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یـادآوری:

ق سـاختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشـی خود، در نظر دارد در کنار 
َّ
مرکز پژوهشـی میراث مکتوب برای محق

مکرفی نسـخه های خطی ارزشـمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرح های پژوهشـی را نیز مکرفی کرده در 

اختیار محققان و دانشجویان مستکد و عالده مند درار دهد. طرح این موضوعات به چند روی ضروری می نمود:

1. در کارهایـی کـه تا کنون در حوزۀ تصحیـح انتقادی متون  صورت گرفته اسـ ، مصححان کمتر به محتوای 

اثـر توجه کرده اند. بسـا که محققان و مصححانی دسـ  بـه تصحیح متنی می زنند که چندان بـه موضوع و محتوای 

آن وادـف نيسـتند، لـذا ارزش های علمی و اطالعات مفید متـن چندان که باید کاویده و بازنموده نمی شـود. از این 

رو، اهتمام به متن پژوهی به عنوان امری الزم در فرایند تصحیح در اولوی  برنامه های مرکز درار گرف .

2. یکی از مشـکالت دانشـجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشـگاه ها و استادان ایشان، یافتن موضوع 

 متونی 
ً
برای نوشـتن پایان نامه اسـ . شـمار دانشجویان عالده مند به تصحیح متن کم نيسـ ، ولی متأسفانه مکموال

 تصحیح شـده و مکلوم نيسـ  تصحیح مجدد آن ها وجهی داشـته 
ً
برای تصحیح به ایشـان مکرفی می شـود که دبال

 جسـ  وجو و ارزیابی ددیقی هم برای شناسـایی و گزینش بهترین نسخه های آن متن انجام 
ً
باشـد؛ به ویژه که غالبا

نمی پذیرد. از این رو مکرفی طرح های پژوهشـی و نسـخه های ارزشـمند برای تصحیح می تواند پشـتوانه ای باشـد 

برای دانشگاهیان در اولوی  بندی و انتخاب موضوع پایان نامه های تحصیلی.

3. طرح موضوعات پژوهشـی و مکرفی نسـخه های ارزشـمند و اطالع رسـانی در سطح گسـترده، بدین منظور 

ـ که در هر  اسـ  که اگر پژوهشـگرانی در هر گوشـۀ این مرز و بوم خواسـتند بر روی طرح های پيشـنهادی ماـ 

ـ کار کنند، مجال کار برای همه به یکسـان فراهم باشـد. دس  مصححان  شـمارۀ مجله تکدادی را مکرفی می کنیمـ 

در انتخاب ناشر و چاپ حاصه تالششان البته باز اس .
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1. شرح االشارات و التنبیهات
)فلسفه، عربی( 

ی )ف. 726 ق(
ّ
 از عالمۀ حل

ً
مؤلف: ناشناخته، احتماال

نسخه: مجلس 1848 )فهرست، ج 5(

تاریخ کتاب : حدود قرن 8 ق

توضیح: شـرحی اسـت بسـیار مهم بر تمام منطق و طبيعيات 

و الهيات، دارای عنوان های »فصل« و »مسـئله«. مؤلف متن 

اشـارات را کـه بـا »قـال« و »اقـوال« شـرح کـرده، در ضمن 

فصولی آورده که خود عنوان سـاخته و مقصود وی، تا آنجا که 

نگارندۀ فهرت تتبع کرد، توضيح و شـرح کامل اشـارات بوده 

و لـذا هيچ جا با شـیخ مخالفت نورزيـده و خرده گيری نکرده 

و در يک جا که سـخن شـیخ را با سـخن پیشـین او سازگار 

ندانسـته، کوشـیده اسـت که آن ها را سازگار سـازد و در آخر 

گويد »عبارت شـیخ را بدين گونه بايـد فهميد« )نمط چهارم، 

ص 293 نسخه(.

نکتـه ای ديگـر کـه در اين شـرح به چشـم می خـورد آن 

اسـت کـه از هيـچ يـک از دانشـمندان )جز آن چـه در متن 

اشـارات اسـت( ياد نگرديده. بنا به قول فهرسـت نگار با هيچ 

يک از شـروح اشـارات مطابق نیسـت، اما با توجه به قدمت 

 پیش از فرا رسـیدن قـرن نهم هجری 
ً
اين نسـخه، که مسـلما

)در حدود قرن هشـتم کتابت شـده(، مسـلم می گردد که اين 

شـرح در قرن هشـتم و يا هفتم هجری تأليف شـده. مؤلف، 

نمـط نهـم و دهم را با تفصيلی بیشـتر شـرح کـرده و از طرز 

سـخنانش در شـرح ايـن نمط ها پيداسـت به عارفـان و فن 

عرفان پيوستگی بیشتری داشته است.

الف. بایسته های تصحیح

بر پشـت نخسـتين برگ فلسفه )نسـخۀ حاضر( يکی از 

مطالعه کننـدگان کتـاب احتمـال داده که اين شـرح از عالمه 

باشد )ر.ک: ذریعه، ج 13، ص 90ـ91(.

آغـاز نسـخه: يجب علـی المنطقـی البحث عـن احوال 

االلفاظ لتأثيرهـا فی احوال المعانی الجل العالقة التی بینهما 

کمـا تقـدم لکـن ال مـن حيـث هـی لغة قـوم بل مطلقـا فان 

مباحـث االلفـاظ منها مـا ال يختص بلغـة دون لغه کالبحث 

عن داللتها علی المعانی ... الفصل الرابع فی انقسـام المنطق 

الی القول الشـارح ... قال اشارة و الن المجهول بازاء المعلوم 

...

انجام نسـخه: ... الفصل السـابع فی النصيحه قال نصيحه 

ايـاک ... اقول ان قوما من المتفلسـفة الظاهريين يبادرون الی 

انـکار المعجزات و الکرامات و کل ما يخالف العاده لزعمهم 

ان ذالـک یرفعهم عن درجة العـوام و وصف ذالک بالطیش و 

 
ً
العجز من االسـتبصار ... فيجب علی العاقل اذا سـمع شـیئا

ان ال يبـادر الـی انـکاره بل ترجع الی الحجـه فان قامت علی 

وجوده او عدمه.

آغـاز فلسـفه )نمـط اول، طبیکیـات(: قال النمـط االول فی 

تجوهـر االجسـام اقول النمط ضـرب من الجمـع و التجوهر 

صيروره الشـیء جوهرا و المراد هنا من الجوهر ذات الشـیء 

و حقيقتـه يقال السـواد فی جوهره کذی ای فـی ذاته و المراد 

بالجسـم لیس هو الجسـم التعليمی بل الجسم الطبيعی و قد 

فسـره الشـیخ بانه الجوهر الذی يمکن ان يفرض فيه االمتداد 

و امتـداد آخـر مقاطع له علی قوائم و امتداد ثالث مقاطع لهما 

علی قوائم ...
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2. زیج الخادانی فی تکمیه زیج االیلخانی

)نجوم، فارسی(

مؤلف: غياث الدين جمشید کاشانی )ف 841 ق(.

آغـاز: حمـد و سـپاس بی قيـاس حضـرت خالقـی را که بيد 

ابـداع و قـدرت ايـن طارم رفيـع مطبق خضـرا را محيط اين 

کرۀ معلق غبرا گردانيد ...

نسخه: سليمانيه 2629، ح 200 گ.

تاریخ کتاب : 816 ق.

توضیـح: نسـخه های ديگـری از اين کتـاب در کتابخانه های 

مختلف بر جای مانده اسـت که همگـی متأخرند. کهن ترين 

نسـخه همـان اسـت که در بـاال ذکر شـد و در زمـان حيات 

کاشانی کتابت شده است.

3. اصول ادلیدس
)حساب و هندسه، عربی(

مؤلف: اقليدس )سدۀ سوم پیش از ميالد(.

ترجمـه: حنين بن اسـحاق، تصحيـح ثابت بن قّره )قرن سـوم 

هجری(.

آغـاز: النقطـة هی شـیء مـا ال جزء لـه؛ و الخط هـو طول ال 

عرض له؛ و نهايتا الخط نقطتان ...

نسـخه: از اين اثر نسـخه های متعددی بر جای مانده اسـت 

کـه اهم آن هـا به نقل از سـزگين عبارت اسـت از: فاتح )1( 

3439 )کتـاب 4-10، 45 گ، 586ق، ر.ک: کـراوزه، ص 458(؛ 

)پانـزده کتـاب، ح 200گ، قـرن 8ق(؛  قسـطمونی 607 

اسـکوريال 907 )پانزده کتاب، 184 گ، قرن 7ق(؛ آکسـفورد، 

بادليـان Hunt 435. )پانزده کتاب، 217 گ( )ر.ک: يوری، ص 199، 

ش 919(؛ همان Thurst 3978. 11 )پانزده کتاب، 210 گ( )ر.ک: 

يـوری، ص 207، ش 958(؛ پاریـس 2500 )يـک بخـش، گ 

109- 95، 806ق(؛ تهران، دانشـگاه 2120 )يک بخش از کتاب 

هفتـم، 6 گ، 343ق( )ر.ک: فهرسـت، ج 8، ص 760(؛ تهـران، ملـک 

3586 )240 گ، قـرن 8ق(؛ کابـل، کتابخانۀ وزارت معارف 

)241 گ( )ر.ک: فهرسـت، ص 297(؛ رباط، الملک 1101 )پانزده 

کتـاب، ح 200 گ، 683ق(؛ همـان 5317 )کتـاب 1ـ8، 63 

گ، 1016ق(؛ همچنيـن رضـا رامپور، 3656 )پانزده رسـاله، 

210 گ، قـرن 9 ق(؛ تهـران، مجلـس، ش 200 )پانزده کتاب، 

نسخه ای مجلل، ح 200 گ، قرن 9ق(.

تاریـخ کتاب : 586ق )تاريخ کتابت کهن ترين نسـخۀ کامل؛ 

نسـخه ای ناقص نيز از بخشی از کتاب هفتم در دانشگاه، ش 

2120 موجود است که کتابت 343ق است(.

توضیـح: اصـول اقلیـدس بی شـک مهم تريـن و مؤثرتريـن 

کتاب در حسـاب و هندسـه و به طور اعم در رياضيات دورۀ 

اسـالمی اسـت و از همان زمان ترجمه به بعد بیش از سیصد 

شـرح و تهذيب و تلخيص و تحریر بر آن نوشـته شده است. 

متأسـفانه ايـن اثر بدين مهمی تاکنون به هيچ يک از اشـکال 

نسخه برگردان، سنگی، و مصحح به چاپ نرسیده است.

4. دستورالملوک

)اخالق عملی/ آداب کشورداری(

پدیدآور: ابوالقاسم نصربن احمد شادان نیشابوری

تاریخ نگارش: سدۀ پنجم يا ششم ق

تکداد اوراق: به اندازۀ يک کتاب حجيم

محه نگهداری: کتابخانۀ آکادمی علوم جمهوری ازبکسـتان 

شمارۀ 2094

پيشـينۀ آگاهی: اين مؤلف در عهد سـلطان مسـعود غزنوی 

سـوم )درگذشـته به سـال 508ق( در غزنه بوده اسـت. از اين 

اثر او که در آداب کشـورداری به فارسـی و در 12 باب به زبان 

کهن نگاشـته شـده است فقط يک نسـخه شناسايی شده که 

بـه هر قيمتی بايد آن را به دسـت آورد. اسـتاد منـزوی از اين 

اثر در فهرسـتوارۀ کتاب های فارسـی )ج 6، ص 449 -450( ياد 

کرده است.

5. گنج الگنج

)آداب کشورداری(

پدیدآور: ابوالقاسم نصربن احمد شادان نیشابوری

تاریخ نگارش: سدۀ ششم قمری

محـه نگهداری: کتابخانۀ انجمن آسـیايی در بنگال شـمارۀ 
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1370، نسـخۀ دوم در کتابخانۀ َمدراِس هند )فهرست مدراس، ج 

1، ص 468(

پيشـينۀ آگاهی: اين مؤلف همان مؤلـف قديمی مدخل قبل 

اسـت و اين اثر ديگری از اوسـت که توسـط ايوانف روس 

 مفصلی از آن در دسـت اسـت. همين ايوانف 
ً
معرفی نسـبتا

اسـت کـه تاريخ حيـات تقريبـی اين شـادان نیشـابوری را 

مشـخص می کنـد و دربـارۀ نثر کتـاب می نویسـد: زبان اين 

کتاب به درسـتی کهن اسـت. اين نگارش او با نگارشـی که 

در مدخل قبل ذکر آن رفت متفاوت اسـت، زیرا اين يکی در 

شـش باب اسـت و قبلـی در دوازده بـاب. از اين کتاب و هر 

دو نسـخۀ باقيمانده اش استاد منزوی در فهرستوارۀ کتاب  های 

فارسـی )ج 6، ص 577ـ578( يـاد کرده اسـت. اهميت کسـب 

نسخه ها و نشر اثر بر کسی پوشیده نیست.

6. رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی

 قوامی گنجه ای مطّرزی(
ٔ
)شرحی ادبی بر قصيدۀ بديعيه

پدیدآور: نجاتی نیشابوری )قرن هفتم(

تاریـخ نـگارش: قرن هفتـم و در عهـد غياث الديـن محمد 

وزیر فرزند خواجه رشیدالدين فضل هللا همدانی

تکداد اوراق: به اندازۀ يک کتاب مفصل

تاریخ کتاب : 861ق )تاريخ کتابت نسخۀ قاهره(

محـه نگهـداری: دارالکتب قاهره بـه شـمارۀ 1-م مجاميع 

فارسـی، و نسـخۀ ديگر در لنینگراد به شمارۀ B-574 که اين 

هـر دو در فهرسـتوارۀ منزوی )ج 10، ص 500( آدرس داده شـده 

اسـت. همچنيـن در اين منبع نسـخه ای ديگر از يک شـرح 

اين قصيده در تاشـکند معرفی شـده که شايد با شرح ما يکی 

باشـد؛ زیرا آن هـم به نـام غياث الدين محمد درآمده اسـت: 

المعجـم المفهـرس للمخطوطـات العربیة و االسـالمیة فی 

طشـقند، ج 2، ص 41-42، )آکادمی علوم ازبکستان( شمارٔه 

VI/514 )نکتـه اينکـه اين فهرسـت چاپ جديد اسـت و به 

تازگی در کشـورهای عربی از روی فهرسـت روسی تاشکند 

ترجمه شـده است. فهرسـت روسی آن بسیار ناياب و به دليل 

نـگارش بـه خط سـیريليک و به زبان روسـی بـرای ایرانيان 

قابل استفاده نبود.(

قوامی  قصيدۀ  کهن ترين شرح  اين شرح  آگاهی:  پيشينۀ 

گنجه ای شاعر قرن ششم است که يک ونيم قرن پس از عصر 

سرایش قصيده بر آن نگاشته شده است. از آثار تقديم شده به 

غياث الدين محمد وزیر فرزند خواجه رشیدالدين فضل هللا 

همدانی تعداد اندکی باقی است و می دانيم که اين موارد 

بازمانده از ميان چند صد اثری که نابود شده اند )در غارت های 

پس از قتل غياث الدين( به جای مانده و فوق العاده مغتنم 

است. نکتۀ آخر اينکه متن اين قصيده در نسخه های متعددی 

 
ِ
برجای مانده و کهن ترين آن مورخ 681ق است. بر مصحح

آيندهٔ اين شرح است که متن درست قصيده را نيز به صورت 

تصحيح شده بر اساس نسخه های خوب و کهن عرضه کند. 

يکی از شروح جديد اين قصيده را نيز آقای بهروز ايمانی در 

گنجینۀ بهارستان 1ـ ویژۀ ادبيات تصحيح کرده است. دربارۀ 

نجاتی نیشابوری ــ که بسیار فرد مهمی است و در ادب 

ـ به فهرست مجلس )ج 1، ص  شاگرد قطب الدين شیرازی بودهـ 

 دانسته های ما دربارهٔ او در آنجا 
ٔ
27( مراجعه شود که همه

عرضه شده است.


