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یـادآوری

ق ساختن اهداه بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در کنار معرفی نسخه های 
َ
مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محق

خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرح های پژوهشی را نیز معرفی می کند و در اختیار محققان 

و دانشجویان مستعد و عالقه مند قرار می 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 واقف 

نیستند، 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 برنامه های مرکز قرار گرفت.

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

 متونی برای 
ً
برای نوشتن پایان نامه است. شمار دانشجویان عالقه مند به تصحیح متن کم نیست، ولی متأسفانه معموال

 تصحیح شده و معلوم نیست تصحیح مجدد آن ها وجهی داشته باشد؛ به ویژه 
ً
تصحیح به ایشان معرفی می شود که قبال

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

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

اولویت بندی و انتخاب موضوع پایان نامه های تحصیلی باشد.

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

ـ که در هر شمارۀ مجله  که اگر پژوهشگرانی در هر گوشۀ این مرز و بوم خواستند بر روی طرح های پیشنهادیـ 

ـ کار کنند، مجال کار برای عالقمندان فراهم باشد. تعدادی را معرفی می کنیمـ 
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الف. بایسته های تصحیح

1. لؤلؤ المجالس

پدیدآور:قاضیالقضاةنجممحمد

عرفانی
ً
موضوع:مجالسوعظاحتماال

تاریخ نگارش:859تا861ق

تعداد اوراق:بهاندازۀیککتاب

محل نگهداری:کتابخانۀِمدراِسهند

پیشینۀ آگاهی:ایناثریکیازقدیمیترینآثاربرجامانده

ازمنطقۀگجراتهندبهفارسیاستکهعالوهبراهمیتآندر

نشاندادنتأثیرادبفارسیدرآنمنطقهدرسدۀنهمهجری،

نمونۀخوبیهمبراینشاندادنشیوۀمجلسگوییمسلمانان

نسخۀ که - مدراس فهرست در است. مزبور منطقۀ

منحصربهفردکتابدرآنجانگهداریمیشود-اطالعات

دقیقیاززماننگارشوتدوینایناثرثبتشدهاستکهاز

آنجابهفهرستوارۀ کتاب های فارسی)ج6،ص586(منتقلشده

است.

2. مجالس جمال               الدین ساوجی

پدیدآور  گردآورنده/: د

صوفیانه
ًً
موضوع:وعظومجلسگوییاحتماال

تاریخ نگارش:حدودسدۀنهمبهقبل


ًً
تعداد اوراق:بهاندازۀیککتاباحتماال

محل نگهداری:کتابخانۀبورسۀترکیهدونسخه

پیشینۀ آگاهی:ازایناثردونسخهدرکتابخانۀبورسۀ

ترکیهموجوداستکهیکیدرقرنیازدهمهجریودیگریدر

928قکتابتشدهوهردودرفهرست نسخه               های کتابخانه 

بروسه ترکیهنگارشتوفیقسبحانی)ص200وص370(معرفی

سید با نباید البته را ساوجی جمالالدین این است. شده

جمالالدینمحمدبنیونسساوجی)م630ق(پیرقلندریهو

مرشدخطیب)صاحبمنظومۀ قلندرنامهچاپزرینکوب(

اشتباهگرفت؛زیرابنابرفهرستسبحانینامشخصیکهمابا

اومواجهیممحمدبنحسینبنفضلبنحسینواعظاست.

یا درحوزۀتصوف ارزنده اثری با بیشک درهرصورت

مجالسگوییاخالقیمواجهیمکهبایدنسخههایآنراازترکیه

تهیهکرد.

3. جواهر االحکام1

پدیدآور:سراجالدینابوالحسنعلیبنعثمانمحمدتمیمی

اوشیفرغانیماتریدیحنفی)درگذشته575ق(

موضوع:عقایدوفقهحنفیبهزبانفارسیکهن

تاریخ نگارش:569ق

تعداد اوراق:108برگ

محل نگهداری:کتابخانۀمرکزیدانشگاهتهرانشمارۀ7941

پیشینۀ آگاهی:ازاینکتابهمینیکنسخهخطیباقی

استکهازآثارارزندۀنثرفارسیدرحوزهفقهوعقایدمحسوب

میشودباتعدادقابلتوجهیمعادلهایمهمواصیلفارسی.

درفهرست دانشگاه )ج16ص744(راجعبهمؤلفشناختهشدۀ

آنسخنرفتهاست.دانشپژوهمعرفینامهایکوتاهازایناثر

درراهنمای کتاب)س10،ش76-1347،78(نشردادکهدرحد

مقالهایمستقلدراینبارهمحسوب
ً
سهصفحهاستواصال

نمیشود،بلکهگزارشیفهرستنگارانهاستکهبهجایاینکه

درفهرستچاپشود،درمجلهچاپشدهاست.باریاین

بهخطنستعلیق باتوجه نسخهکهدر930قکتابتشده

خوشخوانیکهداردشایستۀهرگونهتوجهبهنیتنشراست.

4. ]کتاب در فقه و تصوه[

پدیدآور:قوامالدینابواسحاقبنابیطاهرشیرازی)استاد

حافظشیرازی(

موضوع:تصوفوفقه

تاریخ نگارش: سدۀهشتم)776تا798قدرنسخههست(

محل نگهداری:کتابخانۀمجموعهشیرانیدرپاکستاندر

1.رونویسیدیگرازایناثرمورخ825قدرمجموعۀ1033کتابخانۀایاصوفیا

موجوداستکهدرگزارش میراث)پیاپی56-57،ص97(شناساندهشدهاست

)تحریریۀگزارش میراث(.
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دانشگاهپنجاببهشمارۀ4578/1528)فهرست مخطوطات 

شیرانی، ج2،ص298(.

پیشینۀ آگاهی:ازایناثریکنسخۀمهمکتابتشدهدر

سدۀنهمهجریجزونسخههایاهداییحافظمحمودخان

شیرانیبهدانشگاهپنجابالهورهستکهدرفهرستآنجا

مؤلفهماناستادحافظشیرازیدانستهشدهاست.بااینکه

دراستادیویدرحقحافظشیرازیتردیدوجوددارد،اما

اثر،شکیدرقرن بهتواریخ776تا798قدرخود اشاره

هشتمیبودنآنباقینمیگذارد.منزویدر فهرستوارۀ کتاب های

فارسی )ج7ص713(ازاینتکنسخهیادکردهاست.

طرح 1

مقایسۀ تطبیقی المجالس المؤیدیه با آدار فلسفیـ  

کالمی ناصرخسرو قبادیانی

شرح موضوع و روش

و مباحثکالمی از است مجموعهای المؤیدیه المجالس 

که زبانعربی به فاطمی اسماعیلیان فلسفیمطابقمشرب

مؤیدالدینشیرازیدرقرنپنجمآنهارادرمجالسخودایراد

کردهاست.مؤیدالدیناستادناصرخسروقبادیانیدرمذهب

اسماعیلیوراهنمایمعنویویبوده،وناصرخسرودراشعار

خودبااحترامبسیارازوییادمیکند.باتوجهبهتأثیریکه

مؤیدالدینشیرازیدرافکارناصرخسروداشتهاست،باید

قرابتبسیاریمیانمجالسویومضامینمطرحدرآثار

کالمیفلسفیناصرخسروبهزبانفارسیوجودداشتهباشد.

طرحپیشنهادیحاضردرپیآناستتابامقایسۀالمجالس 

مستقیم تأثیر میزان ناصرخسرو، منثور آثار با المؤیدیه 

مؤیدالدینشیرازیرابرافکاروآثارناصرخسروتعیینکند.

اهم منابع 

مؤیدالدیـنشـیرازی،المجالـس المؤیدیـه،بهکوشـشمصطفی

غالب،بیروت،1974ببعد.

ناصرخسـروقبادیانـی،جامع الحکمتین،بهکوشـشهنریکربین

ومحمدمعین،تهران،1363ش.

همو،زادالمسـافر،بهکوشـشسـیدمحمدعمادیحائـری،تهران،

1384ش.

همو،وجهدین،بهکوششغالمرضااعوانی،تهران،1356ش.

طرح 2

مبامین همانند در دیوان قائمیات و روضۀ تسلیم 

شرح موضوع و روش 

دیوان قائمیاتمجموعهایاستازقصایدشاعراناسماعیلی

عالءالدین نزاری اسماعیلیان وقت امام ستایش در ایران

محمدبنحسن)حک:618-653ق(کهبیشترآنهاراحسن

محمودکاتبدرقرنهفتمسرودهاست.حسنمحمودکاتب

به توجه با و بوده، طوسی نصیرالدین خواجه نزدیکان از

همعصریواقامتآندودردستگاهنزاریان،مضامینکالمی

متعددیرامیانقصاید دیوان قائمیات وروضۀ تسلیممنسوب

بهطوسیمیتوانیافتکهبایکدیگرهمانندیکاملدارند.این

شباهتگاهتاآناندازهاستکهبراساسمطالبروضۀ تسلیم

میتوانبهفهمبهتریازابیاتدیوان قائمیاتدستیافت.در

مطالب با قائمیات دیوان  اشعار مضامین پیشنهادی، طرح

مندرجدر روضۀ تسلیممقایسهوهمانندیهایآنهابایکدیگر

نشاندادهمیشود.

اهم منابع

حسـنمحمودکاتـب،دیوان قائمیات،تصحیحومقدمۀانگلیسـی

سیدجاللحسینیبدخشانی،تهران،1390ش.

طوسـی،نصیرالدیـن،روضـۀ تسـلیم)تصـورات(،تصحیـحو

مقدمـۀانگلیسـیسـیدجـاللحسـینیبدخشـانی،لنـدنـ

نیویورک،2005م.

ب. بایسته های پژوهش



94

ش
ح و پژوه

حی
ص

ی ت
سته ها

بای

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

طرح 3

برابرگذاری های مؤیدالدین شیرازی در بنیاد تأویل

شرح موضوع و روش

بنیاد تأویل ترجمۀاساس التأویلقاضینعمانمغربیاستبه

قلممؤیدالدینشیرازیدرقرنپنجم.اینمتنکهنفارسی

یکیازکهنترینمتونفارسیاسماعیلیاستوازنظرتاریخ

ادبیاتمتونفارسینیزشایانتوجهبسیاراست.ازایناثرمهم،

تنهادونسخهموجوداستکهدرکتابخانۀمؤسسۀمطالعات

اسماعیلی)لندن(نگهداریمیشود.وجهدیگراهمیتایناثر

درآناستکهتنهااثرفارسیمؤیدالدینشیرازیاستواز

آنجاکهمتنیترجمهایاست،برابرگذاریهایویدربرابر

واژگانعربیاساس التأویلونحوۀترجمۀاوازعباراتعربی،

درخورتوجهبسیاراست.طرحپیشنهادیدرنظرداردبامقابلۀ

کاملمتنفارسیبنیاد تأویلبااصلعربیآنباعنواناساس 

التأویل،فهرستیازبرابرنهادههایمؤیدالدینشیرازیدربرابر

لغاتواصطالحاتعربیکتاببهدستدهدوسپسبه

بررسیونقداینبرابرگذاریهابپردازد.

اهم منابع

عمـادیحائری،سـیدمحمـد،»یگانهمتـنفارسـیازمؤیدالدین

شـیرازی«،آینۀ میراث،ش45،پاییز-زمسـتان1388ش،ص

.231-219

طرح 4

بررسی تاریخی آدار فارسی اسماعیلیه از قرن چهارم 

تا قرن هفتم

شرح موضوع و روش

اسماعیلیانازپیشگامانتألیفوترجمۀمتونکالمیوفلسفی

بهزبانفارسیبهشمارمیروند.باآنکهآثاربسیاریازآناندر

حوادثایامازمیانرفتوامروزهتنهانامیازآنهادراختیار

ماندهاست،بااینحالآثارموجودنشاندهندۀوجودسنت

ادبیویژهایاستکهموجبپختگیوورزیدگیآثاربعدی

شدهاست.اینمجموعهآثارفارسیکهمتونیهمچونکشف 

المحجوبسجستانی،بنیاد تأویلمؤیدالدینشیرازی،شرح 

قصیدۀ ابوالهیثممحمدبنسرخنیشابوری،جامع الحکمتین

ناصرخسروتاآثارنزاریبعدیهمچونروضۀ تسلیموآغاز 

و انجامراشاملمیشود،ازحیثآنکهمنقلکنندۀیکجریان

فلسفیکالمیبهزبانفارسیاستدرخورتوجهوتحلیل

درپی
ً
است.تاکنونپژوهشیمستقلوعمیقکهاختصاصا

گزارشوبررسیتاریخیآثارفارسیاسماعیلیباشدصورت

فارسی آثار تا دارد نظر در پیشنهادی طرح است. نگرفته

برجایماندهازاسماعیلیهطیقرنچهارمتاهفتمرابهترتیب

تاریخیمعرفیکندوسپسسیرتحولوتطورآنهاراازنظر

آرا،ویژگیهایسبکشناختیو لغات،اصطالحات،تطور

مشخصاتنثرفارسیهریکتحلیلنماید.

اهم منابع

صفا،ذبیحهللا،تاریخ ادبیات در ایران،ج1،تهران،1339ش.

طوسـی،خواجـهنصیرالدین،روضۀ تسـلیم،بهکوشـشوترجمۀ

انگلیسیسیدجاللحسینیبدخشانی،لندن،2005م.

عمـادیحائری،سـیدمحمـد،»یگانهمتـنفارسـیازمؤیدالدین

شـیرازی«،آینۀ میـراث،ش45،پاییز-زمسـتان1388ش؛ص

.231-219

ناصرخسـروقبادیانـی،جامع الحکمتین،بهکوشـشهنریکربین

ومحمدمعین،تهران،1363ش.

ناصرخسـروقبادیانـی،وجـه دین،بهکوشـشغالمرضـااعوانی،

تهران،1356ش.


