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یـادآوری:

ــی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد  مرکز پژوهش

در کنار معرفی نسخه های خّطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرح های پژوهشی را نیز 

ــتعد و عالقه مند قرار دهد. طرح این موضوعات به چند  ــجویان مس معرفی کرده در اختیار محققان و دانش

روی ضروری می نمود:

ــت، مصححان کمتر به  ــح انتقادی متون  صورت گرفته اس ــه تا کنون در حوزۀ تصحی ــی ک 1. در کارهای

ــت به تصحیح متنی می زنند که چندان به  ــا که محققان و مصححانی دس محتوای اثر توجه کرده اند. بس

ــی و اطالعات مفید متن چندان که باید کاویده  ــتند، لذا ارزش های علم موضوع و محتوای آن واقف نیس

ــی به عنوان امری الزم در فرایند تصحیح در اولویت  ــود. از این رو، اهتمام به متن پژوه و بازنموده نمی ش

برنامه های مرکز قرار گرفت.

ــگاه ها و استادان ایشان، یافتن  ــجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانش ــکالت دانش 2. یکی از مش

ــت، ولی  ــجویان عالقه مند به تصحیح متن کم نیس ــمار دانش ــت. ش ــتن پایان نامه اس موضوع برای نوش

ــود که قباًل تصحیح شده و معلوم نیست  ــان معرفی می ش ــفانه معمواًل متونی برای تصحیح به ایش متأس

ــد؛ به ویژه که غالبًا جست وجو و ارزیابی دقیقی هم برای شناسایی و  ــته باش تصحیح مجدد آن وجهی داش

ــخه های آن متن انجام نمی پذیرد. از این رو معرفی طرح های پژوهشی و نسخه های  گزینش بهترین نس

ــگاهیان در اولویت بندی و انتخاب موضوع  ــتوانه ای باشد برای دانش ــمند برای تصحیح می تواند پش ارزش

پایان نامه های تحصیلی.

3. طرح موضوعات پژوهشی و معرفی نسخه های ارزشمند و اطالع رسانی در سطح گسترده، بدین منظور 

ـ که در  ــت که اگر پژوهشگرانی در هر گوشۀ این مرز و بوم خواستند بر روی طرح های پیشنهادی ماـ  اس

ـ کار کنند، مجال کار برای همه به یکسان فراهم باشد. دست  هر شمارۀ مجله تعدادی را معرفی می کنیمـ 

مصححان در انتخاب ناشر و چاپ حاصل تالششان البته باز است ولی ما نیز آمادگی داریم کارهایی را که 

شرایط کیفی الزم را احراز کنند چاپ و منتشر کنیم.
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1.منظومۀعقدجواهر

)منظومۀ عرفانی(

پدیدآور: ؟

تاریخنگارش: روز جمعه 15 ذی حجۀ 678 هـ

تعداداوراق: 56 برگ 12سطری

ــۀ جعفری کاشان، شمارۀ 20  محّلنگهداری:کتابخانۀ مدرس

بخش اّول مجموعه ای دو بخشی

ــت وارۀ  ــدات 7 و 8 فهرس ــری در مجل ــن اث توضیـح: از چنی

کتاب های فارسی، که بزرگ ترین کتاب شناسی متون عرفانی 

ــت. تنها یک نسخه  ــت، سخنی به میان نیامده اس فارسی اس

ــد وجود دارد که  ــانی ای که نوشته ش ــان به نش از آن در کاش

ــت  ــر یکم، صص 95-96 ذیل »فهرس ــخه پژوهی، دفت در نس

ــده است. از  ــۀ جعفری کاشان« معرفی ش ــخه های مدرس نس

ــه هم زمان با  ــی قرن هفتمی، ک ــن منظومۀ عرفان ــت ای اهمی

شکل گیری مثنوی موالنا در قونیه در گوشه ای از ایران پس از 

عهد مغول ساخته شده، نباید غافل بود.

          

2.ترجمۀمقاماتحریری

)ترجمۀ متون ادب عربی(

پدیدآور: ؟

تاریخنگارش: 507 هـ یا قبل از آن

تاریخکتابت: جمادی الثانی 507 هـ

تعداداوراق:316 برگ 

Or. Quart 10  محّلنگهداری:کتابخانۀ توبینگن به شمارۀ

محلنگهداریمیکروفیلـمآندرایران: کتابخانۀ مینوی به 

شمارۀ 48 میکروفیلم ها

توضیح: از مقامات حریری ساخته شده در 504 هـ نسخه های 

ترجمه داِر چندی باقی است که با یکدیگر تفاوت دارند و برخی 

ــی تصحیحی عرضه  ــا پژوهش های ــا طی مقاالت و ی از آن ه

ــخۀ حاضر  ــت؛ اّما قدیمی ترین این ترجمه ها در نس ــده اس ش

ــت  ــم آن در کتابخانۀ مینوی موجود اس ــود که فیل دیده می ش

ــار در فهرست وارۀ کتابخانۀ  ــتاد افش و مرحوم دانش پژوه و اس

ــوی صص 72-75 از آن با وصفی مفصل یاد کرده اند. این  مین

اثر، که مانند تمامی ترجمه های کهن این متن عربی به صورت 

ــی و چاپ  ــده، از هر نظر مهم و واجد بررس زیرنویس کتابت ش

است. در فهرست وارۀ مینوی آمده است که این ترجمه با اقران 

خود هیچ مشابهتی ندارد و متفاوت از آن هاست.

3.تحفةااللفاظ

)فرهنگ نامه عربی به فارسی(

پدیدآور: ؟

تایخنگارش:656  هـ

تعداداوراق:حدود 90 برگ

ــه در کتابخانۀ ملک  ــخه دارد از جمل محّلنگهداری: چند نس

)2نسخه( و چند کتابخانۀ دیگر

ــخه از عصر صفوی به  توضیح: این فرهنگنامه دارای چند نس

بعد است که در فهرست نسخه های خّطی فارسی استاد منزوی 

ــده است، اّما تاریخ نگارش اثر از روی  ج3 ص1967 معرفی ش

ــی یکی از دو  ــۀ ملک ج5 ص32 ذیل معرف ــت کتابخان فهرس

نسخۀ کتابخانۀ ملک به دست آمد. با توّجه به این تاریخ، انتشار 

ــیار خواهد بود. نظم اصلی کتاب بر 32 »مطلب« بنا  این اثر بس

شده است.

4.الملّخصفیاللغه

)فرهنگ نامۀ عربی به فارسی(

ــین بادی معروف به  پدیدآور: ابوالفتح حمد بن محمد بن حس

کافی

تاریخنگارش: قبل از 684 هـ

الف.بایستههـایتصحیـح
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تاریخکتابت: ذی قعده 684 هـ

تعداداوراق: 115 برگ 20 سطری

محّلنگهداری: کتابخانۀ مجلس شمارۀ 9455

ــخه شناسایی و معرفی شده  توضیح: از این اثر همین یک نس

ــت و نگارنده خود از  ــخه ای است در غایت نفاس ــت که نس اس

ــی کرده است. تاریخ کتابت آن  نزدیک آن را در مجلس بررس

ــت است و احتمااًل نگارش و تدوین اثر به پیش از  به یقین درس

ــاس حروف  این تاریخ باز می گردد. نظم کتاب الفبایی و بر اس

ــت که در انتها نیز بابی دارد »در چیزها که آوردن آن  معجم اس

ــد«. مقداری از دیباچۀ کتاب و نیز  بر حروف معجم مرتّب نباش

دو صفحه از عکس آن در فهرست مجلس، ج30، صص144-

145و صص296-297 آمده است. این نسخه از هر نظر برای 

نشر عکسی نیز مناسب است.

■

»امـامعلـی)ع(ومیـراث«

ــتای شناخت بیشتر موالی متقیان حضرت علی)ع( و آثار ایشان، چاپ و انتشار چند  ــی میراث مکتوب در راس مرکز پژوهش

کتاب و نشریه و برگزاری نشریه و برگزاری نشست ها و همایش هایی را در کارنامۀ خود دارد.

ــرح دیوان منسوب  ــرح نهج البالغه )2 جلدی(، ش ــرح نهج البالغه، ش آثار احمدی، کلمات علّیه غّرا، منهاج الوالیه فی ش

ــخه برگردان(، به گزین علی نامه، کلمات قصار امام  ــخه برگردان(، نهج البالغه )نس به امیر المؤمنین، علی نامه )چاپی و نس

ــمارۀ 20 و 22 دوفصلنامۀ آینۀ میراث از آثاری  ــین)ع(، ضمیمۀ ش علی)ع(، ترجمۀ منظوم وصیت نامه امام علی)ع(به امام حس

هستند که با موضوع امام علی)ع( از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

برگزاری نشست ها و همایش های زیر نیز از فعالیت های دیگر میراث مکتوب در این موضوع است:

نقد و بررسي  سه  شرح  نهج البالغه  )آبان 83(، نقد و بررسي  کتاب  منهاج الوالیه  في  شرح  نهج البالغه )مهر 84(، بزرگداشت 

سید رضي و سید مرتضي )مهر 85(، سخنان امام علی)ع( و نهج البالغه در متون نظم و نثر فارسی )شهریور 87(، رونمایی 

از نسخه برگردان علی نامه )شهریور 88(، همایش امام علی)ع( و میراث )آذر 89( و نشست فرمان مالک اشتر در تاریخ ادب 

فارسی )آبان 91(
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طرح1

بازسازیتفسیرمفقودناصرکبیر)م304ق(

شرحموضوعوروشکلیپژوهش:

حسن بن علی بن حسن بن علي بن عمر بن علي)ع( بن حسین)ع( 

ــه الناصر  ــب ب ــل(، ملّق ــه - 304 ق در آم )ح 230 ق در مدین

للحق و معروف به ناصر کبیر و ناصر اُْطروش از بزرگان زیدیه 

ــا کالم و مخصوصًا فقه امامیه،  ــت. تعالیم ناصر اطروش ب اس

قرابت هایي داشته و حّتي برخي از علماي امامیه بر آن هستند 

ــیاری تألیف  ــت. ناصر کبیر آثار بس که او امامي مذهب بوده اس

ــت، اّما در  کرد که امروزه جز چند اثر از آن ها برجای نمانده اس

ــده منقوالتی از کتاب های  ــون و منابع بعدی به طور پراکن مت

ــّم ناصر اطروش  ــت. یکی از آثار مه ــود او را می توان یاف مفق

ــت، اّما بخش هایی از آن از طریق منابع  که امروزه موجود نیس

ــه در این طرح  ــت ک ــیر او بر قرآن اس بعدی باقی مانده، تفس

پژوهشی بازسازی خواهد شد. 

ــروش، باید بخش های  ــیر ناصر اط ــازی تفس برای بازس

منقول از آن را در آثار مختلف به ویژه آثار زیدی جست و جو کرد 

ــی از منابع مهم، که بخش هایی  ــتخراج نمود. یک و آن ها را اس

ــیر کتاب هلل ابوالفضل  از این کتاب مفقود را در خود دارد، تفس

ــتخراج این مواّد منقول، باید آن ها را  ــت. پس از اس دیلمی اس

ــیر مؤلف را در ذیل هر  به ترتیب آیات قرآن مرتب کرد و تفس

آیه آورد. 

اهّممنابع:

ــهردویر، تفسیر کتاب هلل، نسخه برگردان  - دیلمی، ابوالفضل بن ش

ــمارۀ 12278 )المجلّده  ــخه های خّطی ش به قطع اصل از روی نس

ــوراي  ــی( و 17982 )المجلّده االخری( کتابخانۀ مجلس ش االول

ــید محمد عمادی حائری، تهران، چاپ اّول،  اسالمي، با مقدمۀ س

1388 خ؛ 2 ج.

ــازی متون کهن حدیث شیعه:  ــید محمد، بازس - عمادی حائری، س

روش، تحلیل، نمونه، تهران، 1388 خ. 

طرح2

ترجمههایاحمدجام)م536ق(ازآیاتقرآنکریم

شرحموضوعوروشکلیپژوهش:

ــیخ جام و  ــن نامقی معروف به ش ــر احمد بن ابی الحس ابونص

ژنده پیل، از عرفای مشهور ایرانی در قرن پنجم است. ژنده پیل 

ــی تألیف کرده که از اهمیت  آثار عرفانی متعددی به زبان فارس

ــیاری در تاریخ ادبیات عرفانی فارسی برخوردار است. وی  بس

ــی خود به آیات بسیاری از قرآن استشهاد جسته و  در آثار فارس

ترجمه ای به فارسی از آن ها به دست داده است. این ترجمه ها، 

ــده اند،  ــی او درج ش ــه به طور پراکنده در البه الی آثار فارس ک

ــیخ جام از آیات قرآن  می توانند به عنوان ترجمه های خاّص ش

بررسی شود و مورد تحلیل قرار گیرد. 

ــتیابی به ترجمه های قرآنی شیخ جام، باید یک  برای دس

ــده و فیش برداری  گردد.  ــی وی قرائت ش دور کامل آثار فارس

ــای وی از آثارش، آن ها را  ــتخراج آیات و ترجمه ه ــس از اس پ

ــه ترتیب آیات قرآن مرتب می کنیم و ترجمۀ احمد جام از هر  ب

ــم. در تحلیل ترجمه های احمد جام  ــه را در ذیل آن می آوری آی

ــۀ واژگان و ساختار نحوی ترجمه های  نیز حتمًا باید به مقایس

ــیر طبری به بعد(  او با ترجمه های کهن قرآنی )از ترجمۀ تفس

پرداخت. 

اهّممنابع:

ــید محمد، قرآن فارسی کهن: تاریخ، تحریرها،  - عمادی حائری، س

ب.بایستههـایپژوهش
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تحلیل، تهران، 1386 خ؛ ص 37، پانوشت 1. 

________، »ترجمۀ ناصر خسرو از آیات قرآن کریم«، ترجمان وحي، 

س 8، ش 1، پیاپي 15، بهار - تابستان 1383 خ؛ صص 62 - 74.

- فاضل، علی، انس التائبین، تهران، 1368 خ. 

________، روضة المذنبین و جنة المشتاقین،  تهران، 1378 خ.

________، کنوز الحکمه، تهران، 1387 خ. 

________، مفتاح النجات، تهران، 1387 خ. 

- نصیری جامی، حسن، بحار الحقیقه، تهران، 1389 خ.

________، سراج السائرین، جامی، تهران، 1389 خ. 

طرح3

تشبیهاتواستعاراتروزبهانبقلیشیرازی)م606ق(

درعبهرالعاشقین

شرحموضوعوروشکلیپژوهش:

ابومحمد روزبهان بقلی شیرازی معروف به شیخ شّطاح و شّطاح 

فارس، از عارفان مشهور قرن ششم و هفتم است. روزبهان آثار 

ــف کرده که از آن میان  ــی تألی متعددی به زبان عربی و فارس

ــطحیات و عبهر العاشقین، هم  ــی او، به ویژه شرح ش آثار فارس

ــی از متون مهّم صوفیانۀ  ــت لفظی و هم از جهت معنای از جه

ــمار می آیند. در این دو اثر تعبیرات، تشبیهات و  ــی به ش فارس

ــود که در زمینۀ تحلیل  ــایان توّجهی دیده می ش ــتعارات ش اس

ــت.  ــاختار تخیلی متون منثور عرفانی در خور توّجه ویژه اس س

ــبیهات و استعارات روزبهان نسبت به طبیعت  در این طرح، تش

استخراج و تحلیل می شود. 

ــقین توسط پژوهشگر به طور  برای این طرح، عبهر العاش

ــود. سپس کلیۀ تشبیهات و  دقیق خوانده و فیش برداری می ش

استعارات بر اساس مواد موجود در طبیعت مرتب شده و در ذیل 

ــتعاره و تشبیه استخراج و  ــبه و دیگر عناصر اس هر یک وجه ش

تحلیل می شود. پس از اتمام این بخش، جهان نگری روزبهان 

ــبیهات  ــش عناصر روانی در این تش ــه طبیعت، و نق ــبت ب نس

بررسی و تحلیل خواهد شد. 

اهّممنابع:

- بقلی شیرازی، روزبهان، عبهر العاشقین، به کوشش هنری کربین 

و محمد معین، تهران، 1360 خ.

طرح4

استخراجوتحلیلنسخهبدلهایاإلشاراتوالتنبیهات

ابنسینادرقرونششموهفتم

شرحموضوعوروشکلیپژوهش:

ــس ابوعلی  ــیخ الرئی ــین اثر ش ــارات و التنبیهات، واپس اإلش

ــینا )370-428 ق( است. قرن ششم  ــین بن عبدهلل بن س حس

ــارات از سوی موافقان و مخالفان  و هفتم، دورۀ اوج اعتنا به اش

ــت. مشهورترین اثری که در رّد و نقد اشارات شکل  ابن سیناس

ــن عمر رازی )543  ــرِح انتقادی فخرالّدین محمد ب گرفت، ش

ــکالت کتاب االشارات و التنبیهات  ــت. حّل مش - 606 ق( اس

ــفی خواجه  ــارات نیز مهمترین اثر فلس ــرح اش ــهور به ش مش

نصیرالّدین طوسی است که وی در آن به رّد اشکاالت رازی بر 

ــت. یکی از نکته هایی که در شرح اشارات  اشارات پرداخته اس

ــت، تأمل وی در اختالف نسخه های  ــایان توّجه اس طوسی ش

اشارات و اشارۀ او به اختالفات نسخۀ خود با نسخۀ فخر رازی 

است. این طرح به استخراج این اختالف نسخ و نقش آن ها در 

شرح و تحلیل فلسفی عبارات ابن سینا در اشارات می پردازد. 

ــت شرح اشارات طوسی به طور کامل  در این طرح، نخس

قرائت و کلیۀ مواردی که وی به اختالف نسخۀ خود از اشارات 

ــتخراج می شود. سپس  ــاره کرده، اس ــخۀ فخر رازی اش با نس

ــرح و تفسیر های متفاوت  ــخه ها در ش به نقش این اختالف نس

ــی و رازی از کالم ابن سینا در اشارات پرداخته می شود و  طوس

ــتحکام و ترجیح ضبط هر  با روش های تحلیل متن، قوت و اس

یک از نسخه ها بررسی و گزارش می شود. 

اهّممنابع:

ــرح نصیرالّدین  ــات ... مع ش ــارات و التنبیه ــلیمان، اإلش - دنیا، س

الطوسی، قاهره، چ سوم، بی تا.  

ــی، محمد بن حسن، شرح اإلشارات و التنبیهات، به کوشش  - طوس

]حسن[ حسن زاده آملی، قم، 84-1383 خ.

ــن، حّل  ــد بن محمد بن حس ــه نصیرالّدین محم ــی، خواج - طوس

ــارات و التنبیهات )مشهور به شرح اشارات(،  مشکالت کتاب اإلش

ــران، 1389 خ؛ ص 19،  ــید محمد عمادی حائری، ته با مقدمۀ س

پانوشت 8 .  

■


