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ــمارۀ.پیشین. ــته.های.تصحیح.و.پژوهش«.در.ش فتح.باب.»بایس

ــترده.ای.در.میان.مخاطبان. ــبتًا.گس گزارش.میراث.بازتاب.نس

ــت..غالب.نظرسنجی.ها،.نامه.ها.و.تماس.های.تلفنی.حاکی. داش

ــندیده.اند. ــود.که.خوانندگان.مجله.این.اقدام.مرکز.را.پس از.آن.ب

ــان.با.ما.این.است.که:.»نیت.خیر.مگردان.که.مبارک. و.سخنش

ـ.از.سر.بخشندگی.و. ــاتید.بزرگوار.نیزـ. ــت!«.بعضی.اس فالی.س

ـ.به.ضررهای. بنده.نوازی،.و.البته.طوری.که.ذوقمان.کور.نشودـ.

ــان.نیز. ــارت.فرموده.بودند.که.از.ایش محتمل.چنین.اقدامی.اش

سپاسگزاریم.

ــدان.بی.اعتنا.به. ــز.چن ــه.ما.خود.نی ــت.ک ــت.این.اس حقیق

ــتۀ.چاپ.و.عرضۀ. ــکۀ.معرفی.نسخه.های.شایس روی.دیگر.س

ــی،.آن.هم.در.فضای.کنونی.فرهنگ. رایگان.طرح.های.پژوهش

ــتیم..برای.همین.هم.در.طلیعۀ.این. کشورمان،.نبوده.ایم.و.نیس

ــن.»نیت.خیر«. ــاره.به.آفت.های.محتمل.ای ــح.باب.ضمن.اش فت

ــا.فراهم.آوردن.زمینۀ.پژوهش. ــد.کردیم.که.هدف.اصلی.م تأکی

برای.دانشجویان.مقاطع.کارشناسی.ارشد.و.دکتری.دانشگاه.ها.

و.ایجاد.فرصت.برابر.برای.همۀ.پژوهشگران.این.سرزمین.است.

و.در.جهت.تحقق.این.هدف.از.همۀ.امکاناتمان.استفاده.خواهیم.

ــویی.برای.جلوگیری.از.سوء.استفادۀ.فرصت.طلبان،. کرد.و.از.س

جریان.اطالع.رسانی.و.نقد.متون.را.با.جدیت.پی.خواهیم.گرفت..

ــت.که.ما.از.همۀ.طرح.های.در.دست.پژوهش.مطلع. بدیهی.اس

ــای.خوانندگان.و. ــیم.با.انعکاس.دیدگاه.ه ــتیم.اما.می.کوش نیس

ــاره.کاری.و. ــدور.مانع.از.دوب ــع،.حتی.المق ــانی.به.موق اطالع.رس

موازی.کاری.شویم.

و.اما.استاد.ارجمند،.جناب.آقای.مایل.هروی،.در.بخشی.از.نامۀ.

مهربانانه.و.روشنگر.خویش.)به.تاریخ.90/6/6(.فرموده.بودند:

ــت.را.ایجاب.کرد. ــا.مطلب.اصلی.بنده.که.این.یادداش .....ام

این.است.که.منشآت.زمجی.اسفزاری.)/.قوانین(.را.بنده.در.

ــته.همراه.با.چند.متن.مهم.مربوط.به.قرن. ــال.های.گذش س

ــت. ــفزاری.اس ـ.که.بیش.تر.آنها.از.زمجی.اس نهم.هجریـ.

ــ.به.مقـابلـه.و.تصحیح.گرفته.بودم؛.کاری.در.حدود.چهار.

مجلد،.که.از.جملۀ.کارهای.نیمه.تمام.بنده.است..نیز.تا.کنون.

ــآت.زمجی(. ــش.مقالۀ.بلند.و.کوتاه.دربارۀ.قوانین.)/.منش ش

ــه.به.مجله.ای. ــه.بلندترین.آن.در.یکصد.صفح ــته.ام.ک نوش

ــه.تأخیر.افتد،.به. ــه.اگر.چاپ.آن.بیش.از.این.ب ــده.ک داده.ش

ــراث.خواهم.داد..غرض.این.که. ــای.دیگری.مثل.آینۀ.می ج

این.کار.به.کمال.مورد.تأمل.بنده.بوده.و.اگر.میل.دارید.بنده.

این.تحقیقات.چهارمجلدی.قرن.نهم.هجری.را.در.نشستی.

به�تفصیل.مجال.طرح.قرار.می.دهم...

همچنین.قدردانی.از.عنایت.همارۀ.محقق.گرانمایه،.جناب.

ــجاد.آیدنلو،.در.اینجا.بجاست.که.طی.نامه.ای.به.تاریخ. آقای.س

ــی. ــته.بودند.که.یکی.از.طرح.های.پژوهش 90/6/19.بیان.داش

ـ.مثنوی.های.فارسی.از. ــی.تاریخی.غزل. ــنهادی.ما.)»بررس پیش

ـ.موضوع. ـ.گویا.به.صورتی.تعمیم.یافته.ترـ. قرن.هفتم.به.بعد«(ـ.

ــیده.)فراهنجاری.در. ــت.که.پیش.تر.به.چاپ.رس کتابی.بوده.اس

مثنوی.سرایی:.بررسی.قالب.غزل.مثنوی.در.ادب.فارسی،.یوسف.



36 

دورة دوم، سال پنجم، شمارة 46، مرداد و شهریور 1390

ــانه.ای.اردیبهشت،.1388(. علی.نژاد،.تهران،.انتشارات.هنر.رس

ــان.را.در.بخش. ــن.کامل.نامۀ.ایش ــدگان.محترم.مت که.خوانن

ــماره.مالحظه.خواهند.کرد..اینک.بخش. »نامه.ها«.در.همین.ش

دوم.»بایسته.های.تصحیح.و.پژوهش«:

الف. نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ

1.کتاب العطائیه

)فقه امامیه – فارسی(

ــتور.اعاظم.الوزراء.عطاء.الحق.و.الدولة. ــناخته.به.دس مؤلف:.ناش

و.الدین.

آغاز:.بسم.هلل.الرحمن.الرحیم.و.به.ثقتی.الحمد.هلل.الذی.اوجب.

علینا.الصلوة.فی.جمیع.االحوال...

ــرع.بیرون.ننهند.و.از.حق.تجاوز.نکنند.. انجام:.....پا.از.جادۀ.ش

ــائل.اقسام.عبادات. ــالة.من.مس هذا.آخر.ما.کتبناه.فی.هذه.الرس

الشرع.و.الحمد.هلل.اواًل.و.آخراً.و.ظاهراً.و.باطنًا.و.صلی.هلل.علی.

نبینا.محمد.و.آله.اجمعین.و.سلم.تسلیمًا.کثیرا.

. ( Cilt 157) 1351.محل نگهداری نسخه:.قونیه،.موزۀ.موالنا

)فهرست.گولپینارلی،.141/1(..73.گ.

تاریخ کتابت:.قرن.6.و.7.هـ.

ــیار. ــت.در.فقه.امامیه.از.طهارت.تا.جهاد..بس توضیح:.کتابی.اس

کهن..خود.نسخه.به.شهادت.مرحوم.گولپینارلی.که.آن.را.دیده.

ــت..این.اثِر.منحصربه�فرد.از.رهگذر.تاریخ. از.قرن.6.و.7.هـ..اس

امامیه.بسیار.مهم.است.

2. ضرب و قسمت

)حساب � فارسی(

ــر.الطیان.ابرقوهی.متخلص. مؤل�ف:.نجم.الدین.محمود.بن.عم

به.طیانی.

آغاز:.زهی.خدای.کریم.بزرگوار.که.داد...

ــندیده.بود.و.هلل.اعلم. ــم.شایسته.و.پس انجام:.....تا.در.این.قس

بالصواب.

ــمت.از.گفتار.استاد.اجل. ــد.کتاب.ضرب.و.قس انجامه:.تمام.ش

مرحوم.سعید.نجم.الدین.محمود.بن.عمر.الطیان.ابرقوهی....سنه.

خمسین.و.سبعمأیة.....حسن.به.داود.علی.اناری...

محل نگهداری نسخه:.مجلس.2148.)فهرست،.117/6(..

کاتب:.حسن.به.داود.علی.اناری،.144ص..

تاریخ کتابت:.750.هـ..

ــیم.کیل.ها.و.مقیاس.ها.. ــت.در.ضرب.و.تقس توضیح:.کتابی.اس

مؤلف.در.آغاز.کتاب.منظومه.ای.شامل.17.بیت.در.سبب.تألیف.

آن.سروده.و.در.آن.گفته.است.که:.طبع.وی.به.ضرب.و.قسمت.

مایل.بوده.و.بزرگی.او.را.به.سوی.شمس.الدین.منجم.راهنمایی.

ــت.به.او.بیاموزد.ولی.به. کرده،.نزد.او.رفته.و.وی.وعده.داده.اس

وعدۀ.خود.وفا.نکرده.و.از.راه.ضنت.سر.باز.زده.است.و.وی.از.راه.

تفکر.آن.قواعد.را.به.دست.آورده.و.اینک.این.کتاب.را.می.پردازد.

و.در.پایان.این.منظومه.»طیانی«.تخلص.کرده.است.

نسخه.منحصربه.فرد.است.

3. الموجز

)منطق � عربی(

مؤلف:.ابوعبدهلل.محمد.بن.ناماور.خونجی.)590-646.هـ(.

الموجز.یازده.فصل.دارد:

الفصل.االول..العلم.اما.تصور...

الفصل.الثانی..الداللة.اللفظیة.اما.علی...

الفصل.الثالث..فی.الکلیات.الخمس.الکلی.اما...

الفصل.الرابع..فی.التعریفات.تعریف.الماهیة.بنفسها...

الفصل.الخامس..فی.معرفة.القضایا.البسطیة.اعم.ان.القضیة...

الفصل.السادس..فی.التناقض.و.هو.اختالف...

الفصل.السابع..فی.العکس.المستوی.و.هو.تبدیل...

الفصل.الثامن..فی.القیاس.و.هو.قول.مؤلف...

الفصل.التاسع..فی.المختلطات.و.الضابط.فی.جهة...

الفصل.العاشر..فی.الشرطیات.و.الشرطیة...

ــرطیة.االقترانیة.و.قد. ــر..فی.القیاسات.الش الفصل.الحادی.عش

عرف.انها...

در.فهرست.دار.الکتب.المصریه.)ج.1924،.29/1(.یک.نسخه.از.
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این.کتاب.یاد.شده.اما.فهرست.نگار،.مؤلف.آن.را.نشناخته.است.

ــام.العصر.اوحد.الزمان. آغ�از:.الحمد.هلل.رب.العالمین....قال.ام

ــة.و.الدین.ابوالمحامد.محمد.بن.ناماور. ملک.االئمه.افضل.المل

ــدس.هلل.روحه.هذا.مختصر.فی.علم. ــن.عبدالملک.خونجی.ق ب

ــمیته.بالموجز.و. المنطق.لّخصُته.لبعض.خلص.اصحابی....و.س

رتبته.علی.فصول.الفصل.االول.العلم.اما.تصور...

انجام:.....ینتج.رفع.کل.واحد.من.طرفیها.وضع.اآلخر.الستحالة.

ــد.وفینا.بما.قصدنا. ــس.المکان.الجمع.و.لما.ق ــو.دون.العک الخل

ــره.فی.هذه.المختصر.فلنختم.الکتاب.حامدین.هلل.وحده....و. ذک

المسلمین.اجمعین.

ــنة. ــخه.یوم.الخمیس.ثالث.ذی.الحجه.س انجامه:.فرغ.من.نس

ــع.و.ثمانین.و.ستماة.افقر.خلق.هلل.الی.رحمة.هلل.نقلت.هذه. تس

ــیخ.االمام....محمدبن.محمدبن. ــخه.من....قری.علی.الش النس

عبدهلل.بن.مالک.رحمة.هلل.علیه.

ــت:. محل نگهداری نس�خه:.مجلس.مجموعۀ.1984.)فهرس

483/5(،.برگ.45-1.

تاریخ کتابت:.687.هـ.

4. کتاب موالید

)موالید � فارسی(

مؤلف:.ناشناخته.

آغاز:.فصل.چهارم.اندر.تحویل.سال.های.موالید.و.بیرون.آوردن.

دلیل.ها..بدان.کی.حکم.کردن.بر.تحویل.سالهای.موالید.نیست.

ــال.و.طالع.و. ــی.کی.مولودش.دانند.از.روز.و.ماه.و.س جز.آن.کس

وقت.زادنش.و.جایگاه....

ــتارگان. ــتن.س انج�ام:.....اکنون.پدید.کنیم.بدین.جدول.دانس

ــی.کش.ابر.همانا.گویند.کی.برنده.اند.مر.هیالجها.را.و.ال. صحاب

یعلم.الغیب.الی.هلل.عز.و.جل.و.به.الحول.و.القوة.

ــت:.40/20. مح�ل نگه�داری نس�خه:.مجلس.6460.)فهرس

-39(؛.به.خط.رقاع:.84سال...

تاریخ کتابت:.ق6.هـ.

توضیح:.نسخه.ای..است.قدیمی.در.بیان.احکام.موالید.با.استفاده.

از.گفتار.والیس.اسکندرانی.که.این.عناوین.در.آن.دیده.می.شود:

ــد.و.بیرون.آوردن. ــال.های.موالی ــل.چهارم:.اندر.تحویل.س فص

دلیل.ها.

فصل.دوم.از.مقاالت.دوم:.اندر.پدیدکردن.حدها..

در.پنجم:.اندر.صورت.تن.مولود.و.حلیتش.و.هیئت.و.مزاجش.

در.ششم:.اندر.عمر..

در.هفتم:.اندر.علت.ها.که.تن.را.پدید.آید.

در.هشتم:.اندر.حال.های.نفس.بخشیده.گردد.تعقلی.و.خلقی.

ــریات. ــدر.یادکردن.دروازۀ.بهره،.کش.اثناعش ــتم:.ان فصل.هش

خوانند.

فصل.هشتم.از.مقالت.چهارم:.اندر.نحس.گشتن.ستارگان.

ــال.عالم.و. ــم:.اندر.عمل.تحویل.س ــوم.از.مقالت.پنج فصل.س

بیرون.آوردن.دلیل.ها.

ــای.آن.بیرون. ــا.کردن.و.نموداره ــارم:.اندر.مولوده فصل.چه

کردن.

فصل.هفتم:.اندر.یافتن.برج.ها.که.او.را.مطالع.بروج.خوانند.

در.دهم:.اندر.برج.های.مذکر.و.مؤنث.و.لیلی.و.نهاری.

در.یازدهم:.اندر.طبعهای.برج.ها.

در.دوازدهم:.اندر.برج.ها.و.جزئهایی.که.به.یکدیگر.نگرند.

در.هجدهم:.اندر.اتصال.و.انصراف.و.قبول.

در.نوزدهم:.اندر.نیروی.ستارگان.و.فرابستگی.یکی.بر.یکی.

ــتم:.اندر.داللت.خان.های.فلک.و.جایگاه.های.ستارگان. در.بیس

از.ایشان.

5. کشف حقایق زیج ایلخانی

)نجوم � فارسی(

ــابوری.قمی.)د..728. ــن.بن.محمد.نیش مؤلف:.نظام.الدین.حس

هـ(.

ــی.اال.باهلل.علیه. ــا.الصواب.و.ما.توفیق ــمله.رب.الهمن آغ�از:.بس

ــپاس.بی�قیاس.که.مقاطع.اوهام. توکلت.و.الیه.انیب..اجناس.س

انام.از.مطالع.آن.نشان.ندهد....درین.زیج.با.آنک.وجازت.لفظ.را.

ــت.و.هرچه.او.را.به.نفس. رعایت.فرموده.در.ایراد.معانی.داده.اس

ــده،.با. ــود.از.رصد.مبارک.که.ذکر.آن.خواهد.فرمود،.معلوم.ش خ

خالصۀ.آنچ.متقدمان.و.متأخران.را.روی.نموده.ضم.کرده.چنان.

که.گفته.اند:.»کل.الصید.یوجد.فی.الفراء«.و.دور.نه.که.این.کتاب.

ــهور.است.در.حیوة.ایشان.بر.ایشان.نخوانده.اند.و. را.چنانک.مش

ــاف.ننموده.و.بدان. از.مباحث.و.غوامض.آن.در.آن.وقت.استکش

سبب.اگر.در.بعضی.از.مواضع.سهوالقلمی.افتاده،.با.آن.مراجعت.

ــت.بدان.که.آن.کتاب.را.شرحی. نرفته،.پس.عزیمت.مصمم.گش

ــود.که.هیچ.عملی.از.اعمال.و.هیچ.مسئله.از.مسائل. ــاخته.ش س
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ــتند.گردانیم.به.براهین.هندسی.یا.عددی. نماند.اال.که.آن.را.مس

ــن.این.کتاب.بلغت. ــن.علم....پس.چون.مت ــایر.مبادی.ای یا.بس

ــرح.را.به.لفظ.پارسی.ادا. ــی.بود.ما.نیز.تتبع.آن.کردیم.و.ش پارس

ــبت.کرده.باشیم.و.هم.نفع.این.شرح. کردیم.تا.هم.رعایت.مناس

عام.تر.باشد.و.همچنین.ملتزم.گشتیم.که.لفظ.کتاب.را.اواًل.ایراد.

ــرح.مشغول.می.شویم..اما.جداول.را.به.غیر. می.کنیم،.آنگاه.به.ش

از.آنک.کیفیت.وضع.و.تسییر.آن.شرح.دهیم.به.عرض.نرسانیم.

ــی.جداول.را.نیز.به.این.کتاب. ــود.و.اگر.کس تا.کتاب.مطول.نش

الحاق.کند.روا.باشد.و.نشناسد.قدر.این.کتاب.را.اال.آن.کس.که.

ــال.ها.در.طلب.وقوف.بر.مآخذ.هر.عملی.و.براهین.بر.هر.بابی. س

ــد....و.اگر.خدای.تعالی.توفیق.بخشد.متن. عمر.صرف.کرده.باش

این.زیج.را.با.شرح.به.زبان.عربی.نقل.کرده.شود.

ــف.دقایق.زیج.ایلخانی.باتمام. ــخن.در.کش انجام:.....و.اینجا.س

رسانیم.مأمول.از.کرم.عمیم....که.چون.بر.حل.مشکلی.یا.بر.شرح.

ــر....نمایند.و.اگر.بر.هفوتی....واقف. ــی.ظفر.یابند.بدعاء.خی مبهم

شوند.بکرم.اصالح.فرمایند....فانه.ما.من.احد.اال.و.فیه.موضع.اال.

ایزد.جل.و.عال....تا.موجب.ثناء.جمیل.و.ثواب.جزیل.گردد.

محل نگهداری نسخه: 

ــن. ــد.ب ــب:.محم ــت،.16/20(..کات ــس.6424.)فهرس 1..مجل

ــاه.بن.علی.حسینی.مشهدی.. ــاه.بن.حسین.بن.عربش خسروش

166.گ..تاریخ.کتابت:.جمعه.12.جمادی.اآلخر.747.هـ.

ــت،.1100/3(..تاریخ. ــز.3642.)فهرس ــۀ.ملی.تبری 2..کتابخان

کتابت:.780هـ،.155.برگ.

3..مجلس.3579.)فهرست،.10.)سه(.(..تاریخ.کتابت:.785.هـ.

6. المختار من کتب االخیار

)تفسیر � فارسی(

مؤلف:.ناشناس

زمان نگارش:.به.احتمال.اعتصام.الملک.)فهرست.نگار.مجلس(.

بین.سال.های.600.تا.650.ق..

تعداد اوراق:.438.برِگ.35.سطری.)قطع.بزرگ(.

ــدۀ.هفتم. ــی.از.س تاریخ کتابت:.با.توجه.به.قرائن.نسخه.شناس

)حدس.اعتصام.الملک(.ولی.شاید.اندکی.تازه.تر.و.از.قرن.هشتم.

هجری.

پیشینۀ آگاهی:

ــمارۀ.75.در.کتابخانۀ. ــخه.به.ش ــیر.ارزنده.یک.نس از.این.تفس

ــود.)فهرست.مجلس،.ج2،.صص.36- مجلس.نگهداری.می.ش

ــده.است..دربارۀ. ــخۀ.دیگری.از.آن.یافت.نش 37(.و.تاکنون.نس

ــدات.باقی.نماندۀ..آن.باید.گفت.که. ــام.اثر.و.حجم.تمامی.مجل ن

ــرگ.245پ.نام.مذکور.با.تصریح. ــان.ربع.اول.کتاب.در.ب در.پای

ــده.است.و.نشانگر. ــت.قید.ش ــت.اس به.اینکه.اتمام.»ربع«.نخس

ــت.که.تفسیری.چهارجلدی.بوده.است..خط.نسخه.نَسِخ. آن.اس

ــده. ــته.ش ــت.و.آیات.به.ثلث.یا.رقاع.نوش متمایل.به.تعلیق.اس

ــی.و.از.این. ــیر.در.مواضعی.دارای.بیت.فارس ــت..متن.تفس اس

ــخۀ.حاضر.که.ناقص.االول.است.از. ــودمند.است..نس نظر.نیز.س

ــود.و.به. ــورۀ.حمد.آغاز.می.ش ــد.برگی.را.ندارد.و.از.س ــدا.چن ابت

ــورۀ.نحل.منتهی.می.گردد..سی.ورق.نونویس.به.آخر.نسخه. س

ــده.که.ربطی.به.متن.تفسیر.ندارد..عالوه.بر.منقوالت. الحاق.ش

ــیر،.ما.نیز.با.مراجعه.به.اصل.نسخه،. اعتصام.الملک.از.این.تفس

چهار.موضع.از.آن.را.برای.نمونه.می.آوریم:

ــه.گفت:.پیش.از. ــمله..عکرم ــوره.آل.عمران:.»بس آغاز.س

موجودات.و.مکنونات،.خذا.بوذ.و.هیچ.دیگر.نبوذ..نوری.بیافریذ.

و.ازان.نور.لوح.و.قلم.بیافریذ..اول.چیزی.که.بر.لوح.نبشت.بسم.

ــان.از.مصطفی.صلعم. ــن.الرحیم.بوذ..عثمان.بن.عف هلل.الرحم

پرسیذ.که.در.آیت.تسمیت.چگویی؟.گفت.نامی.از.نامها.خذاوند.

ــم.سپیذی.را. ــیاهِی.چش ــت.با.نام.اعظم.نزدیک،.چنانک.س اس

نزدیکست..جعفر.بن.محمد.گفت.بسم�هلل.کتاب.خذا.را.همچون.

ــم.هلل.مفتاح.الکالم.و.بسم.هلل. ــت.درها.را،.ثم.قال:.فبس کلیذس

شافیة.السقام..و.عن.عبدهلل.بن.مسعود.قال...«)108ر(

ــمله..عن.علی:.لما.نزلت.بسم.هلل. ــاء:.».بس ــوره.نس آغاز.س

ــمع.دویها.فقالوا. الرحمن.الرحیم.ضجت.جبال.الدنیا.حتی.کنا.نس

سحر.محمٌد.الجباَل..فقال.النبی.صلعم:.ما.من.مؤمٍن.موقٍن.یقرؤها.

ــبحت.معه.الجبال.اال.انه.الیسمع..و.در.آثار.بیارند.کی.اهل. اال.س

ــته.این.آیة. ــمان.و.کروبیان.و.مقربان.درگاه.عزت.پیوس هفت.آس

خوانند.و.اول.کسی.کی.به.وی.فرو.آمذ.آدم.بود...«.)145پ(

ــع.و. ــورة.براءة.آیاتها.مائة.و.تس ــورۀ.توبه/براءة:.»س آغاز.س

ــعون.حروفها.عشرة. ــرون.کلماتها.اربعة.االف.و.ثمان.و.تس عش

ــوره.که.در.مدینه.آمذ. االف.و.اربعمائة.و.اربعة.احرف..آخرین.س

ــت..عن.عایشه.عن.النبی.صلعم:.مانزل. ــورة.اس به.یکبار.این.س

علّی.القرآن.اال.آیة.آیة.و.حرفا.حرفا.ماخال.سورة.براءة.و.قل.هو.

هلل.احد.فانها.انزلتا.علّی.و.معها.سبعون.الف.صف.من.المالئکة..

ــال. و.گفته.اند.میان.روز.حدیبیه.و.فتح.مکه.فرو.آمذ.و.در.آن.س
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ــول.خذا.صلعم.ابوبکر.به.امیری.به.حج.فرستاذ.و.علی.از.پی. رس

او.بفرستاذ...«.)289پ(

 7. سکینة الصالحین

)تصوف � فارسی(

پدیدآور: )احتمااًل(.سعدالدیـن.حمویه.جوینی.)قـرن.هفتم.ق(

زمان نگارش:.قرن.هفتم.ق

تعداد اوراق:.88.برِگ.11سطری

تاریخ کتابت:.ربیع.االخر.760.ق

ــم.بن.احمد. کاتب:.عمر.بن.محمد.بن.حاج.محمد.بن.ابی.القاس

ــیرکان.)به.خط.همین.کاتب،.نسخه.ای.دیگر.در.قطع.و.اندازۀ. ش

ــماره.10616. ــت.به.ش ــورد.بحث.ما.در.مجلس.هس ــخۀ.م نس

ــی.آداب.المریدیِن.سهروردی.است.. ــرح.و.ترجمۀ.فارس که.ش

ــت.نگار.مجلس.نام.مترجم.این.نسخه.را.عمر.بن.محمد. فهرس

ــیرکان.ثبت.کرده. ــم.بن.احمد.ش ــن.حاج.محمد.بن.ابی.القاس ب

ــت.و.دلیلی.برای.اینکه.او. ــت.حال.آنکه.او.کاتب.نسخه.اس اس

ــد.وجود.ندارد..نک:.فهرست.مجلس.33/1. ــخه.باش مترجم.نس

صص133-132(

پیشینۀ آگاهی:

پیش.از.این.بر.اساس.تک.نسخه.ای.از.این.کتاب.که.در.کتابخانۀ.

ــۀ.ترکیه.وجود.داشت.).فهرست.بروسه،.توفیق.سبحانی،. بروس

ص316(.اثر.به.نجم.الدین.کبری.)د..618.ق(.استاِد.سعد.حمویه.

ــده.بود.و.منزوی.)فهرستوارۀ.کتابهای.فارسی،.ج7,. منسوب.ش

ــا.)تاریخ.ادبیات.در.ایران،.ج2,.ص1014(.آن.را. ص486(.و.صف

به..نام.او.آورده.بودند..اما.اخیراً.با.یافت.شدن.نسخۀ.بسیار.کهن.و.

نفیس.کتابخانۀ.مجلس.مورخ.760.ق.که.نام.سعدالدین.حمویه.

را.با.خطی.متفاوت.از.خط.متن.در.سرآغاز.نسخه.دارد،.باید.این.

کتاب.را.به.مطالعه.گرفت.و.عالوه.بر.استناد.آن.به.هر.یک.از.دو.

شیخ.بزرِگ.کبروی،.متن.را.نیز.بر.اساس.دو.دست.نویس.موجود.

تصحیح.کرد..نسخۀ.مجلس.به.شمارۀ.10696.در.فهرست.آنجا.

)ج33/1.ص.173(.معرفی.و.دارای.چهار.باب.ذکر.شده.است.

8. دولت نامه

)ادبیات/تاریخ؟ � فارسی(

پدیدآور: سلطان.عمید)؟(

زمان نگارش:.680.ق.در.عصر.رکن.الدوله.حافظ.الملک

تعداد اوراق: نامعلوم؛.احتمااًل.در.حجم.یک.کتاب.با.قطع.رقعی

پیشینۀ آگاهی:

ــت.ها.از.این.کتاب. ــای.تراجم.و.فهرس ــش.ازین.در.کتاب.ه پی

اطالعی.نداشتیم.تا.اینکه.دکتر.سید.محمود.مرعشی.در.کتابی.

ــدۀ.کتابخانۀ.آیت.هلل. ــازه.خریداری.ش ــخه.های.ت که.دربارۀ.نس

مرعشی.در.1387.منتشر.کرد.)صص67-68(،.از.نسخۀ.این.اثر.

ــخن.گفت.که.احتمااًل.به.نثر.است.و.قطعًا.فارسی.. به.اختصار.س

ــا. ــت.و.چه.بس موضوع.کتاب.نیز,.به.احتمال,.تاریخ.یااخالق.اس

خالی.از.ارزش.های.ادبی.نیز.نباشد...این.تنها.نسخۀ.اثر،.در.سدۀ.

ــرلوح.هندی.مرصع.و.آراسته.ای. ــده.و.دارای.س 13.ق.کتابت.ش

ــت.و.اکنون.به.شمارۀ.»13617-موقت«1.در.همان.کتابخانه. اس

ــایر.مشخصات.نسخه. ــود..دکتر.مرعشی.از.س نگهداری.می.ش

سخنی.نگفته.است.

9. نفایس العرایس و قصص االنبیاء

)تاریخ پیامبران � فارسی(

پدیدآور:.محمد.بن.حسن.دیدوزمی

ــدۀ.هفتم.ق.)قطعًا.پیش.از.673.ق.که.زمان. زمان نگارش:.س

کتابت.کهن.ترین.نسخۀ.اثر.است(

ــع.وزیرِی.بزرگ. ــطری.در.قط تع�داد اوراق:.369.برِگ.19س

)نسخۀ.مرعشی.که.مورد.بررسی.قرار.گرفت(

ــخه. ــخۀ.پاریس.673.ق.و.نس تاریخ کتابت:.تاریخ.کتابت.نس

مرعشی.707.ق

ــعید.بن.احمد. ــد.بن.حمید.بن.س ــف.بن.محم ن�ام کاتب: یوس

)نسخۀ.پاریس(؛.داود.بن.شیخ.احمد.)نسخۀ.مرعشی(.

پیشینۀ آگاهی:.

ــی.در.موضوع.قصص.االنبیاء. ــا.از.نگارش.مهمی.به.زبان.عرب م

ــائی.نزدیک.به.قرن. ــه.آن.را.محمد.بن.عبدهلل.کس ــم.ک مطلعی

ــاب.این.اثر.به.کسائی،. ــت..درخصوص.انتس هفتم.نگاشته.اس

ــن.اثر.نیز.به.صورت.چاپی.در. ــی.هایی.صورت.گرفته.و.مت بررس

اختیار.است.)از.جمله.چاپ.لیدن.به.سال.های.1922-1923م(..

ــت.در. ــیار.کهن.اس ــائی.که.آن.نیز.بس ترجمه.ای.از.این.اثر.کس

ــخه.هایی.چند.باقی.است.که.قدیم.تریِن.آن.نسخۀ.کتابخانۀ. نس

ــت.ادگار.بلوشه. ــماره.در.فهرس ــت.که.با.این.ش ملی.پاریس.اس

1..»شمارۀ.موقت«.در.کتابخانۀ.حضرت.آیت.هلل.مرعشی.نجفی,.خاص.نسخه.هایی.است.که.تازه.خریداری.شده.و.هنوز.شمارۀ.ثبت.دائم.نخورده.اند.
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ــت:..51s.p.مورخ.673.ق.که.میکروفیلمی.از. ــده.اس معرفی.ش

ــمارۀ.766.در.کتابخانۀ.مرکزی.دانشگاه.تهران.موجود. آن.به.ش

ــت.)فهرست.میکروفیلمها،.ج1،.ص154(..جز.این،.استوری. اس

از.سه.نسخۀ.دیگر.اثر.در.کتابخانه.های.عمومی.بایزید..در.ترکیه.

ــرای.ترکیه. ــکو.در.موزۀ.طوپقاپوس ــورخ.950ق،.بغداد.کوش م

ــی.بر.مبنای. ــت.)ادبیات.فارس مورخ.983ق.و.باکو.خبر.داده.اس

تألیف.استوری،.ترجمۀ.منزوی،.ج2,ص727(...در.بررسی.های.

ــخۀ.کهن.دیگری.از.ترجمۀ.کتاب.کسائی. صورت.گرفته،.به.نس

ــد.برخوردیم.که.در.کتابخانۀ. ــه.قاعدتًا.همین.ترجمه.باید.باش ک

مرعشی.به.شمارۀ.4459.نگهداری.می.شود.)فهرست.مرعشی.

ــت.بسیار.نفیس. ــخۀ.مرعشی.نسخه.ای.اس ج12,ص47(..نس

ــی.ویژگی.های. ــخوان.دارای.تمام ــخ.خوش و.کهن..به.خط.نس

ــم.الخطی.قدیم..در.اینجا.برای.مزید.فایده.جمالتی.از..این. رس

ترجمه.بر.اساس.نسخه.مرعشی.نقل.می.شود:

ــیخ.االمام. آغاز ترجمه.)پس.از.دیباچۀ.عربی.کتاب(:.»قال.الش

ــیخ.امام. ــائی.رضی.هلل.عنه:.بفرموذ.ش محمد.بن.عبدهلل.الکس

ــه.جمع.کردم.این. ــائی.رضی.هلل.عنه.ک محمد.بن.عبدهلل.کس

ــل.کی.بیافریذ. ــریف.را.از.مبتدات.خلق.خذای.عزوج ــاب.ش کت

ــی،.و.اوایل.احوال. ــری.و.آدم ــا.را.و.آفریذ.پ ــمانها.و.زمینه آس

پیغامبران.علیهم.السالم.بذان.قدر.که.بمن.رسیذ.از.اخبار.ایشان.

ــذ.بمن.آگاهی.از.قصۀ.ایشان.بعد.از.اجتهاد.تمام.که. و.متصل.ش

تقدیم.داشتم.و.اختیار.کردم.آنچ.محقق.شذ.و.آنچ.بعید.بوذ.ترک.

کردم.و.آنچ.موافق.حق.بوذ.آن.را.مقصود.و.مقصد.خوذ.دانستم،.

و.ما.توفیقی.فیما.حاَولُت.ااّل.باهلل.علیه.توّکلت.و.نعم.الوکیل..اّما.

ــتِن.خلق.عالم.و.قصص.االنبیاء.علیهم. ــتن.کی.دانس بایذ.دانس

السالم.علمی.عظیم.شریف.و.مفیدست...«

ــی.از.حدیث.آفتاب.و.ماه:.»وهب.گفت.رضی.هلل. نقل.بخش

ــی.بیافریذ.ماه.را.اّما.آفتاب.را.از.نور.عرش.و. ــه.که.خذای.تعال عن

اّما.ماه.را.آفریذ.از.نور.حجابش..کعب.گفت.که.آفتاب.و.ماه.را.روز.

ــت.بیارند.مانند.دو.بَِزکا.]ظ:.بزهکار[.و.بَدوزخ.اندازند..چون. قیام

این.سخن.به.عبدهلِل.عّباس.رسیذ.رضی.هلل.عنه.خشم.گرفت.و.

طیره.شذ.و.گفت.که.کعب.دروغ.گفت،.خذای.عزوجل.ثنا.گفت.

آفتاب.را.و.ماه.را.بقوِل.خوذ.»و.سّخر.لکم.الشمس.و.القمر.آیتین«.

ــوّکل.گردانیذ.به.آفتاب.و. ــس.چون.عذاب.کنذ؟.وهب.گفت.م پ

ماه.فریشتگانی.که.روان.کنند.بمقدار.و.بازدارند.بمقدار«.)10پ(

10. گل و مل

)ادبیات � فارسی(

پدیدآور:.سلطان.حسین.میرزا.بایَقرا.تیموری

زمان نگارش:.قرن.نهم.ق

تعداد اوراق:.

تاریخ کتابت:.895.ق

کاتب:.سلطان.علی.مشهدی

پیشینه آگاهی:

ــرۀ.گل.و.مل،.که.در.ادب. ــت.)احتمااًل(.در.مناظ منظومه.ای.اس

ــم.)مناظرۀ.منثور.گل.و.مل. ــدۀ.شش ــی.نمونه.هایی.از.س فارس

ــاری(.دارد..این.اثر.در. ــدۀ.هفتم.)از.زنگی.بخ ــر.ترمذی(.و.س اث

ــین.بایقرای.تیموری.نسبت. ــخۀ.یگانه.اش.به.سلطان.حس نس

ــت.بزرگ.ترین.کاتب. ــخۀ.مزبور.به.دس ــت..نس ــده.اس داده.ش

ــده.است..این.نسخه.در.کتابخانۀ. اواخر.عهد.تیموری.کتابت.ش

خصوصی.مرحوم.اصغر.مهدوی.وجود.داشته.و.در.فهرستی.که.

ــخه.های.آن.مجموعه. ــوم.محمدتقی.دانش.پژوه.برای.نس مرح

ــده. ــال.های.دور.تهیه.کرده.بود.به.اختصار.تمام.معرفی.ش در.س

ــخه.در.کتابخانۀ.مزبور.93.است.)نشریه. ــت..شمارۀ.این.نس اس

نسخه.های.خطی،.ج2,.ص92(..

■
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طرح 1:

ترجم�ه ه�ای احمد ج�ام )د. 536 ق( از آیات ق�رآن 

ک�ریم 

شرح موضوع: 

ــیخ.جام.و. ــن.نامقی.معروف.به.ش ــر.احمد.بن.ابی.الحس ابونص

ژنده.پیل،.از.عرفای.مشهور.ایرانی.در.قرن.پنجم.است..ژنده.پیل.

ــی.تألیف.کرده.که.از.اهمیت. آثار.عرفانی.متعددی.به.زبان.فارس

ــیاری.در.تاریخ.ادبیات.عرفانی.فارسی.برخوردار.است..وی. بس

ــی.خود.به.آیات.بسیاری.از.قرآن.استشهاد.جسته.و. در.آثار.فارس

ــی.از.آنها.به.دست.داده.است..این.ترجمه.ها. ترجمه.ای.به.فارس

ــده.اند،. ــی.او.درج.ش ــه.به.طور.پراکنده.در.البه.الی.آثار.فارس ک

ــیخ.جام.از.آیات.قرآن. می.توانند.به.عنوان.ترجمه.های.خاص.ش

بررسی.شوند.و.مورد.تحلیل.قرار.گیرند..

روش کلی پژوهش: 

ــیخ.جام،.باید.یک.دور. ــتیابی.به.ترجمه.های.قرآنی.ش برای.دس

ــده.و.فیش.برداری..گردد..پس. ــی.وی.قرائت.ش کامل.آثار.فارس

ــتخراج.آیات.و.ترجمه.های.وی.از.آثارش،.آنها.را.به.ترتیِب. از.اس

ــم.و.ترجمۀ.احمد.جام.از.هر.آیه.را.در. ــات.قرآن.مرتب.می.کنی آی

ذیل.آن.می.آوریم..در.تحلیل.ترجمه.های.احمد.جام.نیز.حتمًا.باید.

به.مقایسۀ.واژگان.و.ساختار.نحوی.ترجمه.های.او.با.ترجمه.های.

کهن.قرآنی.)از.ترجمۀ.تفسیر.طبری.به.بعد(.پرداخت..

اهّم منابع: 

-انس.التائبین،.چاپ.علی.فاضل،.تهران،.1368.ش..

-.بحار.الحقیقه،.چاپ.حسن.نصیری.جامی،.تهران،.1389.ش.

ــی.فاضل،.تهران،. ــتاقین،.چاپ.عل ــة.المذنبین.و.جنة.المش -روض

1378.ش.

-سراج.السائرین،.چاپ.حسن.نصیری.جامی،.تهران،.1389.ش..

-کنوز.الحکمه،.چاپ.علی.فاضل،.تهران،.1387.ش..

-مفتاح.النجات،.چاپ.علی.فاضل،.تهران،.1387.ش..

ــید.محمد.عمادی. ــی.کهن:.تاریخ،.تحریرها،.تحلیل،.س -قرآن.فارس

حائری،.تهران،.1386.ش؛.ص.37،.پانوشت.1..

ــید.محمد.عمادی. ــرو.از.آیات.قرآن.کریم«،.س ــۀ.ناصر.خس -»ترجم

ــتان. ــری،.ترجمان.وحي،.س.8،.ش.1،.پیاپي.15،.بهار.-.تابس حائ

1383.ش؛.صص.62.-.74.

طرح 2:

تصحیح و توضیح سیفیۀ عزالدین عبدالعزیز کاشی )د. 

قبل از 756 ق(

شرح موضوع: 

ــمندان.قرن.هفتم. ــانی.از.ادبا.و.دانش ــن.عبدالعزیز.کاش عزالدی

هجری.است.که.آثار.ادبی.چندی.از.وی.بر.جای.مانده.که.برخی.

ــت.)روضة.الناظر.و.منتخب.آن(.و. از.آنها.گردآوری.و.گزینش.اس

ــاء.و.تصنیف..یکی.از.رساله.های.انشایی.وی.که. برخی.دیگر.انش

از.نظر.ادبی.برجسته.است.و.از.نظر.نوع.نگارشی.در.شمار.مقامه.ها.

ــیر. ــالۀ.کوتاه.وی.در.توصیف.و.تجلیل.شمش جای.می.گیرد،.رس

ــت.با.نام.سیفیه..این.رساله.که.به.نثر.آمیخته.به.نظم.و.آکنده. اس

ــت،.تا.کنون.تصحیح.و. ــبیهات.و.تلمیحات.و.تلویحات.اس از.تش

منتشر.نشده.است..در.این.طرح،.رسالۀ.یادشده.تصحیح.می.شود.

و.تشبیهات.و.نوادر.لغات.و....آن.توضیح.داده.می.شود..

روش کلی پژوهش: 

ــدۀ.آن.که.در.دانشکدۀ. ــخۀ.شناخته.ش برای.این.تصحیح.دو.نس

ادبیات.)ش.188.ج(.و.کوپرولو.)1589/75(.نگهداری.می.شوند.

ــت.ها.همگی.لغات. ــت..در.پانوش ــالک.کار.قرار.خواهد.گرف م

ــتعارات.توضیح.داده.و. ــبیهات.و.اس ــکالت.متن،.تش نادر،.مش

دشواری.های.متن.گشوده.می.شود..در.مقدمۀ.اثر.نیز.به.جایگاه.

ــۀ.مناظره.های.تیغ.و.قلم.یا. ــن.متن.در.آثار.همانند.و.مجموع ای

رسائلی.که.در.توصیف.شمشیر.و.محسنات.آن.است.)اعّم.از.نثر.

و.نظم.در.زبان.های.عربی.و.فارسی(.پرداخته.خواهد.شد..

اهّم منابع: 

ــان.و.ادبیات،.نصرهلل.پورجوادی،.تهران،.1385. -.زبان.حال.در.عرف

ش؛.ص.490.

ــفینه.ای.بی.مانند.از.قرن.هفتم«،. ــاغ.نظر.و.رامش.دل:.معرفی.س -.»ب

ب. موضوعات و طرح های پژوهشی
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ــی. ــنامۀ.زبان.و.ادب.فارس ــید.مهدی.نوریان.و.دیگران،.پژوهش س

)گوهر.گویا(،.س.1،.ش.3،.1385.ش؛.ص.37.به.بعد..

ــي:.شناسایي،.کتابشناسي،.نسخه.جویي«،. -.»عزالدین.عبدالعزیز.کاش

ــخه.پژوهي،.به.کوشش.ابوالفضل. ــید.محمد.عمادی.حائری،.نس س

حافظیان.بابلي،.دفتر.دوم،.1384.ش؛.صص395-381،.392-391.....

طرح 3:

اس�تخراج برابرنهاده های گویش�ی واژه ه�ای قرآنی در 

تفسیر کتاب هلل

شرح موضوع: 

ــت.بر.قرآن.کریم.از.ابوالفضل. ــیری.اس ــیر.کتاب.هلل.تفس تفس

ــهردویر.دیلمی.که.از.علمای.زیدی.قرن.هفتم.در. عباس.بن.ش

شمال.ایران.بوده.است..اصل.این.تفسیر.به.زبان.عربی.است.اما.

ــیر.توضیحاتی.به.گویش.محلی.شمال.ایران. در.البه.الی.تفس

ــرقی.و.مازندران.غربی.است.درج.شده. که.مربوط.به.گیالن.ش

ــتند،. ــت..این.توضیحات.که.غالبًا.در.ترجمۀ.آیات.قرآن.هس اس

ــایان.توجهی.برای.واژگان.و. حاوی.برابرنهاده.های.گویشی.ش

ــی. ــی.تاریخی.و.معناشناس لغات.قرآنی.اند.که.از.نظر.زبان.شناس

ــی.و.فراهم.آوردن.فرهنگی.جامع.از.این.واژگان. واژگان.گویش

گویشی.است.در.خور.اهمیت.بسیارند...

روش کلی پژوهش: 

ــی. ــی.کل.عبارات.و.ترجمه.های.گویش برای.این.طرح.پژوهش

ــیر.کتاب.هلل.از.چاپ.نسخه.برگردان.آن.استخراج.می.شود.. تفس

ــاس.ریشۀ.لغات.و.یا.بر.اساس. ــپس.کل.واژگان.قرآنی.بر.اس س

هر.سوره.)همانند.فرهنگنامه.های.کهن.قرآنی(.مرتب.می.شود.و.

برابرنهاده.های.گویشی.)با.ذکر.شمارۀ.صفحه.و.سطر(.در.مقابل.

واژۀ.قرآنی.مربوط.آورده.می.شود..

اهّم منابع: 

ــیر.کتاب.هلل،.ابوالفضل.بن.شهردویر.دیلمی،.نسخه.برگردان.به. ـ.تفس

قطع.اصل.از.روی.نسخه.های.خطی.شمارۀ.12278.)المجلّدة.االولی(.

ــوراي.اسالمي،.با. و.17982.)المجلّدة.االخری(.کتابخانۀ.مجلس.ش

مقدمۀ.سید.محمد.عمادی.حائری،.تهران،.1388.ش؛.2.ج.

ـ.متون.طبری،.حبیب.برجیان،.آینۀ.میراث،.ضمیمۀ.شمارۀ.19،.1388.ش...

طرح 4:

اختاف�ات روایات کوت�اه و بلند حدیقۀ س�نایی در 

ابیات مشترک

شرح موضوع: 

ــته.ترین. ــوی.)د..529(.یکی.از.بزرگترین.و.برجس ــنایی.غزن س

ــاعران.زبان.و.ادب.فارسی.است.و.به.نوعی.از.آغازگران.شعر. ش

ــمار.می.رود..حدیقة.الحقیقۀ.سنایی.یکی. عرفانی.فارسی.به.ش

ــت.که. ــی.اس ــای.عطف.در.تاریخ.منظومه.های.فارس از.نقطه.ه

ــابوری،. ــون.منطق.الطیر.عطار.نیش ــای.مهمی.همچ مثنوی.ه

ــرار.نظامی.گنجوی،.مثنوی.مولوی.و.....همگی.به. مخزن.االس

تأسی.از.آن.پدید.آمده.اند..از.حدیقۀ.سنایی.نسخه.های.متعددی.

ــان. ــخه.ها.در.تعداد.ابیات.همس ــت..این.نس ــر.جای.مانده.اس ب

ــخه.ها.و.تحقیقات.جدید.تردیدی.در.این. ــتند.و.بررسی.نس نیس

ــته.که.حدیقۀ.سنایی.از.آغاز.دو.روایت.داشته.است:. باقی.نگذاش

ــش.مرحوم.مدرس.رضوی. روایت.مفصل.)که.متن.آن.به.کوش

ــش. ــت.مختصر.)که.متن.آن.به.کوش ــیده(.و.روای به.چاپ.رس

ــینی.منتشر.شده.است(..تا.کنون.تحقیقی.جامع. خانم.مریم.حس

ــن.دو.روایت.در.تعداد.و.اختالف.مضامین.و. که.به.اختالفات.ای

ــت..این.پژوهش.عهده.دار.این. الفاظ.بپردازد.صورت.نگرفته.اس

موضوع.خواهد.بود..

روش کلی پژوهش: 

برای.این.طرح.پژوهشی،.متن.ویراستۀ.مرحوم.مدرس.رضوی.

ــخه..بدل.های.آن.به.صورت.جدولی. )روایت.مفصل(.و.کلیۀ.نس

ــود..همین. ــداد.ابیات.و.ضبط.آنها.تنظیم.می.ش ــوداری.از.تع نم

ــینی.)روایت.مختصر(. ــیوه.در.مورد.متن.ویراستۀ.خانم.حس ش

ــداول،.تعداد.ابیات.و. ــت..پس.از.تنظیم.ج ــورت.خواهد.گرف ص

ــور.دقیق.با. ــک.از.این.دو.روایت.به.ط ــخه.های.هری ضبط.نس

یکدیگر.مقایسه.و.تحلیل.می.شوند..

اهّم منابع: 

ــنایی.غزنوی،.مجدود.بن.آدم،.حدیقة.الحقیقه.و.شریعة.الطریقه،. ـ.س

به.کوشش.محمدتقی.مدرس.رضوی،.تهران،.1359.ش.

ـ.همو،.همان،.به.کوشش.مریم.حسینی،.تهران،.1382.ش..

■


