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کحیـبشزبیـر.شبنیـاد حکمت برتر )ترجمه،ش ـرحشوشتحقیقش ـوتهدش

تلربوبیهشصدستلدکنشمحمدش یرتزگ(.شقم:شبورتانشزاای،ش1390.

کتلبلبنیاد حکمت برتر یللترجمهلولشرحلولتحقی لشواهدل

الربوبیةلطرلسل ل1390لطرلطولمجادلولطرلحدوطل1500لصفحهل

توسطلانتشلراتلبوستلنلکتلبلقملمنتشرلشد.لاینلاثرلگرچهل

نلملطکترلیحییلکبیرلبضولهیئتلبامیلطانشگلهلتهرانلرالبرل

رویلجادلخوطلطارط،لامللترکیبیلاستلازلرونویسیلکلمللازل

ترجمهلولشرحلمرحوملطکترلجواطلمصاحلبرلالشواهد الربوبیة 

کبیر(  )شرحل نامه  حکمت  1366(،ل سروش،ل انتشلراتل )تهران:ل

مالهلطیل منظومۀل شرحل برل )نوشین(ل رضلنژاطل غالمحسینل

سبزواریل)تهران:لانتشلراتلالزهراء،ل1380(لولتجدیدلچلپلمتنل

بربیلالشواهد الربوبیةلبهلتصحیحلطکترلسیّدلمصطفیلمحق ل

همراهل بهل کهل 1382(؛ل صدرا،ل اسالمیل حکمتل بنیلطل )تهران:ل طاملطل

استفلطۀلبخشلهلییلازلکتلبلالمشاهد االلوهیة )شرحلکبیرلبرل

الشواهد الربوبیة( غالمحسینلرضلنژاطل)نوشین(ل)قم:لانتشلراتلآیتل

اشراق،ل1387(لولاسرار الحکملمالهلطیلسبزواریل)تصحیحلکریمل

فیضی،لقم:لمطبوبلتلطینی،ل1383(لولمقدمۀلجال لالدینلآشتیلنیل

لمحتوایلکتلبل
ّ
برلتصحیحلالشواهد الربوبیة )مشهد:ل1360(لکل

را،لبیلکملولکلست،لتشکیللطاطهلاست.

اینلاثرلازلطوازطهلبخشلتشکیللشدهلاستلکهلطرلاینلمقللهل

هرلیکلبهلدورلجداگلنهلمورطلبررسیلقرارلمیلگیرط.لالزملاستل

ذکرلشوطلکهلهرلبخشلازلچهلرلقسمتلتشکیللشدهلاست.لطرل

قسمتلنخست،لمتنلبربیلالشواهد الربوبیةلآمدهلاست؛لطرل

لرونویسیلشدهل
ً
قسمتلطوملترجمهلولشرحلجواطلمصاحلبینل

شعادلشحقشطلب

یزتس بشتزشکیشزاایشرازگ
نقدگشبرشزاایشبنیادشحکمتشبرتر

)ترجمه،ش رحشوشتحقیقش وتهدشتلربوبیة(
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است؛لطرلقسمتلسوملازلکتلبلهلیلحکمت نامه ولسهلکتلبل

ذکرشدۀلطیگر،لبخشلهلییلانتخلبلولبهلصورتلتوضیحلتل

ازل برخیل نلمل طرلقسمتلچهلرمل ول استل تلیپلشدهل اضلفیل

کتلبلهللتحتلبنوانل»منلبعلبخش«لآمدهلاستلکهلچنلنچهلطرل

لربطیلبهلمطللعلتدوینلشدهلطرلآنل
ً
اطامهلبیلنلخواهدلشد،لاصوال

بخشلندارندلولمنلبعیلتقابیلبهلشملرلمیلآیند!

تلف.شمانشعرببشتلشوتهدشتلربوبیة

لازلتصحیحلطکترلسیّدلمحمدلمحق لطاملطل
ً
متنلبربیلکتلبلبینل

لازلآنجللکهلطرلنظرل
ً
ازلالشواهد الربوبیة اخذلشدهلاست.لاحتملال

لکلرلخلصیلبهل
ً
طکترلیحییلکبیرلتصحیحلشواهد الربوبیة اصوال

شملرلنمیلآیدل)!(لبهلخوطلاجلزهلطاطهلاندلتللمتنلبربیلرالبدونل

لمنتشرلنملیند.لجللعلاستلکهلبلل
ً
اجلزهلازلمصححلآن،لبینل

وجوطلآنکهلطرلکللکتلبلنسخهلبد لهلیلذکرشدهلطرلپلورقیلهلیل

تصحیحلطکترلمحق لطاملطلحذفلشدهلاست،لطرلبخشلطوازطهمل

)ص1306لالیل1359(لاینلکلرلفراموشلشدهلاستلولنسخهلبد لهلل

لطرلپلورقیلهللمنعکسلشدهلاند!لبهلبنوانلمثل لطرلپلورقیل
ً
بینل

صفحۀل1307لحکمتلبرترلآمدهلاست:ل»همۀلنسخهلهللجزلفل

ولچ:لوقف/لمل)خل (:لوف «،لیللطرلپلورقیلصفحۀل1359لآمدهل

است:ل»اینلچنینلطرلمتنلبربیلکتلبلالشواهد الربوبیة ثبتل

ترطیدل ملل نزطل موجوطل نسخۀل صحتل طرل ولیل است،ل شدهل

است...«.لشلیدلبلیدلایشلنلرالبالوهلبرلشلرحلکبیرلالشواهد 

الربوبیة،لمصححلبخشلطوازطهملآنلنیزلبهلشملرلآورط!

تلکهلمتنل
ّ
نکتۀلجللعلتوجهلطیگرلآنلاستلکهلبهلآنلبا

بربیلکتلبلازلتصحیحلطکترلمحق لطاملطلولترجمۀلآنلازلطکترل

مصاحلاخذلشدهلاست،لطرلموارطیلمیلنلمتنلبربیلولترجمۀل

آنلمطلبقتلوجوطلندارط؛لزیرالطکترلمصاحلطرلترجمۀلخوطلازل

تصحیحلجال لالدینلآشتیلنیلاستفلطهلکرطهلاستلولحتیلطرل

موارطیلبراسلسلنسخهلایلکهلطرلاختیلرلطاشته،لطرلمتنلبربیل

اصالحلتیلانجلملطاطهلولسپسلمتنلرالترجمهلکرطهلاست،لکهل

اینلموارطلطرلپلورقیلهلیلاولمنعکسلشدهلاستل)ملنندلصفحلتل

99،ل235لول511لکتلبلطکترلمصاح(.لامللطکترلیحییلکبیر،لبدونل

توجهلبهلاینلاختالف،لترجمۀلطکترلمصاحلرالذیللتصحیحلطکترل

محق لطاملطلقرارطاطهلاند!لبهلبنوانلنمونهلطرلمتنلبربیلکتلبل

حکمت برتر آمدهلاستل»مشت لمنلااللوکةلوهیلالرسللة«لول

رسللتل معنلیل بهل اکولهل ازل »مشت ل است:ل آمدهل ترجمهل طرل

است«! )نک.لص1355ول1359(.

ذکرلاینلنکتهلالزملاستلکهلطرلموارطیلکهلطکترلمحق لطاملطل

طرلتصحیحلخوطلمنلبعلآیلتلولروایلتلولکتلبلهلیلفاسفیل

مورطلاستفلطۀلمالصدرالطرلمتنلالشواهد الربوبیة رالمشخصل

کرطهلاند،لاینلمنلبعلبعینهلطرلپلورقیلکتلبلبنیاد حکمت برتر 

منعکسلشدهلاست،لکهلالبتهلبللطقتلالزملنیزلهمراهلنیست.ل

بهلبنوانلمثل لطرلصفحۀل704لبهلصفحۀل211 الهیات شفا ارجلعل

طاطهلشدهلاست،لطرلحللیلکهلآطرسلصحیحلبرلاسلسلتصحیحل

طکترلمحق لطاملط،لصفحۀل311 الهیات شفا است.

ی.شترجمهشوش رحشمانشعرببشتلشوتهدشتلربوبیة

چنلنکهلذکرلشد،لاینلبخشلبهلدورلکلمللازلکتلبلطکترلمصاحل

اخذلشدهلاست؛لبللاینلتفلوتلکهلطکترلمصاحلشرحلمزجیلخوطل

رالبهلکمکلپرانتزلازلترجمهلجداکرطهلاست،لامللطکترلکبیرلطرلاثرل

انتحللیلخوطلبللحذفلپرانتزهلیلطکترلمصاح،لترجمهلولشرحل

رالبهلدورلکلمللولپشتلسرلهملرونویسیلکرطهلاست.لبهلبنوانل

نمونهلیکلپلراگرافلازلاینلطولاثرلرالمقلیسهلمیلکنیم:

ترجمهلولشرحلیحییلکبیر
)ص952(

ترجمهلولشرحلجواطلمصاحل
)صل342-341(

تنلسخلیعنیلانتقل لنفسلازلبدنیل

بهلبدنلطیگرلکهلنزطلمللبهلسهلقسمل

تصورلمیلشوط:لقسملاو لببلرتل

استلازلانتقل لنفسیلطرلاینلبللمل

ازلبدنیلبهلبدنیلطیگر،لمبلینلول

جدالازلاو؛لبدینلنحولکهلحیوانیل

بهلبدنلحیوانل اول بمیرطلولنفسل

طیگریلولیللبهلبدنیلغیرلازلحیوانل

منتقللگرطط،لخواهلانتقل لنفسلازل

ازل انتقل ل طیگریل بدنل بهل بدنیل

بهلموجوطلاشرفل موجوطلاخسل

اسعل نفسل انتقل ل ملنندل بلشد،ل

لبهلبدنلانسلنلولیللبللعکس،ل
ً
مثال

ملنندلانتقل لنفسلانسلنلبهلبدنل

یلل ول نبلتیل بهلجسمل یلل ول اسعل

از قسمل اینل جملطی؛ل جسمل

تنلسخل)یعنیلانتقل لنفسلازلبدنیل

بهلبدنلطیگر(لطرلنزطلمللبهلسهلقسمل

تصورلمیلشوط.لقسملاو لببلرتل

استلازلانتقل لنفسیلطرلاینلبللمل

ازلبدنیلبهلبدنیلطیگرلمبلینلول

جدالازلاولبدینلنحولکهلحیوانیل

بهلبدنلحیوانل اول بمیرطلولنفسل

طیگریلولیللبهلبدنیلغیرلازلحیوانل

منتقللگرطط،لخواهل)انتقل لنفسلازل

ازل انتقل ل بهلبدنلطیگری(ل بدنیل

بهلموجوطلاشرفل موجوطلاخسل

اسعل نفسل انتقل ل )ملنندل بلشدل

لبهلبدنلانسلن(لولیللبللعکسل
ً
مثال

)ملنندلانتقل لنفسلانسلنلبهلبدنل

لولیللبهلجسملنبلتیلولیلل
ً
اسعلمثال

از قسمل اینل ول جملطی(ل جسمل
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تنلسخلبللبرهلنیلکهلبهلزوطیلبیلنل

ممتنعل ول محل ل کرط،ل خواهیمل

است.

تنلسخلبللبرهلنیلکهلبهلزوطیلبیلنل

ممتنعل ول محل ل کرطل خواهیمل

است.

البتهلطرلموارطیلچندلکاملتلابتدالولانتهلیلهرلبخشلازلکتلبل

طکترلمصاحلرالتغییرلطاطهلاندلکهلبهلبنوانلنمونهلبهلچندلمورطل

اشلرهلمیلشوط:

ل ص23،لسطر8:ل»متمرکزلنفرمل«لبهل»قرارلمده«لتبدیللشدهلـ

است.

ل ص47،لسطر11:ل»فیلالجماه«لبهل»بهلدورلکای«لتبدیللـ

شدهلاست.

ل ص857،لسطر4:ل»قبللازلاینلگفتیم«لبهل»پیشلازلاینلـ

گفتیم«لتبدیللشدهلاست.

ل ص865،لسطر9:ل»ولاینکلمیلپرطازیملبهلاثبلتلوجوطلـ

آنهل«لبهل»اینکلبهلاثبلتلوجوطلآنهللمیلپرطازیم«لتبدیلل

شدهلاست!

ذکرلاینلنکتهلالزملاستلکهلایشلنلطرلموارطلزیلطیلپلورقیلهلیل

طکترلمصاحلرالازلحللتلپلورقیلخلرجلکرطهلولبهلمتنلترجمهلول

شرحلخوطلافزوطهلاند.لملنندلصفحلت:ل51،ل672،ل787،ل817،ل

991،ل985لول1183.

ج.شتوضیحاتشتضافب

کتلبلهلیل رویل ازل بعینهل قسمتل اینل شد،ل ذکرل چنلنکهل

حکمت نامه،لالمشاهد االلوهیة ولاسرار الحکم رونویسیلشدهل

است،لکهلطرلاطامهلصفحلتیلکهلمورطلطستبرطلقرارگرفتهلاندلذکرل

خواهندلشد.لالبتهلطرلهنگلملرونویسیلازلاینلمنلبع،لاغالطل

تلیپیلولاشتبلهلتلفلحشیلنیزلبروزلکرطهلاست.لبهلبنوانلمثل ل

طرلصفحۀل22،لسطرل6 )کهلازلکتلبلمصاحلاخذلشدهلاست(لکامۀل

»متجدطه«لبهلصورتل»متجسده«لتلیپلشدهلاستلولطرلصفحۀل

232 )کهلازلحکمت نامه اخذلشدهلاست(ل»تتمیملمقلم«لبهلصورتل

»تقسیملمقلم«لتلیپلشدهلاست.لازلهمهلجللعلترلصفحۀل228 

استل)کهلازلحکمتلنلمهلاخذلشدهلاست(؛لایشلنلبنوانلفربیلخوطل

رالبهلصورتل»غررلطرلتقسیملصفلتلح لتعللی«لذکرلکرطهلاندل

ولفراموشلکرطهلاندلکهلملنندلسلیرلموارط،لهنگلملسرقتلبامیل

ازلحکمت نامه،لکامۀل»غرر«لرالکهلمخصوصلشرحلمنظومهل

استلحذفلنملیند!

د.شمنابعشذزر دهشدسشپاوسقبشهاشوشتناهاگشهرشبخش

طکترل ازلکتلبل تلیپلکلمللبخشیل ازل طرلموارطیلپسل 1.ل

مصاح،لمنلبعلخیللییلبهلپلورقیلافزوطهلاندلتللخوانندهلگملنلکندل

کهلایشلنلآنلبخشلرالبهلکمکلآنلمنلبعلتدوینلکرطهلاند!لبهلبنوانل

مثل لطرلصفحۀل42لپسلازلذکرلکلمللمتنلصفحۀل8لکتلبل

مصاح،لطرلپلورقیلبهلالهیات شفا،لتعایقۀلمالصدرالبرلشفا،ل

اسفار ولنجاة ارجلعلطاطهلاند.لاینلامرلطرلکللکتلبلطرلموارطل

بسیلریلتکرارلشدهلاستلکهلبهلبنوانلنمونهلبهلچندلمورطلاشلرهل

927،ل 842،ل 781،ل 588،ل 438،ل 207،ل ص144،ل میلشوط:ل

1014،ل1113،ل1216لول1298.

اینلامرلطرلمورطلمطللعلکپیلشدهلازلکتلبلحکمت نامه نیزل

صلطقلاست.لبهلبنوانلمثل لطرلصفحۀل47لطرلپلیلنلپلراگرافلاو ل

لازلصفحۀل158 حکمت نامه رونویسیلشدهلاست،لبهل
ً
کهلبینل

کتاب التحصیل ولاسفار ارجلعلطاطهلشدهلاست.لیللطرلپلراگرافل

طوملصفحۀل45لپسلازلرونویسیلازلصفحۀل151 حکمت نامه،ل

طرلپلورقیلبهلکتلبلهلیلمباحث المشرقیه،لفصوص الحکم،ل

نجات ولنزهة االرواح ارجلعلطاطهلشدهلاست.

الشواهد  بربیل متنل برایل گلهیل خیللیل ارجلعلطهیل 2.ل

پلورقیل طرل مثل ل بهلبنوانل است!ل افتلطهل اتفلقل نیزل الربوبیةل

بهل الربوبیة  الشواهد  بربیل متنل ذکرل ازل پسل 809ل صفحۀل

ول شفا  طبیعیات  منظومه،ل شرح  اشارات،ل شرح  اسفار،ل

مباحث المشرقیه ارجلعلطاطهلاند!لیللطرلصفحۀل1105لپسلازل

االصغر  الفوز  بهل الربوبیة  الشواهد  بربیل متنل ذکرل

ابنلمسکویه،لشرح فصوص الحکم،لمصباح االنس،لتمهید 

القواعد ولاسفار ارجلعلطاطهلاند!

طرلصفحلتل370-371لمطابیلازلاسفار مالصدرالنقلل 3.ل

حکمة االشراق  ول مطارحات  بهل شدهلاست،لامللطرلپلورقیل

سهرورطیلارجلعلطاطهلاند!

چنلنکهلذکرلشد،لمنلبعلآیلتلولاحلطیثلولکتلبلهلیل 4.ل

الشواهد  ازل طاملطل طکترلمحق ل پلورقیلتصحیحل طرل ذکرشدهل

الربوبیة،لبعینهلطرلپلورقیلهلیلکتلبلمنعکسلشدهلاند.

نکلتل نیزل بخشل هرل انتهلیل منلبعل معرفیل قسمتل طرل 5.ل

جللبیلبهلچشملمیلخورط.لبهلبنوانلمثل لنویسندۀلکتلبلاسرار 

الحکم رالازلسهرورطیلطانستهلاندل)ص1096(،لمصباح االنس 

ازل رال مقاصد  شرح  )ص869(؛ل طاطهلاندل نسبتل قونویل بهل رال
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جرجلنیلطانستهلاندل)ص1282(لولجال لالدینلآشتیلنیلرالمؤلفل

کتلبلالشواهد الربوبیة معرفیلکرطهلاندل)ص1282(.لهمچنینل

کتلبل ملنندل شدهلاند؛ل تاخیصل کتلبلهلل ازل برخیل اسلمیل

یلل فلرابیل)ص545(لول ازل ازلمالصدرالول»الجمع«ل »الکبیر«ل

بهلدورلهمزملنلطولچلپلمختافلازلیکلکتلبلطرلبخشلمنلبعل

معرفیلشدهلاند!لملنندلطولتصحیحلازلکتلبلالفصوص الحکمة 

فلرابیل)ص546لولنیزلص1098-1097(.

طرلموارطیلکهلمنلبعلاصایلکتلب،لفلقدلارجلعلهستند،لطرل 6.ل

اینلکتلبلنیزلارجلبیلذکرلنشدهلاست.لبهلبنوانلمثل لطرلصفحۀل

366 )کهلازلکتلبلحکمت نامه اقتبلسلشدهلاست(لمطابیلازلاسفار 

نقللشده،لامللمنبعلآنلمشخصلنشدهلاست.لیللطرلصفحۀل24 

مطابیلازلعرایس البیان نقللشدهل)کهلازلصفحۀل25 حکمت نامه 

اقتبلسلشدهلاست(،لامللمشخصلتلمطاعلنقللشدهلازلعرایس 

البیان طرلپلورقیلذکرلنشدهلاست.

برسربشمقدمۀشزاای

ازل پلراگرافلهلییل ازل رونویسیل کمکل بهل کتلبل اینل مقدمۀل

مقدمهلهلیلچهلرلکتلبلمصاح،لرضلنژاط،لمحق لطاملطلولآشتیلنیل

 )17 الیل )ص7ل مقدمهل اینل پلراگرافلهلیل است.ل شدهل فراهمل

بهلترتیعلبهلدورلکلمللازلمنلبعلزیرلاخذلشدهلاست:

مقدمۀلمصاح:لصلسیزطهلالیلهفده؛لمقدمۀلمحق لطاملط:لصل

بیستلولیکلالیلبیستلولهشت؛لمقدمۀلمصاح:لصلهجدهلالیل

نوزطه؛لمقدمۀلحکمت نامه:لصلنوزطهلتللبیستلویک؛لمقدمۀل

مصاح:لچهللوطولالیلچهللوسه؛لمقدمۀلآشتیلنی:لص15-14.

طرلاینجللبهلبنوانلشلهدیلازلنحوۀلتاخیصلولتدوینلمقدمۀل

کتلب،لبهلمقلیسۀلیکلپلراگرافلمیلپرطازیم:

مقدمۀلکتلبلیحییلکبیر
)ص9(

مقدمۀلکتلبلجواطلمصاح
)صلپلنزطهلولشلنزطه(

کتلبلفصوص الحکم فلرابیلول

بسیلرل ازلجماۀلکتعل آن،ل نظلیرل

ارزندۀلاوست.لپسلازلوی،لشیخل

»معامل سینل،ل ابوبایل الرئیس،ل

شلرحل ول طورانل نلبغۀل ول ثللث«ل

سخنلنلولآرایلارسطولولرئیس

برصۀ میدانلطارل مشل،ل حکملیل

کتلبلفصوص الحکم ولکتلبل

کتلبل ول الرأیین  بین  الجمع 

کتعل ازلجماۀل الکبیرل الموسیقا 

بسیلرلارزندۀلاوست.ل...لبعدلازل

الرئیسل شیخل الح ل حجةل ویل

ابوبایلسینل،لمعاملثللث،لولنلبغۀ

آراء ول سخنلنل شلرحل ول طورانل

بهل نوبتل سپسل ول بوطل حکمتل

بشر،ل حلطیل بقلل بشر،ل استلطل

طرل ـللکهل دوسیل نصیرل خواجهل

مرجعل بزرگلترینل باوم،ل جمیعل

باملیلبصرلخویشلبوطلللـلرسید.

ارسطولولرئیسلحکملءلمشلءلول

و...ل بایلاالدالقل حکیمل

میدانلطارلبرصۀلباملولطانشلول

مرجعلمطا لباملدعلولفاسفهل

ولحکمتلبوط.ل...لسپسلنوبتل

بقلل بشرل استلطل بهل رسیدل

قدوسی،ل حکیمل ول حلطیلبشرل

خواجهلنصیرلالدینلدوسیلکهل

بهلخصوصل باومل جمیعل طرل

ول ریلضیلتل ول کالمل ول فاسفهل

هیأتلولنجوملبزرگلترینلماجأل

طانشمندانل ول باملل مرجعل ول

معلصرلخویشلبوط.

برسربشبخششهاگشزاای

اگرلبتوانلمقدمۀلاینلکتلبلرالتاخیصلآثلرلطیگرانلطانست،ل

متنلکتلبلرالبلیدلرونویسیلکلمللازلاینلآثلرلبهلشملرلآورط.ل

طرلاطامهلبرلاسلسلطوازطهلبخشلکتلب،لبهلمعرفیلمنلبعلمورطل

انتحل لمیلپرطازیم:

بخششتول:شبرسربشوش رحشمبانبشحکمتشماعالیه

ل ترجمهشوش رح:لبهلدورلکلمللازلصفحلتل3لالیل98لکتلبلـ

طکترلمصاحلرونویسیلشدهلاست.

ل لازلـ
ً
توضیحاتشتضافب:لتوضیحلتلاضلفیلاینلبخشلبینل

صفحلتلزیر،لبهلترتیع،لتاخیصلولرونویسیلشدهلاند:

ص25-30:ل حکمت نامه؛ل ص25-24  ص23-25:ل

 47-45 ص34-38:ل حکمت نامه؛ل  38 ول 31-35ل

حکمت نامه؛لص39:لص25لمقدمۀلآشتیلنی؛لص39- 

41:لص119-120 حکمت نامه؛لص42-47:لص149-

151لول155-158 حکمت نامه؛لص60-66:لص168-

179 حکمت نامه؛لص76-85:لص198-199لول201لول

221-228لول239لول241-246 حکمت نامه؛لص97-

ص891- ص125-139:ل حکمت نامه؛ل ص116  98:ل

ص148-151:ل حکمت نامه؛ل و946-936  928ل

حکمت نامه؛لص155-156:لص295  ص293-292 

حکمت نامه؛لص158:لص299 حکمت نامه؛لص180-

204:للص301لول304لول326لول331-339 حکمت نامه؛ل
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حکمت نامه؛ل و969-963  ص957ل ص209-216:ل

حکمت نامه؛ل و990  و980ل ص975ل ص220-224:ل

ص225-237:لصل1029-1030لول1034-1037لول

1039لول1043-1046لول1054-1056 حکمت نامه؛ل

ول 1101-1127ل ول ص1061-1091ل ص311-343:ل

1132لول1136لول1139لول1143لول1146لول1154لول

1160-1163لول1176-1179لول1190-1192لول1226-

1237 حکمت نامه.

منابعشبخششتول

اینلبخشلفلقدلمشخصلتلمنلبعلاست.

بخششدوم:شتلهیاتشعامش)1(شتقدمشوشتأخر،شوتحدشوشزثیر

ل ترجمهشوش رح:لبهلدورلکلمللازلصفحلتل99لالیل135لکتلبلـ

طکترلمصاحلرونویسیلشدهلاست.

ل 3لتوضیحلاضلفیلـ اینلبخشلشلملل تضافب:ل توضیحاتش

استلکهلبهلشرحلزیرلازلکتلبلحکمت نامه اخذلولتاخیصل

شدهلاست:ل

حکمت نامه؛ل ص623-630  ص359-355:ل

ص373-364:لص748-745لول755-750لول-761

حکمت نامه؛لص421-417:لص-793  769 ول 765ل

ول حکمت نامه؛لص443-440:لص809-805ل  800

823-822 حکمت نامه.

منابعشبخششدومش

اینلبخشلنیزلفلقدلمشخصلتلمنلبعلاست.

بخششروم:شتلهیاتشعامش)2(شوجویشوشتمکان،شقوهشوشفعل

ل ترجمهشوش رح:لبهلدورلکلمللازلصفحلتل135لالیل176 ـ

کتلبلطکترلمصاحلرونویسیلشدهلاست.

ل توضیحاتشتضافب:لاینلبخشلشلمللطولتوضیحلاستلکهلـ

لازلکتلبلحکمت نامه تاخیصلشدهلاست:ل
ً
بینل

ص469-474:لص489-492لول577-581لول643-

645 حکمت نامه؛لصل538-543:لص1518-1525لول

1563-1564 حکمت نامه.

منابعشبخششروم

طرلاینلبخشل50لمنبعلمعرفیلشدهلاست،لکهل36لمورطلازلآنهلل

لطرلپلورقیلهلیلاینلبخشلطیدهلنمیلشوندل)منلبع:2،ل3،ل7،ل
ً
اصال

8،ل11-19،ل21-23،ل25-27،ل29-36،ل38-41،ل43،ل45،ل47-48لول

50(.لهمچنینل7لمنبعلخیللیلطرلپلورقیلهللوجوطلطارندلکهلطرل

میلنلاینلمنلبعلنیستندل)اشارات،لطبیعیات شفا،لرسائل ابن سینا،لاحیاء 

العلوم،لتلویحات،لعیون الحکمة،لشرح عیون الحکمة مبلرکلشله(.

بخششچهاسم:شتلهیاتشعامش)3(شتعاباستتشماهیتشوشتحکامشآن

ل ترجمهشوش رح:لبهلدورلکلمللازلصفحلتل176لالیل214 ـ

کتلبلطکترلمصاحلرونویسیلشدهلاست.

ل اضلفیلـ توضیحلتل فلقدل بخشل اینل تضافب:ل توضیحاتش

لازلترجمهلولتفسیرلمصاحلتشکیللشدهلاست.
ً
استلولکال

منابعشبخششچهاسمش

طرلاینلبخشل62لمنبعلمعرفیلشدهلاست،لکهل47لمورطلازلآنهلل

لطرلپلورقیلهلیلاینلبخشلطیدهلنمیلشوندل)منلبع:ل1،ل3،ل4،ل
ً
اصال

6،ل7،ل9-11،ل13-21،ل24-27،ل29،ل31-35،ل37-39،ل41-45،ل47- 

51،ل53،ل55،ل57-59،ل61لول62(.لهمچنینل2لمنبعلطرلپلورقیلهلل

وجوطلطارندلکهلطرلمیلنلاینلمنلبعلنیستندل)تلویحات،لشرح منظومه(.

بخششپنجم:شتلهیاتشخاصش)1(شوجودشحق

ل ترجمهشوش رح:لبهلدورلکلمللازلصفحلتل215لالیل238 ـ

کتلبلطکترلمصاحلرونویسیلشدهلاست.

ل توضیحاتشتضافب:لاینلبخشلشلمللسهلتوضیحلاستلـ

تاخیصل حکمت نامه  لازلکتلبل
ً
کهلبهلصورتلزیرلبینل

شدهلاست:ل

حکمت نامه؛ل ص1248-1246  ص644-646:ل

حکمت نامه؛ل ص1261-1257  ص648-655:ل

ص693-695:لص1262-1266لول1270لول1329 

حکمت نامه.

منابعشبخششپنجم

طرلاینلبخشل15لمنبعلمعرفیلشدهلاستلکهل6لمورطلازلآنهللطرل

پلورقیلهلیلاینلبخشلطیدهلنمیلشوندل)منلبعل3،ل6،ل9،ل11،ل13لول15( 

ولمشخصلتل10لمنبعلمعرفیلشدهلطرلپلروقیلهلیلاینلبخش،ل

طرلاینلقسمتلنیلمدهلاستل)مبدأ آفرینش از دیدگاه فالسفه اسالم،ل

حکمة االشراق،لاشارات،لترجمه و تفسیر شواهد الربوبیة،لتعلیقۀ مالصدرا 

بر شفا،لجذوات،لشرح حکمة االشراق،لاثولوجیا،لبحار االنوار،لشوارق(.
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بخشش شم:شتلهیاتشخاصش)2(شنظرکۀشمثل

ل ترجمهشوش رح:لبهلدورلکلمللازلصفحلتل238لالیل270 ـ

کتلبلطکترلمصاحلرونویسیلشدهلاست.

ل توضیحاتشتضافب:لاینلبخشلشلمللسهلتوضیحلاستلـ

تاخیصل حکمت نامه  لازلکتلبل
ً
کهلبهلصورتلزیرلبینل

شدهلاست:

حکمت نامه؛ل ص1339-1338  ص713-714:ل

حکمت نامه؛ل ص1360-1356  ص723-726:ل

ص740-742:لص1366-1368 حکمت نامه.

منابعشبخشش شم

طرلانتهلیلبخشلششم،ل16لمنبعلمعرفیلشدهلاستلکهل9لمنبعل

ازلآنهللطرلاینلبخشلاستفلطهلنشدهلاندل)منلبعل2،ل3،ل5،ل6،ل9-12لول

14(.لهمچنینلمشخصلتلکتلبلشنلسیل7لمنبعلکهلبهلطروغلطرل

اینلقسمتلذکرلنشدهلاستل طرل پلورقیلهللمعرفیلشدهلاند،ل

)تفسیر شواهد مصاح،لالجمع،لحکمة االشراق،لتلویحات،لافلوطین عند 

العرب،لافلوطینی عند العرب،لشرح حکمة االشراق(.

بخششهفام:شتلهیاتشخاصش)3(شعلمشمعاد

ل ترجمهشوش رح:لبهلدورلکلمللازلصفحلتل271لالیل309 ـ

کتلبلطکترلمصاحلرونویسیلشدهلاست.ل

ل توضیحاتشتضافب:لاینلبخشلشلمللسهلتوضیحلاستلکهلـ

لازلکتلبلحکمت نامه اخذلشدهلاست:
ً
بهلصورتلزیرلبینل

حکمت نامه؛ل ص1890-1889  ص782-784:ل

حکمت نامه؛ل ص1757-1756  ص847-849:ل

ص865-868:لص1782-1784 حکمت نامه.

منابعشبخششهفام:

طرلاینلبخشل17لمنبعلمعرفیلشدهلاستلکهل3لمورطلازلاینلمنلبعل

لطرلپلورقیلهلیل
ً
)نهایة الحکمة،لمصباح االنس،لالمشاهد االلوهیة(لاصال

تقابیلاینلبخشلذکرلنشدهلاندلولمشخصلتل6لمنبعلذکرشدهلطرل

پلورقیلهلیلاینلبخشلطرلاینلقسمتلنیلمدهلاستل)مبدأ و معاد 

ولاشارات ابنلسینل،لشرح اشارات،لسرح العیون )!(،لحکمةلاالشراق،لتاویحلت(.

بخششهشتم:شتلهیاتشخاصش)4(شمعرفتشنفس

ل لازلصفحلتل309لالیل341لکتلبلـ
ً
بینل ترجمهشوش رح:ش

مصاحلتلیپلشدهلاست.

ل توضیحاتشتضافب:لاینلبخشلشلمللسهلتوضیحلاضلفیلبهلـ

شرحلزیرلاست:

ص899- حکمت نامه؛ل ص1765  ص888-889:ل

900:لص1769 حکمت نامه؛لص914-915:لص1774 

حکمت نامه.

منابعشبخششهشتم

اینلبخشلشلملل19لمنبعلطروغینلاستلکهل11لمورطلازلآنهلل

لطرلپلورقیلهلیلاینلبخشلذکرلنشدهلاندل)منلبعلشملرۀل5،ل
ً
اصوال

طرل منبعل 7ل همچنینل 19(.ل ول 18ل 17،ل 16،ل 14،ل 12،ل 11،ل 9،ل 7،ل ل 6،ل

معرفیل بخشل اینل طرل کهل شدهلاندل ذکرل کتلبل پلورقیلهلیل

بحاراالنوار،ل االعتقاد،ل تجرید  اشارات،ل شرح  )المباحثات،ل نشدهلاندل

جامع االخبار،لتفسیر شواهد الربوبیة )!(،لفتوحات مکیه(.

بخششنهم:شتلهیاتشخاصش)5(شتنارخ

ل 371لکتلبلـ الیل 341ل ازلصفحلتل ل
ً
وش رح:لبینل ترجمهش

مصاحلتلیپلشدهلاست.

ل توضیحاتشتضافب:لاینلبخشلشلمللیکلتوضیحلاضلفیلـ

است:ل

ص958-962:لص1804-1807 حکمت نامه.ل

منابعشبخششنهم

طرل ذکرشدهل خیللیل منلبعل مشخصلتل فلقدل بخشل اینل

پلورقیلهللاست.

بخششدهم:شتلهیاتشخاصش)6(شتحوتلشنفوس

ل لازلصفحلتل372لالیل398لکتلبلـ
ً
ترجمهشوش رح:لبینل

مصاحلتلیپلشدهلاست.

ل توضیحاتشتضافب:لاینلبخشلشلمللسهلتوضیحلاضلفیلـ

لازلمنبعلزیرلاخذلشدهلاست:ل
ً
استلکهلبینل

حکمت نامه؛ل ص1896-1895  ص1046-1048:ل

حکمت نامه؛ل ص1915-1913  ص1061-1066:ل

ص1088-1095:لص1937-1938لول1942لول1951 

حکمت نامه.

منابعشبخششدهم

اینلبخشلشلملل62لمنبعلطروغینلاستلکهل54لمورطلازلآنهلل

لطرلپلورقیلهلیلاینلبخشلذکرلنشدهلاندل)منلبعلشملرۀل1،ل2،ل
ً
اصوال
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4-6،ل8-26،ل28-45،ل48،ل50،ل52-60،ل62(.لهمچنینل10لمنبعل

خیللیلطرلپلورقیلهلیلکتلبلذکرلشدهلاندلکهلطرلاینلبخشل

االشراق،ل شرح حکمة  الفاضلة،ل مدینة  )تلویحات،ل معرفیلنشدهلاندل

فتوحات مکیه،لتفسیر الفاتحةلقونوی،لشرح قیصری،لعلم الیقین،لشرح 

االسماء سبزواری،لشرح هدایة االثیریة،لمصباح االنس(.

بخششکازدهم:شتلهیاتشخاصش)7(شحقیقتشمرگ

ل لازلصفحلتل398لالیل465لکتلبلـ
ً
ترجمهشوش رح:لبینل

مصاحلتلیپلشدهلاست.

ل توضیحاتشتضافب:لاینلبخشلشلملل9لتوضیحلاضلفیلاستلـ

لازلکتلبلطیگرلغالمحسینلرضلنژاطلبللبنوانل
ً
کهلاینلبلرلبینل

المشاهد االلوهیة )شرح کبیر الشواهد الربوبیة(لولکتلبل

اسرارالحکم ماللهلطیلسبزواریلرونویسیلشدهلاست:ل

 445-444 ول ص435-436ل ص1142-1145:ل

 443-439 ص1147-1149:ل اسرارالحکم؛ل

ص432-430  ص1153-1155:ل اسرارالحکم؛ل

اسرارالحکم؛ل ص427  ص1160:ل اسرارالحکم؛ل

االلوهیة؛ل المشاهد  ص1362  ص1168-1170:ل

المشاهد  ص1393-1387  ص1183-1188:ل

االلوهیة؛لص1216-1225:لص1431-1438 المشاهد 

المشاهد  ص1459  ص1239-1240:ل االلوهیة؛ل

االلوهیة؛لشعرلص1281:لص1533 المشاهد االلوهیة.

منابعشبخششکازدهم

اینلبخشلنیزلشلملل62لمنبعلطروغینلاستلکهل48لمورطلازلآنهلل

)منلبعلشملرۀل نشدهلاندل ذکرل اینلبخشل پلورقیلهلیل طرل ل
ً
اصوال

2-15،ل18،ل20،ل21،ل23-25،ل27-42،ل44-46،ل48،ل49،ل51،ل53-55،ل

58-60(.لهمچنینل20لمنبعلخیللیلطرلپلورقیلهلیلکتلبلذکرل

شدهلاندلکهلطرلاینلبخشلمعرفیلنشدهلاندل)بحار االنوار،لالفوز 

احیاء  وافی،ل المقاالت،ل اوائل  فتوحات مکیه،ل مصباح االنس،ل االصغر،ل

العلوم،لرسالة قشیریه،لعدة الداعی،لعین الیقین،لافالطون فی االسالم،ل

فصوص الحکم،لدر المنثور،لشرح فصوص کلشلنی،لفاتحة الکتاب قونویل

)!(،لتفسیر عیاشی،لقوت القلوب،لاسرار الشریعة،لمشاهد االلوهیة(.

بخششدوتزدهم:شتلهیاتشخاصش)8(شنبوتشوشوالکت

طرلاینلبخش،لاشراقلچهلرملتللطهملازلشلهدلاو لازلمشهدلپنجمل

کتلبلالشواهد الربوبیة حذفلشدهلاستلولطرلصفحۀل1306،ل

نلگهلنلازلپلیلنلاشراقلسوملبهلشلهدلطوملپرطاختهلاند.لبللاینل

توضیحلبهلبررسیلقسمتلهلیلمختافلاینلبخشلمیلپرطازیم:

ل لازلصفحلتل466لالیل511لکتلبلمصاحلـ
ً
ترجمهشوش رح:شبینل

تلیپلشدهلاست.

ل توضیحاتشتضافب:لاینلبخشلشلمللتوضیحلتلاضلفیلـ

لمشلبهلترجمهلولشرحلطکترلمصاحلاست.لالبتهل
ً
نیستلولکلمال

ازلصفحۀل1360لتللانتهلیلکتلبل)ص1386(لترجمۀلبربیل

توسطل دوسیل نصیرالدینل خواجهل االشراف  اوصاف 

انجمنل تهران:ل مدرسی،ل محّمدل )تصحیحل جرجلنیل رکنلالدینل

اسالمیلالغدیر،ل1363ش(لکهلبهلبحثلحکمتلبمایلاختصلصل

طارط،لبدونلهیچلگونهلترجمهلولیللتوضیحی،لطرجلشدهلاستل

ولمشخصلنیستلانگیزةلمؤلفلمحترملبنیاد حکمت برتر 

ازلطرجلاینلمطاعلبللبنوانل»الشلهدلالثلنیل)ب(لفیلالحکمةل

العمایة«لچهلبوطهلاست؟!لاینلمطاعلحتیلطرلفهرستل

تفصیایلکتلبلنیزلذکرلنشدهلاست.

منابعشبخششدوتزدهم

طرل ذکرشدهل خیللیل منلبعل مشخصلتل فلقدل بخشل اینل

پلورقیلهللاست.

  

رخنشپاکانب

کتلبل پلورقیلهلیل طرل ایشلنل کهل طاطل انصلفل بلیدل البتهل

هزاروپلنصدصفحهلایلخوط،لکهلبهلدورلکلمللازلسهلمنبعلاصاِیل

ذکرشدهلفراهملآمدهلاست،لطرلمجموعل22لبلرلازلکتلبلطکترل

مصاح،ل26لبلرلازلکتلبلحکمت نامه ولیکلبلرلازلتصحیحلطکترل

محق لطاملطلیلطکرطهلاند!لامللطرلسلیرلپلورقیلهل،لنهلتنهللمنلبعل

انتحللیلخوطلرالذکرلنکرطهلاند،لباکهلبللذکرلمنلبعیلتقابیل)چنلنکهل

بهلتفصیللطرلمورطلهرلبخشلذکرلشد(لچنینلوانموطلکرطهلاندلکهلمؤلفل

واقعیلاینلکتلبلهستندلولاثریلتحقیقیلبهلجلمعۀلبامیلکشورل

ارائهلنموطهلاند!لگرچهلطرلذکرلهمینلچندلمورطلازلمنلبعلواقعیل

کتلبلنیزلاشتبلهلتیلوجوطلطارط؛لبهلبنوانلمثل :

ل طرلصفحۀل1048لبهلغاطلبهلصفحۀل197لکتلبلحکمت نامه ـ

ارجلعلطاطهلاندلکهلبلیدلبهلص1896لاصالحلشوط.

ل طرلصفحۀل811لپسلازلسرقتلمتنلطکترلمصاح،لبهلرضلنژاطلـ
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ارجلعلطاطهلاند!

ل طرلموارطیلتنهللیکلپلراگرافلبهلطکترلمصاحلارجلعلطاطهلـ

شدهلاست،لطرلحللیلکهلکللمطللعلآنلصفحلتلازلایشلنل

استل)ملنندلصفحلتل89،ل115لول400(.

ل طرلصفحۀل740لارجلعلبهلحکمت نامه طرلذیللپلراگرافلـ

صحیحلخوطلذکرلنشدهلاست.

شلیدلبتوانلانگیزۀلطکترلیحییلکبیرلطرلاینلانتحل لرالاینگونهل

توجیهلکرطلکهلایشلنلبللطیدنلکتلبلحکمت نامه کهلطارایلبنوانل

فربیل»شرحلکبیر«لاستلولنیزلالمشاهد االلوهیة کهلطارایلبنوانل

مغللطۀل طچلرل است،ل الربوبیة«ل الشواهدل کبیرل »شرحل فربیل

اشتراکللفظلشدهلولگملنلکرطهلاندلکهلاینلطولاثرلکبیرلمتعا لبهل

خوطشلنل)یحییلکبیر(لاست!لازلاینلرویلخواستهلاندلتللازلدری ل

نشرلمجدطلاینلآثلرلطانشجویلنلرالبهلسویلمعلرفلبرفلنیلول

اخالقیلهدایتلنملیند!لچنلنکهلاینلاثرلهملاکنونلبهلبنوانلمتنل

طرسیلطرلکالسلهلیلایشلنلتدریسلمیلشوط.لبهلنظرلمیلرسدل

برلاسلسلآنچهلازلاینلانتحل لکبیرلولشواهدلآنلنشلنلطاطهلشد، 

شلیستهلاستلاینلاثرلرال»بنیلطلانتحل لبرتر«لبنلمیم.ل

نلگفتهلنملندلکهلانتشلراتلبوستلنلکتلبلطرلسل ل1393لنیزل

اثرلانتحللیلطیگریلازلطکترلیحییلکبیرلبللبنوانلاخالق پژوهی 

عرفانیلمنتشرلنموطهلاستلکهلطرلمقللهلایلازلجویللجهلنبخشل

بللبنوانل»انتحل لولابتذا لطرلاخالقلپژوهیلبرفلنی«لمورطلنقدل

ول فرورطینل ش151،ل پژوهش،ل )آینۀ  استل قرارگرفتهل بررسیل ول

ارطیبهشتل1394(.

بلیدلپرسیدلکهلآیللهدفلازلترجمهلولشرحلآثلرلحکملیل

اسالمیلچیزیلجزلتخا لبمایلبهلحکمتلولاخالقلاست؟ل

ولآیللخداوندلکسلنیلرالکهل»یحبّونلأنلیحمدوالبملللملیفعاوا«ل

بامیل جلمعۀل آیلل ول است؟!ل نکرطهل مذمتل 188(ل )آ لبمران:ل

بوطنل انتحللیل متوجهل الربوبیة،ل الشواهد  مدرسلنل ول کشورل

اینلکتلبلنشدهلاندلولیللبهلطیدۀلاغملضلبهلآنلنگریستهلاند؟ل

ول طانشگلهلهلل نداطنل کهلباتلواکنشل پرسیدل بلیدل همچنینل

وزارتلباوملطرلقبل لآثلرلانتحللی،لکهلروزبهلروزلبرلتعداطل

آنهللافزوطهلمیلشوط،لچیست؟

ضمیمه های گزارش میراث

رشیدالّدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق
)نقدی بر رویکرد برخی تاریخ نگاران معاصر ایرانی(

یوسف الهادی
ترجمۀ

محّمد باهر

الروایة  با عنوان »رشیدالّدین یعتمد  به زبان عربی  از مقاله ای  اثر ترجمه ای است  این 
البغدادیة فی أخبار الغزو المغولی للعراق«. نویسنده در این مقاله بر آن است که رشیدالّدین 
همدانی رویدادهای مربوط به حملۀ مغول به عراق را بر پایۀ روایت تاریخ نگاران بغدادی، 
که در آن روزگار می زیسته اند و روایت آنان از منابع دست اّول و اصیل به شمار می رود، استوار 
ساخته است، در حالی که منابع متأخری که از سوی تاریخ نگاران شامی/ مصری نگاشته 

کنده از روایت های برساخته و جانب دارانه هستند.  شده اند، در بسیاری از موارد، آ
الهادی در ضمن این مقاله به نقد برخی از آراء طرح شده در کتاب دین و دولت در ایران 
عهد مغول، نوشتۀ دکتر شیرین بیانی، پرداخته و آن را تحت تأثیر روایت های نامعتبر شامی/ 

مصری دانسته است.


