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یـادآوری:

ق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار 
َّ
مرکز پژوهشی میراث مکتوب ررای محق

معرفی نسخه های خهی ارزشمند ررای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرح های پژوهشی را نیز معرفی کرده در 

اختیار محققان و دانشجویان مستعد و عالاه مند ارار دهد. طرح این موضوعات به چند روی ضروری می نمود:

1. در کارهایی که تا کنون در حوزۀ تصحیح انتقادی متون  صورت گرفته است، مصححان کمتر به محتوای اثر 

توجه کرده اند. بسا که محققان و مصححانی دست به تصحیح متنی می زنند که چندان به موضوع و محتوای آن وااف 

ن ستند، لذا ارزش های علمی و اطالعات مفید متن چندان که باید کاویده و بازنموده نمی شود. از این رو، اهتمام به 

متن پژوهی به عنوان امری الزم در فرایند تصحیح در اولویت ررنامه های مرکز ارار گرفت.

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

 متونی ررای 
ً
ررای نوشتن پایان نامه است. شمار دانشجویان عالاه مند به تصحیح متن کم ن ست، ولی متأسفانه معموال

 تصحیح شده و معلوم ن ست تصحیح مجدد آن ها وجهی داشته باشد؛ به ویژه 
ً
تصحیح به ایشان معرفی می شود که ابال

 جست وجو و ارزیابی دایقی هم ررای شناسایی و گزینش بهترین نسخه های آن متن انجام نمی پذیرد. از 
ً
که غالبا

این رو معرفی طرح های پژوهشی و نسخه های ارزشمند ررای تصحیح می تواند پشتوانه ای باشد ررای دانشگاهیان در 

اولویت بندی و انتخاب موضوع پایان نامه های تحصیلی.

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

ـ که در هر شمارۀ مجله  که اگر پژوهشگرانی در هر گوشۀ این مرز و بوم خواستند رر روی طرح های پ شنهادی ماـ 

ـ کار کنند، مجال کار ررای همه به یکسان فراهم باشد. دست مصححان در انتخاب ناشر  تعدادی را معرفی می کنیمـ 

و چاپ حاصل تالششان البته باز است.



۹6

ش
ح و پژوه

حی
ص

ی ت
سته ها

بای

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ یکم و دوم

فروردین - تیر 1393

1. کتاب الحکمة فی االدعیة و الموعظة لالمة

پدیدآور:محمدبنعلیناموسخواریفریومدی)سدۀهفتم(

موضوع:ادعیهبارنگوبویصوفیانهغالب

زمان نگارش:سدۀهفتم

بهخطمؤلف(
ً
تاریت کتابت نسخه:سدۀهفتم)احتماال

تعداد اوراق:261برگ

محل نگهداری نسخه:کتابخانۀمجلسشمارۀ9354)فهرست 

مجلس،ج30،ص87-86(

پ ش نۀ آگاهی:ازاینمؤلفکمنام)ونهگمنام(اثریدر

آدابکتابتوترسلودبیریباقیاستکهدربارهآندومقاله

دردوشمارۀاخیرمجلۀنامۀ بهارستانبهچاپرسیدهاست.او

محمدبن محمدبن عالءالدین وزیر دستگاه وابستگاِن از

محمودبنزنگیبنطاهرفریومدیاستکهازوزیرانایرانی

عهدمغولوساکنخراسانبودهوتنیچندازشاعرانعهد

مانندپوربهایجامیمداحاوبودهاند.اثرموردبحثکهاز

بازماندههایعجیبدرزمینهنسخههایخطیبهشمارمیرود،

کتابیاستکهپیشترازآناطالعینداشتیموتنهامأخذمابرای

به
ً
بررسیآنتکنسخۀفوقالعادهنفیسآناستکهاحتماال

خطاصلباشد.خواریکتابمزبوررادرادعیهبهزبانفارسی

نگاشتهودرآنحدسخنوریخودرانمایاندهاست.برای

بررسیایناثرکهرنگوبویصوفیانهداردوبرایادعیۀشیعه

نیزسندیپرارجمحسوبمیشود،بایدازیککتابدعایی

دیگرفارسینیزبهرهبردموسومبهاختیارالدعواتکهآنهمبه

فارسیاستودرسالهایپایانیسدۀهشتمتدوینوکتابت

شدهواینکبهشمارۀ۲8۲7درکتابخانۀمرعشیقمنگهداری

میشود)فهرست مرعشی،ج8،ص۳۳-۳۴(.گفتهاندکهمؤلف

اختیارالدعواتازکتابناموسخواریبیشترینبهرهرابرده

الف. بایسته های تصحیح

است؛وخوشبختانهمااکنوننسخهایعالیازکتابمزبوردر

دستداریم.

2. کهن ترین ترجمۀ فارسی صحیفۀ سجادیه

پدیدآور:؟

موضوع:ترجمه/ادعیه

سدۀششم
ً
تاریت نگارش:احتماال

تعداد اوراق:320برگ

محل نگهداری:کتابخانۀخصوصیسیدمحمدباقرطباطبایی

درکربالبهشماره177

پ ش نۀ آگاهی: ازصحیفۀ سجادیهنسخههایکهناندکی

باقیاستکهیکیازکهنترینآنهادارایترجمهبینسطور

وتحتاللفظیدعاهایحضرتسجادبهفارسیاست.اصل

نسخهبهتاریخربیعاالول۵۱6کتابتشدهوترجمهنیزالجرم

ازهمانعصراست،واگرجزاینبود،فهرستنگاربهاینمطلب

اشارهایمیکرد.نسخهمزبورراسلمانهادیآلطعمهدر

فهرستیکهدرمجلۀمعهد المخطوطاتسال۱۴06ق)ص

محمدحسین سید و نمود توصیف کرد، منتشر )۱0۹-۱08

حکیمنیزدرکتابخود)نسخه های خطی، شروح و ترجمه های 

صحیفه سجادیه، ص ۲۴(اطالعاتآنراانعکاسداد.

3. عجائب االشعار

پدیدآور:مسلمبنمحمودشیرازی

موضوع:جنگشعری

زمان نگارش:سدۀهفتم

تاریت کتابت نسخه:690ق

تعداد اوراق:نامشخص،امایککتاباستوالبدحجمی



۹7

ش
وه

پژ
و 

ح 
حی

ص
 ت

ی
ها

ته 
س

ای
ب

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ یکم و دوم

فروردین - تیر 1393

دارد.

محل نگهداری:کتابخانۀدانشگاه/دارالعلومپیشاور

پ ش نه و منبع آگاهی:ازایناثرارزنده،کهازکهنترین

جنگهایموجوددرتاریخادبیاتایراناست،وجودنسخهای

دردارالعلومپیشاوردرپاکستانگزارششدهاست.گزارشگر

آنجا به درسفری که است افشار ایرج استاد اطالع، این

نسخههاییچندراازپشتویتریندیدکهاینموردیکیاز

آنهابود.فهرستاوازنسخههایدارالعلومپیشاوردرمجلۀ

یغما)شمارۀ۳0۹،سال۱۳۵۳(چاپشدکهنسخۀمزبوردر

صفحۀ۱۵7ازآنفهرستذکرشدهاست.باری،ازطریقیباید

بهچاپعکسیرساند.
ً
عکسآنرابهایرانآوردواحیانا

4. تفس ر فارسی کهن

پدیدآور:؟

موضوع:تفسیرقرآنمجید

تاریت نگارش:سدۀهفتم)یاقدیمتر(

تاریت کتابت نسخه:سدۀهشتم)بهخطنسخترکستانیکهدر

فهرست مرعشیایننوعخطذکرنشدهفقطتوصیفآنآمده

است(.

تعداد اوراق:228برگدرقطعبزرگترازوزیری

محل نگهداری:کتابخانۀمرعشیقمبهشماره11069)فهرست 

مرعشی،ج28،ص96(

تفاسیر جزو که ارزنده کتاب این از آگاهی:  پ ش نۀ 

ماوراءالنهرقرارمیگیردوبهخطنسخکهنترکستانیکتابت

شده،نسخهایدرکتابخانۀمرعشیوجوددارد،شاملتفسیر

سورۀطهتاپایانقرآنکریم.پسواضحاستکهتفسیریحجیم

نیستوشایدجزوترجمههایتفسیریقرارگیرد.مناصل

شناسایی برای را آن از فقراتی و دیده نزدیک از را نسخه

یادداشتکردهامکهعینیادداشتبرایمزیدفایدهدردنباله

میآید.دیدهمیشودکهزباناثربسیارکهنوشایستهبررسی

ونشراست.
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بفرماناهلخودرابنمازوصبرکنبرانیعنیبفرمودنماز

تراروزی ما نمیخواهیم تو از تو اهل نمازروزی گزاردن

میدهیمواهلتراوآنجهانمرپرهیزکارانراستیعنیعاقبت

نیکواهلتقویراستبترسیدازخدایوبیفرمانینکنند.

نزولآیةدرحقعایشهاست.روزیرسولعلیهالسالمدرخانه

اوآمداورادلتنگدیدپرسیدایعایشهچرادلتنگگفتسه

روزاستدرخانهمنطعامنیست.فرمانشدبفرماناهلخود

رابنمازوصبرکنبران.
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اگربودندیدرآسمانوزمینخدایانجزخدایهراینهتباه

میشدندیعنیبیرانشدندآسمانوزمینوهیچکارینشدی

تمانعآمدییکدیگررابازمیداشتناگریکیخواستیکردی

کاریدیگرینخواستیازدوحالبروننبودییاقادربودی

بوضعیاعاجزبودی.اگرعاجزبودیخداییرانشایستیبس

واگرقادربودیواندیگرعاجزبودیخداییرانشایستیبس

باکاستخدایازشریکوازصفاتناسزاازآنجاوراصفت

میکنندکافران.
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پسچندازدیههاکههالککردیمیعنیمیرانیدماهلازدیهها

پسبیافتادستدیوارهاآندیههاوپوششهاءاولپوششافتاد

پسدیوارهاباالآنبرباالشدندعمارتهاوچندازچاههامعطل

بتیغزدننوبتمییافتندبرایآبکشیدنو کداشتهاندکه

جندینکوشکهاءازآنجبرآوردهازباشندگانخالیماندهو

اهلآندیههاازقومصالحبیغامبربودندایمانآوردهوبازکافر

شدهبودهاندوبترامیپرستیدند.
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طرح 1

مقایسۀ تحلیلی نامه های بونصر مشکان با نامه های 

بهاء الدین بغدادی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش:

ابوالفضلبیهقی،نویسندهوموّرخنامدارقرنپنجم،درتاریخ 

بیهقینامههایدیوانیازاستادخودبونصرمشکاننقلکرده

است.ایننامههاافزونبرآنکهنمونههاییمعدودواندکشمار

نوع نظر از اختیارمیگذارند، رادر ابونصرمشکان نثر از

نگارشهایدیوانیدردورۀاوجوشکوفاییحکومتغزنویان

درخورتوجهواهمیتبسیارهستند.ازسویدیگر،میدانیم

کهایننوعمنشآتدیوانیدرادواربعدینیزمرسومبودهوحتی

مجموعههایدیوانیمتعددیبرایایندستنامههادرقرون

گذشتهفراهمآمدهاست.یکیازاینمجموعهها،التوسل الی 

مؤید محمدبن بهاءالدین دیوانی منشآت که است الترسل

بغدادیرادربرداردوازنمونههایمهمنثرکهنفارسیبهشمار

میرود.درطرححاضر،نامۀمنقولبونصرمشکاندرتاریخ 

دیوانیو واژهای نگارش، نثر،سبک نوع ازحیث بیهقی،

سیاسی،جنبههایجامعهشناختیو...باچندنامهمهمو

برجستهازمؤیدالدینبغدادیدرالتوسل الی الترسلمقایسه،

تحلیلونتیجهگیریمیشود.

اهم منابع: 

ابوالفضـلبیهقی، تاریخ بیهقـی،بهتصحیـحمحمدجعفریاحقی

وسیدمهدیسیّدی،تهران،1388ش.

بهاءالدینمحمدبغدادی، التوسـل الی الترسـل،بـهتصحیحاحمد

بهمنیار،تهران،1385ش.

ب. بایسته های پژوهش

طرح 2

ترجمه مسجع از متون مقدس: مقایسۀ نمونه هایی از 

ادیم و جدید: نسفی و شهیدی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش:

ترجمۀمسجعمتونمقدس،ودررأسآنهاقرآنکریم،بر

خالفبرخیتصورات،پیشینهایکهندرمتونادبفارسی

دارد.یکیازمهمترینایننمونههارادرترجمۀآهنگینقرآن

کریمازعمربنمحمدنسفی)درقرنششم(میتواندیدکهوی

درآن،برپایۀسبکمسجعقرآنکریمکوشیدهاستتاترجمهای

یازآیاتقرآنبهدستدهد.ازسویدیگر،در
ّ
موزونومقف

ادبیاتمعاصرفارسینیزنمونههاییازترجمهمنظومیامسجع

از یکی که گرفت سراغ میتوان را مقدس متون موزون و

مهمترینوبرجستهترینآنهاترجمۀسیدجعفرشهیدیاز

نهج الباغهاست.طرحپیشنهادیدرنظرداردتابااستخراج

ویژگیهایترجمۀموزوننسفیازقرآنکریمازیکطرف،و

ازطرف نهج الباغه از موزونشهیدی ترجمۀ ویژگیهای

دیگر،بهمقایسۀدونمونهقدیموجدیدازترجمۀموزونمتون

مقدسدرادبفارسیبپردازد.

اهم منابع: 

عمربنمحمدنسـفی، تفسـیر نسـفی،بهکوشـشعزیزهللاجوینی،

تهران،۱۳76ش.

نهج الباغه،ترجمۀسیدجعفرشهیدی،تهران،۱۳6۹ش.

سـیدمحمـدعمادیحائری،قرآن فارسـی کهن: تاریـخ، تحریرها، 

تحلیل،تهران،۱۳86ش،ص۳0ـ۳۲.
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طرح 3

تأثیر سنایی غزنوی رر روزبهان بقلی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش:

روزبهانبقلی،ازعارفاننامدارایراندرقرنششموهفتم،

عالوهبرآثاربسیاربهدوزبانعربیوفارسی،دیوانیبهشعربا

عنواندیوان معارفداشتهکهتنهااشعاریپراکندهازآنبرجای

ماندهاست.افزونبراین،مثنویایباعنوانتحفة العرفاندر

231بیتازروزبهاندردستاست.درغزلیاتوقصاید

اوزان و الفاظ و ازروزبهان،مضامین برجایمانده عرفانی

مشترکیباسرودههایسناییغزنوی،پیشگامشعرعرفانی

بر بارزسنایی تأثیر فارسی،جلبتوجهمیکندکهگویای

روزبهاناست.طرحپیشنهادیدرنظرداردتابامقایسهغزلیات

وقصایدباقیماندهازروزبهانباغزلیاتوقصایدسناییو

همچنینمقایسهتحفة العرفاناوباحدیقة الحقیقةسنایی،تأثیر

و تعبیرات مضمون، حوزۀ سه در را روزبهان بر سنایی

اصطالحاتووزنشعرینشاندهد.

اهم منابع: 

غالمعلیآریا، شیخ شطاح روزبهان فسایی،تهران،۱۳6۳ش.

مجدودبـنآدمسـناییغزنـوی،دیوان سـنایی غزنوی،بهکوشـش

محمدتقیمدرسرضوی،تهران،۱۳۴۱ش.

تهـران، دانشپـژوه، محمدتقـی کوشـش بـه روزبهان نامـه،

۱۳۴۱ش.

طرح 4

استقالل از ترجمه رسمی ابونصر حدادی و شهفور 

اسفراینی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش:

نخستین است، داده نشان جدید پژوهشهای چنانکه

ترجمههایفارسیازقرآنکریممتأثرازنخستینترجمۀکامل

قرآنبهفارسیهستندکهدرتفسیرفارسیموسومبهترجمه 

بااینحالبرخیازمترجمانو تفسیر طبریمندرجبود.

مفسرانقرآنبهفارسیدرقرنپنجم،بنابرفهمودرکلغوی

خودازآنترجمۀکهناولیهفاصلهگرفتهاند.ازایندست

مترجمانومفسرانبهطورمشخصبایدبهابونصراحمدبن

و  تعالی  کتاب هللا  معانی  محمدبنحمدانحدادیمؤلف

تفسیره المنیروابوالمظفرشاهفوراسفراینیمؤلفتاج التراجم 

فی تفسیر القرآن لألعاجماشارهکرد.طرحپیشنهادیدرنظر

داردتابامقایسهنمونههاییمتعددازایندوترجمۀقرآنیبا

ترجمۀآیاتقرآندرضمنترجمه تفسیر طبریدرسطوح

واژگانوساختارنحوی،میزاناستقاللآنهاراازنخستین

ترجمهقرآنبهفارسیبررسیکند.

اهم منابع: 

ابوالمظفـرشـاهفوراسـفراینی،تـاج التراجـم فـی تفسـیر القرآن 

لألعاجـم،بـهکوشـشنجیـبمایـلهـرویوعلیاکبـرالهی

خراسانی،تهران،۱۳7۵ش.

ترجمـۀ تفسـیر طبـری،بهکوشـشحبیـبیغمایی،تهـران،۴۴-

۱۳۳۹ش.

ابونصـراحمدبـنمحمـدحـدادی،معانـی کتـاب هللا تعالـی و 

تفسـیره المنیـر،کتابـتوتذهیـبعثمانبـنحسـینوراق

غزنـوی،نسـخهبرگردانبـهقطـعاصلدسـتنویسشـمارۀ۲0۹

بخشخزینـۀامانتکتابخانـۀکاخموزۀتوپقاپی)اسـتانبول(،با

مقدمۀسیدمحمدعمادیحائری،تهران،۱۳۹0ش.


