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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 خطی 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

تصحیح مجدد آن ها وجهی داشته باشد؛ به ویژه که غالبًا جست وجو و ارزیابی دقیقی هم برای شناسایی و 

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.تفسیرقرآنکریم

پدیدآور: ناشناس

موضوع: تفسیر قرآن 

ــاس زبان کهِن اثر و قدمِت نسخه )مورخ  زماننگارش: بر اس

898 ق( احتمااًل از سدۀ ششم یا هفتم.

تعداداوراق:286 برِگ 21سطری

تاریـخکتابت: پنجشنبه 9 جمادیاالولی 898 )در پایان سورۀ 

آل عمران رقم کاتب خورده است(

پیشینۀآگاهی

ــماره  ــتنویِس باقیمانده اش، اکنون به ش ــن اثر در تنها دس ای

ــود )فهرست مجلس،  11930 در کتابخانۀ مجلس نگهداری می ش

ج 43، ص 88(. نسخۀ مزبور که در فهرست آنجا به اختصار تمام 

ــت پیش از این در تملک مجموعه دار مشهور،  معرفی شده اس

ــتاد سید محمد علی روضاتی، بوده و دربارۀ آن نوشته است:  اس

ــۀ عتیقۀ ممتازه، یکی از اقدم تفاسیر قرآن مجید  »نسخۀ نفیس

ــورۀ آل عمران  ــی که تاریخ کتابت آن در آخر س به زبان فارس

ــده است. من مواهب الباری...«  19 جمادی االولی 898 قید ش

در فهرس��تمجلس چند جمله از آغاز نسخه )آغاز بقره( نقل 

ــاء پس از مراجعه  ــت. جز این اندکی از آغاز سورۀ نس شده اس

ــود تا در صورت نیاز با تفسیر دیگر  ــخه نقل می ش به اصل نس

مقایسه شود.

ــا الناس اتقوا ربکم  ــمله- قوله عزوجل »یا ایه آغازنسـاء:بس

ــید از عذاب  ــن نفٍس واحدٍة« ای آدمیان بترس ــذی خلقکم م ال

آفریدگار خود، آن خدایی که بیافرید شما را از یک تن و آن آدم 

بود علیه السالم؛ بقول دیگر: فرمانبردار باشید خدای خود را، و 

بقول دیگر: اقرار کنید به وحدانیت خدای عّزوجّل، بقول دیگر: 

بُپرهیزید از عصیان در اوامر و نواهی خدای خود و شکر نعمت 

ــما را از آدم بیافرید و نگاه دارید این احکام و  ــد که ش او بگزاری

حدود را که درین سوره بیان می کند از مخالفت آن بُپرهیز کنید 

]چنین[. عبدهلِل عباس رضی هلل عنهما گفت این خطاب تمام 

است مر همه خلق را، و جایی هست که »یا ایها الناس« خاص 

مر اهل مکه راست.

ــا« و بیافرید ازان نفْس  ــه عّزوجّل »و خلق منها زوجه قول

ــتخوان پهلوی چپ آدْم حّوا را رضی هلل  جفِت ِورا، یعنی از اس

ــیدی، که  ــالم رنجی رس عنها بیافرید بی آنک به آدم علیه الس

ــیدی هرگز در میان ایشان الفت نبودی.  اگر به وی رنجی رس

ــت و  ــالم در والیِت بهش ــان بود که چون آدم علیه الس و آنچن

ترتیب مملکت او را ...؟ حضرِت خلّت نظام دادند ضمیر آدم که 

ــۀ لطف یافت به هیچ چیز قرار نمی گرفت و به نظر ازدواج  تعبی

مالحظت نمی نمود. مولی تعالی کحِل خواب و استیناِس نعاس 

را از مکحلۀ قدرت در حدقۀ وی آورد...

2.مسلکالعارفین

پدیدآور: محمدبن اسعد بخاری

موضوع: عرفان و تصوف

زماننگارش: حداکثر سدۀ هشتم یا شاید کهن تر

تعداداوراق: 156 برگ قطع وزیری

تاریـخکتابت: سدۀ هشتم )احتمااًل نسخۀ بریتانیا از این تاریخ 

است( 

پیشینۀآگاهی

ــاید  ــان و ش ــزو میراث عرفانی خراس ــاب عرفانی ج ــن کت ای

ــت یکی از صوفیان سدۀ هفتم یا  ــت که به دس ماوراءالنهر اس

ــعد بخارایی که به روش سلوک  ــتم، محمدبن احمدبن اس هش

عبدالخالق غجدوانی )617 ق( پایبند بوده، در 23 باب نگاشته 

شده است. کامل ترین ارجاعات در مورد نسخه های این اثر در 

ــی )ج 8، ص880-881( دیده می شود  فهرستوارۀ کتاب های فارس

الف.بایستههـایتصحیـح
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ــخه در کتابخانه های پاکستان و نسخه هایی دیگر  که چهار نس

ــترک المنافع معرفی کرده  نیز از کتابخانه های کشورهای مش

ــخۀ موزۀ بریتانیا- که منزوی با ابهام سخن  است. دربارۀ نس

رانده است- باید گفت که وصف این دستنویِس احتمااًل مهم 

در فهرست انگلیسی مردیت اونز )چاپ 1968 م( آمده است.

Handlist of Persian Manuscripts, by G. M. 
Meredith-Owens, p. 4 , no. or. 6490 (“a treatise on 
asceticism”)

3.شرحقصیدةالبردة

پدیدآور: ابوالقاسم جنیدبن بهرام شیرازی

موضوع:ادبیات ترجمه ای

تعداداوراق: 102برگ

پیشینۀآگاهی

ــیرازی صاحب شداالزار فی حّط  ــارح همان جنید ش اگر این ش

ــیراز تا سدۀ هفتم( باشد که  االوزار عن زّوار المزار )در وفیات ش

ــت که به شکل ناقص توسط  ــعری نیز از او باقی اس دیوان ش

ــده، و یا جنید شیرازی دیگری  ــعید نفیسی چاپ ش مرحوم س

ــد که یقینًا در سدۀ هشتم زیسته )البته اگر قائل به دو جنید  باش

ــاب از او مواجهیم که  ــویم( به هر حال اکنون با اثری تازه ی ش

ــداالزار( از آن آگاهی نداشته  حتی مرحوم قزوینی )مصحح ش

ــیم. این نسخه در  ــخۀ خطی از آن می شناس و اکنون یک نس

ــت و در فهرست مردیت اونز  کتابخانۀ موزۀ بریتانیا محفوظ اس

ــده  ــمارۀ  Or.7814 معرفی ش ــاپ 1968 م( ص 53 با ش )چ

است.

تصحیح و نشر این اثر از هر نظر مفید است.

4.روضةالملوک

پدیدآور: ؟

موضوع: اخالق نظری یونانی به سبک اخالقناصریآمیخته 

با داستان 

زماننگارش: قرن نهم

تعداداوراق: 134 برگ چهارده سطری

ــمارۀ 3520  ــران ش ــگاه ته محـلنگهـدارینسـخه: دانش

)تک نسخه(

پیشینۀآگاهی

ــن کتاب ارزنده که یکی از آثار برجای ماندۀ پیش از عصر  از ای

ــت یک نسخۀ  صفوی در حوزۀ حکمرانی حاکمان مازندران اس

ــی و تصحیح شود  ــده که باید حتمًا بررس ــایی ش خطی شناس

)فهرست نسخه های خطی فارسی، احمد منزوی، ج 2، ص 1617-1618(. این 

ــکندر پادوسبانی  اثر گرانقدر به نام تاج الدین بن جالل الدین اس

فرمانروای کجور )881-898 ق( نگاشته شده است. اثر حاضر 

ــی منطقه ای نیز باید حائز اهمیت  ــتان های فارس از حیث داس

■ باشد. 
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طرح1

بررسیوتحلیلمشابهتهاومغایرتهای

خواناالخوانوآثارمسلماالنتسابناصرخسرو

شرحموضوعوروش:

ــه تألیف آن از  ــت ک ــی قدیمی اس خوان  االخوان از آثار فارس

ــده است. مجموعۀ  ــال ها قبل به ناصرخسرو نسبت داده ش س

ــی این اثر، با آثار ناصرخسرو همانندی های  واژه ها و نحو فارس

ــوان را باید  ــت که خوان  االخ ــیاری دارد. ایوانف معتقد اس بس

ــافر- ــت هایی برای تألیف زادالمس پیش نویس اولیه و یادداش

ــمار آورد. از سوی  ــرو- به ش ــفی ناصرخس مهم ترین اثر فلس

ــر برخی معتقدند که با توجه به مضامین و مندرجات خوان  دیگ

ــد. طرح پیشنهادی  ــرو باش االخوان، این اثر نباید از ناصرخس

ــد با مقایسۀ دقیق لفظ، نحو فارسی، مضامین کالمی  می کوش

ــفی خوان االخوان و آثاری که در انتساب آنها به  و آرای فلس

ناصرخسرو تردیدی نیست )مانند زادالمسافر، جامع الحکمتین 

ــاب خوان االخوان  و وجه دین(، دالیل مخالفان و موافقان انتس

به ناصرخسرو را بررسی کرده و صحت و سقم آنها را بسنجد.

اهّممنابع:

ــۀ یعقوب آژند،  ــماعیلیان در تاریخ، ترجم ــف، والدیمیر، اس - ایوان

تهران، 1363ش، ص 451-449.

ــران، 1372ش، ص  ــید جعفر، از دیروز تا امروز، ته ــهیدی، س - ش

226، پانوشت 9. 

ــرو«، نامۀ  ــد، »در باب آثار ناصرخس ــید محم ــادی حائری، س - عم

انجمن، ش 14، تابستان 1383 ش، ص 20-17.

- عمادی حائری، سید محمد، »خوان االخوان«، دانشنامۀ زبان و ادب 

فارسی، ج 3، تهران، 1388 ش، ص 100-98.

- ناصرخسرو قبادیانی، خوان االخوان، به کوشش علی قویم، تهران، 

1338ش. 

طرح2

تحلیلمضامیناجتماعی،صوفیانهوکالمی

روشنایینامهوتاریخگذاریاثربرپایۀآنها

شرحموضوعوروش:

ــنایی نامۀ منظوم یکی از آثار منسوب به ناصرخسرو است  روش

ــنایی نامۀ منثور منسوب به وی جای می گیرد.  که در برابر روش

ــهرت یافته  ــرو ش با آنکه این مثنوی از دیرباز به نام ناصرخس

ــتم این مثنوی را  ــیخ محمود شبستری در قرن هش و حتی ش

ــده تا  ــاره ای مضامین این کتاب موجب ش ــته، پ از آِن او دانس

ــاب این مثنوی  برخی محققان، همچون مجتبی مینوی، انتس

ــه  ــد. این مضامین را می توان به س ــرو را رد کنن ــه ناصرخس ب

دستۀ مضامین اجتماعی، مضامین صوفیانه و مضامین کالمی 

ــیم کرد. طرح پیش رو در نظر دارد با بررسی و تحلیل این  تقس

ــۀ آن با آثار  ــته از مضامین در مثنوی مذکور و مقایس ــه دس س

ــرو، نسبت این مثنوی را با آن آثار بسنجد و ضمن رد  ناصرخس

ــاب این اثر به ناصرخسرو، تاریخی برای سرایش  یا تأیید انتس

آن تخمین بزند.

اهّممنابع:

ــنایی نامه )منظوم(«، دانشنامۀ  ــید محمد، »روش - عمادی حائری، س

زبان و ادب فارسی، ج 3، تهران، 1388ش. 

- مینوی، مجتبی، »روشنایی نامۀ ناصرخسرو و روشنایی نامۀ منظوم 

منسوب به او«، یادنامۀ ناصرخسرو، تهران، 1335ش. 

- ناصرخسرو قبادیانی، »روشنایی نامه«، ضمِن دیوان ناصرخسرو، به 

ب.بایستههـایپژوهش
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کوشش سید نصرهلل تقوی، تهران، 1307ش. 

طرح3

بازسازیگفتارهای»خواجهامام«درمعانیکتابهلل

وتفسیره

شرحموضوعوروش:

ــیر کهن  ــیره المنیر، یکی از تفاس معانی کتاب هلل تعالی و تفس

ــرن پنجم آن را  ــت که ابونصر حدادی در ق ــی قرآن اس فارس

تصنیف کرده است. از این تفسیر دو نسخۀ کهن برجای مانده 

که در موزۀ توپقاپی )استانبول( و موزۀ بریتانیا )لندن( نگهداری 

ــخۀ بریتانیا با عنوان تفسیری بر عشری از  ــوند. متن نس می ش

ــی نیز به صورت  ــخۀ توپقاپ ــیده و نس قرآن مجید به چاپ رس

ــت. افزون بر این دو نسخه،  ــده اس ــخه برگردان منتشر ش نس

ــهور به تفسیر قرآن پاک نیز  ــده که تفسیر مش احتمال داده ش

بخشی از جلد نخست همین تفسیر قدیم فارسی باشد. ابونصر 

حدادی در تفسیر خود، به کّرات از فردی با عنوان »خواجۀ امام« 

ــت.  ــیر خود درج کرده اس ــاد کرده و گفتارهای او را در تفس ی

هویت »خواجۀ امام« به درستی مشخص نیست، اما از منقوالت 

ــی در باب وی و  ــدادی از گفتارهای او، می توان حدس های ح

گرایش های فکری او مطرح کرد. طرح پیشنهادی به دنبال آن 

ــت تا مجموعۀ گفتارهای »خواجۀ امام« را از تفسیر ابونصر  اس

ــتخراج و به ترتیب قرآنی یا موضوعی مدّون کند و  حدادی اس

ــایی او، از طریق تحلیل و بررسی  ــش برای شناس ضمن کوش

گفتارهای وی به شناخت آرا و گرایش های فکری او بپردازد. 

اهّممنابع:

 تفسیر قرآن پاک، به کوشش علی رواقی، تهران، 1383ش. 

ــیره المنیر،  - عمادی حائری، »مقدمه«، معانی کتاب هلل تعالی و تفس

تهران، 1390ش، ص 13-12، 18-17. 

- متینی، جالل، »مقدمه«، تفسیری بر عشری از قرآن مجید، تهران، 

1352ش، ص 16و 19.

ــرو، به  ــنایی نامه«، دیوان ناصرخس ــی، »روش ــرو قبادیان - ناصرخس

کوشش سید نصرهلل تقوی، تهران، 1307ش. 

طرح4

اعالمالنبوةابوحاتمرازیومقایسۀردیههایآن

برمحمدزکریایرازیباردیههایناصرخسرودر

زادالمسافر

شرحموضوعوروش:

ــوف  ــی از مهم ترین آثار ابوحاتم رازی، فیلس ــوة یک اعالم النب

ــوم و چهارم، است. بخش  ــماعیلی مذهب قرن س و متکلم اس

عمده ای از این کتاب به نقد و رد آرای محمدبن زکریای رازی 

در انکار نبوت و ... اختصاص دارد و رازی کوشیده است به طور 

ــروح آرای فلسفی همشهری خود را رد کند و بطالن آنها  مش

ــال پس از ابوحاتم، ناصرخسرو  را اثبات نماید. افزون بر صد س

قبادیانی که همچون ابوحاتم اسماعیلی مذهب بود اما به مکتب 

ــر در جریانی مخالف  ــت و از این نظ ــی مصر تعلق داش فاطم

ابوحاتم قرار می گرفت، در زادالمسافر ضمن ترجمۀ بخش هایی 

از کتاب محمد زکریای رازی، به تفصیل به رد آرای او پرداخت. 

ــن حیث با یکدیگر قابل  ــرو از ای ردیه های ابوحاتم و ناصرخس

ــه اند که هرچند هر دو به رد افکار و آرای فلسفی محمد  مقایس

ــخنگوی دو مکتب اسماعیلی  زکریای رازی می پردازند، اما س

ــتند و از این نظر شباهت ها و تفاوت های آنان در  متفاوت هس

رد آرای رازی شایان توجه و تأمل است. طرح پیشنهادی، پس 

ــته بندی ردیه های ابوحاتم و ناصرخسرو بر  ــتخراج و دس از اس

محمد زکریای رازی، آنها را با یکدیگر مقایسه و شباهت  ها و 

ــای آنها را به ویژه از حیث نگرش کالمی خاص هر  تفاوت  ه

یک بررسی می کند. 

اهّممنابع: 

- رازی، ابوحاتم، اعالم النبوة، به کوشش صالح الصاوی و غالمرضا 

اعوانی، تهران، 1356ش. 

ــرو قبادیانی، زادالمسافر، به کوشش سید محمد عمادی  - ناصرخس

■ حائری، تهران، 1384ش. 


