بایستههای پژوهشی و نگارشی در عرصة تحقیق متون شیعی ـ عبدالحسین طالعی
علمی -ترویجی

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه
سال هجدهم ،شماره « 72ویژه پژوهشهای قرآنی» ،پاییز  ،1044ص 108-102
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عبدالحسین طالعی

چکیده :این گفتار ،عناوین پنجاه رسالة خطی و عکسی در زمینههای قرآن ،حدیث و عقاید شیعی
را در بر دارد که تمام یا بیشتر آنها تا کنون تحقیق و منتشر نشدهاند ،و تحقیق آنها میتواند
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بایستههای پژوهشی و نگارشی در عرصۀ تحقیق متون شیعی

موضوع پایاننامه قرار گیرد ،یا مقاالت پژوهشی در بارۀ درونمایة آنها نوشته شود .این نسخهها
از دو کتابخانة قم (کتابخانة مدرسة حجتیه ،کتابخانه مرکز علوم عقلی) انتخاب شده و نسخه-
کلیدواژهها :بایستههای پژوهشی؛ نسخههای خطی شیعی؛ کتابخانة مدرسة حجتیه قم؛ کتابخانه
مرکز علوم عقلی قم؛ کتابخانههای قم.

* .هیأت علمی دانشگاه قم ،مربی گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه قم ،قم ،ایران

taleie20@gmail.com
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هایشان در دسترس است.

مقدمه
بایستههای پژوهشی نقشة راهنمای مفیدی است که میتوان برای اهل تحقیق
ترسیم کرد و قدر آن را پژوهشیان میدانند .تا کنون در چند شمارۀ فصلنامه سفینه
در موضوعهای مختلف ،فهرستهای راهنما با عنوان «بایستههای پژوهشی» ارائه
شده و این گفتاورد در همان راستا است.
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بیشتر آنها تا کنون یا چاپ نشده یا به صورت مناسب ارائه نشده است .همچنین
میتوان برخی از این کتابها را به عنوان محور اصلی در نظر گرفت که بر اساس آن
پژوهشهایی مانند روششناسی یا مانند آن در قالب پایاننامه یا مقاالت پژوهشی
به سامان رسد.
به هر حال ،از یاد نبریم که منابع مخطوط گنجینههایی هستند که کمتر به آنها
جهت یادآوری مجاهدان مخلصی که از نام و نان گذاشتند و به تعبیر عالمه میرحامد
حسین" ،مردانهوار پای در مضمار کارزار نهادند" ،و جان بر سر آرمان نهادند و
جاودانه شدند.
این فهرست ،چند ویژگی دارد:
فهرست نسخههای خطی مدرسه حجتیه قم ،دیگری فهرست نسخههای عکسی
مرکز علوم عقلی وابسته به مؤسسه امام خمینی .کتاب اولی در یک جلد و دومی
در سه جلد .بدین روی فهرست بایستهها به ترتیب همان منابع یاد شده است.
ب .خوشبختانه این نسخهها موجود و در دسترس است .لذا نیمی از راه تحقیق
و نشر این کتابها  -که دسترسی به نسخة کتاب باشد  -با تالش دانشیان پیشین به
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الف .این بایستهها فقط مبتنی بر دو دوره فهرست نسخههای خطی است؛ یکی

بایستههای پژوهشی و نگارشی در عرصة تحقیق متون شیعی

توجه شده است .طبعاً هر تالش و کوششی در جهت احیای آنها خدمتی است در

] [ Downloaded from safinahmagazine.ir on 2022-08-17

اینک در این فرصت پنجاه عنوان از منابع مخطوط شیعی معرفی میشود که

خوبی نگهداری شده و آنها را به نیکی به ما رساندهاند .اجر آنها با صاحب شریعت
باد.
ج .شرح و توصیف این نسخهها در فهارس یاد شده بیان شده است و کسانی
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که میخواهند یکی یا برخی از این کتابها را برای تحقیق متن یا پژوهش بر اساس
آن بر گزینند ،میتوانند قبل از انتخاب نهایی با استفاده از ویژگیهای محتوایی یا
و احلمد هلل أوالً و اخراً.

***
الف .مبتنی بر فهرست نسخههای عکسی علوم عقلی ج 1
 .1تذکرة املذنبنی  /مولی حسین قلی همدانی (م  .)1111ش  27ص .01

 .2حقیقة املذهب اإلمامیّة  /مولی ابوالحسن شریف عاملی (م  .)1118ش  5ص .15
 .0نجات (در عقاید) و تفسیر سوره حمد  /فاضل هندی (م  .)1117ش  51ص
.111

 .5مفتاح العدالة وتنبیه الراقدین (دو کتاب)  /مال محمدطاهر قمی (م  .)1408ش 70
ص  152تا .150
 .1رسائل علی بن عبداهلل بحرانی (م  .)1110ش  82ص  158تا .112

 .7مصباح املهتدین فی أصول الدین  /حسن بن راشد حلی (ق  .)0ش  140ص .175
 .8تذکرة الواصلنی (شرح نهج المسترشدین عالمه حلی)  /عبدالحمید اعرجی (ق .)8
ش  111ص .244
 .0هدایة املوحدین (ترجمه روضة الواعظنی فتال نیشابوری) /علی بن حسن زوارهای (ق
 .)14ش  110ص .244
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 .1منهاج احلق والیقنی  /سید ولی اهلل رضوی (ق  .)14ش  01ص .87

] [ Downloaded from safinahmagazine.ir on 2022-08-17

ویژگیهای نسخههای مورد نظر ،به گزینش دقیقتر دست زنند.

 .14رسالههای مولی زین العابدین گلپایگانی (م  .)1280ش  157ص .214

 .11رفع البغض والعداوة  /محمد مدرس حائری (م  .)1122ش  171ص .224
 .12آیات المتوسمین ( 2جلد) /سیدمهدی قزوینی حلی (م  .)1144ش  080و 004
ص .582
 .11طریق اهلدایة  /سید محمود مرعشی شوشتری (ق  .)10ش  002ص .58111
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ش  01ص .141
ب .مبتنی بر فهرست نسخههای عکسی علوم عقلی ج .2

رد شبه الوهابیة ،نوشته محمد بن عبدالوهاب همدانی (م 1141
 .15إزهاق الباطل فی ّ
ق) ،در ردّ سخنان همنامش محمد بن عبدالوهاب .شماره  007ص .558

 .11الغنیة فی إبطال الرؤیة ،از همو .ش .052

األمة ،ارجوزهای در
 .18مناهج الفالح فی ّ
العامة فی صحة اإلمامة باختیار ّ
رد ما استدلّته ّ
امامت ،سرودۀ محمدعلی خراسانی حائری (قرن  17 ،)10برگ ،نسخه کامل .ش
 ،040ص .521
 .10جنة [کذا ،و شاید :اجلنة] النعیم و الصراط املستقیم فی اإلمامة ،نوشته سید محمدحسین
 .24املواهب الرضویّة فی دفع الشبهات املقولة واملنویة ،نوشته سید محمد عصار ،در پاسخ
به فرقههای ضاله و اثبات عقاید حقه ،فارسی 17 ،برگ ،ش  828ص .008

 .21أهبة املعاد فی إثبات املبدأ واملعاد ،نوشته محمدرضا بن قاسم الغراوی ،ش .750
 .22شفاء القلوب فی عصمة األنبیاء من الذنوب ،از همو .ش .851/1

 .21مائة حدیث ،اثر سید محمد بن فرج اهلل قاضی دزفولی (قرن  ،)11مجموعهای

] [ DOR: 20.1001.1.17350689.1400.18.72.7.3

شهرستانی (م  50 ،)1115برگ کامل ،کتابت  ،1117ش  ،080ص .112

بایستههای پژوهشی و نگارشی در عرصة تحقیق متون شیعی

 .17املواعظ البالغة ،از همو .ش .011
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 .10فتح الباب لمغلقات الکافی للکلینی  /مطیع بن محمود عرفان یزدی (ق .)12

اخالقی 281 ،برگ ،ش  840ص .185

 .20املوجة الکوثریة فی شرح القصیدة احلمرییة ،نوشته هادی لکهنوی برادر مفتی میر محمد
عباس 11 ،برگ ،ش  855ص .011
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ج .مبتنی بر فهرست نسخههای عکسی علوم عقلی ج .1
الرد علی إمام املش ّککنی ،نوشته محمدباقر بن محمد علی سبزواری،
 .25الشهاب املبنی فی ّ
 .21فوائد علیه در شرح اصول عقائد االسالمیة ،نوشته محمد ابراهیم بن محمد نصیر
مدرس ،تألیف شده به سال  1114در زمان سلطان حسین صفوی (اشتباهاً 1411
چاپ شده)  -کتابت .1111
اصل کتاب ،یک برگ به عربی و شرح آن  24برگ به فارسی است ،که هر دو
در مجموعه شماره  1007ص  084معرفی شده است.
توضیح :کتاب الدر النضید ،گزیدهای است از شرح ابن ابی الحدید بر نهجالبالغه
که عبداهلل بن یحیی دانشور زیدی (املؤید باهلل) نوشته و در سالهای اخیر ،کتابخانه
مجلس چاپ کرده است .این کتاب ،شرح امثالی است که در آن به کار رفته است.
نسخه اصل از دانشگاه ریاض .ش  1110/2ص .122

کل عنی فی مناقب سیدنا احلسنی ،نوشته محمد بن حسین مدنی ()1181 - 1100
 .28قرة ّ
دانشور سنی .رساله مختصر در  14برگ .ش  1211ص .200
 .20الفتح و البشری فی مناقب السیدة الزهراء ،از دانشور پیش گفته .ش  1271ص .210
 .14ملحق االحتجاج ،نوشته محمدحسین طالقانی ،تکملهای بر احتجاج طبرسی.
ش  1110ص .08
 .11حاشیه محمد شفیع استرآبادی (قرن  )11بر الشافی سید مرتضی 22 ،برگ .ش
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الدر النضید.
 .27تکملة املرید فی شرح أمثال ّ
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سال  ،1141ش  1155ص .101

 1000/8ص ( .511در مجموعه آثار کنگره شریف مرتضی چاپ شده ،ولی جای
نشر مستقل همراه با دیگر تعلیقات الشافی را دارد).
توضیح :از شماره  12تا  ،01مجموعهای از آثار شیخ محمدرضا بن قاسم غراوی
دانشور شیعی نجفی است که نسخه کامل همه کتابها به خط مؤلف است و از
کتابخانه کاشف الغطاء نجف تهیه شده و هیچ کدام از آنها تا کنون چاپ نشدهاند.
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ای مفید در بارۀ این عالم محقق باشد.

 .12صحیفة األمان من النریان فی أحوال صاحب الزمان ،7سال  1111ق ،.ش  1128ص
( .111نگارش آن چهل روز طول کشیده).
الضال ،در فضائل حضرت امیرالمؤمنین ،7سال  ،1125ش  ،1084ص
 .11نصیحة ّ
.521
 .15البضاعة املزجاة ،در کالم ،سه جلد ،ش  1081تا  ،1081ص  521تا .525
 .11النور المبین ،در تفسیر ،ش  1080ص .525

 .17نفی الریب فی علم األئمة بالغیب ،ش  1085ص .521
 .18الخیرات الحسان ،ش  1081ص .521
 .04اجملالس السعیدة ،ش  1088ص  .528در مباحث اخالقی.

 .01الکنز المدّخر فی آداب المسافر و السفر ،ش  1080ص .528
د .مبتنی بر فهرست نسخههای خطی کتابخانه مدرسه حجتیه قم
 .02اصول دین ،محمدتقی نوری (پدر محدث نوری) ،ش  ،240/2ج  1ص .105
 .01رساله در تجوید ،مختار اعمی اصفهانی ،سال  ،000ش  ،214/8ج  1ص .217
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 .10بلوغ منی الجنان فی تفسیر بعض الفاظ القرآن ،ش  1087ص .527
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 .10موهبة الرمحن ،تفسیر قرآن ،ش  1070ص .522
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تنوع موضوعی این کتابها دیدنی است .و دست کم میتواند دستمایة نگارش مقاله-

 .00ترجمه خطبه شقشقیه به نظم و نثر فارسی ،محمدتقی حسینی قزوینی ،ش 1
 ،214/ج  1ص .211
 .05القصیدة الالمیة فی مدح موالنا موسی بن جعفر ،7عبدالباقی فاروقی (شاعر سنی
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بغدادی) ،ش  ،250/0ج  1ص .211
 .01استقبال راقم مشهدی از ترکیببند محتشم کاشانی ،ش  ،210/1ج  1ص .200
(با توجه به این حجم به نظر میرسد که شرح احادیث را نیز داشته باشد) .ش
 ،111ج  1ص .105

 .08کشف التعمیة عن وجوه التسمیة ،حسین بن محمدصادق خراسانی (م  1100ق،).
ناتمام مانده 810 ،ص .ش  ،001ج  1ص .141 - 144
 .00تفسیر آیه یا ایها الرسول بلغ ( ...مختصر 0 ،ص) ،ش  ،001/15ج  1ص .112
.111
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 .54الجبر و التفویض ،محمدباقر فشارکی 1208 ،ق 02 ،.ص ،ش  ،714/1ج  2ص
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