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  :فرزندانم يبرا و

  علی و فاطمه

  



 ك 

  چکیده

از که  است وستانهند زرگنگار ب و تاریخدان،  یقیموس عارف، ،شاعر) ق 725-651(امیرخسرو دهلوي 

از  یااول یننظام الدشیخ  یدمر در طریقت او. دآی به شمار میقاره  شبه یفرهنگ یخشاخص در تار ياه چهره

در  خسرو هم به فارسی و هم به زبان هندي شعر سروده و .استبوده  صوفیان عصر خودترین  بزرگ

، قصیده، ياز جمله غزل، مثنو یمختلف يها و در قالبآزمایی کرده  طبع یشعر فارس يها از سبک یاريبس

او در غزل پیرو سعدي و در مثنوي پیرو نظامی گنجوي . شعر سروده استد بن یبو ترک یتی،، دوبعیربا

گسترش در  نقش او. اي براي خمسه نظامی ساخته است بوده و نخستین کسی است که نظیره

ده سروده ش )ق 701-698(او که در عرض سه سال خمسه  .است یرغزل چشمگ یشرفتپسرایی و  خمسه

. است هشت بهشت ، وآیینه اسکندري یلی،لو  مجنون، خسرویرین و ش ،مطلع االنوارهاي  نظومهمشامل 

یاب خمسه متعلق به کتابخانه مجلس شوراي  ترین دستنویس تازه معرفی کهنحاضر ضمن  رساله

ترین تصحیح خمسه در ایران که محمد وثوق آشتیانی آن را به انجام رسانده و نسخه  و قدیمی اسالمی

پرداخته و  انتقادي منظومه شیرین و خسرو تصحیحشود، به  آن در کتابخانه ملی ایران نگهداري می

ت مشکل و برخی ابیا ارائه داده تاریخی معتبرو آثار امیرخسرو بر اساس منابع  ی مبسوط از زندگیشرح

نسخه  130براي انجام این تصحیح حدود  .توضیح داده استبا تکیه بر دیگر آثار شاعر را نیز منظومه 

ها که در  این نسخه. ه استکشور مختلف جهان گردآوري شد 14خطی از منظومه شیرین و خسرو از 

بندي  مختلف دسته تبار 5در  ها متن آنمقایسه اند، پس از  کتابت شدهق 1313ق تا 755 هاي سال خالل

سال پس از وفات شاعر  100ی که تا یها کار تصحیح متن به روش التقاطی بر اساس نسخه .ندا هشد

-ابیات از شیوه استداللی و روش استنادي شرحدر تصحیح و . ه استند انجام پذیرفتا کتابت شده

و نظامی گنجوي با قابلیت  اي از مجموعه آثار امیرخسرو و بدین منظور پیکره هاستشهادي بهره برده شد

ی که مرجع کهندر شرح حال و آثار امیرخسرو پس از شناسایی منابع . ه استجستجو فراهم گردید

از زندگی امیرخسرو در  موجود، اطالعات قطعی ههاي بعدي درباره این شخصیت بود ها و نوشته تذکره

  .ز اشاره شده استه و به برخی اشتباهات موجود در آثار مشابه نیگرد آمدچند بخش 

  ها هواژکلید

  ترین دستنویس خمسه امیرخسرو کهن، يانتقاد یحو خسرو، تصح یرینش ي،دهلو یرخسروام
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  پیشگفتار

 یانپا يام برا موضوع رساله يروز پنداشت یرا آغاز کردم، چه کس م یرخسروکار بر خمسه ام یوقت یش،وسه سال پ یستب

تازه شش سال . نبودم یزن یاتادب يدانشجو یروزها حت آن. از خمسه او باشد یگرد يا منظومه یدانشگاه یالتدوره تحص

  .را در دانشگاه آغاز کردم یاتادب یکارشناس ورهدبود که  ،مجنون و لیلیار پس از انتش یکسالبعد، 

 یحو به تصح برم یم یانخمسه را به پا یحدر عرض پنج سال تصح کردم یگمان م ها بینی یشپ ترین ینانهآغاز، با بدب در

، تنها منظومه ها آن ینها از پس هم گذشتند و در پنجم ماجرا بود، اما سال ینکه نقطه آغاز ا گردم بازمی ینظام پنج گنج

که پژوهش در  شوم یم یسال ینوارد پنجم نویسم یسطرها را م ینهم که ا وزامر. بود یدهبه انجام رس مجنون و لیلی

را با یاري برخی دوستان و » بنیاد امیرخسرو دهلوي«از مساعدت بخت و یمن این رساله . ام یدهرا آغاز شیرین و خسرو

اق تصحیح و اي از پژوهشگران مشت سرایان با همکاري عده آثار خسرو و دیگر خمسه ایم تا مجموعه کرده تأسیساستادان 

  .است آگاهخدا  ،ها به ثمر خواهد رسید این اندیشه يچه وقت و در چه روز. به چاپ سپرده شود

چشمم نهاد که از  یشپ یگريها، روزگار آثار د سال یندر خالل ا. نبود حکمت یدر کار، البته ب یطوالن هاي وقفه این

 یمبه آثار حک یدر حوزه پزشک. بدان بودند یکنزد یماقال یاهند  قاره شبه گویان یاز پارس جامانده بهدر زمره آثار  یقضا همگ

 محمد صالح یمو حک یرازيش یلیعق ینمحمدحس یدس یمو حک يدهلو یارزان اکبر شاهمحمد  یمو حک يدهلو اعظم خان

و رساله  یدوره سفرچ یهرساله کرام یحتصح یقیگذارم افتاد؛ در موس یخوارزم ینیو محمد بن محمود چغم يهرو

  .یدمرس یقوشچ یمالعل یئته یو نجوم به فارس یئتشد و در ه مبینص يغزنو ینالد یفس یقیموس

 یافتنها و  آنان را با درافتادن گره یاراز بس یاندک. کار بودند کهنه یآموزگاران یدهسرآمده و آثار نورس هاي سال

خواندم  یشب. شد یشترب یحموجود در حوزه تصح ینشیو ب یروش هاي یدر کاست یدمترد هر بارتجربه کردم و  ییها پرسش

باد / خرد و خراب و مست/ وز فراز گردنه ،است يام ابر خانه« یدمد یدانهاز روزها، ناام يروز تا اینکه و کم آموختم

 باب آندر  جواب یب يها طرح پرسشاندیشه درباره فقر نظري موجود در حوزه تصحیح و به  یطوالن هاي شب .»پیچد یم

کتاب  یحبه وقت تصح. باشدو شایسته است چنان بهتر است  کردم ینچه گمان مآ يمختلف برا يها گذشت و آزمودن راه

 ،ه استناتمام ماندهنوز  بسان بسیاري کارهاي دیگرکار  آن .آمدند یدابس سخت پ یموانع یقم یرزاياالصول م ینقوان

از  یموانع ینیو ترجمه قانونچه چغم یحاعظم خان و تصح یماعظم حک ریدر ن. هیدرس خها به پاس پرسش آناز  یبخشاما 

را  یدهرسرفته و آثار نو يروست که روزها یناز ا. رو نمود آناز  يتر آمد و در مفرح القلوب بخش مهم یدپد یگرنوع د

  .خوانم یمعلمان خود م
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ام  کهنه يبود، پندارها گرامی یمرعش ینمحمدحس یدبا س یآورد دوست که ره ،یکولوژيبا دانش کود ام یاتفاق آشنایی

  .شد 1»يوفه یالٍمن خَ کان صرخاً«که آموخته و آزموده بودم  گونه آن یحتصحدانش  و یخترا فرو ر یحتصح یدر مبان

و دست زدن به  یبلکه به تجربه عمل یست،ن یاتفاق يها و آزمودن یشیدنکه راه چاره در اندن شد روش ،سرانجام

 يرا تا حد آنفراوان داشته باشد و هم من  يها بودم که هم نسخه ياثر یازمندکار ن ینا يبرا. بزرگ است یآزمون

شروع  ینآغاز يها رو، در همان هفته یناز ا. بود یابکم یفرصت رمنظ یناز ا یرخسروبا ام یمیقد یهمراه. بشناسم

پس از . موافقت شد آنپژوهشگاه با  یراندان و مدکردم و به لطف استا یشنهادرا پ آن یحتصح يدر دوره دکتر یلتحص

کردم  یهرچند گمان نم. موضوع نگذشته باشد ینبه پژوهش در ا آناز  یبخش یابوده است که همه  ي، کمتر روزآن

اما مشکل از پس مشکل افتاد و گره  ،آیم برمی آناز عهده  یکه به آسان پنداشتم یمچنین  م،شاب یدهسهل برگز یموضوع

هاي مختلف  ترین مسئله در فرایند انجام این پژوهش طراحی روش مناسب براي سامان دادن به بخش مهم. بر گره برآمد

دیدگانم . هاي غیرفارسی بودند هاي خطی پرشمار و آثار خسروپژوهان دیگر که اغلب به زبان آن بود و گردآوردن نسخه

هاي زندگی، و غم نان و  ها، گرفتاري بیماري. کرد هایم براي این حجم از کار یاري نمی ناتوانی آن ها شریک که سال

مسکن که سوداي اندیشیدن به آزادي و آزادگی را چون خرماي بر نخیل از سرانگشتان احساس ما دور کرده مجتمع 

بی یار بهی / بیکار کسی تو با چنین کار«: گفت شنیدم انگار که صدایی با دلم می ها می برخی شب. گشتند و گلوگیر شدند

با خود ... »خواند رها کن که کس سیاه و سپید تو نمی«: فرمودند روان کارآزموده نیز به مالمت می پیش. »تو با چنین یار

 .»نهمه درباخت یا یمحک يهمه سود ا یا/ یستدر آب را از دو برون حال ن یکشت« ؛»بیهوده به از مردگی کوشش«: گفتم

  .ام آن کوشش بیهوده حاصلش بضاعت مزجاتی است که اینک تقدیم داشته

پژوهش  ینکه ا یمبگوباید اندازه  ینهم. است یطوالن ینوشتار به قدر کاف ینا المقدمه يکوته کنم که ذ حکایت

 یانو  یدرانداختن طرح یمدعبراي همین، . دانم نمی ،رسید یا نرسید. بود» نوري، مهري، لبخندي«آرزومند رسیدن به 

به  یروزهااست که د یشوق مصحح جوان ؛یستن -نه در حوزه خسروشناسی و نه در حوزه تصحیح-به منزل  يرساندن بار

تو تا عمر باشدم  يکشم وفا«معترف است که  یزد و حال نکشی یرا به دوش م آنوام  یانسالیآورده بود و در م يرو يکار

  .»تو را يها وفاعمر ینا کند یوفا نم/ هرچند

از سر  یاست استادان گرام یدام. مانده است ینبر زم يبه انجام کار يکه تعهد ،بنده ینا يرساله دکتر نوشتار نه این

 یوم« یچاندمپ یاهنامه را س ینا یزدخداياست که ا یدام یزن. چشم بپوشند آن یو کوتاه یبنگرند و از کم دفتر ینمهر بد

  .2»بتللکُ السجلّ یماء کطالس يطونَ

  1399ماه سال  آبان -تهران

  گیر کرونا در خالل روزهاي سخت وباي عالم

  

                                                                                                                                          
قصري از : جاودانه شده است» االطالل«کلثوم، در  ابراهیم ناجی، شاعر مصري، است که با صداي کوکب شرق، اماز . 1

 .رویا بود که فرو ریخت

 .میچیپ یدرهم موزي که آسمان را همچون طومار ر: 104انبیاء، . 2
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  اول فصل

  یقطرح تحق کلیات
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  پژوهش مسئله. 1- 1

است که به  يگنجو یدر استقبال از نظام یدر زبان فارس گویی یرهنظ یناول یرخسروام پنج گنج -

از منظومه  يانتقاد یحیارائه تصح. است آمده یدپد یخمسه نظام تألیفقرن پس از  یکفاصله حدود 

 طیبر نسخ خ یهسروده شده با تک. ق 698مجموعه است و به سال  یناثر ا ینکه دوم شیرین و خسرو

و  1927 يها منظومه که در سال ینا یشینپ یحدو تصح. پژوهش است ینمسئله ا ینتازه نخست

، مغشوش و فاقد اعتبار خواهد شدچنانکه بدان پرداخته  یده،به انجام رس يدر هند و شورو 1961

  .سازد یم يرا ضرورین اثر از اتازه  یحیاست و ارائه تصح یکاف

پادشاه ( یزداستان عشق خسروپرو ییکه به بازگو یتب 4124است با  ياثر شیرین و خسرومنظومه  -

 خسرو و شیرین ی،فردوس شاهنامهداستان در  یخط کل. پرداخته است یرینو ش) یدوره ساسان

 ینا یبررس. هایی نیز دارد تفاوت طبیعتاًلی و ،است یکی تقریباً یرخسروام شیرین و خسروو  ی،نظام

در  ییراتتغ یناز ا یبخش ینکها ویژه به رساند، یم یاري یرخسروام یشهدرك بهتر اند بهها  تفاوت

  .است مدار شاعر بینش اخالقاز فرهنگ هندوستان و  متأثر یرخسرومنظومه ام

واژگان  یبرخ. دارد یتفهم درست منظومه اهم يبرا یاتاب یبرخ یمعن یحمشکل و توض یاتشرح اب -

  .خورد یمنظومه به چشم م یندر ا یزتازه ن یباتو ترک

گوناگون و گاه اشتباه ثبت شده  يها در منابع مختلف به شکل یرخسروو احوال و آثار ام یزندگ -

درباره  یدر زبان فارس آنکهپژوهش است، خاصه  یناز مسائل ا یگرد یکی یزباره ن یندر ا یقتحق. است

  .نوشته نشده است یامور هند اثر جامع و متقنشاعر ن ینا

  پژوهش موضوع. 2- 1

تحقیق و ، آنشرح مشکالت  امیرخسرو دهلوي،خسرو و  شیرینمنظومه موضوع این پژوهش تصحیح 

  .است این شاعر پرآوازه هندياحوال و آثار در 
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  روش پژوهش. 3- 1

اثر  یننظر دارد و درباره شاعر هم يهجر متفمتعلق به قرن ه ياثر یحبه تصح از آنجا که این پژوهش

گردد و به  محسوب می یخینگر و تار گذشته گوید، یسخن مو برخی موضوعات تاریخی مرتبط دیگر 

  .خواهد بود يا کتابخانهآن روش انجام طور طبیعی، 

ها، اصالت  هاي تاریخی باید به کمیت و کیفیت منابع، روش و بینش حاکم بر نگارش آن در پژوهش

   .ها، و مواردي از این دست دقت گردد ار آنو اعتب

در کار درست مناسب براي انجام  1)متد(روش هاي اصلی این پژوهش یافتن  یکی از دغدغه

  .ست که در ابتداي هر مبحث بدان اشاره شده استهاي مختلف ا بخش

  پژوهش قلمرو. 4- 1

  یقلمرو مکان. الف

  یزخسروپرو یدر زمان پادشاه یدوره ساسان یرانا -

  )یانشاه و تغلق یانخلجممالیک، دوره ( يقاره هند در قرن هفت و هشت هجر شبه -

  یقلمرو زمان) ب

  .یزخسروپرو یاز اسالم در دوره پادشاه یشپ یرانا -

 یانتا پا يگنجو یاز آغاز نگارش خمسه نظام. ق 701 - 598 يها سال( يقرن شش تا هشت هجر -

  )یرخسروخمسه ام یافتن

  یقلمرو موضوع) ج

  .ییسرا خمسه یی،غنا یاتو هند در خالل قرن شش تا هشت، ادب یرانا یختار ی،دوره ساسان یختار -

  پژوهش اهمیت. 5- 1

 یانشده  یحتصح یامانده و تاکنون  یباق یبه صورت نسخ خط یزبان فارس یادب یراثاز م یبخش -

است که با فراهم آوردن  نیادیبن یدر واقع پژوهش یاثر ادب یک یحتصح. نداشته است یمناسب یحتصح

 ی،شناخت روان یخی،تار ی،شناخت سبک ی،ادب ی،زبان يها گسترش پژوهش يمتن منقح راه را برا یک

                                                                                                                                          
 یو در ابتدا به معن یافتهراه  یسیم به زبان انگل 15است از قرن  يدر کلمه متدلوژ یکه جزء اصل methodواژه متد . 1

 یاروش آموزش  یبه معن ینالت methodusواژه برگرفته از  ینا. بوده است یماريدرمان ب يبرا یقمنظم و دق یروش

کلمه از دو  ینا. است یقو روش تحق یعلم یقتحق یمعن به methodos یونانیواژه  یزکار، و ن یکروش انجام دادن 

در مجموع، متد به . ساخته شده است یستمراه، روش، و س یبه معن hodosو جستجو و  بیتعق یبه معن metaجزء 

و از  1800که از سال  يخود واژه متدلوژ )Harper, 2017: method(.کار با نظم و دقت است  یکراه انجام  یمعن

 یاز علم منطق عمل يا شاخه یافته،راه  یسیآن به زبان انگل یناز کلمه الت یماًمستق یافرانسه  méthodologieواژه 
 :Harper, 2017( شوند یدانش به کار گرفته م یدتول يبرا یانتزاع یچگونه اصول منطق دهد یاست که نشان م

methodology( .مناسب  یمنطق يها به شناخت روش هاست ک یدانش يمتدلوژ یا یشناس تر، روش ساده یانبه ب

 یاتدانش و نظام اصول و نحوه انجام دادن تجرب یريگ شکل یعموماصول « یزدر موضوعات مختلف و ن یقتحق يبرا

 )323: 1394 یداري،ق یمیقد(. »پردازد یدانش م يها از شاخه یکدر هر  ها یو بررس
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سبب شده  یحموجود در حوزه تصح يفقر نظر متأسفانه. گشاید یم... و ی،شناخت بوم ی،شناخت جامعه

... و یجهفاقد مسئله پژوهش و نت ياز اهل فرهنگ، کار یاريدر نظر بس یت،حد از اهم ینبد یپژوهش

  .قرار داده شود یخدمات پژوهش یفو در رد یدبه شمار آ

 ياز او بر جا یاريقاره هند است که آثار بس شبه گوي یشاعر پارس ینتر بزرگ يدهلو یرخسروام -

. شمار است انگشت یتشخص یندرباره احوال و آثار ا یرانیا يها حال، پژوهش ینبا ا. مانده است

اي از  هایی تازه گامی در راه معرفی این شخصیت و نمونه بر اساس نسخه شیرین و خسرومتن  یححتص

  .است حضور تاریخی ادبیات فارسی در هند

و به قول  یسینو ساده. است يو سبک هند یسبک عراق یانصفا پل م ذبیح اهللابه قول  یرخسروام -

  .مهم شعر اوست یژگیو »ییگو زالل«خودش 

مهم به نظر  یزاشاره کرده ن ها آنکه او در آثارش به  یموضوعات یحمشکل و توض یاتابهام آز ابرفع  -

  .رسد یم

  .است يضرور یزنو معرفی آثار وي  یرخسرومتقن از ام اي نامه یزندگارائه  -

  پژوهش اهداف. 6- 1

  ؛هاي تازه بر اساس نسخه شیرین و خسرواز منظومه  يانتقادعلمی و  یحیارائه تصح -

  ؛مشکل موجود در منظومه یاتاز اب ییزدا و ابهام یحتوض -

  .يدهلو یرخسرودر احوال و آثار ام یقتحق -

  پژوهش کاربردهاي. 7- 1

تواند در تحقیقات دیگري که مبتنی بر متن تصحیح شده یک اثر است مورد استفاده  این پژوهش می

  ... .شناختی، و هاي سبک پژوهش مثالًقرار گیرد؛ 

  پژوهش نوع. 8- 1

  .بنیادین

  پژوهش هاي پرسش. 9- 1

وارد است که تصحیح دوباره آن را  شیرین و خسروچه اشکالی بر دو تصحیح پیشین منظومه  -

  ؟سازد ضروري می

را به افسانه  آن یاخطا کرده  یرخسروها و تراجم چه اندازه در ثبت و ضبط احوال ام تذکره -

  اند؟ یختهآم

  داشته است؟ يچه اثر شیرین و خسرواو از داستان  یتدر هندوستان بر روا یرخسروحضور ام -

  دارد؟ هایی یژگیچه و اش غنائی هاي يدر مثنو یرخسروزبان ام -
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  پژوهش هاي فرضیه. 10- 1

اند و فاقد روش  تصحیح علیگر هند و تصحیح مسکو بر اساس تعداد اندکی از نسخ ترتیب داده شده -

  .خطاهاي فاحش فنی و تصحیحی هستندتصحیح مناسب و داراي 

 یزاشتباهات ن. و مرگ اوست یمتوجه والدت و کودک یشترب یرخسروام یرامونموجود پ يها افسانه -

 یخمنابع مختلف به دست دادن تار یبا بررس. و نام اشخاص و اماکن است ها یخناظر به ذکر تار یشترب

  و افکار و آثار شاعر ممکن است؛ یاز زندگ یدرست

 يها و پرداخت یاتتوجه داشته و در جزئ یو فردوس یداستان به آثار نظام یکل یتدر روا یرخسروام -

و خسرو و دفن شدن آنان با هم  یریندر نحوه مرگ ش مثالً. بدان افزوده است يا تازه يها بخش یگر،د

است از فرهنگ  یبرداشت ظاهراًتکرار کرده است و  یزن لیلی و مجنونموضوع را در  ینگور که ا یکدر 

. با هم باشند یزن یادن آنتا در  سوزاندند یاش م مرده يبه همراه شو یزکه زن را ن یهندو در عمل سات

  .عنصر خواندن هوا او به فرهنگ هند توجه داشته است یندر چهارم یب،ترت ینبه هم

 یسهدر مقاچنانکه خود . زبان اوست یو زالل یسادگ هایش يدر مثنو یرخسروام یزبان یژگیو -

در  یشممکن نشد/ غرق يگر خود به زالل من شد«: گوید یم مجنون و لیلیدر  یسخنش با نظام

  ... .خاك و یارتخانهز انند تعبیرم خورد؛ یشاعر به چشم م یندر آثار ا یزن يا تازه یباتترک. »فرق یانم

  ها یهفرض ارزیابی. 11- 1

 حدود گردآوريبررسی و نقد دو تصحیح انجام شده در هند و شوروري سابق و فرضیه نخست با  -

به دست آمدن و معرفی چند نسخه کهن که یکی از و  شیرین و خسرونسخه خطی از منظومه  130

  .ترین دستنویس خمسه امیرخسرو در جهان الی زماننا هذا است به اثبات رسید ها کهن آن

ی که انجام شد به نتیجه مطلوب رسید و آن مقدار اطالعات قطعی نیز با پژوهش مفصلفرضیه دوم  -

منابع اولیه . قابل استخراج و استناد بود در این رساله ثبت گردیدامیرخسرو  یزندگ یختارکه از 

ها و خطاهاي موجود در  تاریخی مربوط به شرح حال و زندگی امیرخسرو شناسایی شد و همه افزوده

 .بیات اصالح گردیدها و تاریخ اد کتب تذکره

آثار با  یرخسروام شیرین و خسروهاي روایی و زبانی و سبکی  فرضیه سوم مربوط به مقایسه ویژگی -

کلیات داستان اندکی تصرف کرده، در  امیرخسرواین پژوهش روشن ساخت که . بود یو فردوس ینظام

همچنین درباره تقلید  .بدان افزوده است يا تازه يها بخش یگر،د يها و پرداخت یاتجزئاما در 

اي انجام گرفت و روشن گردید که سبب غایی دو منظومه با هم  امیرخسرو از نظامی تحقیق جداگانه

گویی و پروردن  امیرخسرو گرایشی اخالقی در طرح این داستان دارد و نظامی به داستان. تفاوت دارند

معانی آن آسان است، برعکس طرز نظامی که پر از استعاره از این رو، طرز خسرو ساده و . آن نظر دارد

الفارق است و آنان که این  حاصل آنکه مقایسه این دو اثر قیاس مع. هاي بدیع است و تصویرپردازي

درباره . اند هاي منظر دو شاعر توجه نداشته دهند به این موضوع و تفاوت مقایسه را انجام داده یا می
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هاي خطی خمسه نظامی و امیرخسرو  فراوانی نسخههاي این دو شاعر نیز به  اهمیت و برتري منظومه

نشان داد که اقبال خوانندگان در طول دوران مختلف به این دو اثر قرابت دارد این مقایسه . استناد شد

  .و این دو اثر برتري چندانی بر هم ندارند

از صنایع لفظی پیچیده، استفاده از  نویسی، دوري سادهکه توان گفت  مینیز فرضیه چهارم درباره  -

، که رنگ محلی به شعر امیرخسرو داده است هندبومی گیري از فرهنگ  ایهام به مقدار زیاد، بهره

  .هاي این اثر است تازه، بخشی از این ویژگی تعبیراتو استفاده از نو ساخت برخی واژگان 

  اطالعات يآور جمع روش. 12- 1

و مدارك و شواهد از میان منابع خطی و سنگی و چاپی در محورهاي شناسایی و گردآوري اسناد  -

  ؛...هاي فارسی، عربی، هندي، اردو، ترکی، انگلیسی، روسی، مجاري، و مختلف موضوع پژوهش به زبان

هاي مختلف  جستجو در فضاي سایبري براي یافتن همه اطالعات موجود درباره امیرخسرو با نگارش -

  ؛)CERL Thesaurus, 2018( امیرخسرو دهلوي )تزاروس(اصطالحنامه از  استفاده با) 1تصویر (نام شاعر 

  ؛تاریخاطالعات بر اساس  برداري یشو ف يبند مطالعه، طبقه -

  شناسی؛ بر اساس قواعد نسخه ها آنکتابت  یخو صحت تار یخط يها نسخه یبررس -

  ؛ها آنارزشیابی متن و تبارشناسی  يبرا هاي خطی هنسخمتن  یبررس -

  هاي اصلی در پانویس؛ هاي خطی در دو گروه اصلی و کمکی و ذکر اختالفات نسخه بندي نسخه طبقه -

هاي  در نسخه جمع غیرقابلهاي کمکی در صورت وجود اختالفات فاحش  مراجعه به متن نسخه -

  .ها در منظومه رخ داده است اصلی یا براي نشان دادن تغییراتی که در طی قرن

  مراحل پژوهش و نگارش رساله. 13- 1

  :براي انجام این پژوهش، کارهاي زیر انجام گرفت

  شناسی و گردآوري اسباب مادي مرجع. 13-1- 1

هاي سراسر جهان اقدام گردید و این فهرست  هاي امیرخسرو از فهرست کتابخانه به شناسایی نسخه -

 بر اساس تاریخ مرتب شد؛

ر دستور کار قرار گرفت و با برخی استادان و همکاران در ایران و هاي خطی د فراهم آوردن نسخه -

 هاي الزم براي این کار انجام شد؛ خارج از ایران هماهنگی

هاي کوتاه و بلند و  حتی فیلم(همه آثار چاپی امیرخسرو و آثاري که به نحوي به او مربوط بودند  -

هاي ایران و جهان  یق در کتابخانهبا جستجوي دق) هاي مختلف هاي موسیقی و سخنرانی آلبوم

هاي دیگر به صورت دیجیتالی  بخشی از این آثار خریداري، بخشی دیگر اسکن، و بخش. شناسایی شد

ها پیش از تلویزیون  مانند سریال امیرخسرو که سال(البته برخی نیز به دست نیامد . تهیه شد

 ؛)هندوستان پخش شده است
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ها  هاي خطی و چاپی آن سرایان و گردآوري نسخه و دیگر خمسهاقدام به شناسایی آثار نظامی  -

 گردید؛

هاي لغت نوشته شده در هند در قرن هشتم  آثار مربوط به دوره ساسانیان، تاریخ هند، فرهنگ -

هجري، آثار مربوط به طریقت چشتیه، آثار مربوط به موسیقی هند، آثار مربوط به تصحیح متن در 

 اسایی و گردآوري شد؛هند و اروپا و ایران، شن

 هاي مربوط به امیرخسرو که در دسترس بودند شناسایی و تهیه شد؛ نامه همه مقاالت و پایان -

ها، و آثار مهم این حوزه پس از اصالح رنگ و اندازه در یک یا دو  هاي مورد استفاده، کتاب نسخه -

 ؛)اثر چاپ شده است 50حدود (نسخه چاپ عکسی شد 

افزاري براي جستجوي واژگان با  چینی آثار امیرخسرو و نظامی گردید تا بتوان نرم اقدام به حروف -

 تهیه کرد؛» پنج گنج«عنوان 

 .شناسایی و در صورت لزوم با آنان مکاتبه شد معاصر خسروشناسان و خسروپژوهان -

 تدارك مقدمات پژوهش. 13-2- 1

 نی و با دقت مقابله گردید؛چی بر اساس نسخه چاپ مسکو حروف شیرین و خسروابتدا متن  -

تاشکند بازسازي شد تا  756بر اساس اختالفات نسخ مندرج در پانویس نسخه مسکو، ضبط نسخه  -

 در صورت به دست نیامدن تصویر نسخه اصلی، بتوان از این گزارش بهره برد؛

 چاپ هند با نسخه مسکو مقابله شد؛ شیرین و خسرومتن  -

 س ترجمه گردید؛مقدمه مصحح هندي و مصحح رو -

 ها در دستور کار قرار گرفت؛ هاي مصحح روس بررسی شد و گردآوري منابع آن ارجاعات و پیوست -

 ها روشن باشد؛ آن اعتبار کارمتن هر دو تصحیح به طور کامل بررسی و نقد شد تا  -

براي این کار از . فهرستی از ابیات مشکل و لغات تازه یا ناآشنا یا تعبیرات موجود در کتاب تهیه شد -

 نظر استادان راهنما و مشاور و دیگر همکاران خسروپژوه یا مصحح استفاده شد؛

هاي اردو، فارسی، انگلیسی، به منظور نگارش تاریخ زندگی امیرخسرو  آمده به زبان گردمطالعه آثار  -

 ر گرفت؛نگاري این آثار مد نظر قرا ها و روش تاریخ شناسایی منابع این پژوهش. آغاز گردید

 هاي تصحیح متن بر اساس آثار موجود به زبان انگلیسی انجام گرفت؛ پژوهشی در روش -

براي استفاده از منابع موجود به زبان روسی، به آموختن این زبان اقدام شد که نتیجه آن ترجمه  -

هاي او به نام  و یکی از کتاب شیرین و خسرواي درباره زندگی و آثار علمی مصحح روس منظومه  مقاله

 بود؛ 2هاي نظامی گنجوي و اثر آن بر ادبیات ملل مشرق ها و سوژه تم
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