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يـادآوری:
ــی ميراث مكتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد  مركز پژوهش
در كنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحيح و چاپ، مجموعه ای از طرح های پژوهشی را نيز 
ــتعد و عالقه مند قرار دهد. طرح اين موضوعات به چند  ــجويان مس معرفی كرده در اختيار محققان و دانش

روی ضروری می نمود:
ــت، مصححان كمتر به  ــح انتقادی متون  صورت گرفته اس ــه تا كنون در حوزۀ تصحي ــی ك 1. در كارهاي
ــت به تصحيح متنی می زنند كه چندان به  ــا كه محققان و مصححانی دس محتوای اثر توجه كرده اند. بس
ــی و اطالعات مفيد متن چندان كه بايد كاويده  ــتند، لذا ارزش های علم موضوع و محتوای آن واقف نيس
ــی به عنوان امری الزم در فرايند تصحيح در اولويت  ــود. از اين رو، اهتمام به متن پژوه و بازنموده نمی ش

برنامه های مركز قرار گرفت.
ــگاه ها و استادان ايشان، يافتن  ــجويان مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری دانش ــكالت دانش 2. يكی از مش
ــت، ولی  ــجويان عالقه مند به تصحيح متن كم نيس ــمار دانش ــت. ش ــتن پايان نامه اس موضوع برای نوش
ــود كه قبًال تصحيح شده و معلوم نيست  ــان معرفی می ش ــفانه معموًال متونی برای تصحيح به ايش متأس
ــد؛ به ويژه كه غالبًا جست وجو و ارزيابی دقيقی هم برای شناسايی و  ــته باش تصحيح مجدد آن وجهی داش
ــخه های آن متن انجام نمی پذيرد. از اين رو معرفی طرح های پژوهشی و نسخه های  گزينش بهترين نس
ــگاهيان در اولويت بندی و انتخاب موضوع  ــتوانه ای باشد برای دانش ــمند برای تصحيح می تواند پش ارزش

پايان نامه های تحصيلی.
3. طرح موضوعات پژوهشی و معرفی نسخه های ارزشمند و اطالع رسانی در سطح گسترده، بدين منظور 
ـ كه در  ــت كه اگر پژوهشگرانی در هر گوشۀ اين مرز و بوم خواستند بر روی طرح های پيشنهادی ماـ  اس
ـ كار كنند، مجال كار برای همه به يكسان فراهم باشد. دست  هر شمارۀ مجله تعدادی را معرفی می كنيمـ 
مصححان در انتخاب ناشر و چاپ حاصل تالششان البته باز است ولی ما نيز آمادگی داريم كارهايی را كه 

شرايط كيفی الزم را احراز كنند چاپ و منتشر كنيم.
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1. هداية الغبی و چند رسالۀ ديگر
(مجموعه)
ــف العقبة/ ترجمۀ مدح فقر و ذم دنيا/ هداية الغبی  شـامل: كش

فی اخالق النبی/ ذكر معجزات رسول
ــری/ ؟ / ابراهيم بن  ــاس بن احمد القيص پديدآورنـدگان: الي

حسين قرصی/ شيخ علی بن دوستِ خدا (كاتب مجموعه)
727 هـ تاريخ كتابت مجموعه :

ــرگ/ 11 برگ (كل  ــرگ/ 7 ب ــرگ/ 6 ب تعـداد اوراق: 17 ب
مجموعه بيش از 330 برگ)

ــخۀ مجموعه ای به  ــتانبول نس توضيـح: در كتابخانه فاتح اس
ــود كه در 727 هـ توسط شيخ  ــمارۀ 5426 نگهداری می ش ش
ــده  ــروی (آنكارائی) جمع و كتابت ش ــتِ خدا آنق علی بن دوس
ــاله های متعدد  ــيار نفيس شامل رس ــت. اين مجموعۀ بس اس
ــت كه در بالد روم و  ــدۀ هفتم اس ــی منحصربه فرد  از س فارس
ــت و ما برای نمونه سه مورد از آن  ــده اس ــته ش آناطولی نگاش
ــاله ها را مدخل كرديم. اين موارد جز در فهرست كتابخانۀ  رس
ــت هلموت ريتر در  ــی نبود) در فهرس مزبور (كه بدان دسترس
ــده است (دقت شود كه ريتر برای  منبع زير به اختصار وصف ش
ــی تركيه كاتالوگ تهيه می كرد و آنها را پاره پاره  آثار مهم فارس

نشر می داد):
Der Islam, 1938, pp 65-67.                                 

2. ترجمۀ فارسی منثور ديوان اميرالمؤمنين، نسخۀ 1
پديدآور: ؟

تاريخ نگارش: دست كم از سدۀ 8  هـ
سدۀ 8 هـ  تاريخ كتابت:

ــهد،  ــۀ آيةهللا خويی در مش محـل نگهداری: كتابخانۀ مدرس
شمارۀ 221

ــعار اميرالمؤمنين (ع) در ايران از قرن پنجم و ششم  توضيح: اش
ــد چندين بار تدوين و در عصر تيموری و صفوی چند بار  به بع
ــت. اين ترجمه ها اغلب  ــرح و يا ترجمه شده اس ــی ش به فارس
ــايد همۀ آنها  ــتند و ش ــطری و زيرنويس هس ــۀ بين س ترجم
ــند؛ چنان كه در  ــخه های اصل و به خط مؤلف/مترجم باش نس
ــخۀ  ــۀ متون مقدس مانند قرآن كريم و نهج البالغه، نس ترجم
اغلب ترجمه های بين سطری، نسخۀ اصل محسوب می شود و 
با ساير ترجمه های آن متن متفاوت است. (در اين باره به مقالۀ 
ــن انصاری قمی دربارۀ ترجمۀ انوارالعقول كيدری به  دكتر حس
ــی در وبالگ ايشان مراجعه شود.) از ديوان اميرالمؤمنين  فارس
ــت كه برای بررسی آثار  ــخۀ ترجمه دار كهن باقی اس چند نس
ــد تيموری و  ــی در حوزۀ ادبيات كه پيش از عه ــيعی فارس ش
ــت. ما از دو  ــد آمده از نهايت اهميت برخوردار اس صفوی پدي
ــاوت اند، و بايد هر دوی آنها جداگانه  ــۀ آن كه با هم متف ترجم
نشر شود، در اين مدخل و مدخل بعدی ياد می كنيم. نسخۀ اول 
در فهرست نامگوی آقای عبدهللا غفرانی برای كتابخانۀ آيةهللا 
ــده است، در نهايت اختصار با ذكر اين  خويی مشهد معرفی ش
جمله كه «تحرير ظاهراً سدۀ 8 هـ، دستنوشت درخور اعتنايی» 

(اوراق عتيق، ج1، ص245). 

3. ترجمۀ فارسی منثور ديوان اميرالمؤمنين، نسخۀ ديگر
تاريخ نگارش: نيمۀ دوم سدۀ 8 هـ

تاريخ كتابت: 776 هـ
ــمارۀ 3 از  ــی قم، ش محـل نگهداری: كتابخانۀ آيت هللا مرعش

مجموعۀ 12679
ــخه كه كهن ترين دستنويس از ترجمۀ ديوان  توضيح: اين نس
ــر، در كتابخانۀ  ــخۀ قبلی مهم ت ــت و از نس ــن اس اميرالمؤمني
ــی قم به شمارۀ 12679 در مجموعه ای كهن نگهداری  مرعش

الف. بايسته هـای تصحيـح
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ــت مرعشی آمده  ــود و عكس صفحاتی از آن در فهرس می ش
ــت. اين ترجمه و نيز احتماًال ترجمۀ قبلی، زيرنويِس ديوان  اس
ــت قطب الدين كيدری است  ــده به دس اميرالمؤمنين تدوين ش
ــول. نام كاتب  ــعار وصی الرس ــوم به انوار العقول من اش موس
ــن االسترآبادي  ــت: محمد بن الحس ــخۀ حاضر چنين اس نس
ــال ها در كتابخانۀ  ــخۀ حاضر همان است كه س شيرنكي. نس
ــتاد  ــده و به مدِد تالِش اس خصوصِی نصيری نگهداری می ش
ــی نجفی، از غارت نجات يافته و از كشور  ــيد محمود مرعش س

خارج نشده است.1 

4. اختيارات كارها و حوائج ايام
(نجوم، چنددانشیـ  فارسی)

ــدۀ  ــر ابوالعالء اصفهانی (د. پيش از س پديدآور: ابوالمفاخر پس
7 هـ).

ــت،  ــی، ش 11080 (فهرس محـل نگهداری: كتابخانۀ مرعش
120/28-121)، 235 برگ.

تاريخ كتابت: اوايل سدۀ 7 هـ
ــته  توضيـح: اين كتاب نه تنها در موضوع اختيارات ايام نگاش
ــت كه در غالب مسائل جهان آن  ــده، بلكه دانشنامه ای اس ش
ــت بحث می كند؛  ــؤال خاص و عام بوده اس روزگار كه مورد س
ــبعه، درياها، رودها، كوه ها، كروی بودن زمين و  مانند: اقاليم س
... اين نسخه يكی از نفيس ترين نسخه های موجود است و در 
هيچ يك از فهارس نام اين كتاب نيامده و در حقيقت منحصر 

به فرد است.

5. برهان الحساب
(حسابـ  فارسی)

پديدآور: محمدبن علی خطاط
محل نگهداری: مغنيسا گنل ش 1794؛ فيلم آن در دانشگاه تهران 

به شمارۀ 263 (فهرست فيلم ها، 21/1) موجود است. 98 برگ.
تاريخ كتابت: يكشنبه 14 جمادی اآلخر 685 هـ  .

ــه. همی گويم من كه محمد بن علی ام معروف به  آغاز: حمدل
خطاط چونكه ايزد ...

توضيح: در 24 باب. ظاهراً نسخه منحصر به فرد است.

6. مجموعه ای مهم در فلسفه
(فلسفهـ  فارسی)

ــا ش 4811، 148 برگ. فيلم آن در  محـل نگهداری: اياصوفي
ــت فيلم ها، 666/1- ــگاه تهران به شمارۀ 2269 (فهرس دانش

665) موجود است.
تاريخ كتابت: 861 هـ .

توضيح: اين مجموعه شامل حدود 16 اثر از تأليفات مهم ترين 
ــالمی است و بيشتر آنها به  ــناخته ترين فالسفۀ اس و بعضًا ناش
ــيده است. اين مجموعه به سبب تنوع آثار فلسفی به  چاپ نرس
ــخه برگردان نيز مناسب است. فهرست  زبان فارسی، برای نس
ــوم دانش پژوه در  ــن مجموعه را مرح ــی از آثار اي ــبتًا كامل نس

فهرست فيلم ها آورده است. 
■

1. به اين دو ترجمه بايد ترجمۀ زيرنويس نسخۀ 160 كتابخانۀ فاضل خوانسار را هم افزود كه عكس آن در مركز احياء قم به شمارۀ 576 عكسی موجود است. 
ــبِت سال اميرالمؤمنين چاپ فاكسيميله كرد، می شناسيم كه در  ــاليانی قبل به مناس ــخه ای از يك ترجمۀ انوار العقول را هم كه كتابخانۀ وزارت امور خارجه س نس
مقالۀ دكتر انصاری قمی بدان اشاره شده است و نبايد از عصِر صفوی كهن تر باشد. نسخۀ ديگری نيز از يك ترجمۀ كهن در كتابخانۀ مجلس هست كه آن نيز 

شايستۀ توجه بسيار است.
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طرح 1
مقايسـۀ تطبيقی قوسـيۀ نظام الديـن اصفهانی با قوسـيۀ 

كمال الدين اسماعيل اصفهانی 
شرح موضوع و روش كلی پژوهش: 

ــندگان مشهور  ــاعران و نويس قاضی نظام الدين اصفهانی از ش
ــهرت وی به  ــت. با آن كه ش و دوزبانۀ ايران در قرن هفتم اس
رباعيات او به زبان عربی است، آثار و رسائل ادبی ديگری نيز از 
وی برجای مانده كه از جملۀ آنها قوسيه در وصف كمان است. 
ظاهراً به تأسی از وی، كمال الدين اسماعيل اصفهانی در همان 
ــاء كرده است كه با توجه به  ــيه ای به زبان عربی انش قرن قوس
ــهرت صرف شاعری او، دارای اهميت ويژه ای است. اين دو  ش
ــاله را ابوالمجد تبريزی در سفينۀ تبريز درج كرده است. در  رس

طرح پيشنهادی اين دو رساله مقايسه می شوند. 
ــده به دقت قرائت  ــالۀ يادش برای اجرای اين طرح، دو رس
ــتعارات و تلميحات و كنايات آنها استخراج  ــبيهات و اس و تش
ــتعارات و ... با يكديگر  ــبيهات و اس ــپس اين تش ــود. س می ش
ــوند تا ميزان تأثير و تأثر  آنها از يكديگر آشكار  ــه می ش مقايس

شود. 
اهّم منابع: 

ــی، با  ــفينۀ تبريز، چاپ عكس ــن اصفهانی، س ــيه، نظام الدي - قوس
ــوادی، تهران،  ــری و نصرا هللا پورج ــين حائ مقدمه های عبدالحس

1381 ش؛ رسالۀ 193: ص 711-710. 
- قوسيه، كمال الدين اصفهانی، همان؛ رسالۀ 192: ص 710-704. 

طرح2
مقايسۀ تحليلی مناجات نامه های آغاز مثنوی های مهم فارسی

شرح موضوع و روش كلی پژوهش: 
مناجات نامه های آغاز مثنوی های فارسی، نشان دهندۀ نوع نگاه 
ــراينده به هستی و جهانبينی اوست. اگر از مناجات نامه های  س

ــرايندگان منظومه های  تقليدی صرف نظر كنيم، بايد برای س
ــيم. بر همين اساس، تفاوت   ــأن تفكر نيز قائل باش مشهور ش
نگاه های آنان نيز شايان توجه خواهد بود. برای نمونه، فردوسی 
ــد جان و خرد»  ــد را به عنوان «خداون ــاهنامه خداون در آغاز ش
می ستايد (بنام خداوند جان و خرد/ كزين برتر انديشه برنگذرد) 
ــد را به صفت  ــار در آغاز منطق الطير خداون ــی كه عط در حال
بخشايندۀ «جان و ايمان» مدح می كند (آفرين جان آفرين پاک 
ــيد و ايمان خاک را). همين تفاوت ها را در  را/ آنكه جان بخش

باب مفاهيم ديگر نيز می توان دنبال و بررسی كرد. 
برای اجرای اين طرح، مناجات نامه های آغاز مثنوی های 
ــی به دقت قرائت و مفاهيم بنيادی و كليدواژه های  مهم فارس
آنها استخراج و سپس با يكديگر مقايسه می شود. نتيجه گيری 

طرح به تحليل تفاوت جهانبينی ها اختصاص خواهد داشت. 
اهّم منابع: 

- مثنوی ها مهم فارسی، مانند: شاهنامه، حديقة الحقيقه، مثنوی های 
عطار، مثنوی معنوی، مخزن االسرار و ... .  

طرح3
مقايسۀ برابر نهاده های قرآنی تاج التراجم با ترجمۀ تفسير 

طبری
شرح موضوع و روش كلی پژوهش: 

ابوالمظفر شاهفور اسفراينی مؤلف مشهور تاج التراجم است. وی 
ــد كلی ترجمه های قرآنی پرداخته  در مقدمۀ تاج التراجم به نق
ــتين  ــبت به ديگر ترجمه ها از نخس ــۀ آيات نيز نس و در ترجم
ترجمۀ قرآن به فارسی (در ضمن ترجمۀ تفسير طبری)  فاصله 
ــودن وی در اين عرصه  ــت. با توجه به صاحب نظر ب گرفته اس
ــش از خود، تفاوت  ــادی او به ترجمه های قرآنی پي ــد انتق و دي
برابرگذاری های او برای واژگان قرآنی با نخستين ترجمۀ قرآن 

به فارسی شايان توجه است. 

ب. بايسته هـای پژوهش
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ــوره از قرآن كريم  ــرای اجرای اين طرح، يك يا چند س ب
انتخاب و برابرهای قرآنی متفاوت آنها در ترجمۀ تفسير طبری 
ــت،  ــاس اين فهرس ــود. بر اس ــتخراج می ش و تاج  التراجم اس

می توان تحليلی از برابرگذاری های متفاوت عرضه كرد.  
اهّم منابع: 

ــفراينی، به تصحيح علی اكبر  ــاهفور اس - تاج التراجم، ابوالمظفر ش
الهی خراسانی - نجيب مايل هروی، تهران، 1375 ش. 

ــير طبری، به اهتمام حبيب يغمايی، تهران، 1339-44 - ترجمۀ تفس
ش. 

طرح4
مقايسۀ تطبيقی صفات خلفای چهارگانه در ستايش نامه های 

سرآغاز منظومه های فارسی 
شرح موضوع و روش كلی پژوهش: 

ــرآغاز برخی از منظومه های كهن فارسی، پس از ستايش  در س

ــدح خلفای چهارگانه آمده  ــد و پيامبر (ص)، ابياتی در م خداون
ــتركی با يكديگر دارند و گاه  ــت. اين ستايش نامه نقاط مش اس
تفاوت هايی نيز ميان آنها ديده می شود. طرح مذكور به بررسی 

تطبيقی اين ستايش نامه ها می پردازد.   
ــت كليۀ منظومه های كهن  ــرای اجرای اين طرح، نخس ب
ــتايش نامه ای برای خلفای چهارگانه اند  ــی كه حاوی س فارس
ــوند. در مرحلۀ بعد، اين منظومه ها به ترتيب  ــايی می ش شناس
ــتايش هر يك از خلفای  ــوند و سپس س تاريخی مرتب می ش
ــا و ويژگی ها و صفاتی كه  ــه در هر يك از منظومه ه چهارگان
ــده، با يكديگر مقايسه می شوند. در پايان  برای هر يك ذكر ش

طرح، نتايج اين بررسی تحليل می شود. 
اهّم منابع: 

ــدرس رضـوی، تهران،  ــش مـ ــنايی، حديقة الحقيقه، به كوش - س
1359 ش.  

ــفيعی  ــش محمدرضا ش ــابوری، منطق الطير، به كوش - عطار نيش

استـدراك

در شمارۀ پيشين مجله (49)، در بخش گفت وگو با دكتر محمود اميدساالر اغالطی چند به متن مصاحبه راه يافته بود كه 
بدين وسيله استدراک می شود:

ــندۀ كتاب در باب جنگ «كالسوويتز» است (به آلمانی:  ــين پروسی و نويس ــتون 2. ضبط صحيح نام تئوريس ص 122، س
Carl von Clausewitz) نه «كالسوبيتس». همچنين عنوان كتاب وی به آلمانی VomKreige است.

ــوری ادامۀ جنگ است با وسايل ديگر» از قول يكی از استادان دانشگاه ييل به  ــتون. عبارت «دانش همان صفحه، همان س
نام R. Howard Bloch كه متخصص تاريخ اروپا در قرون وسطاست نقل شده است.

صفحۀ 124، ستون 1، سطر دوم از پائين صفحه.«سامانيان» غلط و «ساسانيان» درست است.
ــت. همچنين نام يونانی«كتاب های  ــطر 2.«تسياس» غلط و «كتسياس» (Ctesias) درست اس ــتون 1، س صفحۀ 125، س

شاهان» هم بايد«باسيليكاس ذيفترای» باشد نه «واسيليكاس ديفری».


