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ــی متون کهن با عنوان متون مفقود نام می برند. منظور  از برخ

ــد در منابع گزارش هایی از  ــون مفقود آثاری اند که هرچن از مت

ــي بخش هایی از متن آن ها از طریق  ــت یا حّت وجود آن ها هس

ــل اثر یا بخش عمده اي از  ــار بعدی باقی مانده، صورت کام آث

ــت.  ــیده اس ــت ما نرس آن در گذر زمان از میان رفته و به دس

ــت راهی  ــتیابی به آثاری که امروزه به کلی مفقود اس برای دس

ــت و تنها می توان از عنوان اثر و گرایش های شناخته  شدۀ  نیس

ــی زد؛ اّما برای بازیابی  ــارۀ موضوع آن حدس های مؤلفش درب

ــدی باقی مانده،  ــه پاره هایی از آن در آثار بع ــن مفقودی ک مت

روش هایی اندیشیده و به کار گرفته شده است. 

اگر بخش هایی از یک اثر که امروزه به طور کامل از میان 

ــد گفت که پاره  هایی  ــد، بای نرفته در متون بعدی بازمانده باش

ــت.  ــطۀ نقِل مؤلفی دیگر در اختیار ماس ــن مفقود به واس از مت

ــراردادن آن ها کنار هم،  ــردآوري این قطعات پراکنده و ق با گ

ــت خواهد آمد که  ــًا بخش هایي از متن/ اثر مفقود به دس طبع

ــیوه های  می باید از آن با عنوان بازیابی متن مفقود یاد کرد. ش

ــیوۀ نقل از  بازیابي متون مفقود، با توجه به روش تألیف اثر و ش

ــت. اگر در منابع دیگر، به نام اثر  آن در منابع بعدی متفاوت اس

مفقود تصریح شده و بخشي از متن اثر با تصریح به تعلّق متن 

ــد، با گردآوری بخش های  منقول به اثر مفقود نقل گردیده باش

ــدۀ متن مفقود در منابع بعدی و چینش آن ها در کنار  برجای مان

هم می توان کار بازیابی پاره های پراکندۀ اثر مفقود را به انجام 

رساند. 

ــت که بخش هایی از یک متن/ اثر مفقود در  ولی مواردی هس

منابع بعدی نقل شده است بدون آن که به تعلّق این بخش به 

ــلۀ سند )زنجیرۀ  ــود. متونی که با سلس آن اثر مفقود تصریح ش

ــالمی - ایرانی نقل  ــدگان/ راویان متن( در آثار اس انتقال دهن

ــث و برخی منابع تاریخی(،  ــده اند )مانند مجموعه های حدی ش

ــا روش هایی دیگر تعلِّق  ــته اند. در این موارد، باید ب از این دس

ــرد. صرف  نظر از  ــِر مفقود را اثبات ک ــِن موجود به اث قطعه مت

ــاص آن ها را  ــه باید در منابع خ ــاي فرعي ک ــي راهکاره برخ

ــۀ  سند متن  ــۀ سلس دید، روش اصلی در مورد این متوْن مقایس

موجود با سلسلۀ سندی است که در کتابشناسی  )فهرست(های 

ــی و نجاشی( برای روایت اثر مفقود  قدیم )مانند فهارس طوس

ذکرشده و سیر انتقال اثر از مؤلف به افراد بعدی را در گذر زمان 

نشان می دهد. همسانی این سلسله سندها، می تواند گویای این 
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ــد که متن موجوْد بخشی از اثر مفقود است. در کنار این دو  باش

ــی  )فهرست( قرینۀ کلی، یعنی ذکر عنوان کتاب در کتابشناس

ــندی در آغاز قطعه متن موجود  ــلۀ س های کهن و وجود سلس

ــت،  ــا زنجیرۀ راویان روایت کتاب در فهارس اس که همانند ب

همانندِی موضوع قطعۀ موجود از متن با عنوان اثر مفقود )البته 

ــخصی حاکی از موضوع کتاب داشته  اگر اثر مفقود عنوان مش

ــد( و هم خوانی آن با گرایش های فرهنگی و اندیشگی یی  باش

ــات تعلّق متن  ــیم، نیز در اثب ــه از مؤلف اثر مفقود می شناس ک

ــت. با استفاده  منقول در آثار بعدی به اثر مفقود تعیین کننده اس

ــوان بخش های قابل توّجهی از متون کهن  از این روش، مي ت

مفقود را بازیابی کرد. بازیابی پاره های منابع کهن مفقود بدین 

شیوه، مبتنی بر این پیش فرض است که منابع تدوین گر متن و 

ــتین منبع، مکتوب بوده و اسناد و متون  منابِع منابع آن تا نخس

وابسته به آن اصیل و حقیقی اند. بنابراین، تنها با معتبر دانستن 

ــت که راه برای بازسازی متون مفقود کهن  زنجیرۀ راویان اس

گشوده می شود. 

ــت.  ــازی آن ها یکی پنداش بازیابی متون مفقود را نباید با بازس

ــات پراکندۀ یک متن مفقود از منابع  معمواًل به گردآوری قطع

ــن مي گویند؛ اّما  ــازی مت ــدی و کنار هم نهادن آن ها بازس بع

ــت که برای این مفهوم عنوان بازیابی را در نظر  دقیق تر آن اس

ــازی آن تفاوت بگذاریم.  ــان بازیابي متن و بازس بگیریم و می

ــک متن مفقود را باید  ــه این نکته، بازیابی روایات ی با توّجه ب

ــمار آورد؛ یعنی با گردآوری  ــازی آن به ش مقدمه ای برای بازس

بخش هایی از یک اثر مفقود از منابع بعدی، نمی توان گفت که 

به صورت اصیل اثر مفقود دست یافته ایم؛ زیرا: 

1. در تألیف و تدوین یک اثر نگاه مؤلف دخالتی مستقیم دارد، 

اّما متن آثار کهن مفقود به واسطۀ گزینش مؤلفان منابع واسطه 

به دست ما رسیده و شامل همۀ بخش هایی که در اثر آن مؤلف 

متقّدم آمده بوده است، نیست.

2. مؤلفان منابع واسطه، گاه تنها بخشی از متن را که مورد نظر 

آنان بوده نقل کرده و از ذکر باقی آن چشم پوشیده اند؛ بنابراین 

ممکن است متنی که به واسطۀ منبع واسطه به دست ما رسیده 

بخشی از یک متن بلندتر باشد. 

3. همانند هر مؤلفی، مؤلفان منابع متقدم نیز گرایش های خود 

ــش، ترتیب و مواردی  ــون مختلف، نوع چین ــش مت را در گزین

ــد. اّما با  ــود لحاظ می کرده ان ــت، در کتاب های خ ــن دس از ای

ــاختار  ــردآوری متون پراکندۀ یک اثر مفقود، نمی توان به س گ

اّولیه و ترتیبی که مؤلف برای روایات کتاب خود در نظر گرفته 

بود دست یافت.

ــش واحد از متن  ــطه، در نقل یک بخ ــع واس ــد منب 4. گاه چن

مفقود هم داستان نیستند و اختالفاتی میان آن ها دیده می شود. 

ــش و جست وجوی  ــف ضبط اصیل، کوش ــت که کش این جاس

مضاعفي را می طلبد.  

ــش نیز هست که متن باقی مانده از اثر مفقود  5. جای این پرس

ــطه به دست ما رسیده است یا با دو یا چند واسطه؟  با یک واس

احتمااًل مواردی نه چندان  اندک هست که مؤلف منبعی که در 

اختیار ماست، خود آن اثر متقّدم را در اختیار نداشته و به واسطۀ 

منابع دیگر از آن نقل کرده است.

ــود، تقطیع  ــۀ اثر مفق ــای نایافت ــت )بخش ه آنچه گذش

ــف ساختار اثر مفقود، اختالف  پاره هایی از متن اثر مفقود، کش

ــاص از اثر مفقود، نقل به  ــطه در نقل یک بخش خ منابع واس

ــف نام  ــود؛ و موارد ناگفتۀ دیگر، مانند: کش ــطه از اثر مفق واس

ــردآوری بخش های پراکندۀ  ــود(، همگی به پس از گ اثر مفق

ــطه را کمابیش  متن اّولیه بازمی گردد و دقت مؤلفان منابع واس

ــلّم می  انگارد. اّما در بازسازی متون مفقود، مسألۀ دیگری  مس

ــت که منابع واسطه تا چه اندازه  ــت و آن این اس نیز مطرح اس

ــته اند،  در نقل پاره های متِن اثر مفقود جانب امانت را نگاه داش

ــون پراکندۀ بازمانده از اثر مفقوْد در طول قرون از  و آیا این مت



34 
ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

ــوی مؤلفان منابع  ــث لفظ یا معنا دچار تصرف و تغییر از س حی

ــطه قرار گرفته اند و یا آن که به همان صورت اصیل اّولیه  واس

به دست ما رسیده اند؟ این نکته شایان توّجه بسیار است که گاه 

متنی کهن حّتی به صورت کامل باقی مانده است، اّما در طول 

زمانـ  آگاهانه یا ناآگاهانهـ  بخش هایی از آن دچار تصرفات و 

تغییراتی شده و متن را از صورت اّولیۀ آن دور کرده است. چنان 

ــواهد نشان می دهد، متِن موجود بسیاری از آثار کهن بنا   که ش

ــت خوش  ــه عواملی گوناگون )از جمله تصرفات کاتبان( دس ب

ــت. این جاست که به نظر می رسد که  تغییر و تحّول گردیده اس

ــتیابی به صورت اّولیۀ متونی که نسخه های آن ها در  برای دس

ــورت اصلی خود فاصله گرفته،  ــول زمان تغییر کرده و از ص ط

ــناخت  ــای اصیل آن ها را از حیث لفظ و معنا ش ــد ویژگی ه بای

ــه با متون هم خانواده و  ــاس قواعدی همچون مقایس و بر اس

ــیم سیر احتمالی تحوالت متن، تغییرات و تصرفات بعدی  ترس

ــکل اّولیه و  ــف کرد و متن موجود را تا حّد امکان به ش را کش

اصیل آن نزدیک ساخت. بر این اساس، می باید بازسازی متون 

ــناخت دقیق و روشمند ویژگی های اصیل متن اّولیه و  را به ش

بازگرداندن متن کنونی به صورت نخستین آن، تعریف کرد. 

ــازی متون، اُنس با سبک و سیاق متون  ــیوه از بازس در این ش

ــا( و تحلیل تاریخی  ــم از حیث لفظ و هم از نظر معن ــم )ه قدی

جریان های اندیشگی، پژوهشگر را در نقد اصالت متن موجود، 

ــف تصرفات بعدی در متن یاری خواهد  تاریخ  گذاری آن و کش

ــخصًا  ــه عنصر مش ــن روش از نقد متن، باید به س ــرد. در ای ک

توجه داشت: ساختار، مفاهیم و الفاظ به کاررفته در متن. هرگاه 

ــا الفاظ به کاررفته در آن به  ــاختار متن، مفاهیم ی دریابیم که س

ــرای آن تعلّق دارد، می توان  ــده ب زمانی متأخر از تاریخ ادعاش

ــاس جعلی نباشدـ ساختار متن تغییر  گفت کهـ  اگر متن از اس

ــده، یا  ــته ش ــرده، برخی مفاهیم به متن افزوده یا از آن کاس ک

برخی الفاظ آن تعّمداً و با انگیزه هایی خاص تغییر یافته یا دچار 

افزایش و کاهش گردیده است. چنین تحلیل متن شناسانه ای، 

ــت که از ویژگي های متون دوره اي که از  ــتلزم آن اس البته مس

آن سخن مي گوییم آگاهي کافي داشته باشیم و بتوانیم بر پایۀ 

ــه اصالت و وثاقت آن ها  ــه اي از متون هم عصرـ که ب مجموع

ــل متون آن دوره و  ــان داریمـ  دربارۀ ویژگي هاي اصی اطمین

ساختار، مفاهیم  و الفاظ رایج در آن ها سخن بگوییم.
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