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ــی.میراث.مکتوب.برای.محقق.ساختن.اهداف. مرکز.پژوهش

ــی.خود،.در.نظر.دارد.در.کنار.معرفی. بلندمدت.علمی.و.پژوهش

ــخه.های.خطی.ارزشمند.برای.تصحیح.و.چاپ،.مجموعه.ای. نس

از.طرح.های.پژوهشی.را.نیز.معرفی.کرده،.در.اختیار.محققان.و.

دانشجویان.مستعد.و.عالقه.مند.قرار.دهد..طرح.این.موضوعات،.

به.چند.روی.ضرور.می.نمود:.

ــون.در.حوزۀ.تصحیح.انتقادی.متون. ــی.که.تا.کن 1..در.کارهای

ــوای.اثر.توجه. ــان.کمتر.به.محت ــت،.مصحح صورت.گرفته.اس

ــا.که.محققان.و.مصححانی.دست.به.تصحیح.متنی. کرده.اند..بس

ــتند،.لذا. می.زنند.که.چندان.به.موضوع.و.محتوای.آن.واقف.نیس

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.برنامه.های.مرکز.قرار.گرفت.

ــجویان.مقاطع.کارشناسی.ارشد. ــکالت.دانش 2..یکی.از.مش

ــان،.یافتن.موضوع.برای. ــتادان.ایش ــگاه.ها.و.اس و.دکتری.دانش

نوشتن.پایان.نامه.است..شمار.دانشجویان.عالقه.مند.به.تحقیق.

ــت.ولی.متاسفانه.معموالً.متونی.برای. و.تصحیح.متن.کم.نیس

ــده.و. ــود.که.قباًل.تصحیح.ش ــان.معرفی.می.ش تصحیح.به.ایش

ــته.باشد؛.به.ویژه. ــت.تصحیح.مجدد.آن.وجهی.داش معلوم.نیس

ــایی.و. ــت.و.جو.و.ارزیابی.دقیقی.هم.برای.شناس ــه.غالباً.جس ک

گزینش.بهترین.نسخه.های.آن.متن.انجام.نمی.پذیرد..از.این.رو.

معرفی.طرح.های.پژوهشی.و.نسخه.های.ارزشمند.برای.تصحیح.

ــتوانه.ای.باشد.برای.دانشگاهیان.در.اولویت.بندی.و. می.تواند.پش

انتخاب.موضوع.پایان.نامه.های.تحصیلی.

ــی.و.معرفی.نسخه.های.ارزشمند. 3..طرح.موضوعات.پژوهش

ــترده،.بدین.منظور.است.که.اگر. ــانی.در.سطح.گس و.اطالع.رس

ــتند.بر.روی. ــۀ.این.مرز.و.بوم.خواس ــگرانی.در.هر.گوش پژوهش

ــمارۀ.مجله.تعدادی.را. ـ.که.در.هر.ش ــنهادی.ماـ. طرح.های.پیش

ــان. ــی.می.کنیم.ــ..کار.کنند،.مجال.کار.برای.همه.به.یکس معرف

ــت.مصححان.در.انتخاب.ناشر.و.چاپ.حاصل. فراهم.باشد..دس

تالششان.البته.باز.است.ولی.ما.نیز.آمادگی.داریم.کارهایی.را.که.

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

ــمند.برای.تصحیح.و.چاپ..و.4. ــخۀ.خطی.ارزش اینک.9.نس

طرح.پژوهشی:

بایسته های تصحیح

1. مراصد التدقیق و مقاصد التحقیق

مؤلف:.عالمۀ.حلّی.)د..726.هـ(.

موضوع:.فلسفه.و.منطق

ــعدالدین.صاحب. ــن.کتاب.را.برای.خزانۀ.س توضی�ح:.مؤلف.ای

ــرده.و.از.آن.در.اثر.دیگرش،.خالصة.االقوال،.که. دیوان.تألیف.ک

در.693.هـ..تألیف.شده،.نام.برده.است؛.بنابراین.زمان.تألیف.این.

کتاب.به.احتمال.قوی.پیش.از.693.هـ.است.

الف.نسخ�ه ه�ای خط�ی ارزشمند برای تصحیح و چاپ
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تاریخ کتابت نسخه:.نسخۀ.دانشگاه.فقط.بخش.منطق.را.دربر.

ــتخط.مؤلف.بر.آن.دیده.می.شود،.در. می.گیرد.و.از.آنجا.که.دس

ــده..همچنین.اجازۀ.مؤلف.به.شمس.الدین. حیات.وی.کتابت.ش

ــخ.جمادی.اآلخر. ــن.محمد.آوی.به.تاری ــد.بن.ابی.طالب..ب محم

ــلطانیه.پشت.نخستین.برگ.نسخه.و.نیز.اجازۀ. 710.هـ..در.س

فخرالمحققین،.پسر.مؤلف،.به.همین.شمس.الدین.محمد.آوی.

با.تاریخ.710.هـ..در.صفحۀ.عنوان.آمده.است.

شمار برگ ها: 111.برگ

محل نگهداری نسخه:.دانشگاه،.ش.2301.

نشانی نسخه در فهارس:.فهرست.دانشگاه،.ج.9،.صص.934.– 

935..عکس.صفحۀ.عنوان،.صفحۀ.آغاز.و.صفحۀ.پایان.نسخه.در.

همان.فهرست،.ج.9،.صص.936.– 938.آمده.است.

پیشینۀ آگاهی از نس�خه:.مرحوم.سید.عبدالعزیز.طباطبایی.

ــخه.ای.از.این.کتاب.شامل. در.کتاب.مکتبة.العالمة.الحلی.از.نس

بخش.الهیات.آن.مورخ.700.هـ.در.کتابخانۀ.فخرالدین.نصیری.

نام.می.برد.که.ظاهراً.آن.را.دیده.بوده.است.

2. ترجمۀ الملخص فی الهیئة

مترجم:.علی.کاشی.)سدۀ.9.هـ(

ــت.از.الملخص.فی.الهیئه.اثر. توضی�ح:.این.کتاب.ترجمه.ای.اس

محمود.بن.محمد.بن.عمر.چغمینی.).د..745.هـ(.در.علم.هیئت.

تاریخ کتابت نسخه:.27.ذوالحجۀ.830.هـ

شمار برگ ها:.52.برگ.

ــخه.از.آغاز.افتادگی.دارد(:....شریفترین.فنون. آغاز موجود.)نس

ریاضی.که.جزوی.است.از.اجزای.حکمت.نظری.علمی.است.که.

نفس.انسانی.را....

محل نگهداری نسخه:..هند،.جامعۀ.همدرد،.ش.3087.

نش�انی نس�خه در فهارس:.فهرست.نسخه.های.خطی.فارسی.

ــی،.دهلی.نو:. ــۀ.همدرد،.مرکز.تحقیقات.فارس کتابخانۀ.جامع

1377.هـ.ش،.ص.130،.ردیف.355..

3. ترجمۀ شمسیه

مترجم:.ناشناخته

ــن..بن. ــیۀ.حس ــت.از..الشمس توضیح:.این.کتاب.ترجمه.ای.اس

محمد،.نظام.نیشابوری.)د..728.هـ(.در.علم.حساب.

تاریخ کتابت نسخه:.سدۀ.10.هـ..

شمار برگ ها:.87.برگ

ــمله..حمد.له.و.العاقبة.للمتقین.و.الصالة....اجمعین.. آغ�از:.بس

ــاله،.حسن..بن.محمد،.یعرف. اما.بعد.چنین.گوید.محرر.این.رس

ــتم.که. ــابوری.که.به.التماس.بعضی.بزرگان.خواس بنظام.النیش

قواعد.حسابی.را.جمع.کنم.چنانکه.مبتدی.را.از.آن.فائده.باشد.

ــه.و.دو.فن.و.خاتمه..اما. ــتم.بر.مقدم پس.بنا.کردم.آنچه.خواس

مقدمه.دو.فصل.است:.فصل.اول.در.معرفت.عدد.و.بیان.صحیح.

و.کسر.است..و.بدانکه.عدد.کمیتی.باشد.که.بر.واحد.اطالق.کند.

و.بر.آنکه.از.واحد.مؤلف.باشد....

انجام:.)در.تذهیب.مقدمۀ.چهارم.فصل.1.که.در.مقدمات.است.

ــب.و.بعد.از.تقویم.این.مقدمات. ــاب.1.فن.2.افتاده(.....تذنی از.ب

ــاب. ــم.جبر.و.مقابله.همچون.مطلق.حس ــت.که.عل بباید.دانس

معرفت.مقادیر.مجهوله.است.از.معلوماتی.مخصوصه.بر.وجهی.

که.مؤدی.باشد.بدان.و.معلومات.مخصوصه.اقل.از.دو.نباشد..

محل نگهداری نس�خه :.کتابخانۀ.سنا،.ش.515.)ظاهراً.نسخه.

منحصربه.فرد.است(.

نشانی نسخه در فهارس:.فهرست.همانجا،.1/303.– 302

4. شرح التذکرة النصیریة

شارح:.محمد.بن.احمد.خبوشانی.)سدۀ.8.هـ.(.

ــر.التذکرة.النصیریۀ.خواجه. ــت.مفصل.ب ــرحی.اس توضیح:.ش

ــی.که.به.نام.ابونصر.شاه.یحیی.در.18.رمضان. نصیرالدین.طوس

المبارک.726.هـ..تألیف.شده.است.

تاریخ کتابت نسخه:.سدۀ.8.هـ..

شمار برگ ها:.230.برگ.

ــمله..الحمدهلل.المدبر.بباهر.قدرته.الفلک.الدوار.ادارة. آغاز:.بس

ــود.اللیل.و.النهار.المنیر.بانوار. ــة.من.القوة.الی.الفعل.وج مخرج

رحمته.االنجم....

محل نگهداری نس�خه:.کتابخانۀ.مجلس،.ش.17321..نسخه.

ــد.و.این.احتمال.که.این.نسخۀ.منحصربه.فرد. از.نزدیک.دیده.ش

به.خط.مؤلف.باشد.بعید.نیست.

5. دیباج االسماء

مؤلف:.)احتماالً(.امام.ادیب.موسی.فاروقی
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تاریخ تألیف:.)احتماالً(.سدۀ.6.هـ.

موضوع:.فرهنگ.لغت.عربی.به.فارسی

ــماء.در.مقدمۀ.فرهنگنامه.ای.موسوم.به. توضیح:.از.دیباج.االس

ــناخته.نام.رفته.است.که.چلبی.در. »مخزن..اللغه«.از.مؤلفی.ناش

ــن.از.آن.یاد.می.کند.و.می.نگارد:.»یکی.از.علما.این. هدیة.العارفی

کتاب.را.در.یک.مجلد.برای.فرزند.خویش.محمد.نام.تألیف.کرد.

و.در.گردآوری.آن.از.کتابهای.العین،.دیوان.االدب،.دیباج.االسماء.

و.البلغة.استفاده.کرد.«.)نقل.به.ترجمه،.از.فرهنگنامه.های.عربی.

ــدۀ. ــه.کتاب.دیگر.پیش.از.س ــی(..و.می.دانیم.که.هر.س به.فارس

پنجم.به.نگارش.درآمده.است..با.این.استدالل.شاید.بتوان.زمان.

پدیدآمدن.دیباج.االسماء.را.تا.سدۀ.5.و.6.عقب.برد.

ــل.جمادی.االولی.729هـ... تاری�خ و محل کتابت نس�خه:.اوای

اسفراین.

شمار برگ ها:.85.برِگ.19سطری

ــمله..الحمد.هلل.ذی.الفضل.الشامل.و.الطول.الکامل.و. آغاز:.بس

العطاء.الجزیل.و.البالء.الجمیل.الذی.ال.تحصی.آالؤه.و.التجزی.

ــمه....اما. نعمائه،.حمداً.یواری.جلیل.نعمه.و.یضاهی.جزیل.قس

بعد.فاّن.بعض.اخوانی.سألنی.تألیف.کتاب.االصناف.علی.حروف.

ــهل. ــم.لیرغب.فیه.المبتدیه.و.یقبل.الیه.المختلفه.و.یس المعج

ــأل.و.اخوک. ــوده.و.یحّفظه.علی.من.اراده.فاجبته.الی.ما.س وج

فکره.بطل.و.التقطته.و.القرآن.و.الکتب.و.سمیته.دیباج.االسماء....

إعلم.أسَعَدک.هلل.أّن.األسماء.علی.ثالثة.اضرب.ثالثی.و....فاالسم.

ــه.گفتن،.و.تثنیه..ای.دو.تنه.گفتن،.و.جمع. ــه.واحٌد.ای.یک.تن ل

ــن،.و.معرفه..ای. ــت.گفتن،.و.تصغیر.ای.خردک.گفت ای.جماع

ــناختن.و.اضافه.ای.کنبانیدن/گنبانیدن.و. ــناختن....ای.ناش ش

نسبت.ای.نسبت.کردن.و.الف.و.الم.به.وی.درآید...

محل نگهداری نسخه:.کتابخانۀ.مجلس،.جنگ.شمارۀ.9459،.

برگهای.84.-.69

نشانی نسخه در فهارس:.فهرست.کتابخانۀ.مجلس،.ج30،.ص.
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پیش�ینۀ آگاهی از نس�خه:.از.این.فرهنگنامۀ.بسیار.ارزنده.تا.

همین.اواخر.هیچ.نسخه.ای.شناسایی.نشده.بود.و.مثاًل.علینقی.

ــی.و.احمد.منزوی. ــزوی.در.فرهنگنامه.های.عربی.به.فارس من

ــخه.های.خطی.فارسی.نسخه.ای.از.آن. ــت.نس در.جلد.3..فهرس

معرفی.نکرده.اند..اما.براساس.اطالع.صاحب.کشف..الظنون.)ج2.

ص762(،.از.اثری.بدین.نام.از.»امام.موسی.الفاروقی«.نامی.باقی.

ــخه.ای.از. ــت.کتابخانۀ.مجلس.نس ــت...اخیراً.در.فهرس بوده.اس

ــماء.معرفی.شده.که.در.729.هـ...در.اسفراین.کتابت. دیباج..االس

شده.است..ظاهراً.این.نسخه.منحصربه.فرد.است.

6. دیوان طالب جاجرمی

سراینده:.طالب.جاجرمی،.شاعر.مشهور.عهد.تیموری.)854.هـ.(

تاریخ تقریبی سرایش:.نیمۀ.نخست.سدۀ.9.هـ

توضیح:.شرح.احوال.سراینده.در.بسیاری.از.تذکره.ها.ثبت..است.

)ر.ک:.فرهنگ.سخنوران.خیامپور.ج2،.ص580(؛.اما.مهم.ترین.

اطالعات.راجع.به.او.را.دولتشاه.سمرقندی.به.دست.داده.است.که.

او.را.از.کدخدازادگان.جاجرم.)در.شمال.خراسان(.و.از.شاگردان.

آذری.طوسی.معرفی.می.کند.و.می.نویسد.که.او.در.اوایل.زندگی.

ــعدی.سروده.و.در. ــده،.اشعارش.را.به.شیوۀ.س ــیراز.ش مقیم.ش

ــیراز.منظومه.ای.به. ــهرت.تمام.یافته؛.در.ش دارالملک.فارس.ش

ــلطان.تیموری،.در.مناظرۀ..گوی.و. نام.عبدهلل،.فرزند.ابراهیم.س

ــاخته.و.از.او.صله.گرفته؛.و.سرانجام.پس.از.سی.سال. چوگان.س

زندگی.به.دلخوشی.در.شیراز،.به.سال.854..هـ.درگذشته.و.در.

مصالی.شهر.پهلوی.قبر.خواجه.حافظ.مدفون.گردیده.است..

شمار برگ ها:.72.برگ.17سطری.)نسخۀ.کتابخانۀ.مرعشی(

تاریخ کتابت نسخه:.)احتماالً(.سدۀ.9.هـ

پیشینۀ آگاهی:.از.دیوان.این.شاعر.نسخه.ای.در.فهرست.استاد.

ــده.است.که.نشان. ــعری.معرفی.نش منزوی،.بخش.دواوین.ش

ــخه.ای.از.آن.در.فهارس. ــی.نس ــال.1359.شمس می.دهد.تا.س

ــخه.های.خطی.شناسایی.نشده.بوده.است..اکنون.دو.نسخه. نس

ــایی.شده.است.که.یکی.در. از.این.دیوان.ارزنده.در.ایران.شناس

کتابخانۀ.آیة.هلل.مرعشی.به.شماره.7996.محفوظ.است.شامل.

غزلیات.شاعر.از.ابتدا.)حرف.الف(.تا.نیمۀ.حرف.»م«..این.نسخۀ.

ــین.بیات.قرار.داشته. نفیس.پیش.از.این.در.کتابخانۀ.عبدالحس

ــت..نسخۀ. ــت.او.به.تاریخ.1332.ش.بر.آن.هس و.خط.و.یادداش

ــت.و.هنوز.در.فهارس.نسخه.های. دیگر.اثر،.که.آن.هم.نویافته.اس

خطی.معرفی.نشده،.در.موزۀ.ملی.ایران.به.شمارۀ.4226.نگهداری.

میشود.و.با.وجود.این.دو.نسخۀ.نفیس،.تصحیح.دیوان.این.شاعر.

که.از.اقران.شاه.نعمة.هلل.ولی،.امیرشاهی.سبزواری.و.گروهی.دیگر.

از.معاریف.عهد.تیموری.به.شمار.می.رود،.ضروری.به.نظر.می.رسد..
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7. ترسل/ منشآت اسفزاری

مؤلف:.معین.الدین.محمد.زمچی.اسفزاری

تاریخ تألیف:.سدۀ.9.هـ.

موضوع:.منشآت.و.نامه.های.دیوانی

ــفزازی،. ــته.های.پراهمیت.اس توضی�ح:.این.کتاب.که.از.نگاش

ــات.فی.تاریخ.مدینة. ــب.تک.نگاری.ارجمند.روضات.الجن صاح

هرات.است،.عالوه.بر.روشن.کردن.بخش.مهمی.از.حیات.علمی.

و.سیاسی.مؤلف.–که.از.او.بسیار.کم.می.دانیم–  بر.اوضاع.اداری.

ــو.می.افکند؛.به.عالوه.این.اثر. ــرات.در.عصر.تیموریان.نیز.پرت ه

ــانی.که.بر.روی. ــی.نشده.و.تمام.کس ــفزازی.تا.کنون.بررس اس

روضات.کار.کرده.اند.بدان.بی.توجه.بوده.اند.

تاریخ کتابت نس�خه:.کهن.ترین.نسخه.ها.متعلقند.به.سدۀ.9.و.

10.هـ.

ــخۀ. ــطری.قطع.کوچک.)نس ش�مار برگ ها:.164.برگ.21س

ــطری.)نسخۀ.کتابخانۀ. ــی(؛.169.برگ.15س کتابخانۀ.مرعش

آستان.قدس(

ــخه.های.این.کتاب.را.تا.کنون. پیش�ینۀ آگاهی از نس�خه:.نس

ــوده.نیز.ناقص.معرفی. ــی.معرفی.نکرده.و.آنچه.ب به.تمامی.کس

ــده.است..در.اینجا.فهرست.کامل.نسخه.های.کتاب.به.دست. ش

داده.می.شود:

ــخۀ.کتابخانۀ.سنا.).مجلس.شمارۀ.2(.شمارۀ.318.که.از. 1..نس

جزو.کتابخانۀ.مهدی.بیانی.بوده.و.وی.احتمال.می.داده.که.شاید.

به.خط.مؤلف.باشد.)میکروفیلم.آن.در.دانشگاه.تهران.به.شمارۀ.

..)3412

2..نسخۀ.کتابخانۀ.آستان.قدس.به.شمارۀ.216.ادبیات،.از.سدۀ.

ــماره.3474. ــگاه.تهران.به.ش دهم.که.میکروفیلم.آن.در.دانش

موجود.است.

ــیرانی.در.دانشگاه.الهور. ــخۀ.پاکستان.جزو.مجموعۀ.ش 3..نس

ــماره.231/3236.از.سدۀ.دهم.و.یازدهم.قمری.)فهرست. به.ش

نسخه.های.خطی.فارسی،.ج.3،.صص.2091.– 2092(

4..نسخۀ.کتابخانۀ.مرعشی.به.شمارۀ.1/12775،.کتابت.شده.در.

1012.هـ...ق.که.به.تازگی.معرفی.شده.است.)فهرست.مرعشی،.

ج32،.صص.454-455(

و.نسخه.هایی.در.کتابخانۀ.بانکیپور.در.هند.)فهرست.آنجا،.ج1،.

ص/.ردیف.1131(.و.کتابخانۀ.ایندین.آفیس.در.لندن.)مدخل.

اسفزاری.در.دائرةالمعارف.بزرگ.اسالمی(.

8. ترجمان القوافی

مؤلف:.حبیش.تفلیسی.

تاریخ تألیف:.اواخر.سدۀ.6.هـ.

موضوع:.ترتیب.لغات.قافیه

توضیح:.مؤلف.کتاب.نگارندۀ.مشهور.چندین.اثر.در.لغت.و.ادب.

در.سدۀ.ششم.هجری.در.غرب.ایران.است.ولی.این.کتاب.او.که.

دربارۀ.ترتیب.لغات.قافیه،.به.همراه.معانی.واژگان.نگاشته.شده،.

کمتر.از.آثار.دیگرش.استنساخ.شده.است.و..از.آنجا.که.به.دو.تن.

از.سالطین.شناخته.شدۀ.غرب،.عزالدین.ابوشجاع.قلیج..ارسالن.

ــده.است،.می.توان.زمان. دوم.و.فرزندش.قطب.الدین،.تقدیم.ش

ــدۀ.6.هـ.برآورد.کرد..گفتنی.است.حبیش. تألیف.آن.را.اواخر.س

ــوم.به.قانون.االدب.را.سالها.بعد.از. فرهنگ.لغت.جامع.خود.موس

ــته.است.)چاپ.شده(.که.در.تصحیح.متن. نگارش.این.اثر.نگاش

حاضر.باید.مورد.استفاده.قرار.گیرد.

تاریخ کتابت نسخه:.629.هـ.)کهن.ترین.نسخۀ.اثر(

ــخۀ.قاهره(.و.نیز.100. ش�مار برگ ها:.79.برِگ.9سطری.)نس

برِگ.25.سطری.در.قطعی.متفاوت

ــخه.های.چندی.باقی.است.که. پیش�نیۀ آگاهی:.از.این.اثر.نس

ــی.ج.3.ص. ــخه.های.خطی.فارس ــت.نس احمد.منزوی.).فهرس

ــی. ــی.منزوی.).فرهنگنامه.های.عربی.به.فارس 1975(.و.علینق

صص.81-79(.آنها.را.به.تمامی.برشمرده.اند..

9. ترجمۀ صحیفۀ سجادیه

مترجم:.ناشناخته

تاریخ ترجمه:.پیش.از.761.هـ...............................................

توضیح:.این.ترجمه.ظاهراً.کهن.ترین.ترجمۀ.صحیفۀ.سجادیه.

است.

تاریخ کتابت نسخه:.سدۀ.8.هـ.

شمار برگ ها:.ح.120.برگ.

آغاز و انجام:.دارد..

پیشینۀ آگاهی از نسخه:.نسخۀ.منحصربه.فرد.آن.در.کتابخانۀ.

فخرالدین.نصیری.بوده.است..مرحوم.سید.عبدالعزیز.طباطبایی.

ــی.تهیه.کرده.بوده.که.اکنون.در.کتابخانۀ. ــخه.عکس از.این.نس
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ــمارۀ.56.در.313.صفحه.نگهداری.می.شود. ایشان.در.قم.به.ش

ــی.و. ــخه.های.عکس ــت.نس )نک:.محمود.طیار.مراغی،.»فهرس

ــی«،.در:.المحقق. ــۀ.محقق.طباطبائ ــای.کتابخان میکروفیلم.ه

الطباطبائی.فی.ذاکره.السنویة.االولی،.ج3،.ص.1445(..

طرح 1

عنوان:.بازسازی.تفسیر.مفقود.ناصر.کبیر.)م.304.ق(

 شرح موضوع: 

ــن.علي)ع(.بن. ــن.بن.علي.بن.عمر.ب ــن.بن.علی.بن.حس حس

ــه.-.304.ق.در.آمل(،.ملّقب.به. ــین)ع(.)ح.230.ق.در.مدین حس

ــر.و.ناصر.اُْطروش.از.بزرگان. ــر.للحق.و.معروف.به.ناصر.کبی الناص

زیدیه.است..تعالیم.ناصر.اطروش.با.کالم.و.مخصوصاً.فقه.امامیه.

ــي.از.علماي.امامیه.برآنند.که.او. ــته.و.حتي.برخ قرابت.هایي.داش

ــت..ناصر.کبیر.آثار.بسیاری.تألیف.کرد.که. امامي.مذهب.بوده.اس

امروزه.جز.چند.اثر.از.آنها.برجای.نمانده.است،.اما.در.متون.و.منابع.

بعدی.به.طور.پراکنده.منقوالتی.از.کتاب.های.مفقود.او.را.می.توان.

یافت..یکی.از.آثار.مهم.ناصر.اطروش.که.امروزه.موجود.نیست.اما.

ــیر.او.بر. بخش.هایی.از.آن.از.طریق.منابع.بعدی.باقی.مانده،.تفس

قرآن.است.که.در.این.طرح.پژوهشی.بازسازی.خواهد.شد..

روش کلی پژوهش:.

برای.بازسازی.تفسیر.ناصر.اطروش،.باید.بخش.های.منقول.از.

آن.را.در.آثار.مختلف.به.ویژه.آثار.زیدی.جست.و.جو.کرد.و.آنها.را.

ــتخراج.نمود..یکی.از.منابع.مهم.که.بخش.هایی.از.این.کتاب. اس

مفقود.را.در.خود.دارد،.تفسیر.کتاب.هلل.ابوالفضل.دیلمی.است..

ــتخراج.این.مواد.منقول،.آنها.را.به.ترتیب.آیات.قرآن. پس.از.اس

مرتب.باید.کرد.و.تفسیر.مؤلف.را.در.ذیل.هر.آیه.آورد..

اهّم منابع:.

-.تفسیر.کتاب.هلل،.ابوالفضل.بن.شهردویر.دیلمی،.نسخه.برگردان.به.

ــخه.های.خطی.شمارۀ.12278.)المجلّده. قطع.اصل.از.روی.نس

ــی(.و.17982.)المجلّده.االخری(.تهران:.کتابخانۀ.مجلس. االول

شوراي.اسالمي،.با.مقدمۀ.سید.محمد.عمادی.حائری،.چاپ.اول،.

1388.ش؛.2.ج..

ــیعه:.روش،.تحلیل،.نمونه،.سید. ــازی.متون.کهن.حدیث.ش -.بازس

محمد.عمادي.حائري،.تهران،.1388.ش.

.

طرح 2

ــبیهات.و.استعارات.روزبهان.بقلی.شیرازی.)م.606. عنوان:..تش

ق(.در.عبهر.العاشقین

شرح موضوع:.

ــطاح. ــیخ.ش ــیرازی.معروف.به.ش ابومحمد.روزبهان.بقلی.ش

ــم.و.هفتم.است.. ــهور.قرن.شش ــطاح.فارس،.از.عارفان.مش و.ش

ــی.تألیف.کرده. ــه.زبان.عربی.و.فارس ــان.آثار.متعددی.ب روزبه

ــرح.شطحیات.و.عبهر. ــی.او،.به.ویژه.ش که.از.آن.میان.آثار.فارس

ــقین،.هم.از.جهت.لفظی.و.هم.از.جهت.معنایی.از.متون. العاش

ــی.به.شمار.می.آیند..در.این.دو.اثر.تعبیرات،. مهم.صوفیانۀ.فارس

تشبیهات.و.استعارات.شایان.توجهی.دیده.می.شود.که.در.زمینۀ.

ــاختار.تخیلی.متون.منثور.عرفانی.در�خور.توجه.ویژه. تحلیل.س

ــتعارات.روزبهان.نسبت.به. ــت..در.این.طرح،.تشبیهات.و.اس اس

طبیعت.استخراج.و.تحلیل.می.شود..

روش کلی پژوهش:.

ــقین.را..به.طور.دقیق. ــگر.عبهر.العاش ــن.طرح،.پژوهش در.ای

خوانده،.فیش.برداری.می�کند..سپس.کلیۀ.تشبیهات.و.استعارات.

ــاس.مواد.موجود.در.طبیعت.مرتب.شده.و.در.ذیل.هریک. بر.اس

ــبه.و.دیگر.عناصر.استعاره.و.تشبیه.استخراج.و.تحلیل. وجه.ش

ــود..پس.از.اتمام.این.بخش،.جهان.نگری.روزبهان.نسبت. می.ش

ــی.و. ــبیهات.بررس به.طبیعت،.و.نقش.عناصر.روانی.در.این.تش

تحلیل.خواهد.شد..

اهّم منابع:.

-.عبهر�العاشقین،.روزبهان.بقلی.شیرازی،.به.کوشش.هانری.کربن.و.

ب. موضوعات و طرح های پژوهشی
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محمد.معین،.تهران:.1360.ش..

طرح 3

ــارات.و. ــخه.بدل.های.اإلش ــتخراج.و.تحلیل.نس عن�وان: .اس

التنبیهات.ابن.سینا.در.قرون.ششم.و.هفتم

شرح موضوع: 

ــیخ.الرئیس.ابوعلی. ــین.اثر.ش ــارات.و.التنبیهات،.واپس اإلش

ــین.بن.عبدهلل.بن.سینا.)370-428.ق(.است..قرن.ششم. 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.فخرالدین.محمد.ب گرفت،.ش

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

ــارات«.نیز.مهمترین.اثر.فلسفی.خواجه. ــرح.اش ــهور.به.»ش مش

ــی.است.که.وی.در.آن.به.رد.اشکاالت.رازی.بر. نصیرالدین.طوس

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

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

ــارات.و.اشارۀ.او.به.اختالفات.نسخۀ.خود.با.نسخۀ.فخر.رازی. اش

ــت..این.طرح.به.استخراج.این.اختالف.نسخ.و.نقش.آنها.در. اس

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

روش کلی پژوهش: 

ــی.به.طور.کامل. ــرح.اشارات.طوس ــت.ش در.این.طرح،.نخس

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

ــاره.کرده،.استخراج.می.شود..سپس.به. ــخۀ.فخر.رازی.اش با.نس

ــیر.های.متفاوت. ــرح.و.تفس ــخه.ها.در.ش نقش.این.اختالف.نس

طوسی.و.رازی.از.کالم.ابن�سینا.در.اشارات.پرداخته.می.شود.و.با.

روش.های.تحلیل.متن،.قوت.و.استحکام.و.ترجیح.ضبط.هر.یک.

از.نسخه.ها.بررسی.و.گزارش.می.شود..

اهّم منابع:.

ــرح.اإلشارات.و.التنبیهات،.محمد.بن.حسن.طوسی،.به.کوشش. -.ش

]حسن[.حسن.زاده.آملی،.قم:.84-1383.ش..

ــارات.و.التنبیهات....مع.شرح.نصیرالدین.الطوسی(،.به. -.همان.)اإلش

کوشش.سلیمان.دنیا،.قاهره:.چ.سوم،.بی.تا...

ــرح. ــهور.به.ش ــارات.و.التنبیهات.)مش ــکالت.کتاب.اإلش -.حّل.مش

اشارات(،.خواجه.نصیرالدین.محمد.بن.محمد.بن.حسن.طوسی،.

با.مقدمۀ.سید.محمد.عمادی.حائری،.تهران:.1389.ش..

طرح 4

ــی.از.قرن. ــی.تاریخی.غزل.ـ..مثنوی.های.فارس عنوان:.بررس

هفتم.به.بعد.

شرح موضوع:.

از.قرن.هفتم..بدین.طرف،.شیوه.ای.در.برخی.مثنوی.های.فارسی.

دیده.می.شود.که.ساختار.اثر.مثنوی.است.اما.در.میانۀ.منظومه،.گاه.

به.گاه.غزلیاتی.نیز.به.مناسبت.درج.شده.است..تا.کنون.تحقیقی.

که.زمینه.های.داستانی.و.جامعه.شناختی.پدید�آمدن.این.نوع.ادبی.

ــت..این.طرح. ــپس.تحلیل.کند.صورت.نگرفته.اس را.گزارش.و.س

ــی.مثنوی.های.فارسی.)به.ویژه. ــتقصا.و.بررس در.نظر.دارد.تا.با.اس

مثنوی.هایی.با.ساختار.عاشقانه.و.داستانی(،.سیر.این.نوعوارۀ.ادبی.

را.از.پیدایش.تا.گسترش.و.سپس.افول.آن.دنبال.کند..

روش کلی پژوهش: 

ــی.از.قرن.ششم.به.بعد. در.این.طرح،.کلیۀ.مثنوی.های.فارس

یک.بار.دیده.می.شود.و.پس.از.آگاهی.از.وجود.این.نوعواره.در.آن،.

ــیر.تاریخی.و.در.مقایسه.با.مثنوی.های.دیگر.بررسی. در.یک.س

ــردد..یکی.از.این.مثنوی.ها.که.این.نوعواره.را.در. و.تحلیل.می.گ

ــت.. خود.دارد،.مثنوی.جمال.و.جالل.امین.الدین.نزل.آبادی.اس

اینکه.غزل.از.زبان.کدام.شخصیت.داستان.است،.آیا.تخلصی.در.

ــت،. بیت.پایانی.آن.آمده.یا.نه،.وزن.غزل،.و.مباحثی.از.این.دس

ــود.. ــی.و.به.صورت.آماری.گزارش.ش باید.در.مورد.هر.اثر.بررس

همچنین.پژوهشگر.در.مقدمه.باید.به.جمع.بندی.کلی،.تحلیل.

و.نتیجه.گیری.بپردازد..

اهّم منابع:.

-.جمال.و.جالل،.محمد.نزل.آباد،.به.کوشش.شکوفه.قبادی،.تهران:.

1382.ش..

ــرایندۀ.آن«،.پژوهش.های.عرفانی،. ــالل.و.س ــوی.جمال.و.ج -.»مثن

■............... . نصرهلل.پورجوادی،.تهران:.1385.ش...


