
بایسته های پژوهش

طرح 1

تحلیل محتوایی و ساختاری گزارش زین الدین کشی از حکمة 

اإلشراق سهروردی 

شرح موضوع و روش

زینالدینکشیازبزرگترینشاگردانفخررازیاستکهدر

قرنهفتمشهرتبسیارینزداهلمنطقوفلسفهداشتهاست.

ویمؤلفاثرمشهوریدرمنطقوفلسفهباعنوانحدائق 

الحقایقاستکهتنهایکنسخۀمنحصربهفردازآنباقی

ماندهاست.یکیازنکتههایشایانتوجهایناثرآناستکه

کشی،باوجودآنکهازشاگردانبرجستۀفخررازیاستو

پیرومشیفلسفیوکالمیاوست،بهشهابالدینسهروردی

)شیخاشراق(نیزتعلقخاطرنشانمیدهد.براساسهمین

کشی زینالدین سهروردی، اشراق فلسفۀ به گرایش

چکیدهایفشردهوگویاازحکمة االشراقسهروردیرادر

حدائق الحقایقخودگزینشکردهونقلنمودهاست.متن

اندک،
ً
منقولکشیازحکمة االشراق،باوجودحجمنسبتا

ازایننظردرخورتوجهاستکهدریابیمویچهتصوریاز

فلسفۀاشراقسهرودیداشتهوچهبخشهاییازآنراشایان

طرح است. میدیده گزارش و تلخیص خور در و توجه

پیشنهادیحاضردرنظرداردبامقایسۀتطبیقیگزارشکشی

ازحکمة اإلشراق واصلمتنسهروردیازنظرساختارو

محتوا،اینموضوعراتحلیلوبررسیکند.

اهّم منابع
به اإلشراق، حکمة  یحییبنحبش، -سهروردی،شهابالدین

کوششهنریکربین،مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق )ج2،

ص9-260(،تهران،چدوم،1375ش.

استانبول: نسخه های  از  محمد، سید حائری، عمادی -

دستنویس هایی در فلسفه، کالم، عرفان،تهران،1390ش.

FAZIL864کشی،زینالدین،حدائق الحقایق،نسخۀشمارۀ-

AHMEDPAŞAکتابخانۀسلیمانیه)استانبول(.

طرح 2

قرآن پاک: بخشی از مجلد اول تفسیر حدادی؟  

شرح موضوع و روش 

ه تعالی و تفسیره المنیر،یکیازکهنترین
ّ
معانی کتاب الل

تفاسیرفارسیقرآناستکهابونصرحدادیدرقرنپنجمآن

راتصنیفکردهاست.تاکنونازاینتفسیرقدیمیدونسخۀ

خطیشناساییشدهاست.یکیازایننسخههادرکاخموزۀ

توپقاپی)استانبول(نگهداریمیشودوتصویرآنبهصورت

چاپعکسی)بامقدمۀسیدمحمدعمادیحائری(درسال

در دیگر نسخۀ و است؛ شده منتشر تهران در 1390ش

به آن متن و است محفوظ )لندن( بریتانیا موزۀ کتابخانۀ

کوششجاللمتینیدرسال1352شدرتهرانبهچاپ

رسیدهاست.ازنسخههایدیگراینتفسیرتاکنوننشانیو

نسخهاییافتنشدهاست،امابراساسبرخیقرائنمانند

یادمیشود، امام خواجۀ  باعنوان ازوی ازفردیکه نقل

احتمالدادهشدهکهتفسیریکهبهتفسیر قرآن پاکشهرت

داردوتنها46برگازآنباقیماندهوتصویرآنبهصورت

چاپعکسی)بامقدمۀمجتبیمینوی(ومتنآنبهصورت

چاپحروفی)بهکوششعلیرواقی(انتشاریافته،بخشی

ازمجلداولمعانی کتاب الله تعالی و تفسیره المنیرباشد.

طرحپیشنهادیدرنظرداردبامقایسۀدقیقمتن،ساختار

ومحتوایتفسیر قرآنپاکبادونسخۀتفسیرحدادی،صحت

وسقمایناحتمالرابسنجد.

اهّم منابع
حافظ مقدمۀ با رواقی، علی کوشش به پاک، قرآن  تفسیر  -

محمودخانشیرانی،تهران،1383ش.

در نسخۀمحفوظ ازروی پاک،چاپعکسی قرآن  تفسیر  -

دانشگاهالهور،بامقدمۀمجتبیمینوی،تهران،1344ش.

-تفسیری بر عشری از قرآن مجید،بهکوششجاللمتینی،تهران،

1352ش؛مقدمه)صهجده-بیستودو(.

ه تعالی و تفسیره المنیر،ابونصراحمدبنمحمد
ّ
-معانی کتاب الل

ش
وه

پژ
و 

ح 
حی

ص
 ت

ی
ها

ته 
س

ای
ب

77

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند  1393



غزنوی، وراق بنحسین عثمان تذهیب و کتابت حدادی،

سید مقدمۀ با توپقاپی، کاخموزۀ دستنویس نسخهبرگردان

محمدعمادیحائری،تهران،1390ش؛مقدمه)ص13-12،

.)18

طرح 3

مقایسۀ متن ترجمۀ کهن الملل و النحل شهرستانی با نسخه های 

بعدی متن عربی آن

شرح موضوع و روش

عبدالکریم محمدبن مهم و مشهور اثر النحل  و  الملل 

شهرستانی)م548ق(استکهنسخههایمتعددیازآنبر

جایماندهکهبرخیازآنهاازقدمتقابلتوجهیبرخور

دارند.باتوجهبهموضوعبحثبرانگیزکتاب،بهنظرمیرسد

از اثردرنسخههایبعدی این برخیعباراتوتعبیرات

سویکاتبانفرقمختلفموردتصرفوتغییرقرارگرفته

بسیار ترجمهای کتاب، اصل نسخههای از گذشته باشد.

کهناز الملل و النحل بهفارسیدرشکلیکنسخۀخطی

منحصربفردباقیماندهکهبهشمارۀAYASOFYA2371در

متن این میشود. نگهداری )استانبول( سلیمانیه کتابخانۀ

ازجمله فارسیازجهاتگوناگونیدارایاهمیتاست،

مبتنیبرنسخهایکهنواصیلاز
ً
آنکهاینترجمهاحتماال

کتابوازایننظرقابلمقایسهبامتننسخههایعربیآن

است.

این متن دقیق مقایسۀ با دارد نظر در پیشنهادی طرح

ترجمۀفارسیقدیمیبانسخههایخطیالملل و النحلو

چاپهایآن،اوالتعیینکنداینترجمۀفارسیتاچهاندازه

وجود درصورت و دارد تفاوت عربی نسخههای متن با

حاصل میتواند اندازه چه تا تفاوتها این اختالف،

گرایشهایمذهبیمعتقدانبهدیگرفرقدرمتنیاترجمۀ

کتابباشد.

اهّم منابع 
استانبول: نسخههای از محمد، سید حائری، عمادی -

دستنویسهاییدرفلسفه،کالم،عرفان،تهران،1390ش.

طرح 4

تلخیص المحصل،  خواجه نصیرالدین طوسی و نسخه های 

متن المحصل رازی 

شرح موضوع و روش

تلخیص المحصلاثرمشهوریاستازخواجهنصیرالدین

طوسی)م672(کهویدرآنبهنقدوشرح محصل افکار 

المتقدمین و المتأخرینفخررازیپرداختهاست.براساس

3179 شمارۀ )نسخۀ کتاب این از کهن بسیار نسخهای

FATİHکتابخانۀسلیمانیۀاستانبول(کهدربرگهایپایانیآن

متنالمحصلرازیدرجنشدهاماشرحونقدطوسیدرآن

آمدهاست،برخیاحتمالدادهاندکهطوسیدرنسخۀاصل

و نکرده درج را رازی کتاب متن خود المحصل تلخیص

بعدهاکاتبانازروینسخکتابرازی،متنالمحصلرادر

البالیشرحطوسیجایدادهاند.

از منقول متون مقایسۀ با دارد نظر در پیشنهادی طرح

تلخیص متعدد و گوناگون نسخههای در رازی المحصل

المحصلطوسی،تعیینکندکهاینمتونمنقولدرنسخههای

کهن تلخیص المحصلچهاختالفاتیبایکدیگردارندوآیا

میتوانندمأخوذازنسخههایگوناگونیباشند؟وسپسبه

ایننکتهدستیابدکهمطابقتاریخکتابتنسخههاازچه

یکسانمیشوند؟
ً
زمانیاینمتونمنقولبایکدیگرکامال

اهّم منابع
-طوسی،محمدبنحسنطوسی،تلخیص المحصل،بهکوشش

عبداللهنورانی،تهران،1359ش.

استانبول:  نسخه های  از  محمد، سید حائری، عمادی -

دستنویس هایی در فلسفه، کالم، عرفان،تهران،1390ش.
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