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یـادآوری:

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

معرفی نسـخه های خطی ارزشـمند برای تصحیح و چاپ، مجمو ه ای از طرح های پژوهشـی را نیز معرفی کرده در 

اختیار محققان و دانشجویان مستعد و  القه مند قرار دهد. طرح این موضو ات به چند روی ضروری می نمود:

1. در کارهایـی کـه تا کنون در حـوزۀ تصحیح انتقادی متون  صورت گرفته اسـت، مصححان کمتر به محتوای 

اثـر توجـه کرده اند. بسـا که محققان و مصححانی دسـت به تصحیح متنی می زنند که چندان بـه موضوع و محتوای 

آن واقـف نیسـتند، لکا ارزن های  لمی و اطال ات مفیـد متن چندان که باید کاویده و بازنموده نمی شـود. از این 

رو، اهتمام به متن پژوهی به  نوان امری الزم در فرایند تصحیح در اولویت برنامه های مرکز قرار گرفت.

2. یکی از مشـکالت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشـد و دکتری دانشگاه ها و استادان ایشان، یافتن موضوع 

 متونی 
ً
برای نوشـتن پایان نامه اسـت. شمار دانشجویان  القه مند به تصحیح متن کم نیسـت، ولی متأسفانه معموال

 تصحیح شـده و معلوم نیسـت تصحیح مجدد آن ها وجهی داشـته 
ً
برای تصحیح به ایشـان معرفی می شـود که قبال

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

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

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

3. طرح موضو ات پژوهشـی و معرفی نسـخه های ارزشـمند و اطالع رسـانی در سطح گسـترده، بدین منظور 

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

ـ کار کنند، مجال کار برای همه به یکسـان فراهم باشـد. دست مصححان  شـمارۀ مجله تعدادی را معرفی می کنیمـ 

در انتخاب ناشر و چاپ حاصل تالششان البته باز است.
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1. فواید السالکین

تصوف)مقاماتومجالسپیرانصوفیه(

پدیدآور:اجودهنی/بابافریدشکرگنج

تاریـل نـگارن:584)تاریـخبرخـیمجالـِسثبتشـده

است(

تعداد اورا : بهاندازۀیککتاب

محل نگهداری: داراینسخههایمتعدد

پیشـینۀ آگاهی:ایناثررااستادمنزویدرفهرست مشترک 

)پاکسـتانج3،ص1765بب(ونیزفهرسـتوارۀ کتاب هایفارسی

)ج7،ص719-720(بـااشـارهبهتمامینسـخههایخطیآن

موردبحثقرار،ودوآغازبرایآنبهدسـتدادهاسـت.در

معرفینامـهاوپدیـدآوراثـرخواجـهفریدالدیـنمسـعود

شـکرگنجبابافریـد)664-666ق(دانسـتهشـدهودرادامۀ

معرفینامه،ازاینکهتاریخبرخیمجالِسثبتشـدهتوسـِط

پدیدآور584و585قاسـتسـخنرفتهاسـت.اینموارد

)تاریـخقـرنششـمیاثـرکـهدرآغـازآنثبتاسـتونیز

قیدکـردِننـاماجودهنـیبـهعنـوانمؤلـف(درمعرفینامـۀ

فهرستنگارانکتابخانۀمرعشی )ج9،ص133(ومجلس)ج10،

ص269(نیزدیدهمیشـود.اگرحدسمندرسـتباشـدمابا

دواثرمسـتقلکهفقطدرناممشـابهتدارنـدمواجهیموبه

هیـچوجـهنبایدکتـاببابافرید)قرنهفتـم(راباکتابقرن

ششـمیاجودهنیخلطکرد.اثراجودهنـیاطالعاتمهمی

هنـددرقرنششـمبهدسـتمیدهدو
ً
ازتصـوِفاحتمـاال

نمونـۀخوبـیازمجالسصوفیانۀآنعهدبهفارسـیاسـت.

اسـتادسعیدنفیسینیزازنسـخهایازایناثردرمقالهخود

راجـعبهنفایِسکتابخانۀرامپـوِرهندکهدرمجلۀپیام نو)س

الف. بایسته های تصحیح

1950م،ص60(منتشـرکـردیادنمـود.اوفریدالدیناجودهنی

رامتوفـی664قدرسـن95سـالگیدانسـتکـهالبتـهباز

تناقـضتاریخهـاراحـلنمیکنـدوبـازگویـابـادواثـر

مواجهیم.ایننگارششایستۀبررسیونشراست.

2. الرسالة النظامیة فی العلوم الحسابیة

)دفترداریوحساب(

نام اثر: الرسالةالنظامیةفیالعلومالحسابیة

پدیدآور: ؟

تاریل نگارن: چهارشنبه25صفر670ق

تاریـل کتابت: سـدۀهفتـم)درعصـرمؤلف؛نسـخۀاّول

کتابخانۀمرعشی(

تعداد اورا :143برگ)نسخۀاّولکتابخانۀمرعشی(

محـل نگهداری: کتابخانۀمرعشـیشـمارۀ11417و5991

)دونسخه(

پیشـینۀ آگاهـی:ازایـناثرنفیـسکهدرعلمحسـابو

دفتـرداریودرنـوعخـود)ازنظرنگارشبهزبانفارسـیو

بـهدسـتدادناطالعاتـیدرخصـوصاصطالحـاتاین

شـاخهبهفارسـیکهن(فوقالعادهمهماسـتوشـایدیکی

دواثـرازایـننظـربـاآنقابلقیاسباشـند،دونسـخهدر

کتابخانـۀمرعشـیباقیاسـتکهیکـیازآنهـافوقالعاده

ازعصرمؤلفاسـت.نظمنگارشبرپایۀ
ً
نفیـسواحتماال

یکفاتحهوچهارمقالهاستبهاینشرح:

مقالۀ اّول: درتهیۀقواعدارثماطیقی.

مقالۀ دوم: درتقریرضوابطعلمحساب.

مقالۀ سوم:درتمهیدقواعدعلممساحت.
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مقالۀ چهارم: درتقریرضوابطجبرومقابله.

خاتمه:دربیانانواعمسائلنوادر.

3. قصص االنبیاء

)داستانانبیا(

نام اثر:قصصاالنبیاء

پدیدآور: احمدبنمحمدارفنجی

تاریل نگارن:سدۀششمیاحتیپنجمهجری

پیشـینۀ آگاهی و نسـخه ها: ایناثرازکهنترینقصص

االنبیاهاییاسـتکهبهفارسـینگاشتهشـدهاست.ازآنجا

کـهازاحوالاینارفنجیاطالعدقیقیدردسـتنیسـت،با

کمـکقرائـنبایدقدمتاثـرشراتعیینکـرد.اودرخالل

کتابـشمیگویـدکـهفقـطیـککتـابدرایـنموضـوع

میشناسـدکهپیشازاونگاشـتهشـدهاسـتوهمینخود

دلیـلقدمتآناسـت.دلیلدیگرقدمتزبانیآناسـتکه

درصفحاتـیکـهبـهعنـواننمونهعرضـهمیشـود)ازروی

نسـخهایازاثـرکهاصـلدسـتنویسآندرکتابخانۀمجمع

ذخایـراسـالمیدرقممحفوظاسـتوعکـسآنرامندر

هویداسـت.کهنگـیاین
ً
اختیـاردارم(ایـنمسـألهکامـال

نگارشونسـبتشبهقرنپنجمیاششـمتوسطاستادمنزوی

اعالمشدهاست)فهرستوارۀ کتاب های فارسی،ج3،ص1736ـ1737(.

گفتنـیاسـتاغلـبنسـخههاییکـهاودرایـنمدخلاز

فهرسـتوارهمعرفـیشـدهاسـتمربـوطبهقصـص االنبیای 

بخـاری)اثردیگریدرایندسـتهازنگارشها(میباشـدو

دادهاسـت.پـسازگردآوری اسـتادمنـزویراخطایـیرخ

تمامینسـخههاییکهازایناثردرایراندردسـترساسـت

ونیـزنسـخههایمهـموقدیمتـریکـهدرکتابخانههـای

آسـیایمیانهوجـودداردمیتوان
ً
پاکسـتانونیزهندواحیانا

آنرابـهعنوانمخزنـیغنیازاطالعاتزبانـی،اجتماعیو

فرهنگـیعرضـهکـرد.ازاحتمـالارتبـاطایـناثـربـاتاج 

القصـص)چـاپآلداود(نیـزپیشازبررسـیکتـابارفنجی

بایداطمینانیافت.

4. رساله در نفس

)حکمتعملی(

نام اثر:رسالهدرنفس

پدیدآور: ؟

تاریل نگارن: سدۀششمیاکهنتر

تاریل کتابت:548ق

تعـداد اورا :نامعلوم،امادرمجموعهایکهنکهکلآن33

برِگهجدهسطریداردیعنیحدودهفتادصفحه.

محل نگهداری:کتابخانۀملک،شمارۀ3183.

پیشـینۀ آگاهـی: ازاینرسـالۀکهندرموضـوعنفسکه

تاریـخکتابـتآنبسـیارکهـناسـت،یکنسـخۀمنحصر

بهفرددرکتابخانۀملکنگهداریمیشـود.درفهرسـت ملک

)ج6،ص265(اطالعـاتزیادیدربارۀایننسـخهبهدسـت

نمیآیـد،اماتاریخکتابتفوقالعادهکهنآنکهدرخصوص

نسـخههایفارسـیبسـیارقابلتوجهاسـتباعثمیشود

حتـیآنراشایسـتۀچـاپعکسـیبدانیـم.منـزویازاین

رسـالهدرفهرستوارهونیزفهرست نسـخه های خطی فارسی 

سخنینگفتهاست.
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طرح 1

تحلیل تشبیهات و استعارات بهاء ولد در معارف 

شرح موضوع و رون

بهـاءالدینولدخطیبی،پدرموالنا،ازعلمایصوفیمشـرب

وماتریدیمسـلکقرنششموهفتماست.ازویکتابیکه

درواقـعحـاوییادداشـتهایپراکنـدۀویدرفواصـل

مختلفزمانیاسـتبرجایماندهاسـت.ایـنکتابکهبا

عنـوانمعـارفبهـاءولـدشـناختهمیشـود،افزونبـرآنکه

دربردارنـدۀآراواندیشـههایخاصبهاءولداسـت،ازنظر

ادبـینیـزشـایانتوجـهاسـت.بهـاءولـددراینکتـاباز

تعبیراتوتشـبیهاتواسـتعاراتیاسـتفادهکردهکهبهجای

خودشـایانتوجهاسـتوروحیاتشـاعرانۀویرادربیان

مفاهیـمنظریوعرفانینشـانمیدهد؛مانندشـکوفۀروح،

غـازۀنیاز،خلخالخدمتکاری.درطرحپیشـنهادی،معارف

بهطوردقیققرائتوتشـبیهاتواسـتعاراتآناسـتخراج

میشـود.سپساینتشـبیهاتواسـتعاراتازحیثوجوه

شـبهودیگـرجنبههایتطبیقمفاهیمنظریبرمحسوسـات

طبقهبندیمیشود.

اهّم منابع 

بهاءالدیـنخطیبـیبلخـی،محمدبـنحسـین،معـارف،بـه

کوششبدیعالزمانفروزانفر،تهران،1352ش.

ب. بایسته های پژوهش

طرح 2

تصحیح مثنوی هدایة العارفین ابن همام شیرازی

شرح موضوع و رون

ابنهمامشـیرازی،شـاعرصوفیمشـربقرننهمودهمواز

معتقدانسـیدمحمدنوربخش،مثنویهایمتعددیسـروده

کهیکیازآنهاهدایة العارفیناسـت.اینمنظومهمشـتمل

اسـتبرچهاراربعیندرشـرحاحادیثنبـوی.هرباباز

اینمنظومهبهترتیبعدد،شـاملحدیثیاسـتمطابقباآن

عـدد.ازایـنمثنـویتنهایکنسـخۀخطـیمنحصربهفرد

باقـیماندهکهضمـننسـخۀش2654درکتابخانۀمرکزی

دانشـگاهتهـرانمحفوظاسـت.آغـازمثنویدرایننسـخه

افتادگیدارد.درطرحپیشـنهادی،مثنـویهدایة العارفینبر

اسـاسیگانـهنسـخۀشناختهشـدۀآنتصحیـحوتحقیـق

میشود.

اهّم منابع

دانشپژوه،محمدتقی، فهرسـت نسـخ خطـی کتابخانۀ مرکزی 

دانشگاه تهران،ج1340،10ش،ص1524بب.

ابنهمـامشـیرازی،»شـرححدیـثحقیقـت«،بـهکوشـش

سـیدمحمـدعمـادیحائـری،میـراث حدیث شـیعه،دفتر

پنجم،قم،1379ش،ص218-217.
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طرح 3

اشعار حسن  در  مفاهیم مشترک  تحلیل  مقایسه و 

محمود کاتب و نزاری قهستانی 

شرح موضوع و رون

حسـنمحمـودکاتب)سـرایندۀدیـوان قائمیـات( ونزاری

قهسـتانی)صاحبدیواناشـعار(،دوشـاعراناسـماعیلی

نزاریازاهلخراسـانهسـتندکهیکیپیشازهجوممغول

ودرعصراقتدارپیشـوایاننزاریمیزیسـتهودیگریپس

ازهجـوممغـولوبرافتادنحکومتنزاریـانزندگیمیکرده

واشـعارخودرامیسـرودهاسـت.دراشـعارایندوشاعر

بـزرگنـزاری،مفاهیـممشـترکیدرمفاهیـموآموزههـای

اسـماعیلینزاریدیدهمیشـود،بااینحالبهسببحوادث

تاریخـینوعنگاهوتصـوراتآنانازبرخـیمفاهیمباطنی

گـهگاهمتفاوتاسـت.درطرحپیشـنهادیحاضـر،مفاهیم

دینـیوباطنـیمشـترکیکهحسـنمحمودکاتـبونزاری

قهسـتانیدراشـعارخودبهکاربردهانداسـتخراجوسـپس

تفـاوتنگاههـایایندوشـاعرهممذهببـاتوجهبهعصر

تاریخیآنانتحلیلمیشود.

اهّم منابع

حسـنمحمـودکاتـب،دیـوان قائمیـات،تصحیـحومقدمـۀ

انگلیسیسیدجاللحسینیبدخشانی،تهران،1390ش.

نـزاریقهسـتانی،سـعدالدین،دیـوان،بـهکوشـشمظاهـر

مصفا،تهران،1371ـ1373ش.

طرح 4

موافقت ها و مخالفت های نصیرالدین طوسی با فخر 

رازی در تلخیص المحصل 

شرح موضوع و رون

یکـیازآثارکالمیمشـهورخواجهنصیرالدینطوسـی)ف

672ق(،تلخیـصوشـرحانتقـادیویبـرملخـص افکار 

المتقدمیـن والمتأخریـن امامفخررازی)ف606ق(اسـت.

طوسـیدراینشـرحنخسـتپارههاییازمتـنکتابفخر

نقـدآن
ً
رازیرانقـلمیکنـدوسـپسبـهشـرحواحیانـا

میپـردازد.اهمیـتتلخیـص المحصـلازآنروسـتکـه،

همانندشـرح اشـارات،بـهصـورتجزءبهجـزءاختالفات

فلسـفیوکالمیطوسـیبارازیرانشـانمیدهدوفرصت

بررسـیوتحلیـلآنهارابـرایخوانندهفراهممـیآورد.در

طـرحپیشـنهادیحاضر،تلخیص المحصلطوسـیبهدقت

قرائتوکلیۀاختالفنظرهایطوسیبارازیازآناستخراج

میشـود.سـپساینمواردباسـاختاریمنطقـیتنظیمودر

نهایـتبراسـاسمبانـیکالمیوفلسـفیهریـکتحلیل

میشود.

اهّم منابع

محمدبـنمحمدبـنحسـنطوسـی،تلخیـص المحصـل،به

کوششعبدهللانورانی،تهران،1359ش.


