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ۀیگزارش میراث )دورۀیدومی،یسالیششم،یشمارۀیپنبمیویششم،ی
ّ
دریمبح

یبدی دری مبالهیایی 1391:یص96–112(ی ـیاسیندی آذر 54-55،ی پیاپنی

)ازی ابنیکمویهی والعرشیةی اللوحیة  التلویحات  شرح  تصحیحی

ایتشاراتیمیراثیمکتوبیدری1387(یبهیقحمیاستادییوپیالمیریویبای

ترجمۀیجوادیقاسمنیچاپیشدهیاست.یمتأسیایهیبهیموقعیمتوجهی

یبدیایشانینشدمیویپسیازیآگاهنیییزیچندانیارادهیاییبرایی

یبراییثبتیدریتاریخیویرفعیابهامی
ً
پاسخیگوینییداشتم.یاخیرا

ایبادشدهیتصمیمیگرفتمیتوضیحاتنیبیانیکنم.

ابتدایازیاستادییوپیالمیریتشکریمنیکنمیکهیوقتیگذاشتندیوی

تحویحاتی بری ابنیکمویهی شرحی بررسنی وی »یبدی عنوانی تحتی

سهروردی؛یبررسنیسهیاثریچاپیشده«،یبایتمرکزیودقت،یبهییبدی

شرحیتحویحاتیابنیکمویهیبهیتصحیحیاینیبندهیپرداختند.یویامای

دربابییکاتنیکهیمتذکریشدهیاید:

تذکریدادهیایدیکهیخایمیاشمیتکهیویرضایپورجوادییدری 1.ی

یق ل یوییداتیا دقنیهب یخساپ

یدجفال یحبیب 

کتابیفیلسوف یهودی بغداد گیتهیایدی»وییاحتمقلیزهقنی]تأکیدیازی

یگاریدهیاست[یابنیکمویهیبهیاسالمییگرویدهیاست«یوی»اینکهیآقایی

یبیبحنیلجفجنییهودییبودنیابنیکمویهیرایردیکردهیاست،یبهیهیچی

وجهیمنطبنییفست«ی)ص96،یپاورقن4(.ی

آنیاستیکهی »التمال«ی اینیموضوع،ییکیطرفی دری یق خ.ی

وی استی دادهی ابنیکمویهی یجودنی مسحمانی بری اشمیتکهی خایمی

»التمال«یدیگریاینیاستیکهیمن،یبایذکریقرائنیمتعدد،یبری

مسحمانیبودنیاویدادهیام.یدرییکیداورییمنصیایهیوقتنیدلیلی

دیگرییارائهییمنیشود،یلداقلیاینیاستیکهیبپذیریمیهیچییکی

ازیدویطرفیقضیهیقطعنییفست،یپسیبایدیتردیدیباقنیبماید.یبای

اینیلالیهمیخایمیاشمیتکهیبایاطمینانیکاملییامیکتابیخودیرای

»فیحسوفییهودییبغداد«ییهادهیاستیویهمیاستادیالمیریبدونی

قطعنی وی لقی ی رای اشمیتکهی یظری ترجیحیبخشنی دلیلی هیچی

دانستهیایدی)بایاینکهیبهیقولیخودشان،یاشمیتکهیمحتملیدانستهیاست(یوی

یظریبندهیرایبایآنیهمهیاستناداتی»منطبن«ییدانستهیاید.یاینیهمی

یکییوعیداورییاست!یی

دریموردیتیاوتینسخهیهاییالملل الثالث ییزیکهیمنی 2.ی

گیتهیامی»شایدیتوسطیطرفدارانییهودیمخدوشیشدهیباشد«ی

وییزیاینیکهیدریصیحۀی38یمبدمهینشانیدادهیامیکهیخایمیاشمیتکهی

ییزیعجارتی»قدوةیالحکماءیعزالدولةیوالدین«یرایبهیغحطی»قدوةی

الحکماءیالیهودیین«یخوایدهیویثبتیکردهیاستیویدریپنیآنی

یدربارۀیعحمیویفرهنگیوشخصیتیهایی
ً
گیتهیامی»مایبایدیمستبال

عحمنیویفرهنگنیخودیتحبیقیکنیمیویبهیکارهاییدیگرانیبسندهی

ویاعتمادییکنیم«یاستادیالمیریفرمودهیایدی»بنیاستداللیاستیوی

ازیجذابفتیآنیمنیکاهد«ی)همایبا(.

استداللیآنیهمراهیآنیاست،یامایقجولیمنیکنمیکهیشایدی یق خ.ی
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امایفردیبایدیلدیاقلیمطالعاتیقجحنیرایبهیصورتیکارییتحبیبنی

موردیبحثیویبررسنیقراریدهد.یآقاییلجفجنیهیچییکیازیاینی

کارهایرایایبامییدادهیاست.یدریمبدمۀیجحدیاولیفبطیسهیسطری

بهیکاریآقاییموسوییاختصاصیدادهیشدهیاستیوییهیبفشتر.یدری

اینیسهیسطریهمیآقاییلجفجنیازییبشیخودیدریرسالۀیآقایی

موسوییسخنییمنیگوید.یمنیوقتنیرسالۀیآقاییموسوییرایبهی

دستیآوردمیتایلدودییشگیتیزدهیشدمیویهمۀیاینهایبرایمی

روشنیشد.ی)ص105-104(

،یاستادیالمیریتصوریکردهیایدیچونیاستادیمشاوری
ً
اّوال یق خ.ی

بودهیامیدسترسنیبهیرسالۀیآقاییدکتریسفّدموسوییداشتهیام.یالزمی

استیبهیاطالعیایشانیبرسایمیکهیدریایرانیعزیزیما،یبراییبهی

دستیآوردنییکیرسالۀیدانشبوینیالزمییفستیاستادیراهنماییای

مربوطی دانشکدۀی ازی منیتوایدی هریکسی باشن،ی مشاوری استادی

درخواستیکندیتایبراییتحبیقیوییادداشتیبرداشتن،یرسالۀی

دانشبوینیرایدریاختیارشیقراریدهند.یی

،یبهییظریمنیاستادیالمیریکهیبرایییافتنیرسالۀیآقاییدکتری
ً
ثاییا

کهی استی عبیبی کشفدهیاید،ی زلمتی همهی اینی سفّدموسویی

کارهاییبندهیدریمبدمۀیجحدیدومیویجحدیسومیالشجرة اإللهیة 

شهرزورییرایکهیسهیسالیقجلیازیتصحیحیشرح تلویحاتیبرایی

دادهیامی ایبامی سفّدموسویی دکتری دکترییجنابی رسالۀی معرفنی

یدیدهاند.یخدمتیآقاییالمیریعرضیمنیکنمیکهیمنیبراییمعرفنی

رسالهیآقاییدکتریسفّدموسوی،یسهیسالیقجلیازیتصحیحیویایتشاری

شرح تلویحات ابنیکمویه،یکوششیبسفارییکردهیام؛یازیجمحهی

دومی جحدی مبدمۀی بفستیوششی 1،یصیحۀی شمارۀی پاورقنی دری

الشجرة اإللهیةیآنیرسالهیرایمعرفنیکردهیامیویلدودیصدوسنی

باریدریمتنیکتابیبهیآنیارجاعیدادهیامیویدریپاورقنیهایمشخصی

1،ی پاورقنیشمارۀی دری ییزی کتابی دریجحدیسومیهمانی کردهیام.ی

صیحۀییبفستیوهشتیمبدمه،یدوبارهیضمنیمعرفنیآنیرساله،ی

یوشتهیامیکهیایشانیدریدسترسییجودیتایاگریبایپفشنهادهاییگروهی

موافبندیرسالۀیخودیرایدوبارهیتصحیحیکنندیویایشانیپسیازی

فرصتی بندهیسهیسالی پفشنهادی آنی وی اإللهیةی الشجرة  ایتشاری

داشتندیویازیزمانیدفاعیازیرسالهیشانیدرمبموعیبفشیازیدهیسالی

ی
ً
فرصتیداشتندیتایبهیگروهیفحسیهیپفشنهادیبدهندییایخودیمستبال

اقدامیکنند،یکهیچنینیاقدامنییکردهیاید.یدریجحدیسومیالشجرة 

یاینیرسالهی
ً
اإللهیةیییزیدریصیحۀیبفستیوهشتیمبدمه،یمبددا

رایمعرفنیکردهیامیویییزی11یباریدریمتنیجحدیسومیبهیآنیارجاعی

براییاستادیالمیریجذابفتییداشتهیباشدیچونیایشانیعالقهیمندیدی

کهیابنیکمویهییهودییباشدییهیمسحمان.یدلیلیهمییمنیخواهد،ی

چنینی ایشانی چونی یعننی است،ی کافنی المیری استادی عالقۀی

منیخواهندیپسیبایدیچنینیباشد.ی

دریسطرییکیصیحۀیی99یدریتوصیفیاثریتصحیحنی 3.ی

چاپی باری اولینی »برایی گیتهیایدی سفّدموسویی دکتری جنابی

منیشود«.یایشانیدریضمنیاینیسخنانییوعنیتعریضیبهیمنی

داریدیکهیچرایبهیرسالۀیآقاییدکتریسفّدموسوییاستنادییکردهیام،ی

همچنینیبهیتصحیحیدکتریفیاضیویدکتریضیائن.ی

درموردیچاپیدکتریفیاض،یبراییاطالعیاستادیالمیری یق خ.ی

عرضیمنیکنمیکهیمتأسیایهیمبدمۀیاستادیفیاضیدریچاپخایۀی

دانشگاهیتهرانیازیبینیرفتیویکتابیبدونیمبدمهیچاپیشد.ی

بنابراینیهیچیاطالعنیازینسخنیکهیاستادیفیاضیازیآیهایاستیادهی

کردهیبودیدریدستییجودیتایبهیآنیاستنادیشود.

درموردیتصحیحیمرلومیدکتریضیائنیهمیمنیهیچیاطالعنی

یداشتم،یچنایکهیهنوزیهمییدارم،یچونینسخهیاییازیآنیدریایرانی

بهیدستیمنینرسفدهیاست.

درموردیرسالۀیجنابیآقاییدکتریسفّدموسوییهمیخطاهایی

آن،یاعمیازیتایپنیویغیرتایپن،یبفشیازیآنیبودیکهیلتنییبدیشودی

وخودشانیبریاینیامریواقیند.

یکتۀیدیگریدرموردیاثریجنابیدکتریسفّدموسوییاینیاستی

اثریرسالۀیدکترییایشانیاستیوچاپینشدهیاست.ی کهیاینی

لدودی10ینسخهیبراییجحسۀیدفاعیتکثیریشدهیبودیویدریاینی

موردیتوضیحیخواهمیداد.یالجتهیازیلسنیظنیجنابیالمیریبهی

کاریجنابیآقاییدکتریسفّدموسوییکهیدریاینیمبالهیمکرریازیآنی

یادیکردهیایدیبسفاریخوشحالم.

یوشتهیاید:ی 4.ی

تنهایبراییکساینیکهیبهیرسالۀیآقاییسفّدموسوییدسترسنیداریدی

معحومیاستیآقاییلجفجنییکنیازیاستادانیمشاوریرسالۀیدکتریی

آقاییموسوییبودهیاید.یخواهیمیگیتیکهیاگریاستادییبخواهدیازی

قسمتنیازیرسالۀیدکترییکهیخودیمشاوریآنیبودهیاستیمطحجنی

بگیرد،یهرچندیبایتغییراتیعمدهیاییباشد،یبعضنیازیالزاماتی

یمنیتوانیازیمؤلفی
ً
اخالقنیوجودیداردیکهیبایدیرعایتیشود.یمثال

اصحنیدعوتیکردیتایدرییوشتنیکتابیجدیدیبایاویهمکارییکندی

یاییادداشتیکوتاهنیبریآنیبنویسد.یمنیتوانیمبدمهیرایاینطوری

آغازیکردیکهیشخصیچگویهیابتدایواردیاینیموضوعیشدهیاست،ی
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دادهیامیکهیدریپاورقنیهایمشخصیاست.یبایتوجهیبهیاینکهیرسائلی

الشجرة اإللهیة کتابیسالیجمهورییاسالمنیایرانیدریلوزۀی

تصحیحیشدهیبود،یاینیمعرفنیازیرسالۀیایشانیدریسطحیوسفعی

محنیویبینیالمححنیصورتیگرفتیویبزرگیترینیویمؤثرترینی

معرفنیبودیازیرسالۀیجنابیدکتریسفّدموسوی.یپسیمنیهیچی

پنهانیکاریییایکوتاهنیدربابیرسالۀیایشانییکردهیام،یایشانیخودی

براییتحملیاینیزلمتیآمادگنییداشتهیاید.

،یدرموردیاینکهیچرایخودمیرایبهیعنوانیمشاوریرسالۀیآقایی
ً
ثالثا

یچندانی
ً
سفّدموسوییمعرفنییکردهیامیبایدیبگویمیکهیمنیاخالقا

مرای کهی کساینی همۀی وی یدارمی خودمی دادنی نشانی بهی عالقهیایی

منیشناسندیاینیموضوعیرایییکیمنیدایند.یامایاستادیراهنمایرای

معرفنیکردهیام.یاینکهیبهییبشیخودیدریرسالۀیایشانیاشارهییکردهیامی

براییاینیبودیکهییبشیاصحنیبایاستادیراهنماستیکهیذکریکردهیام،ی

یبهیبرجستهیکردنیموقعیتیهایی
ً
بهیعالوهیتوضیحیدادمیکهیاخالقا

خودیعالقهیایییدارم.یاینکهیاستادیالمیریجمحۀیکنایهیآمیزی»همۀی

اینهایبرایمیروشنیشد«یراییوشتهیایدیویمنیخواهندیبگویندیمنی

یغیرمنصیایهیاستیکهی
ً
سرقتیعحمنیکردهیام،ییکیداورییکامال

ییاشنیازیبنیاطالعنیایشانیاست،یهمینسبتیبهیکارهاینی
ً
التماال

کهیدریمعرفنیرسالۀیدکتریسفّدموسوییایبامیدادهیامیویهمینسبتی

بهیخصوصیاتیاخالقنیخودیمن.یکاریمنیروشنیاستیویسرقتی

عحمنیدوریازیشأنیمنیاست.یتوضیحیدادمیکهیچهیکاریبزرگنیبرایی

معرفنیرسالۀیدکتریسفّدموسوییایبامیدادهیام؛یآیایکسنیکهیدریاینی

سطحیوسفعیکاریطرفیرایمعرفنیمنیکندیسهیسالیبعدیمنیتوایدی

ازیهمانیکاریسرقتیعحمنیکند؟!ی

،یدریتاریخی28/ی12/ی1389،ییعننیایدکنیبفشیازی
ً
رابعا

یکیسالیپسیازیایتشاریشرح التلویحات بهیتصحیحیبنده،ی

شوراییبررسنیمتونیوکتبیعحومیانساینیطنییامهیاییبهییاشری

منجعی بهیعنوانی تلویحات  شرح  منطقی بخشی کهی کردی اعالمی

فرعنیدرسنیدانشگاهنیایتخابیشدهیاستیویییکیروشنی

ازی اطمینانی برایی رای الزمی تحبیقی شوراینی چنینی کهی استی

اصالتیکاریایبامیدادهیاست.ی

،یمنیاگریازیرسالۀیآقاییدکتریسفّدموسوییاستیادهیکردهی
ً
خامسا

بودمیخودشانیشکایتیمنیکردیدیویلتنیبایتحریکیغیرمستبیمی

استادیالمیریهمیشکایتییکردید.یالجتهیهنوزیهمیلاضرمییکی

داوریبنیطرفیبهیموضوعیرسفدگنیکند.ی

خایمی وی پورجوادیی آقایی کهی یوشتهیایدی المیری استادی 7.ی

معرفنی التلویحات  شرح  ازی نسخهی پنباهی ازی بفشی اشمیتکهی

کردهیایدیویبهیبندهیاعتراضیکردهیایدیکهیچرایفبطیبهیششینسخهی

اکتیایکردهیام.ی

ضرورتنی وی داشتمی اختیاری دری قابلیاعتمادی نسخی منی یق خ.ی

یداشتیکهیپاورقنیهایرایازیشمارهیهاییمتعددییکیاثریپریکنم.

مواردی بعضنی »دری یوشتهیایدی منی قولی ازی استادیالمیری 8.ی

بهیهنگامی ابنیکمویهی کهی داردی اشارهی مکتوبنی سنتی بهی دشواری

یوشتنیاثرشیبهیالتمالیزیادیبهیآنیدسترسنیداشتهیاست«.

مرای سخنی المیری استادی یای است،ی یارسای عجارتی اینی یق خ.ی

درستیمتوجهینشدهیایدییایترجمۀیفارسنیازیسخنیایشانیغحطی

است.یمنییوشتهیام:ی»شارحیفاضلیدریشرحیویتیسفریخودی

بفشتریبهیسایریآثاریسهروردیییظریداشتهیاست«.

اینکیبررسنیمواردییکهیاستادیالمیریدریسنیصیحۀی 9.ی

اولیازیهریجحدیشرح التلویحات تصحیحیاینبایبیتذکریدادهی

ویکحماتیجایگزیننیطرحیکردهییایپفشنهادیدادهیاید:

جلتیاول

ازی یایکحماتیاولی )کحمهی التلویحاتی شرح  یمویهیهاییجحدیاولی

تصحیحیلجفجنیویکحمهییایکحماتیدومیپفشنهادیاستادیالمیر(:

س1/ص2یاألصحاب/یأصحابن؟ ◄ی

»األصحاب«،یبهیقرینۀیعجارتیقجحن:یالسادةیالنجالء. یق خی

س1/ص2یعحن/یإلن؟ ◄ی

»عحن«ی)دریلسان العرب »سّهلیعحن«،ییعننیفعلی»سهل«یبای یق خی

»عحن«یاستعمالیمنیشود.یدریپاورقنی»إلن«یدریبعضنینسخ(.ی

س5/ص2یلحکتب/یالکتب 	◄

هریدویدرستیاست،یفبطییکینسخهی»الکتب«یدارد. یق خی

س2/ص3یلحخطجة/یالخطجة 	◄

هریدویدرستیاستیویهیچیکدامیترجیحییدارد. یق خی

س1/ص4یإذ/یإذا 	◄

یکی الجتهی وی )زیرا(ی عحیتی برایی است،ی درستی »إذ«ی یق خی

نسخهی»إذا«یدارد.

س2/ص5یالسفادة/یالسیارة 	◄

السفادةیدرستیاستیچونیبای»الوالیة«یسازگاریاستی یق خی

وی»السیارة«یکهیهمانی»الرسالة«یاستیدریعجارتیقجلیازیآنی

»النجوةییوالرسالة«یآمدهیویبایهمیسازگارید.
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س18/ص15یجهتهما/یجهتیهما 	◄

»جهتهما«یدرستیاستییعننیجهتیمادهیویصورت.ی یق خی

»جهتیهما«ی)دویجهتیآنیدو(ییعننیدویجهتیمادهیویدویجهتی

یبنیمعننیاست.
ً
صورتیویهمایطوریکهیماللظهیمنیفرماییدیکامال

س12/ص16یالشيءیکمایهو/یاألشفاءیکمایهي 	◄

هریدویدرستیاستیاّمایفبطییکینسخهی»األشفاءیکمای یق خی

هي«یاست.

س20/ص16یاالختالف/یاالختالط 	◄

»االختالف«یدرستیاستیویعجارتیبعدییییزیمؤیدیآنی یق خی

است:ی»ویریدیبهیهاهنایاالختالف...«یکهیآنیرایتوضیحیمنیدهد.

س3/ص22یبتوسطیوضعهیله/یبتوسطهیلوضعهیله 	◄

»بتوسطیوضعهیله«یدرستیاست.ی»بتوسطهیلوضعهی یق خی

له«یمعننییدارد،ییعننیضمایری»بتوسطه«یوی»وضعه«یبهیچهی

برمنیگردید؟

س12/ص22یویس11ویس16/ص23یببزئه/یببزئیه 	◄

همی وی معننی بهیلحاظی همی است،ی درستی »ببزئه«ی یق خی

بهیقرینۀیعجارتی»لینیهویجزؤه«یدریپاورقنیهمیازیاشاراتی

ابنیسفنایویالبصائر ابنیسهالنیهمینطورییبلیکردهیام.

س5/ص23یجزؤه/یجزء 	◄

الجتهیهریدویدرستیاستیامایتاکیدیبریاینیاستیکهیجزءی یق خی

آنی)جزؤه(ییهیهریجزء.

س3/ص23یکذلک/یلذلک 	◄

»کذلک«یدرستیاست،یبهیقرینۀی»لویکان«یوی»لذلک«ی یق خی

بنیمعننیاست.

س20/ص25یالکحماتیوقسفمیها/یالکتابیوقسفمیها 	◄

»الکحماتیوقسفمیها«یدرستیاست.یدریاینبایبحثی یق خی

ازیکحمهیاستیویهیچیبحثنیازی»کتاب«ییفست.

س3/ص26یترکیجه/یترکیجها 	◄

»ترکیجها«یدرستیاستیویمنیغیحتیکردهیام.ی یق خی

س3/ص26یالحذین/یالحذان 	◄

»الحذین«یدرستیاستیچونیبریمنیگرددیبهی»االسم«ی یق خی

وی»الکحمة«یکهیهریدویمبرورید.یبایاینیلالی»الحذان«یبهیصورتی

مجتدایبنیمعننییفستیویمنیتوایدیدرستیباشد.

س1/ص27یرسمهما/یرسمیهما 	◄

»رسمهما«یدرستیاست،ییعننیتعریفیآنیدو.ی»رسمیهما«ی یق خی

س20/ص5یلمییحصلیلهیخحق/یلمییحصلیخحق 	◄

»لمییحصلیلهیخحق«یدرستیاست،یبهیقرینۀییظیریاینی یق خی

عجارتیدریدویسطریقجل:ی»یحصلیلهیالخحق«.

س9/ص9یمن/یفي 	◄

»من«یدرستیاست.یدریلسان العرب ییزی»استعرتی یق خی

من«،یدریالمنجد ییزی»استعاریالشيءیمن«.

س5/ص10یتصوراٍتیّما/یتصوراتیإّما 	◄

اصحنی موضوعی چونی است،ی درستی ما«ی »تصوراتی یق خی

بحثیتصوراتیاست،یبهیاثجاتییاییینیمرتجۀیبعدییاست.

س12/ص11یفيیالعبلیتصور/یفيیالعبلیمتصور 	◄

»فيیالعبلیتصور«یدرستیاست،یچونیموضوعیبحثی یق خی

تصوریویتصدیقیاست.

س15/ص12یاألمریالحاصل/یالعحمیالحاصل 	◄

»األمریالحاصل«یدرستیاست،یبهیقرینۀی»عندیالعحم«ی یق خی

ویعجاراتیبعدی.

س10/ص14ییحتاجیإلنیالمنطق/ییحتاجیإلیهیالمنطبي 	◄

»یحتاجیإلنیالمنطق«یدرستیاست،ییعننیفکریبرایی یق خی

اینکهیبهیخطاینرودیییازمندیمنطقیاستی)یبيیرعایتهییعنیخطأی

الیکریویهذایغایته؛یمنظومۀ سبزواری(یگریچهیبهیاعتجارییهریدوی

درستیاست.

س12/ص14یمبابحه/یمبابحة 	◄

»مبابحه«یدرستیاستیونسخهیهایهمینطوریاستیوی یق خی

درستیاست.یاگریمبصودی»مبابحةیالظنیوالبهل«یبودیبایدی

یهی مبابل...(ی العحمی یعننی )مذکری مبابل«ی فيی »العحمی منیگیتی

»العحمیمبابحة«.

س15/ص14یالتيیینتبل/یالتيیالینتبل 	◄

است،ی همینی منطقی ی
ً
اصال است.ی درستی »ینتبل«ی یق خی

ایتبالیازیمبدماتیبهییتایج.

س19/ص14یمعحوم/یالمعحوم 	◄

»معحوم«یدرستیاست،یبهیقرینۀیسطریقجل:ی»لهیمعحوم«.ی یق خی

بهیعجارتیدیگریچونییکرهیاستیبایعجارتی»بالمعنن...«یتیسفری

منیشودیویاگری»المعحوم«یبود،یالتیاجنیبهیعجارتیتوضیحنیبعدی

یمنیبود؛یبهیعجارتنیبحثیازیمعحومییامشخصیاست.ی

س5/ص15یالسریریة/یالسریر 	◄

»السریریة«یدرستیاستیچونیبای»هیئة«یمناسبیاست. یق خی
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یعننی»دویتعریفیآنیدو«یبسفاریثبیلیویغیرمتعارفیاست.

س13/ص27یمدلول/یالمدلول 	◄

امایدرینسخهیهایی شایدی»المدلول«یدرستیتریباشد،ی یق خی

منییجودهیاست.ی»مدلول«یهمیبهیمبصودیلطمهییمنیزید.

س8/ص28یمنعهی/یمنعت 	◄

»منعه«یدرستیاست.یضمیریبرمنیگرددیبهی»اإلنسان«،ی یق خی

امایبای»منعت«یمرجعیضمیریروشنییفست.

س2/ص29یما/یلما 	◄

هریدویدرستیاست.یبستگنیبهیاینیداردیکهییویسندهی یق خی

تأکیدیبسفاریداشتهیباشدییاییه.یدریهیچییکیازینسخیمنی»لما«ی

یجودهیاست.

جلتینوم

س11/ص3یالعحم/یالتعحیمییایالتعحم 	◄

غحطی وی داردی »العحم«ی بندهی مراجعۀی موردی نسخهیهایی یق خی

یفست،یچونیازیاولیبحثیموضوعیگیتیوگوی»عحم«یاست.یی

س8/ص5یالحّسیمعاویه/یلححّسیمعاویة 	◄

ضمیری چونی است،ی درستیتری معاویه«ی »الحسی یق خی

برمنیگرددیبهی»عبل«یویاینیروشنیتریاستیتای»معاویة«یکهیکحنی

استیویبایدیبایقرینهیفهمیدیکهیلسیمعاونیعبلیاست.

س2/ص6ییعحم/یتعحم 	◄

معحومی یعننی است،ی مبهولی فعلی اینبای دری »یعحم«ی یق خی

منیشودییایدانستهیمنیشود،یوی»تعحم«یتوجیهیروشننییدارد.

س17/ص6یمنهیکذلک/یمنهیمایکذلک 	◄

بهیقرینۀیجمحهیهاییبعد،ی»منهیمایکذلک«یبهتریاست،یامای یق خی

درینسخهیهاییمنییجودهیاستیویالجتهییجودنی»ما«یبهیمطحبیزیانی

یمنیرساید.

س20/ص7یفجالبوهر/یفالبوهر 	◄

عجارتی بهی توجهی بای استی درستیتری »فجالبوهر«ی یق خی

یدرستیاست.
ً
»یخرج«،ی»فجالبوهر...ییخرج«یکامال

س20یویس21/ص7ییَخرجیالسطح/ییُخرجیالسطح 	◄

چنایکهیدریبندیقجلیگیتمیاگری»فجالبوهر«یبخواییم،یکهی یق خی

اگری»فالبوهر«یبخواییمی »یَخرج«یوی منیخوایدهیام،یمنیشودی

»یُخِرج«یدرستیخواهدیبود.

فه/یعرف س9/ص8یعرَّ 	◄

بهییظریمنی»َمنیعّرفه«یمناسبیتریاستیویآنیرایداخلی یق خی

بی)][(یگذاشتهیامیویدرینسخهیهای»عّرف«یبودهیاستیکهیدری
ّ

قال

پاورقنیآوردهیامیتایمحبقیخودشیایتخابیکند.

س20/ص8یبالسطح/یبالبسم 	◄

»بالسطح«یدرستیتریاست،یبهیقرینۀیبیانیخودیمؤلفی یق خی

دریدویسطری15یوی19یهمینیصیحهیکهی»السطح«یآوردهیاستی

یهی»البسم«یکهیبنیمعننیاست.یی

س13/ص12یکلیماییایکحما 	◄

»کحما«.یاینیکحمهیبایاینیمیهومی»کحما«یاستیویدرستی یق خی

است.یدریقرآنیهمیمکرریبهیهمینیصورتیآمدهیاست.

ان/یییَرضیخطان
ّ
س7/ص13یییرضیخط 	◄

ازییظریمعننیهریدویدرستیاستیوینسخهیهاییمنی یق خی

»ییرض«یبودهیاست.

س5/ص15یألدیالدائرتین/یإلدییالدائرتین 	◄

»إلدییالدائرتین«یدرستیتریاستیویمنیغیحتیکردهیام. یق خی

س15/ص15یالتزموا/یألزموا 	◄

»التزموا«یدرستیاست،ییعننیخودشانیمحتزمیشدهیوی یق خی

پذیرفتهیاید،ییهیاینکهیواجبیکردهیایدییایدیگرانیرایمحزمیکردهیایدی

کهیبنیمعننیاست.یویدریهیچینسخهیایی»ألزموا«ییفست.

س7/ص21یولمایع/یوالمایع 	◄

»ولمایع«یدرستیاست،یچونییاظریاستیبهیعجارتی یق خی

متنیسهروردییکهی»ولمایع«یهست.

/یالتمکنیمنیالبزء
ّ
س7یویس8/ص21یالتمکنیمنیالبز 	◄

«یدرستیاستیبایتوجهیبهیعجاراتی
ّ
نیمنیالبز

ّ
»التمک یق خی

«یبهیمعننیقطعیدرستی
ّ
قجلیکهیبحثیقطعیاست،یپسی»البز

استییهی»جزء«.

الیتصوری لخروجه/ی تصوری الی س19/ص21ی وی س18ی 	◄

خروجه

چونیدرینسخهیهای»لخروجه«یهستیپسی»الیتصّوری یق خی

یخطاست.
ً
لخروجه«یمناسبیاستیوی»الیتصوریلخروجه«یکامال

ئَ
ِّ
یییایُجز

ّ
س9/ص23یُجز 	◄

ي«یاستیویسؤالیروشنییفست.
ّ
دریمتنی»ُجز یق خی

س1/ص25یاألعظام/یفيیاألعظام 	◄

»األعظام«یدرستیاست،یعطفیبهی»المبادیر«.ی یق خی

س11/ص26یالیاالییصال/یواالییصال 	◄

ایتخابی »الیاالییصال«ی التلویحات  بهیمتنی بایتوجهی یق خی
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شدهیاستیویالجتهینسخهیهاییشرحی»واالییصال«یاست.

جلتی بم

س14/ص4یعحمیجّریاألثبال/یعحمیلرکةیاألثبال 	◄

عحومی تبسفماتی دری ویلکمای درستی األثبال«ی »جّری یق خی

همینیتعجیریرایکردهیاید،یازجمحهیابنیسفنایدریرسالۀیأقسام العلوم 

العقلیة چاپیشدهیدریمبموعۀیتسع رسائل في الحکمة بمجئنی

1318قیویییزیشهرزورییدریجحدی2رسائل الشجرة اإللهیة،ی

یاینیموضوعیبفشیازیآنیقطعنیویروشنیاستی
ً
صی31.یویاصال

کهیالتیاجیبهییبلیمنجعیباشد.ی

س7/ص5یاالعتبادیالیبیني/یاالعتبادیالیبین 	◄

بهییظریمنی»االعتبادیالیبین«ییادرستیاست،یلذایدری یق خی

متن،یبرخالفینسخهیهایکهی»الیبین«یبوده،ی»الیبیني«یرایایتخابی

بیقراریدادهیام.یایتخابیبهیاختیاریخوایندهیاست،ی
ّ

ویداخلیقال

چونیعجارتینسخهیهایرایدریپاورقنیآوردهیام.

س8-9/ص5یرأيیواعتباد/یاعتبادیویرأي 	◄

»رأيیواعتباد«یدرستیاست،یهمیبایتوجهیبهیعجارتی یق خی

بعدییکتابیویهمیاینکهیبهیلحاظیواقعیتیاولیرأییلاصلی

منیشودیبعدیاعتبادیبهیآنیرأی.

س13/ص7یوکیییاتها/یوکیییتها 	◄

»وکیییاتها«یدرستیاست،یبهیقرینۀیآیکهیکحماتیقجحنی یق خی

ویبعدییییزیجمعیاست:ی»کمیاتها«...ی»وأوضاعهایولرکاتها«.

س9/ص9یالتي/یالذي 	◄

کحمۀی بهی استی مربوطی چونی است،ی درستی »التي«ی یق خی

»األغالیط«یکهیجمعیمؤیثیاست.

س17/ص11یلفست/یلفس 	◄

منی منیشودی تحبنی مؤیثی کهی »الشفئیة«ی بهی توجهی بای یق خی

بیقراریدادهیام.یعجارتی
ّ

»لفست«یایتخابیکردهیامیویداخلیقال

نسخهیهایرایکهی»لفس«یاستیدریپاورقنیآوردهیامیویموضوعی

معحومیاستیویخوایندهیخودیایتخابیمنیکند.ییی
َ
...یفغحط

َ
/یأخذ

ٌ
...یفغحط

ُ
س10-11/ص12یوأخذ 	◄

دریپاورقنی3یهمانیصیحهیتوضیحیدادهیام. یق خی

س9–10/ص15یالنیيیواإلثجات/یاإلثجاتیوالنیي 	◄

تیاوتییدارد،یأماینسخهیهاییمنیچنینیبودهیاست. یق خی

س4/ص19یمطحبة/یمطحبا 	◄

بایتوجهیبهیعجارتیسطریقجلی»مطحبة«یدرستیاست.ی یق خی

نسخهیهایهمیچنینیاست،یجزییکینسخه.

عت/یعرفت
ِّ
س12/ص19یفر 	◄

بایتوجهیبهیعجاراتیبعدیی»تبسفماتیأخرییلمیتذکری یق خی

فيیالکتاب«،ی»فّرعت«یدرستیاست.ی

س21/ص19ییسّمن/یففسّمن 	◄

دریجمحهی هیچیگویهیشرطنی است.ی درستی »یسّمن«ی یق خی

یفستیتای»ففسّمن«یقابلیتوجیهیباشد.

س7/ص20یمحل/یالمحل 	◄

هریدویمنیتوایدیدرستیباشد،یامایهمۀینسخهیهای»محل«ی یق خی

بودهیاستیویاشکالنیهمییدارد.ی

یما
ّ
ما/یکل

ّ
س15/ص25یکح 	◄

ما«یدرستیاستیدریمیهومیشرط.یدریقرآنیمبیدی
ّ
»کح یق خی

ما«ییوشتهیشدهیاست،یدریاینیاثریهمیضجطی
ّ
ویدریدیگریمنابعی»کح

ما«یاست.
ّ
همۀینسخهیهای»کح

/ییظر
ً
س4/ص26ییظرا 	◄

«ی
ّ
«یدرستیاست،یچونیبهیلحاظییحوییاسمی»ألن

ً
»یظرا یق خی

ازیلروفیمشبهةیبالیعلیاست.

  

اّمایدرموردیبخشیپنبمییوشتۀیاستادیالمیر؛یدربارۀیمراجعهی

یکردنیبهیتصحیحیاستادیفیاضیویدکتریضیائنیتوضیحیدادم.ی

درموردیکربنیهمیاویفبطیبخشیالهیاتیتلویحات رایتصحیحی

یعننی تلویحات،  ببیۀی آنیمراجعهیکردهیام.ی بهی کردهیاستیکهی

منطقیویطجیعیات،یرایازینسخنیکهیدریمبدمهیمعرفنیکردهیامی

استیادهیدریتصحیحی تصحیحیکردهیام.یهمۀینسخهیهاییموردی

خودی تصحیحی دری هستندی معتجری چونی التلویحات،ی شرح 

تلویحات ییزیموردیاستنادیقراریگرفتند.یایرادیاستادیالمیریدری

اینیموردیکهیچرایبهینسخیدیگریالتلویحات مراجعهییکردهیامیبهی

یظریمنیواردییفست.یمگریاینکهیبگوییمیسحیبۀیایشانیچنینی

منیپسنددیکهیمایعنییفست،یهریکسنیسحیبهیاییدارد.

بری مشتملی مبحس،ی کتابخایۀی نسخۀیشمارۀی114ی درموردی

بایدیبهیاطالعیبرسایمیکهیدریاولیاینیمبموعهی التلویحات، 

التلویحات کاملیاست،یجزیآیکهیسهیصیحهیازیاولیآنییویویسی

شدهیاستیویپسیازیآنیاللمحات یوشتهیشدهیاستیکهیچندی

صیحهیازیآخریآنیافتادهیاست.یازیاینکهیغیحتیکردهیامیسهیصیحۀی

یویویسیشدۀیالتلویحات رایتذکریدهمیعذریمنیخواهم.ی


