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یـادآوری:

مرکز پژوهش��ی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد 

در کنار معرفی نسخه های خّطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرح های پژوهشی را نیز 

معرفی کرده در اختیار محققان و دانش��جویان مس��تعد و عالقه مند قرار دهد. طرح این موضوعات به چند 

روی ضروری می نمود:

1. در کارهای��ی ک��ه تا کنون در حوزۀ تصحی��ح انتقادی متون  صورت گرفته اس��ت، مصححان کمتر به 

محتوای اثر توجه کرده اند. بس��ا که محققان و مصححانی دس��ت به تصحیح متنی می زنند که چندان به 

موضوع و محتوای آن واقف نیس��تند، لذا ارزش های علم��ی و اطالعات مفید متن چندان که باید کاویده 

و بازنموده نمی ش��ود. از این رو، اهتمام به متن پژوه��ی به عنوان امری الزم در فرایند تصحیح در اولویت 

برنامه های مرکز قرار گرفت.

2. یکی از مش��کالت دانش��جویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانش��گاه ها و استادان ایشان، یافتن 

موضوع برای نوش��تن پایان نامه اس��ت. ش��مار دانش��جویان عالقه مند به تصحیح متن کم نیس��ت، ولی 

متأس��فانه معمواًل متونی برای تصحیح به ایش��ان معرفی می ش��ود که قباًل تصحیح شده و معلوم نیست 

تصحیح مجدد آن ها وجهی داشته باشد؛ به ویژه که غالبًا جست وجو و ارزیابی دقیقی هم برای شناسایی و 

گزینش بهترین نس��خه های آن متن انجام نمی پذیرد. از این رو معرفی طرح های پژوهشی و نسخه های 

ارزش��مند برای تصحیح می تواند پش��توانه ای باشد برای دانش��گاهیان در اولویت بندی و انتخاب موضوع 

پایان نامه های تحصیلی.

3. طرح موضوعات پژوهشی و معرفی نسخه های ارزشمند و اطالع رسانی در سطح گسترده، بدین منظور 

اس��ت که اگر پژوهشگرانی در هر گوشۀ این مرز و بوم خواستند بر روی طرح های پیشنهادی ما �� که در 

هر شمارۀ مجله تعدادی را معرفی می کنیم �� کار کنند، مجال کار برای همه به یکسان فراهم باشد. دست 

مصححان در انتخاب ناشر و چاپ حاصل تالششان البته باز است ولی ما نیز آمادگی داریم کارهایی را که 

شرایط کیفی الزم را احراز کنند چاپ و منتشر کنیم.
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1. شرح المجسطی 

)نجوم- عربی(

مؤلف: ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی )ف. 290 ه�(

آغـاز )افتـاده(: قدر دقیقتین من ثالثمائة و س��تین جزءاً فعلی 

ه��ذه الجهة کان یمکن أن یص��ح امر مزابتها و هذا ایضًا اصل 

غیر موثوق به من قبل ان السرعة و االبطاء الظاهرین فیهما ...

انجام: ... عدد الزیادة و النقصان فی الطول بس��بب االنحراف 

س��ت دقائق و هذه االش��یاء کنا قصدنا لو وجده��ا هذا آخر ما 

قصدنا من المقالة الثالثة عشر.

نسـخه: مجلس 6430 )فهرست، 20/ 19(، کاتب: محمود بن 

محمد زریرانی، 155 گ.

تاریخ کتابت: قرن 6 ه� .

توضیح: نس��خۀ حاضر از شرح مقالۀ نهم تا پایان کتاب را دارا 

و از آغاز افتادگی دارد.

بنا به نقل س��زگین )6/ 192- 191( و نیز به شهادت فهارس 

نس��خه های خطی هیچ نسخۀ دیگری از این اثر  مهم تاکنون 

ش��ناخته نبود. بنابراین، این نس��خه منحصر به فرد اس��ت و با 

توج��ه به تاریخ کتابت آن )ق 6 ه�( برای نس��خه برگردان هم 

مناسب است.

2. مجموعه ای مهم در ریاضیات و نجوم 

)عربی(

نسخه: مغنیسا، گنل ش 1706، 302 برگ. فیلم آن در دانشگاه 

تهران. فیلم ش 670 )فهرست فیلم ها، 1/ 522- 521(

تاریخ کتابت: 699 ه� . در تبریز.

توضیح: این مجموعه شامل حدود 22 اثر از تألیفات مهم ترین 

و بعضًا ناش��ناخته ترین ریاضیدانان و منجمان اسالمی است و 

تقریبًا هیچ یک از آن ها به چاپ نرس��یده اس��ت. این مجموعه 

ک��ه در تبریز و در حوالی 699 ه� . س��اخته ش��ده به تنوع آثار 

و اهمیت، بسیار برای نس��خه برگردان مناسب است. فهرست 

نس��بتًا کامل��ی از آثار ای��ن مجموعه را مرح��وم دانش پژوه در 

فهرست فیلم ها آورده است.

3. الشکوک المسعودیة 

)فلسفه- عربی(

مؤلف: شرف الدین مسعودی، محمد بن مسعود بن محمد.

آغاز: الحمدهلل رب العالمین ... هذه ش��کوک و شبه عرضت لی 

فی بعض المواضع من کتاب االشارات.

نسخه:

1. سلیمانیه، حمیدیه 1452، 41 برگ.

2. سلیمانیه، پرتو پاشا 617، 38 برگ.

3. ایاصوفیه 4851، 47 برگ.

تایخ کتابت: قرن 7 ه� )کهن ترین نسخه(

توضیح: این اثر نخستین ردّیه بر اشارات بوعلی است و بسیاری 

از ردّیه های بر اشارات و پاسخ های آن ها ناظر بر این اثر است.

4. الرسـالة السلطانیة و التحفة الغیاثیة فی بیان مذهب 

العدلیة و الرّد علی الجبریة القدریة 

)کالم- عربی(

مؤلـف: احمد ب��ن ابوطالب بن مهدی بن منص��ور بن فهد بن 

ابی الحسن بن خلیل قرشی )اوایل ق 8 ه�(

آغاز: الحمدهلل الذی اخترع و ابدی و انشأ و خلق و قدر و هدی 

و امات و احیا ...

انجـام: الرکن الرابع ف��ی التکلیف و توابع و فیه فصول: فصل. 

التکلیف فی اللغة مأخوذ من الکلفة و هو ...

نسخه: مرعشی 11996، 40 برگ )فهرست، 30/ 332- 331( 

الف. بایسته هـای تصحیـح
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منحصر به فرد.

تاریخ کتابت: ق 7 ه� )همان طور که در نسخه آمده است و نه 

ق 8 ه� که در فهرست ذکر شده است.(

توضیح: رس��اله ای اس��ت که به نام اولجایتو، سلطان محمد 

خدابنده، تألیف شده است و همچون دیگر رساله های کالمی، 

هم زم��ان با نهضت کالمی امامیه توس��ط خواجه نصیرالدین 

طوس��ی و عالمه حلی، از س��وی فرق مختلف اس��المی به 

س��لطان محمد خدابنده که در حال تحول مذهبی بوده، اهدا 

شده است. این نسخۀ منحصر به فرد دارای چهار رکن است، 

اما از آن  جا که نسخه از انجام افتادگی دارد دانسته نیست آیا 

کتاب همین چهار رکن اس��ت یا خیر. تصحیح و انتش��ار این 

اث��ر می تواند برای تاریخ تحوالت کالمی قرن هفتم بس��یار 

مفید باشد.

■

ب. بایسته هـای پژوهش

طرح 1

تطور نقش معرفت نفس در معرفت خداونـد نزد متصـوفه

شرح موضوع و روش کلی پژوهش: 

معرف��ت نفس یک��ی از مباحث مهم در عرفان نظری اس��ت. 

در برخ��ی ادوار معرفت نفس مقدمۀ معرفت خداوند به ش��مار 

می رفت��ه و تا امروز نیز این ای��ده کمابیش اهمیت خود را نگاه 

داشته است. با این حال به نظر می رسد که در برهه هایی دیگر 

و ن��زد دس��ته هایی دیگر از متصوفه، معرف��ت نفس این نقش 

کاربردی را نداشته و نزد بسیاری از متصوفه راه معرفت خداوند 

از معرفت نفس جدا بوده اس��ت. این طرح می کوش��د تا تفاوت 

مشرب های متصوفه دراین باره در دوره های گوناگون تاریخی 

را بسنجد.

برای اجرای ای��ن طرح، مجموعه ای از متون مهم عرفانی 

مطالعه و مطالب آن ها در باب معرفت نفس و نقش آن در معرفت 

خداوند با یکدیگر مقایسه می شود. این پژوهش در ساختار افقی 

)مش��رب های متفاوت هم عصر( و س��اختار عمودی )دوره های 

تاریخی گوناگون( به تحلیل این موضوع خواهد پرداخت.  

اهّم منابع: 

- خرگوشی نیشابوری، ابوسعد عبدالملک بن محمد، تهذیب األسرار، 

چاپ سید محمد علی، بیروت، 1427 ه� .  

- سّراج طوس��ی، ابونصر، کتاب اللمع فی التصوف، چاپ نیکلسون، 

لیدن، 1914 م.

- سهروردی، عمر بن محمد، عوارف المعارف، بیروت، 1403 ه� .

- عّب��ادی، منص��ور ب��ن اردش��یر، التصفیة ف��ی أح��وال المتصوفة 

)صوفی نامه(، چاپ غالمحسین یوسفی، تهران، 1347 ش.  

- عزالّدین کاشانی، محمود بن علی، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، 

چاپ جالل الّدین همایی، تهران، 1367 ش.

- قش��یری، عبدالکریم بن هوازن، الرس��الة القشیریة، چاپ معروف 

زریق- علی عبدالحمید بلطه جی، دمشق، 1408 ه� .  

- نجم الدین رازی، عبدهلل بن محمد، مرصاد العباد، چاپ محمدامین 

ریاحی، تهران، 1352 ش. 

- هجوی��ری، عل��ی بن عثمان، کش��ف المحجوب، چ��اپ محمود 

عابدی، تهران، 1383 ش. 

طرح 2

بررسـی تـرجمۀ عبارات دانشـنامـۀ عـالیـی در مقاصـد 

الفالسفۀ غزالی 

شرح موضوع و روش کلی پژوهش: 

ام��ام ابوحامد محم��د غزالی، پیش از تألیف تهافت الفالس��فة 

در رّد فلس��فۀ مش��ایی، به نگارش مقاصد الفالسفة پرداخت تا 

نخس��ت آرای فیلس��وفان را به طور دقیق معرفی کند. بخش  

عم��ده ای از این کت��اب مهم غزالی ترجمۀ عرب��ی او از کتاب 

فلسفی ابن س��ینا به زبان فارسی، یعنی دانشنامۀ عالیی است. 
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ای��ن طرح در نظ��ر دارد ترجمه های عربی غزالی از دانش��نامۀ 

عالیی را بررسی کند. 

برای اجرای این طرح، متن عربی مقاصد الفالسفۀ غزالی 

با متن فارسی دانشنامۀ عالیی ابن سینا مطابقت داده می شود. 

در مواردی که محرز ش��ود متن مقاصد ترجمۀ عربی دانشنامه 

اس��ت، نحوۀ ترجمه و برابرگذاری های غزالی بررسی و تحلیل 

می شود. 

اهّم منابع: 

- ابن سینا، دانش��نامۀ عالیی، به کوشش محمد معین و سید محمد 

مشکات، تهران، 1331 ش. 

- غزالی، محمد، مقاصد الفالسفة، قاهره، بی تا. 

طرح 3

مأخـذشناسـی مجمـل فصیـحی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش: 

مجمل فصیحی اثر فصیح خوافی )ف. 845(، تقویم وارۀ تاریخی 

ارزش��مندی است که به اختصار تمام، وقایع مهم هر سال را به 

ترتی��ب زمانی گزارش می کند. فصیح خوافی در این ش��یوه از 

تاریخ گزیدۀ حمدهلل مس��توفی تبعیت می کند. خوافی مطالب 

کت��اب خود را از منابع تاریخ��ی و ادبی و جغرافیایی برگرفته و 

چکیده نویس��ی کرده اس��ت. با این حال، گزارش وی با برخی 

از آن منابع تفاوت هایی دارد. دس��ته ای از منابع خوافی امروزه 

مشخص نیست، اما دس��ته ای دیگر از آن منابع را با مقایسه و 

تطبیق می توان تعیین کرد. طرح حاضر می کوش��د، با مقایسۀ 

مجم��ل فصیحی با برخی منابع احتمالی آن، به مأخذشناس��ی 

خوافی بپردازد و تفاوت روایت وی با منبع اصلی را تعیین کند. 

ب��رای اج��رای این طرح، برخ��ی متون تاریخ��ی، ادبی و 

جغرافیایی، که احتمال می رود از منابع خوافی باشند، با مجمل 

فصیحی مقایس��ه می شوند تا بتوان از این طریق منابع خوافی 

را تعیی��ن ک��رد و احیانًا تصرفات وی را تش��خیص داد. در گام 

اّول، مح��دودۀ تاریخ��ی دورۀ تیموری از مجم��ل فصیحی با 

زبدةالتواریخ حاف��ظ ابرو، که احتمااًل از منابع مهم خوافی بوده 

است، مقایسه و مقارنه می شود. 

اهّم منابع: 

- حافظ ابرو، زبدةالتواریخ، به تصحیح س��ید کمال حاج سیدجوادي، 

تهران، 1380 ش. 

- فصی��ح خوافی، احمد ب��ن محمد، مجمل فصیحی، به کوش��ش 

محسن ناجی نصرآبادی، تهران، 1386 ش. 

طرح 4

مآخذ روایی روزبهان بقلی دّر المکنون و تحلیل نگاه روزبهان 

به وثاقت روایات  

شرح موضوع و روش کلی پژوهش: 

یکی از آثار روزبهان بقلی ش��یرازی، معروف به ش��یخ ش��ّطاح 

و ش��طاح فارس، عارف مشهور قرن شش��م و هفتم، المکنون 

فی حقائق الکلم النبویة اس��ت. روزبهان در این کتاب به شرح 

احادی��ث نبوی به روش متصوفه پرداخته اس��ت. برخی از این 

احادیث در منابع حدیثی مش��هور که پی��ش از روزبهان تألیف 

شده اند یافت نمی شود.   

طرح پیش��نهادی در نظ��ر دارد تا با بررس��ی احادیثی که 

روزبهان به ش��رح آن ها پرداخته و جست وجوی آن ها در منابع 

روای��ی و عرفانی، تعیین کند که روزبهان این احادیث را از چه 

منابعی اخذ کرده و بر چه اساس آن ها را موثق می دانسته است.

برای اجرای این طرح، نخست کلیۀ احادیثی که روزبهان 

آن ه��ا را دس��ت مایۀ ش��رح خود ق��رار داده در مناب��ع حدیثی 

مش��هور اهل سنت و شیعه- که پیش از عصر روزبهان تألیف 

ش��ده اند- جست وجو می شود. در مرحلۀ بعد همین روایات در 

متون عرفانی کهن فارسی و عربی جست وجو می شود. پس از 

انجام این مرحله، بر اساس وجود یا فقدان این روایات در منابع 

حدیث��ی یا عرفانی و اختالف��ات آن ها با ضبط مندرج در کتاب 

روزبهان، به مأخذیابی روای��ی المکنون می پردازیم. در نهایت 

مآخذ روزبه��ان در اخذ حدیث و نوع ن��گاه روزبهان به وثاقت 

حدیث و نحوۀ نقل آن تحلیل می شود.   

اهّم منابع: 

- بقلی ش��یرازی، روزبه��ان، المکنون فی حقائق الکل��م النبویة، به 

کوش��ش علی صدرایی خویی، میراث حدیث شیعه، دفتر دوم )قم، 

1377 ش( و دفتر هشتم )قم، 1381 ش(.                                ■


