، شمارۀ یاد استادکوب، عبدالحسین؛ زرین
 .1379، تهران: سخن، 5چاپ  ،ها )از مقاالت، نقدها و اشارات(ها و اندیشهیادداشتکوب، عبدالحسین؛ زرین

؛ تاریخ کوب؛ دو قرن سکوت و کارنامۀ اسالمدو اثر عبدالحسین زرین دو تأویل از یک تمدّن: بازخوانیشوهانی، سیاوش؛ 
 .157-200، 1388، پاییز و زمستان 10، شمارۀ 5و تمدن اسالمی، سال 
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1376. 
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