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ــرفت و تعالی باید شناخت  ــیدن به پیش هر جامعه ای برای رس

ــت و عالمانه ای از پیشینۀ تاریخی و تمدن خویش داشته  درس

ــار برجای مانده از  ــق آث ــا مطالعۀ دقی ــناخت ب ــد و این ش باش

گذشتگان میّسر می شود، اما چنان  که می دانیم امروزه بسیاری 

ــتفاده نیست.  ــتگان برای همگان قابل اس از آثار مکتوب گذش

ــناخت محروم باشد باید این آثار  جامعه ای که نخواهد از این ش

را احیا کند و در دسترس عموم قرار دهد.  

ــی پایان نامه های  ــته، معرف از آن جا که هدف از این نوش

ــکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز است،  حوزۀ تصحیح متون در دانش

ــت قبل از آن در مورد توّجه به اهمیت متون کهن  ضروری اس

و نقد و تصحیح آن ها در تبریز مقدماتی بیان شود.

ــد تصحیح آن ها در ایران  ــس از آن که متون کهن و نق پ

ــانی به این امر هّمت  ــورد توّجه قرار گرفت، در تبریز نیز کس م

ــورت گرفت. از  ــی در این حوزه ص ــتند و کارهای مهّم گماش

ــا یاد کرد حاج  ــانی که در این مورد باید از آن ه ــتین کس نخس

ــتند.  ــرادرش حاج محمد نخجوانی هس ــین نخجوانی و ب حس

ــردآوری، تصحیح و معرفی  ــی در گ ــن دو برادر نقش مهّم ای

ــخه های خّطی نادر به جامعۀ فرهنگی ایران داشته اند. آنان  نس

ــغل تجارت در پیش گرفتند و  ــد از اتمام تحصیالت خود، ش بع

ــد تا در سفرهای خود، گنجینه های مکتوب  تجارت بهانه ای ش

ایران را جمع آوری کنند.

ــخه های  ــتیاق این دو برادر به جمع آوری نس عالقه و اش

کمیاب شگفت انگیز بود. چنان  که برای تهیۀ یک نسخۀ خّطی 

ــهرها و کشورهای مختلف مسافرت می کردند و  از تبریز به ش

ــمندان آن کشورها، کتاب هایی را که  با برقراری ارتباط با دانش

ــده بود با پرداخت  ــده یا از ایران خارج ش از ایران خریداری ش

هزینه های سنگین باز می گرداندند. به این طریق این دو برادر 

به فرهنگ ایران خدماتی فراموش نشدنی کردند.

ــخه های خّطی  حاج محمد نخجوانی عالوه بر معرفی نس

ــی مانند ارمغان، یغما،  ــدد، مقاالت مختلفی نیز در مجالت متع

ــکدۀ ادبیات تبریز نوشت که از جمله  ــریۀ دانش ماهتاب، و نش

ــک«، »دربارۀ  ــد بیت از ادیب الممال ــوان به: »تصحیح چن می ت

ــتان’«، »مزار  ــارۀ کلمۀ ’س ــی درب ــان«، »توضیح نصاب الّصبی

ــاذی تبریزی«، »محمد بن  ــینا«، »وفات صائب«، »مع بوعلی س

ــث و زبان آذری«، »ترجمۀ مطّول تفتازانی« و »صدرالّدین   البعی

ــر او می توان چاپ دیوان  ــاره کرد. از کارهای دیگ ربیعی«  اش

ــران خانم دنبلی را نام برد. او چند متن کهن از جمله دیوان  حی

ابومنصور قطران تبریزی و دیوان صائب تبریزی را نیز تصحیح 

کرده است.

ــال 1327 بنا به دعوت  ــی نیز از س ــین نخجوان حاج حس

دانشکدۀ ادبیات تبریز در نوشتن مقاالتی برای نشریۀ دانشکدۀ 

ــکاری کرده و بیش از  ــات تبریز با هیئت تحریریۀ آن هم ادبی

40 مقاله راجع به آثار باستانی تبریز و معرفی بعضی کتاب های 

ــته است. او  ــریه نوش ــعرای گمنام برای آن نش خّطی نادر و ش

ــه اثری تاریخی- ادبی و  ــته ک کتابی به نام ماده تاریخ نیز نوش

ــعرای متقّدم و نیز بهترین مأخذ تاریخ  به منزلۀ تذکره ای از ش

ــیروان یا دستورنامۀ  ــت. توقیعات کسری انوش وقایع عالم اس

کسروی نیز عنوان کتاب دیگری است که با پیشگفتار مجتبی 

مینوی و به اهتمام حاج حسین نخجوانی چاپ شده است.

ــه در زمینۀ تصحیح  ــان ک ــمندان آذربایج ــر دانش از دیگ

معرفیپایاننامـههایتصحیـحمتـوندردانشکدۀ

ادبیاتدانشگاهتبریز)دورۀکارشناسیارشد(

خدیجـهپورزینـی*

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز.
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ــت، میرزا جعفر  ــش های ارزنده ای پرداخته اس ــون به کوش مت

ــح روضات الجنان حافظ  ــت. وی با تصحی ــلطان القّرایی اس س

ــودمند به  ــین کربالیی و افزودن تعلیقات و توضیحات س حس

ــت مایۀ ارجمندی برای پژوهش های تاریخی و عرفانی  آن دس

ــمندان که در  ــت. عالوه بر این دانش ــی فراهم آورده اس و ادب

ــتی در  ــش و فرهنگ غالبًا دس ــتگی عمیق به دان ــن دلبس عی

ــورانی دیگر نیز در زمینۀ احیاء متون  ــته اند، دانش تجارت داش

کهن کوشیده اند که شادروان عزیز دولت آبادی )مصحح دیوان 

ــی و روضةاالطهار ماّل  ــال خجندی و دیوان خیالی بخارای کم

حشری تبریزی( از جملۀ آن هاست. 

ــگاه تبریز نقد و تصحیح متون کهن  ــیس دانش از بدو تأس

مورد توّجه استادن آن دانشگاه بوده است. استادان بزرگ دورۀ 

اّول دانشکدۀ ادبیات در این حوزه کارهای مهّمی انجام داده اند. 

دوران فعالیت آنان از درخشان ترین دوره های دانشکدۀ ادبیات 

ــتادان نامداری چون  ــگاه تبریز است. در دورۀ حضور اس دانش

دکتر خّیام پور، ترجانی زاده، دکتر مرتضوی، و قاضی طباطبایی 

ــکده کارهای مهّمی در حوزۀ نقد و تصحیح متون  در این دانش

ــول خّیام پور که در سال 1348 به  انجام گرفت. دکتر عبدالّرس

ــد، در معرفی نسخه های خّطی و  ــتادی ممتاز نایل ش مقام اس

ــت. از جمله  ــزایی داش نیز نقد و تصحیح برخی متون نقش بس

ــان در حوزۀ تصحیح متون می توان به:  ــمند ایش کارهای ارزش

ــیۀ تذکرۀ  ــه و تصحیح مجمع الخواص، تصحیح و تحش ترجم

حدیقۀ امان اللهی، تصحیح و تحشیۀ روضة الّسالطین، تصحیح 

ــیۀ ریاض الوفاق، تصحیح و تحشیۀ سفینة المحمود )دو  و تحش

ــتان دارا و تصحیح و تحشیۀ  ــیۀ نگارس جلد(، تصحیح و تحش

تذکرۀ اختر اشاره کرد.   

ــار آثار و تحقیقات استادان دانشکدۀ  در این اّیام برای انتش

ــر مرتضوی،  ــر دکتر منوچه ــام بزرگانی نظی ــات به اهتم ادبی

موّسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران در سال 1344 در دانشگاه تبریز 

تأسیس شد که خوش درخشید.         

در این جا برخی از آثار منتشرشده در این مؤسسه در حوزۀ 

تصحیح به ترتیب تاریخ انتشار معرفی می شود:

ــنندجی  ــۀ امان اللّهی، تألیف میرزا عبدهلل س ــرۀ حدیق 1.تذک

ــال 1265 هجری قمری، حاوی شرح  متخلّص به رونق در س

ــرن 13؛ به تصحیح و  ــتان در ق ــعرای کردس حال 43 تن از ش

تحشیۀ دکتر خّیام پور، آذر 1344.

ــلطان محمد هروی  ــف س ــالطین، تألی ــرۀ روضة الّس 2.تذک

متخلّص به فخری در قرن دهم هجری، حاوی احوال و اشعار 

ــعرا؛ به تصحیح و  ــالطین و امرا و 6 تن از دیگر ش 80 تن از س

تحشیۀ دکتر خّیام پور، شهریور 1345.

ــال 1240  ــفینة المحمود، تألیف محمودمیرزا قاجار در س 3.س

ــعار 162 تن از  ــاوی احوال و اش ــری، جلد اّول ح ــری قم هج

ــته اند و جلد  ــعرای این تذکره که در قرن 12 و 13 می زیس ش

ــعار 184 تن از شعرای این تذکره که در  دوم حاوی احوال و اش

ــیۀ دکتر  قرن 12 و 13 زندگی می کرده اند؛ به تصحیح و تحش

خّیام پور، اسفند 1346.

ــیرازی؛ به تصحیح دکتر ماهیار نّوابی، بخش  4. دیوان وقار ش

نخست، شهریور 1348.

5. روضة  الکتاب و حدیقة  االلباب، تألیف ابوبکر الزّکی المتطبب 

ــیۀ میر ودود  ــه تصحیح و تحش ــب بالّصدر؛ ب ــوی الملّق القونی

سیدیونسی، فروردین 1349.

6. تجربة االحرار و تسلیة االبرار، تألیف عبدالّرزاق بیگ دنبلی؛ 

ــتاد قاضی طباطبایی، جلد اّول: مرداد  به تصحیح و تحشیۀ اس

1349و جلد دوم: خرداد 1350.

7. دیوان همام تبریزی؛ به تصحیح دکتر رشید عیوضی، مرداد 

.1351

ــی؛ به تصحیح عزیز دولت آبادی، آبان  8. دیوان خیالی بخارای

.1352

9. دیوان حافظ، بر اساس سه نسخۀ کامل کهن موّرخ 813 و 

ــید عیوضی و  812 و 825 هجری قمری؛ به تصحیح دکتر رش

دکتر اکبر بهروز، فروردین 2536.

10. دیوان مجیرالّدین بیلقانی؛ به تصحیح دکتر محمد  آبادی، 

اردیبهشت 1358.

ــتادان این  ــح متون کهن در بین اس ــه نقد و تصحی اگرچ

ــیار مورد توّجه بوده و آنان در این حوزه کارهای  ــگاه بس دانش

ــفانه این حوزه در پایان نامه های  مهّمی انجام داده اند، اّما متأس

ــجویان و  ــری چندان مورد توّجه دانش ــد و دکت کارشناسیارش

ــت. البته این بی رغبتی شاید هم از آن روی  ــتادان نبوده اس اس

ــت که تصحیح متون امری است خطیر، و تا زمانی که  بوده اس

ــد، انتخاب چنین  ــته باش فرد آگاهی و تجربۀ کافی در آن نداش

ــواری های  موضوعی اقدامی نامطمئن خواهد بود. با وجود دش

بسیار، در دورۀ  پیش از انقالب، چند پایان نامه با موضوع تصحیح 
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ــت. از  ــامان یافته اس ــکدۀ ادبیات تبریز س متون کهن در دانش

ــته معرفی پایا ن نامه های دورۀ  ــا که هدف اصلی این نوش آن ج

کارشناسی ارشد در دوران پس از بازگشایی دانشگاه هاست، در 

این جا فقط به دو مورد از پایان نامه های دورۀ کارشناسی پیش 

از انقالب اشاره می کنیم.  

ــمتی از دیوان  - نجفی عمرانی، محمدعلی: »تصحیح قس

امیر پازواری مازندرانی«؛ استاد راهنما: دکتر ماهیار نّوابی، 

.1339 -40

- صفرعلی خانی، حشمت هلل: »تصحیح متن تحفة الملوک 

ــات و اخبار  ــکله و آی ــرح لغات و مواضع مش غّزالی و ش

ــتاد راهنما: سیدحسن  ــرح حال غّزالی«؛ اس به انضمام ش

قاضی طباطبایی، 1344-45.

ــه معرفی  ــاله ب ــاع از رس ــب تاریخ دف ــه ترتی ــون ب اکن

ــی ارشد  پایان نامه های حوزۀ تصحیح متون در دورۀ کارشناس

ــم؛ اّما پیش از آن  ــگاه تبریز می پردازی ــکدۀ ادبیات دانش دانش

ــاله، که به طور جداگانه به تصحیح  ــت به سه رس ــته اس شایس

روضةالعقول اختصاص یافته است، اشاره کنیم:

- فرش بافیان، احمد: »تصحیح انتقادی کتاب روضةالعقول 

تألیف محمد غازی ملطیوی«، 1353.

ــاس یک نسخه )»نسخۀ لیدن«( به  ــندۀ رساله بر اس نویس

ــخۀ  ــمارۀ نس ــح متن پرداخته و این تصحیح از برگ ش تصحی

ــخه تا برگ 250 را  لیدن تا برگ 50 و از برگ 226 همان نس

شامل می شود، اّما در خصوص مشّخصات نسخۀ مورد استفاده 

توضیحی داده نشده است.

ــی و ترجمه و  ــار مهّم نثر فارس ــول از جمله آث روضةالعق

ــت. روضةالعقول با  تحریری به زبان مصنوع از مرزبان نامه اس

ــه در عدد ابواب و ترتیب حکایات و زیادی و نقصان  مرزبان نام

ــاب از لحاظ زمانی مقّدم بر  ــیار دارد. این کت آن ها اختالف بس

مرزبان نامه است که در قرن هفتم تألیف شده است.

- امامی، نصرهلل: »تصحیح روضةالعقول تألیف محمدغازی 

ملطیوی«؛ استاد راهنما: دکتر رشید عیوضی، 1353.

نویسندۀ رساله هیچ اشاره ای به نسخه های مورد استفاده 

و مشّخصات آن ها نکرده است.

ــادی روضةالعقول تألیف  ــی، علی: »تصحیح انتق - حریرچ

ــید عیوضی،  ــتاد راهنما: رش ــازی ملطیوی«؛ اس محمدغ

.1356

ــخۀ لیدن و پاریس به تصحیح متن  ــنده بر اساس دو نس نویس

ــخۀ لیدن و  ــه و این تصحیح از صفحۀ 101 تا150 نس پرداخت

ــخۀ پاریس را شامل می شود، اّما به  از صفحۀ 149 تا 213 نس

مشّخصات نسخه ها تصریح نشده است. 

معرفیرسـالههایمربوطبهحوزۀتصحیـحمتوندردورۀ

کارشناسیارشـددانشـکدۀادبیـاتدانشـگاهتبریـز،در

سالهایپسازانقالب:

ــق و تصحیح روضه های 4 و  ــی، میرجلیل: »تحقی - اکرم

ــعرا و عرفا  5 و 7 از کتاب ریاض الجّنه و تطبیق تراجم ش

ــتاد راهنما: دکتر  و کتاب آذربایجانی با مراجع معتبر«؛ اس

رضا انزابی نژاد. استادان مشاور: دکتر نورالّدین مقصودی 

و دکتر خلیل حدیدی، بهمن 1367.

ــن  بن عبدالّرسول  بن  مؤلف ریاض الجّنه میرزا محمدحس

ــینی زنوزی متخلّص به »فانی«  ــن  بن  محمدرضا الحس  الحس

ــت که در هجدهم صفر  ــیزده اس از اکابر علمای اوایل قرن س

ــت روضه  ــد. وی این کتاب را  در هش 1172 در خوی متولّد ش

تنظیم کرده که روضات 4 و 5 و 7 در شرح احوال عرفا و حکما 

و شعراست و نویسندۀ رساله از بین این سه روضه، شرح احوال 

ــان را انتخاب و تصحیح کرده  ــعرای آذربایج عرفا و حکما و ش

ــر از جمله طریق الحقایق،  ــایر تذکره های معتب و آن ها را با س

روضات الجنان، ریحانة االدب، ریاض العارفین، نفحات االنس، 

ــکدۀ آذر و  ــن، الّذریعه، آتش ــیاحه، مجالس المؤمنی ریاض الّس

دانشمندان آذربایجان تطبیق کرده تا شرح حال کاملی از افراد 

مذکور به دست دهد.

فانی با اکثر افرادی که در این کتاب آن ها را معرفی کرده 

است معاصر بوده، بنابراین اّطالعات کافی و دست اّول در این 

ــت داده و در مورد کسانی که با او معاصر نبوده اند  مورد به دس

ــتفاده از منابع موثّق ، شرح حال صحیحی  ــیده است با اس کوش

ارائه دهد. 

ــب مازندرانی«؛  ــوان عجی ــا: »تصحیح دی ــتاری، رض - س

ــتاد راهنما: دکتر امین پاشا اجاللی، استاد مشاور: دکتر  اس

نورالّدین مقصودی، اسفند 1373.

با توجه به مقدمۀ رساله، تاکنون سه نسخه از سروده های 

ــده که هر سه در ایران و در دانشگاه  ــناخته ش عجیب الّزمان ش

تهران نگهداری می شود:
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ــآت(  ــران، 2415 )یک غزل در منش ــگاه ته ــران، دانش 1. ته

ــدۀ 13. مجموعۀ 217 گ 17 س )ف. دانشگاه:  ــتعلیق س نس

)10509

ــتعلیق سدۀ 13 و 14 در 139 گ  2.همانجا، 5959 )دیوان نس

16 س( )ف. دانشگاه:16616(

ــتعلیق، روز آدینه 18  ــخ و نس ــا، 2997 )دیوان، نس 3.همانج

ذیحجۀ 1324( در 137 گ13 س ) ف. دانشگاه:191910 (

نویسندۀ رساله در تصحیح دیوان عجیب الّزمان، نسخۀ 2997 

را اساس قرار داده و نسخۀ 5959 را با آن مقابله کرده است. در 

نسخۀ اساس، مقدمۀ کوتاهی از گردآورندۀ دیوان )محمدحسن 

ــده و او در آن جا  ــی( آم ــص به مواج بارفروش/ بارفروش متخلّ

ــروده های »عجیب« و نیز چرایی و چگونگی  دربارۀ زندگی و س

ــخن گفته است. عجیب  ــروده ها س اهتمام بر گردآوری این س

ــال دقیق تولد او مشّخص  ــاعران دورۀ قاجار است، اّما س از ش

نیست ولی با توّجه به این که مصاحِب ولی عهِد ناصرالّدین شاه 

ــری داشته، باید او  بوده و بنا به قول مواج او با ناصرالّدین همس

را تقریبًا هم سّن و سال ناصرالّدین شاه قاجار دانست. 

ــب روش تلفیقی را  ــوان عجی ــح دی ــنده در تصحی نویس

ــخه بدل به نظر درست تر رسیده  بر گزیده یعنی هر کجا که نس

ــخۀ اساس را به حاشیه برده است.  آن را در متن قرار داده و نس

ــخه سروده های عجیب به صورت الفبایی و بدون  در هر دو نس

ــنده نیز همین ترتیب  تفکیک قالب های گوناگون آمده و نویس

را در تصحیح رعایت کرده است.

ــی  ــرحی از زندگ ــود ش ــالۀ خ ــۀ رس ــنده در مقدم نویس

ــعر و شاعری در دورۀ او آورده و  عجیب الّزمان و نیز وضعیت ش

ــی دیگر عالوه بر بیان جنبه های گوناگون دیوان شعر  در بخش

ــه آن ها را مدح  ــخصّیت هایی ک عجیب به معرفی برخی از ش

گفته، پرداخته است.

- محمدی، احمد: »تصحیح و توضیح مثنوی مهر و مشتری 

ــا  ــتاد راهنما: دکتر امین پاش از محمد عصار تبریزی«؛ اس

اجاللی، استاد مشاور : دکتر میرجلیل اکرمی،1381.

در تصحیح مثنوی مهر و مشتری از سه نسخه؛ یعنی یک 

نسخۀ قدیمی تر کتابخانۀ ملک و دو نسخۀ کتابخانۀ ملّی تبریز 

ــخۀ ملک به علّت  ــت. از این سه نسخه، نس ــتفاده شده اس اس

ــخۀ دیگر با آن مقابله شده  ــاس قرار گرفته و دو نس قدمت اس

است. مشّخصات نسخه ها به قرار زیر است:

ــخۀ کتابخانۀ ملّی ملک به کتابت محمد بن  محمد بّقال  1.نس

در 14 رمضان 878.

ــت منصور بن  ــی تبریز )ت2( به کتاب ــخۀ کتابخانۀ ملّ 2. نس

فتح هلل گرمرودی در 978.

ــب نامعلوم و تاریخ  ــخۀ کتابخانۀ ملّی تبریز )ت1(، کات 3. نس

کتابت 987.

محمد عصار تبریزی، سرایندۀ مثنوی مهر و مشتری از شاعران 

ــت.  ــین ایلکانی اس ــلطان حس آذربایجانی و فضالی زمان س

نویسندۀ رساله در مقدمه، با استفاده از منابع در دسترس، تا حد 

ــرح زندگی او و در بخش دیگر با آوردن شواهدی  ممکن به ش

از همین منظومه به بررسی ویژگی های شعر او پرداخته است.

ــتری را در بحر هزج و به تقلید از  عصار مثنوی مهر و مش

ــت و موضوع آن،  داستان  ــرو و شیرین نظامی سروده اس خس

عشق و محّبت پاک و صادقانۀ »مهر«، پسر شاپور، و »مشتری«، 

پسر آصف وزیر شاه، است. کتاب قبل از ورود به اصل داستان 

با حمد و ستایش خدا و مناجات او شروع و با نعت پیامبر و اشاره 

ــال  ــرودن آن را در س به معراج او ادامه می یابد و گویا عصار س

778 به پایان می رساند.

ــتان، به تقلید از شعرای متقّدم  ــراینده ضمن شرح داس س

ــواع اصطالحات  ــی و نظامی، از ان ــان همچون خاقان آذربایج

مربوط به علوم و فنون نیز بهره می گیرد.

صاحب روضات الجنان و جّنات الجنان عصار را از معاصران 

ــیخ حامدی و از  ــا محمد مغربی و حضرت خواجه پیر ش موالن

ــی از عارفان آن دوره  ــماعیل سیس ــیخ اس مریدان حضرت ش

ــته است. وفات عصار به سال 873 یا 792 در تبریز اتفاق  دانس

افتاده است.

- عبد کریمی، عبادهلل: »تصحیح انتقادی منظومۀ خسرو و 

ــیرین اثر نامی اصفهانی«، استاد راهنما: دکتر معصومه  ش

معدن کن، استاد مشاور: دکتر سکینه رسمی، دی 1381.

نویسندۀ رساله بر اساس 4 نسخۀ معتبر از این منظومه به 

تصحیح آن پرداخته است:

ــخه های اهدایی زنده یاد حاج محمد  ــاس از نس ــخۀ اس 1.نس

نخجوانی به کتابخانۀ ملّی تبریز است که با نام »پنج گنج نامی« 

ــمارۀ ردیف 108 و شمارۀ دفتری 3596 ثبت شده است و  به ش

در آن جا نگهداری می شود.

ــمارۀ 54 و  ــخۀ »تب1« که در کتابخانۀ ملّی تبریز به ش 2. نس
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ــود و شامل سه منظومۀ  ــماره اموال 1217 نگهداری می ش ش

خسرو و شیرین، وامق و عذرا و لیلی و مجنون است.

ــین  ــی زنده یاد حس ــخه های اهدای ــب2« از نس ــخۀ »ت 3. نس

ــمارۀ 56 و شمارۀ  ــت با ش نخجوانی به کتابخانۀ ملّی تبریز اس

اموال 1724 که اسم ناسخ و تاریخ کتابت آن معلوم نیست.

ــخۀ »ته1« به شمارۀ اموال 19 در کتابخانۀ ملّی نیاوران  4. نس

ــنۀ 1198  ــهر ذی حّجة الحرام س ــلخ ش تهران که به تاریخ س

کتابت شده است.

ــی گنجوی،  ــد از  نظام ــه به تقلی ــدد بوده ک ــی در ص نام

خمسه ای ترتیب دهد و نام خمسۀ خود را پنج گنج یا نامۀ نامی 

ــیرین اّولین منظومۀ این »پنج گنج«  ــرو و ش ــت. خس نهاده اس

ــی و مجنون، وامق  ــت و منظومه های دیگر عبارتند از: لیل اس

ــانه ای در  و عذرا و درج گهر؛ اّما دربارۀ منظومۀ پنجم هیچ نش

ــت ها نیامده و گویا با درگذشت نامی در سال  کتاب ها و یادداش

1304، این منظومه سروده نشده است.

ــنده در مقدمۀ رساله شرحی از زندگی شاعر آورده و  نویس

ــرو و شیرین  ــۀ خس آثار دیگر او را معرفی کرده و نیز به مقایس

نظامی با خسرو و شیرین نامی پرداخته است.

- قهرمان علمداری، اسماعیل: »تصحیح انتقادی منظومۀ 

ــتاد راهنما: دکتر  ــی«؛ اس ــون نامی اصفهان ــی و مجن لیل

ــاور: دکتر معصومه معدن کن،  ــکینه رسمی، استاد مش س

بهمن 1383.

ــندۀ  ــت. نویس ــن منظومه دومین منظومۀ پنج گنج نامی اس ای

ــاله با مقایسۀ 5 نسخه به تصحیح این متن پرداخته و شیوۀ  رس

ــخه ها را در مقدمۀ رساله  ــّخصات هر یک از نس تصحیح و مش

آورده است.

نسخۀ شمارۀ یک متعلّق به کتابخانۀ ملّی ایران است، اما 

تاریخ کتابت آن مشّخص نیست. نویسنده این نسخه را اساس 

قرار داده و چهار نسخۀ دیگر را با آن مقایسه کرده است.  

ــه کتابخانۀ  ــق ب ــماره 2 و 3 و 4 و 5 متعلّ ــخه های ش نس

ــه ترتیب، 1283،  ــخ کتابت آن ها، ب ــت که تاری ملّی تبریز اس

ــت. نویسندۀ رساله بعد از توضیح  1261، 1283 و 1230 ق. اس

ــخه ها به بررسی ریشه های داستان  ــّخصات هر یک از نس مش

ــت تمام  ــه و در پایان، مقدمۀ فهرس ــون پرداخت ــی و مجن لیل

منظومه هایی را که با نام لیلی و مجنون منظوم گردیده، آورده 

است.

ــی بین منظومۀ  ــه ای اجمال ــش دیگری نیز مقایس در بخ

ــی، مادر و مأخذ  ــی با لیلی و مجنون نظام ــی و مجنون نام لیل

ــپس به  ــای »لیلی و مجنون«، انجام داده و س ــۀ منظومه ه هم

ــی به  ــت. در پایان نیز بخش ــح انتقادی آن پرداخته اس تصحی

عنوان تعلیقات بر آن افزوده است.

- قدسی، عبدهلل: »تصحیح و نقد دیوان فارسی سید حسن 

ــتاد راهنما: دکتر میرجلیل اکرمی، استاد  ــورینی«، اس س

مشاور: قادر فّتاحی قاضی، خرداد 1384.

ــید حسن سورینی از بزرگان طریقۀ قادری و از مریدان   س

عبدالقادر گیالنی است که در یکی از دورافتاده ترین روستاهای 

ــتان ایران زندگی می کرده است. با توّجه به این   منطقۀ کردس

که دربارۀ این اثر تاکنون مطالعه و تحقیقی انجام نگرفته است، 

ــی و تنقیح اثر، تعلیقاتی نیز نوشته  نویسنده، عالوه بر بازنویس

است که در آن تکیۀ اصلی بر باز نمودن تلمیحات به  ویژه آیات 

ــتان های تاریخی و نیز شناساندن نسبی اعالم  و احادیث و داس

ــت که در دیوان از آن ها نام برده شده که نوعًا  ــخاصی اس و اش

محلّی است و شاید برای عموم چندان شناخته نباشد.

ــت،  ــب به طریقۀ قادری اس ــاعر منتس نظر به این  که ش

ــرح احوال  ــۀ قادری و ش ــه ای پیرامون طریق ــده مقدم نگارن

سرسلسلۀ این طریقت، عبدالقادر گیالنی، نوشته و آداب و ذکر 

و تهلیل و مناسک ویژۀ این طریقت را بیان کرده است. 

■


