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شرح التلويحات اللوحية والعرشية (3 جلد)، ابن كّمونه 
حبيبى،    نجفقلى  تصحيح  منصور،  سعدبن  عّزالدولة 

ص، 1387ش.

جلد اول: المنطق
شيخ  مهم  آثار  از  يكي  العرشيه  و  اللوحيه  التّلويحات 
اشراق شهاب الدين سهروردي (549 ـ 587ق) است، و 
بغدادي (درگذشتة  منصور  سعدبن  عّزالدوله  ابن كّمونه، 
طوسي،  نصيرالدين  خواجه  معاصر  حكماي  از  683ق)، 
اولين كسي است كه بر آن شرح نوشته است. ابن كّمونه 
زمانة  دانش  مجموع  از  استفاده  با  التّلويحات،  شرح  در 
خود و بهره گرفتن از ساير آثار سهروردي، در توضيح 
برآمده  عهده  از  تحسيني  قابل  حّد  در  متن،  دشواريهاي 
و  اشراق  شيخ  آراى  برجسته كردن  در  شرح  اين  است 
نيز در فهم نظرات ابن سينا در الشفاء و االشارات، استاد 
صامت ارزشمندي است. اين شرح در سه جلد است و 
اثر حاضر جلد اول آن به شمار مي رود كه اختصاص به 

منطق دارد.

جلد دوم: الطبيعيات
ابن  اثر  العرشيه  و  اللوحيه  التّلويحات  شرح  دوم  جلد 
طبيعيات  مختلف  مباحث  كه  است  طبيعيات  در  كّمونه، 
شرح  و  مطرح  الشفاء  در  ابن سينا  نظرات  پاية  بر  آن  در 
شده است. با توجه به تسلط شارح به مباحث، خواننده به 
خوبي در جريان نظرات و استداللهاي علمي آن روزگار 
قرار مي گيرد، و از آنجا كه مباحث طبيعيات براي شماري 
اين  دارد،  قرار  ابهام  در  اسالمي  فلسفه  عالقه مندان  از 
اثر با ارائة دسته بنديهاي عالمانه و آشكار مي تواند براي 
و  مهم  نكات  از  باشد.  سودمند  خوانندگان  از  دسته  اين 
قابل يادآوري اين است كه سهروردي در اين بخش از 
از  سنگواره ها،  آمدن  وجود  به  تعليل  ضمن  التّلويحات، 

وجود سنگواره در شهر خود سهرورد خبر داده است.

جلد سوم: االلهيات
جلد سوم شرح التّلويحات اللوحيه و العرشيه در الهيات 
است. الهيات شرح التّلويحات با آنكه بر مبناي حكمت 
جان  مشام  اشراقي  حكمت  از  عطري  است،  مّشايي 
تشنه كامان زالل معرفت حضوري را معطر مي سازد و از 
مسير استدالل، جويندگان حقيقت را آماده ورود به حوزه 
حكمت ذوقي مي نمايد؛ زيرا سهروردي بر اين باور است 
نمي تواند  نيافته  مهارت  بحثي  حكمت  در  كسي  تا  كه 
الهيات  شرح  در  شود.  بهرهمند  او  حكمة االشراق  از 
التّلويحات افزون بر آشنايي با بسياري از نظرات خاص 
سهروردي، با لطايفي از ادبيات رمزي فلسفي و وصاياي 
هشداردهندة او آشنا مي شويم و از اين رهگذر فرصتي 

براي در خود و به خود نگريستن خواهيم يافت.

رسالة فى استخراج جيب درجة واحده، موسى بن 
محمد قاضى زاده رومى (ح 766ق ـ ح 740ق)، 
تصحيح، ترجمه و تحقيق فاطمه سوادى، 115 ص، 

1387ش.
(درگذشتة  كاشانى  جمشيد  غياث الدين  بديع  روش 
برجسته ترين  از  درجه،  يك  جيب  محاسبة  در  832ق) 
در  وى  مى آيد.  شمار  به  اسالمى  دورة  رياضيات  آثار 
اثرى موسوم به رسالة  الوتر و الجيب به تبيين اين روش 
يافت  آن  از  نسخه اى  هيچ  تاكنون  متأسفانه  اما  پرداخته، 
و  سويى،  از  رساله،  اين  نبودن  دسترس  در  است.  نشده 
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ادعاى الغ بيگ (درگذشتة 853ق) در زيج گوركانى مبنى 
بر ابداع روشى دقيق براى محاسبة جيب يك درجه، از 
ديگر سو، سبب بروز ابهاماتى در باب چگونگى روشهاى 
كاشانى و الغ بيگ شده است. خوشبختانه قاضى زادة رومى 
در  كاشانى  همكار  و  دوست  حدود 840ق)،  (درگذشتة 
رصدخانة الغ بيگ در سمرقند، اثرى تحت عنوان رسالة 
فى استخراج جيب درجة واحدة را بر مبناى رسالة الوتر 
و الجيب كاشانى تأليف كرده و در آن به شرح و بررسى 
روش كاشانى پرداخته است. اين رساله به تصحيح فاطمه 

سوادى به چاپ رسيده است.

ترجمة قرآن ميبدى، اثر ابوالفضل ميبدى، به خط 
نگارش  ارسنجانى،  عسكر  على  محمدحسين بن 

1300 هجرى قمرى، 1388ش.

على  محمدحسين بن  قلم  به  كه  شريف  مصحف  اين 
خط  به  و  ايرانى،  نامدار  خوشنويس  ارسنجانى،  عسكر 
تنظيم  چنان  قمرى)،  هجرى   1300) يافته  نگارش  نسخ 
شده كه هر صفحه با شروع يك آيه آغاز و با پايان آيه اى 
ديگر نيز ختم مى شود. به ديگر سخن، هيچ صفحه اى در 
ميان يك آيه پايان نمى پذيرد. ترجمة حاضر اثر گرانسنگ 
ابوالفضل رشيدالدين ميبدى، از شاگردان و مريدان خواجه 
عبداهللا انصارى است كه توسط آقايان دكتر مهدى ملك 
خطى  با نسخه اى  و  گزينش  چاپى  روى نسخه  از  ثابت 
رواقى  على  دكتر  توسط  آن  از  پس  و  است  شده  مقابله 

با توجه به معتبرترين نسخ مقابله و ضبط اصح انتخاب 
شده است.

سيد  اول،  دفتر  معنوى،  مثنوى  معنايى  ساختار 
با  علوى  مهوش السادات  ترجمة  صفوى،  سلمان 

مقدمة سيّد حسين نصر، 344 ص، 1388ش.
مثنوى  غربى  و  شرقى  محققان  همگى  تقريبًا  تاكنون 
نظم  ساختار،  فاقد  مثنوى  كه  بودند  باور  اين  بر  مولوى 
از  نامربوطى  مجموعه  آن  مطالب  و  مى باشد  سيستم  و 
عرفانى  مطالب  و  عاميانه  قصه هاى  قرآنى،  حكايت هاى 
است. آرتور آربرى مى گويد: سروده اى پراكنده و آشفته 

است. و شيمل مى گويد: هيچ ساختارى ندارد.

اما نويسنده كتاب با تأكيد بر خالقيت موالنا و بينش 
ساختار  عدم  ديدگاه  نظرى،  عرفانى  مبانى  و  او  باطنى 
در مثنوى را مردود مى شمارد و با روش هرمنوتيكى و 
پارالليسم  ادبى  نقد  اصل  دو  تطبيق  با  و  ساختارشناسى 
به  كل نگر  رويكردى  با  و  مثنوى  بر  متقاطع  انعكاس  و 
متن، پس از هفتصد سال ساختار بديع، پيوسته و منسجم 
مثنوى را اثبات و كشف مى كند و با شانزده دياگرام نشان 
مى دهد و مطالب جديدى را بر اساس اين روش از مثنوى 

استخراج مى كند.
مطالعات  مورد  در  بزرگ  رويدادى  حاضر  كتاب 
خاص  طور  موالنا به  اثر  و  كلى  طور  عرفانى به  ادبيات 

مى باشد.


