
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 چکیدۀ مقاالِت همایش ملّی 

 سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

 

 

 

 

 

  پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایرانموسسۀ 
 نگروه ادیان و عرفا

  1399شهریور 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیتۀ علمی:اعضای 

 زکیانیغالمرضا 

 شهرام پازوکی

 ثانییوسفسیدمحمود 

 بابک عالیخانی

 موسویانسیدحسین 

 رضا کوهکن

 سهامنوچهر صدوقی

 سیدرضا فیض

غالمحسین ابراهیمی 

 دینانی

 غالمرضا اعوانی

 اکبر ثبوت

 سعید انواری

 مقامیسیداحمدرضا قائم

 هادی ربیعی

سیدرضی 

 گیالنیموسوی

 سعید بینای مطلق

 باغسیداحمد غفاری قره

 فرزانه گشتاسب

 علمی: بابک عالیخانیدبیر 

 دبیر تخصصی: اسماعیل رادپور

 پورکاظمو فرشته  جلیلیانحسین رستمیدبیران اجرایی: 

  



 
 

 

 

 

 

 

  سخن دبیر علمی هما یش

 

 

 

 

 ماست در   بر گهانپیغام  فنا ز نا  ماست بر سر   آسمان ز بال آوار  
 آن شر شر  ماست هر شر که شود پدید  شک بر  ماستهر بر که رسد به بار بی

یتناهی است وراء الیتناهی بما هو ال حقیقتیحمد و ثنای بیحّد نوراالنوار را سزاست که 
ها و زمین است( ها و زمین بی بود و شناخت او هیچ است )او نور آسمانو بود و شناخت آسمان

( و آل او تم )صاز آب و گل آدم تا ظهور رسول خا اولیامقّدس انبیا و  هو صلوة و سالم بر سلسل
 شود.که بشارت قدوم ایشان در کتب وحی قدیم یافت می

اّما بعد، همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی در روز بیست و ششم شهریور ماه 
دیگر از حکمت اشراق را که کمتر به آن ای هگوشکشف  به صورت مجازی برگزار شد، تا 99

بت حکمت اشراق سهروردی با سوابق باستانی اعتنا و اهتمام نموده بودند، یعنی بررسی نس
هّمت خود سازد. پژوهندگان و محّققان بسیاری با  هحکمت و عرفان در سرزمین ایران، وجه



 
 

ای که در شأن شیخ اشراق باشد تحّقق نوشتن مقاالت و نیز با ایراد سخنرانی مدد کردند تا برنامه
 نمایم. آن بزرگواران سپاسگزاری هیابد. الزم است که از هم

 پژوهشی حکمت و فلسفه که در برگزاری همایش هبه عالوه، از مسئوالن محترم مؤّسس
پور که قبول مراتب امتنان خود را به آقای دکتر اسمعیل راد و جّد فراوان نمودند بسیار متشّکرم

خانم  از آقای دکتر سعید انواری و سرکار دارم.زحمت و مشّقت کردند از صمیم قلب اظهار می
ه عهده گرفتند. سپاسگزارم که قسمتی از کارها را ب زهرا زارع کتر مریم اسدیان و سرکار خانم دکترد

در  پور نیز ممنونم کهاز آقای دکتر حسین رستمی جلیلیان و سرکار خانم دکتر فرشته کاظم
 های مخختلف کار یاری رسانیدند. همچنین از کارکنان محترم مؤّسسه که یادکردن ازبخش

 مقدور نیست قدردانی الزم است.  در اینجا ای شریف ایشاننامه

همایش  خاص نامه( گردآوری شده همه در موضوعکه در این مجموعه )فهلوی مقاالتی
شراق ا هنگاشته نشده است، ولی به هر حال هر یک از آنها به نحوی از انحاء به منطق و فلسف

حکمت فهلوی باشد برنامه و طرحی  مربوط است. موضوع ویژۀ همایش که سهروردی و احیاء
ی از ثمر نشیند. اگر گروههم زدن بهبهتوان توّقع داشت در یک چشم ای که نمیاست بین رشته

ش توان گفت که همایمحّققان گرامی به اهّمّیت این طرح و برنامه متفّطن شده باشند می
الم.  سهروردی در کار خود موّفق بوده است. والسَّ

 ینستکم گو ز گدا که شاه  فردا ا  ینستکه راه  فردا از اشراق بگو 
 ینستپناه  فردا ا یچون کهنه دژ  یندجو یپناهزمان چو جان یبزآس
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 خوّره َکیانی: از ایالم باستان تا سهروردی

 آموختۀ دکتری فلسفه؛ دانشوردیامین شاه

گذاری میان طریقۀ فاصلهگیرد و از آن در جهت یکی از مفاهیمی که سهروردی از فرهنگ ایرانی وام می
است. در برخی از آثار سهروردی مانند « خوّره»برد، مفهوم خود و حکمت مشائی بهره می

شود و در برخی دیگر مانند المشارع و دیده می« خوّره»های کوتاهی به االشراق، اشارهحکمة
دی در این گفتارهای سهرور شود. ازالمطارحات و الواح عمادیه، اندکی بیشتر به این مفهوم پرداخته می

یانی»که به یکی از اقسام آن یعنی « خوّره»توان دریافت که توجه اصلی وی نه به مطلق زمینه می « خوّره ک 
 هایی که به بررسی این مفهوم نزدگیرد. در غالب پژوهشاست که به پادشاهان برگزیده تعلق می

، شاهنامهدر منابع زرتشتی و « خوّره»شینۀ اند، سعی شده است تا با بررسی پیسهروردی پرداخته
 تر گردد.روشنای اندیشههای چنین پیشینه

ی اندیشۀ نظر شود و با پیگیر« خوّره کیانی»شود تا از روزنۀ دیگری به مفهوم در این مقاله، سعی می
کید شده است، در قالب شاه که در کتبیه« انسان-برگزیده» به « نیخوّره کیا»های هخامنشی بر آن تأ

ای ن اندیشهبا خدا توضیح داده شود. پیگیری چنی« انسان-برگزیده»و نشانگر رابطۀ میان  نمودگارمثابۀ 
یاد  Kitinتین د که در زبان ایالمی از آن با عنوان کیر  ب  ، به مفهومی راه میXPhدر نسخۀ ایالمی کتیبۀ 

نگر معنای نسبت داده شده، نه تنها روش که در این کتیبه به خشایارشا« کیتین»شده است. بررسی معنای 
 خوّره»این، باستان. بنابرالنهرین بیناست، بلکه راهی است به سوی شبکۀ گستردۀ مفاهیم « خوّره کیانی»

سازد، بلکه راهی در قالب حاکم را روشن می« انسان-برگزیده»، نه تنها مفهوم «کیتین»در قالب « کیانی
 گشاید. های هخامنشی میمایهتر نقشبه سوی درک دقیق

 ها: سهروردی، خوّره کیانی، ایالم باستان، کیتین. کلیدواژه

  



 7/  یحکمت فهلو همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی:چکیدۀ مقاالت 

 
 

 
 

 های زادسپرمتجّلی امشاسپندان در متن پهلوی گزیده

 و مذاهب قم  یاندانشگاه اد یرانی،ا یاناد یدکتر یدانشجونیا؛ حمیدرضا شمس
 و مذاهب قم یاندانشگاه اد یعلم یئتعضو ه؛ مصطفی فرهودی

ربدان متن پهلوی وزیدگیهای زادسپرم از جمله متون پهلوی قرن سوم هجری است که به قلم یکی از هی
سندگان توان یکی از ادوار پر کار نویزرتشتی به نام زادسپرم نوشته شده است. قرن سوم هجری را می

نشان  روحانیت زرتشتی است در جهت سعیزرتشتی پس از اسالم دانست که آثارشان نشان دهندۀ 
بخشان  جاویدان دادن میراث گذشتگان خود. در متن مذکور جلوۀ خاّصی از امشاسپندان یا همان فزونی

ها و دیگر نشان داده شده است. غالب متون پهلوی تنها به معرفی امشاسپندان و ارتباط آنان با رده
با  انفسی امشاسپندان های زادسپرم اوج نقشاند. در گزیدهبسنده کردهجسمانی و روحانی موجودات 

نظر  ییم و پیوستگی سّنت مزدیسناودّقت خاّصی مطرح شده است. از آنجا که نوشتۀ حاضر به اصل تدا
 کند. ستجو میجگاهان زرتشت در دارد، مقولۀ تجّلی اقانیم نور یا امشاسپندان را نیز در سرچشمۀ آن یعنی 

 یاتها: وزیدگیهای زادسپرم، امشاسپندان، تجلّ کلیدواژه
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 جایگاه خّره )فّره( و رای در حکمت اشراق

 دانشگاه تهران یعلم یاته؛ نفریضکلثوم غ
 ارشد دانشگاه تهران یکارشناس ۀآموختدانش؛ زهرا ثبوت

ت ، تاویالفیثاغورثی، هرمسی، افالطونی، های زردشتیگنجینه مکتب فلسفی اشراق مملو از اندیشه
مفاهیم رمزی  مفهوم خّره یا فّره یکی از این. درآمیخته استاسالم است که با میراث تفکر عرفانی  قرآنی

ی از آن به بازمانده از ایران پیش از اسالم است که جایگاه قابل توجهی در مکتب اشراق دارد و سهرورد
عجزه م، برای تبیین و توضیح فلسفه خود در قالبی عرفانی و توصیف مفاهیمی مانند وحی« رای»همراه 

یگاه تبیین جا. الهامات عارفانه و خصوصیات زمامدار مدینه فاضله سود جسته است، ولیاو کرامات ا
وهش چگونگی ارتباط خّره با رای در حکمت اشراق هدف اصلی پژ، بررسی مفهومی و کارکرد آن، خّره

ست دهای الزم از منابع بعد از گردآوری داده، ایپژوهش حاضر بر اساس شیوه کتابخانه. حاضر است
های مختلف اوستا و ول از جمله آثار سهروردی به تبیین و تطبیق آنها با متون کهن ایرانی مانند بخشا

در اه آن دهد که مفهوم خّره و جایگها نشان میبررسی. پردازدمتون پهلوی بازمانده از عهد باستان می
 . حکمت اشراق شباهت بسیار زیادی با این مفهوم در متون کهن ایرانی دارد

 . ایرانشهر، اندیشه سیاسی، فّره ایزدی، کیان خّره، رای، خّرهها: کلیدواژه
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 مطالعه تطبیقی امشاسپندان در گاهان و نظام نوری سهروردی

 های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانیآموخته دکتری فرهنگ و زبان؛ دانشمینا کامبین

نی شناسیم پیوند محکمی با باورهای کهن ایرامیحکمت خسروانی که ما آن را از طریق شیخ اشراق 
ها آشنا بوده به طوری که های دورۀ میانه و باستان بازتاب دارد. سهروردی نیز با این متندارد که در متن

ت که به ویژه های باستانی برای انتقال مفاهیم خود بهره برده است. گاهان متنی اوستایی اساز برخی واژه
نی های آنها پرداخته و بدین وسیله حکمت باستاش او، امشاسپندان و خویشکاریبه اورمزد، آفرین

های سهروردی های گاهانی با نوشتهایرانیان را منتقل کرده است. انتظار داریم با مقایسۀ متن
کمت حهایی بین این دو اندیشه بیابیم. مقالۀ حاضر در نظر دارد نظام نوری سهروردی را با شباهت

های آنها به این ها و تفاوتبه ویژه با امشاسپندان مقایسه کند و پس از روشن کردن شباهتگاهانی و 
ز آنها با نتیجه خواهد رسید که امشاسپندان در جایگاه تجلیالتی از اورمزد قرار دارند که سهروردی ا

دهد، یمقرار  برد و اگر چه سهروردی خود بهمن را در مقام عقل نخستعنوان انوار قاهره برین نام می
 در گاهان این سپنته مئینیو است که با خصوصیات عقل نخست مطابقت دارد.

 . متون پهلوی، فلسفۀ اشراق، نظام نوری، انوار قاهره، امشاسپندانها: کلیدواژه
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 پویایی و ثبات طبیعت در فلسفه ایران باستان به روایت سهروردی

 المی، پردیس فارابی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری فلسفه اسعلی اکبر ناسخیان؛ 
 ؛ دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی، پردیس فارابی دانشگاه تهرانسیدمحمدعلی دیباجی

آمده است. شمار میه پرسش از حقیقت طبیعت، همواره در طول تاریخ تفکر فلسفی، پرسشی بنیادین ب
بیعت با طگیرد؟ پویایی یا ثبات قرار میاگر طبیعت حقیقتی سیال و پویا دارد، چگونه موضوع شناسایی 

ده است، وحدت و کثرت آن در ارتباط است. تفکر فلسفی ایونی که همجوار امپراطوری بزرگ ایرانیان بو
کید کر د و از وجه حرکت و پویایی طبیعت را موضوع توجه و تأمل فلسفی قرارداد و بر تکثر طبیعی تأ

بیعت و دیگر، سنت فلسفی الیایی، با تمرکز بر وجه ثابت طدرک وجوه ثابت طبیعت باز ماند؛ از سوی 
کید کرد و از تبیین پویایی آن ک ه به شناسایی طبیعت از رهگذر این وجه ثابت، بر وحدت طبیعت تأ

مشهود  آید، باز ماند. اما در سنت فلسفی ایران باستان، آن طور که در آثار سهروردیادراک حسی می
 ،شودمییان پویایی و حرکت طبیعت از یکسو و ثبات و قانونمندی آن دیده نتنها ناسازگاری ماست، نه

، بلکه برعکس، درک پویایی طبیعت تنها در پرتو قانونمندی و ثبات آن میسر است. به سخن دیگر
دانسته و  فیلسوفان ایران باستان نه همچون فیلسوفان سنت ایونی طبیعت را یکسره در حال تحول و تکثر

کت طبیعت ؛ آنها اساسًا حرانددانستهتغییر تفکران سنت الیائی، طبیعت را امری واحد و بینه همچون م
من وحدت، که از کثرت در ضاند انگاشتهمیرا نه در مقابل وحدت و مالزم با کثرت، بلکه آن را حقیقتی 

ومندی شود. به سخن دیگر، طبیعت در عین اینکه حرکت و پویایی دارد، از ثبات و قانحاصل می
 سفیفل( طبیعت است. بر این اساس تفکر ظلمانی-دلیل وجه دو گانه )نورانیبرخوردار است و این به

سفی، ظاهر مثابۀ دو خوانش ناقص از سنت فسلفی ایران باستان در تاریخ تفکر فلایونیان و الیائیان به
 شده است. 

 ها: طبیعت، حرکت، فلسفه ایران باستانکلیدواژه



 

 

 اشراقحکمت 
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Veneration of Luminaries in the Wisdom of Illumination 

Janis Esots; Assistant Professor, University of Latvia 

Suhrawardī never makes a complete distinction between the metaphysical light 
and the physical one: the latter, according to him, enjoys the same qualities as the 
former, except the awareness of itself. Due to the homogeneity of the physical and 
metaphysical lights, we can use the former as a means to approach and know the 
latter. This, claims Suhrawardī, was the exact method of the ancient sages of 
Persia. In my paper, I’ll show how the Illuminationists implemented this method 
in their practices.  

Suhrawardī’s philosophical hymns and prayers, gathered in the Al-wāridāt wa 
al-taqdīsāt, indicate that he and his closest disciples practiced certain 
philosophical rites. Veneration of seven planets and invocation of their respective 
angels is likely to have formed an important part of them. I’ll examine the account 
of these rites, provided by Suhrawardī in his Al-mashāri‘ wal-muṭārahāt, in the 
section Fī kayfiyyati ẓuhūr al-mughayyabāt. The account allows us to single out 
three rites, or three parts of the rite, namely: 1) reciting a written text (of a 
liturgical character); 2) listening to the voice of hidden speaker, in order to 
provoke either delight or awe; 3) listening to the voice of a speaker who manifests 
himself in a form of one of the celestial lords (luminaries). Prayers and 
invocations appear to be said at certain times, which were related to the times of 
the manifestation of these luminaries in a particular place of manifestation.  

In turn, in the Al-alwāḥ al-‘imadiyya, Suhrawardī praises the Sun (Hvarokhsh) 
as “the highest image” (al-mathal al-a‘lā) of God and the greatest of His signs in 
the external world. The philosopher’s invocation, according to the treatise, 
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consists of five hierarchic stages, which correspond to the degrees of the cosmic 
hierarchy of theurgies: illuminate sage →Hvarokhsh (the Sun) →Shahriyār (the 
angel of the Sun) →Bahman (=First Intellect or Closest Light) →Light of Lights. 

Keywords: Luminaries, Al-wāridāt wa al-taqdīsāt, Hvarokhsh. 
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 گذار از حماسه پهلوانی به حماسه عرفانی: 
 سیاسی حکمت اشراقتامالتی در وجوه 

 یدانشگاه خوارزم یاسیعلوم س یاراستاداحمد بستانی؛ 

رین متنی مقاله حاضر به بررسی فهم سهروردی از شاهنامه فردوسی می پردازد. شاهنامه را میتوان مهمت
 دانست که حلقه وصل ایران باستان به ایران دوره اسالمی بوده است و مفاهیم و مضامین حکمت

ه اند بهترین وجه ممکن در آن میتوان بازجست. ازسوی دیگر، چنانکه پژوهشگران گفتخسروانی را به 
و فهم  این کتاب سترگ بازتاب دهنده هویت ایرانی و تداوم تاریخی آن نیز بوده است. درباب دریافت
یم کرد. شاهنامه در تمدن اسالمی پژوهشهای فراوانی انجام شده است که به برخی از آنها اشاره خواه

ست. دراین ااما شاید بتوان گفت درک و دریافت حکما و عرفا از شاهنامه کمتر مورد مطالعه قرار گرفته 
هاب میان، به طور خاص دو اندیشمند بزرگ قرن ششم اهمیتی کلیدی دارند: عین القضات همدانی و ش

خواند  مه میتوانالدین سهروردی. این دو عارف و حکیم ایرانی راه را بر آنچه درک عرفانی از شاهنا
رک دگشودند و ازین طریق باب جدیدی را در تاریخ اندیشه ایرانی گشودند. مقاله حاضر بر فهم و 

سیاسی  سهروردی از شاهنامه و مضامین آن متمرکز است و میکوشد وجوهی از آن را که به مباحث فلسفه
بود که  توجه کرد هانری کربن مرتبط اند مورد تاکید قرار دهد. مهم ترین پژوهشگری که به این تحول

ماسه حگذار از حماسه پهوانی به »برای توضیح وجوهی از دریافت اشراقی از شاهنامه به طرح مفهوم 
وی  پرداخت. با این وجود و به رغم اهمیت بحث کربن، یکی از مهم ترین ایرادهای خوانش« عرفانی

. سبت به وجوه سیاسی این سنت دانستاز سنت فلسفه و الهیات اسالمی را میتوان بی توجهی او ن
 د. بتا مغفول توجه بیشتر مبذول نمایمطالعه حاضر درپی آن است که به این وجه نس

 .ها: سهروردی، عالم خیال، شاهنامه، سنت اشراقی، اندیشه سیاسی در ایرانکلیدواژه
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 کربن هانری دیدگاه از تفکر شیعی و سهروردی ۀنسبت فلسف

 هیأت علمی و پژوهشگر فلسفۀ اسالمی؛ عضو سّیدعرب سنح

 یه رابطه تفکر شیعبخشی از مطالعات خود را ب ،فیلسوف فرانسوی ،م(1903-1978 هانری کربن ) 
 فلسفه اسالمی تاریخ در فلسفی حوزه دومین موسس و فیلسوف ،(ق549-587)سهروردی  هاندیش و

 وی تنها متفکری است که این رابطه را تحلیل کرده است. اختصاص داد. 

بیین این او ت تفکر شیعی می داند. به میانی قرون در فلسفی اندیشه ترین نزدیک را اشراق فلسفه کربن
ا پایان تو می نماید اشراق تبدیل  و معرفت هو سپس ب می کندنسبت را با پدیدار شناسی و تأویل آغاز 

 این بر هم اسالمی فلسفه تاریخ ادوار دیگر از وی تلقی اساس. دارد التزام رویکرد این بهمطالعات خود 
 . کرد عرضه باطنی تفسیر شیعه و فلسفه سهروردی از هااساس استوار است. وی بعد

 هانری کربن، شهاب الدین سهروردی، شیعه، فلسفه اشراق: هاکلیدواژه 
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 اشراقی یشناختی نور در اندیشهبررسی جایگاه هستی

 مؤسسه حکمت و فلسفه ایران یعضو هیئت علم؛ باغسید احمد غفاری قره

از جمله موضوعات مهم در شناخت دقیق مفاد حکمت اشراق، فهم صحیح از حقیقت نور از منظر 
ین نوشتار ی بنیادین حکمت اشراق است. ای فیلسوفان پسین با این کلیدواژهشیخ اشراق، و نوع مواجهه

ا بی آن تحلیلی، به بررسی حقیقت نور در حکمت اشراق و رابطه-ه با رویکرد توصیفیبر آن است ک
ور پرداخته برخی مفاهیم متقارب بپردازد. در همین راستا، به بررسی مفهوم ظلمت نیز به عنوان مقابل ن

 تنّ سشده است. این تحقیق بدین نتیجه دست یازیده است که تقسیم نور و ظلمت، تقسیمی متقارب با 
ی بر فلسفی ایران باستان در تقسیم به گیتی و مینو است؛ همچنین، این تقسیم، تقسیم حقایق خارج

 اساس مالک معرفتی  خودآگاهی است و هر موجود دارای ویژگی خودآگاهی، نور است و هر موجودی
ف با رادی اشراقی، متکه دارای این ویژگی نباشد، مصداق ظلمت است. بر این اساس، نور در اندیشه

جود ووجود نیست و قرائن ظریفی در آثار شیخ اشراق به نفع عدول شیخ اشراق از وجود به سوی نور 
ود بکار رفته دارد، هرچند این واژه نزد فیلسوفان پسااشراقی، با معنا و کاربردی متفاوت، مترادف با وج

 است.

 اشراق، حکمت خسروانی.کلیدواژگان: نور، ظلمت، ادراک اشراقی، ظهور، شیخ اشراق، حکمت 
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 ابصار در نزد سهروردی

 ؛ پژوهشگر فلسفه و حکمت اسالمیفرزانه فرزان

 دانش که بخشیدی ز پیش ۀقطر
 دریاهای خویش به مّتصل گردان

 مولوی

ای ابصار را خروج دسته عمده تفسیر شده است. ابصار در نزد دانشمندان قبل از سهروردی به دو گونۀ
شراق، اای دیگر معتقد به انطباع تصویر در چشم بودند. اّما شیخ ند و دستهادانستهمیشعاع از چشم 

با عالم خارج  احیاگر حکمت ایران باستان، اّولین فیلسوفی است که ارتباط مستقیم و بدون هیچ واسطه
وی استدالل رز را تحت عنوان اضافۀ اشراقّیه مطرح میسازد. وی با نظرّیۀ ابصار خویش دو رأی مزبور را ا

یط ابصار رد کرده است. به این ترتیب شیخ اشراق، مقابلۀ جسم، حضور نور و سالم بودن چشم را از شرا
ایج مانند ررود. با نظرّیۀ شیخ اشراق، بسیاری از نظرّیات داند، اّما "حضور" رکن دیدن به شمار میمی

له با شود. در این مقامی و فلسفه گشودهای به روی علم گردد و افق تازهمنقلب می« علم حق تعالی»
خواهد  در این میان بررسی رجوع به آثار شیخ اشراق، ربط ابصار به علم حضوری و جایگاه علم حصولی

 شد.

 هود، ایران باستان، سهروردیشها: علم حضوری، علم حصولی، کلید واژه
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 از آیات و ادعیه سبزواری تأویالت اشراقی حکیم

 یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان یاردانش؛ ادهزطاهره کمالی

تۀ و شیف دار تاریخ هزار سالۀ حکمت اسالمی، شارح حکمت متعالیۀ صدراییعنوان میراثبهسبزواری 
و  ،دین رایج در فلسفۀ اسالمی در جمع بین فلسفه و تعالیم اشراقی سهروردی است. وی در تداوم سّنت

ویژگی  اما. کندمیجمع را با هم قرآن و سّنت به تبع حکماء متأله سلف )سهروردی و مالصدرا(، فلسفه، 
است.  با محورّیت اندیشۀ نوری و وجودیاشراقی و صدرایی  ۀت دو نظریمعیّ ، جمع در سبزواری ۀنظری

کمی و عتأویالاین مبنای نوری و وجودی منسجم، مبنای تأویالت وی نیز قرار گرفته است.  رفانی ت ح 
کید دارد و هم حاکی از معّیت  وی از آیات و روایات و ادعیه نیز، هم بر جمع بین ظاهر و باطن متن تأ

ون حکمت اشراق و حکمت متعالیه در نظام یکپارچۀ فلسفۀ اسالمی است و از این جهت، روش او همچ
های تأویلی ها و روشا نظریهو ب بوده خود به مختّص  و فردمنحصربهروش تأویلی سهروردی، روشی 

 . است مقایسه قابل کمتر متعارف

  : تأویل، حکمت اشراق، حکمت متعالیه، نوراالنوار، انوار قاهرة، مالئکه. هاکلیدواژه
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 خمیره ازلی حکمت سهروردی

 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی عبداله صلواتی؛
 تربیت دبیر شهید رجایی؛ دانشجوی دکتری، دانشگاه فاطمه کوکرم

ست. این مهم االیام غایت عمل تمام سالکان، رسیدن به معارف الهی و تقرب به نوراالنوار بوده ااز قدیم
ز دنیا و شود. انسان با ریاضت کشیدن و پرهیز اجز از طریق دریافتن متن واقع و شهود قلبی محقق نمی

شود و حقایق کند و به عالم باال متصل میرغبتی نسبت به آن، به مقام تجرد و خلع بدن دست پیدا میبی
النوع خویش بیند. او در مسیر پر پیچ و خم سلوک با القا کنندۀ معارف یعنی ربرا به چشم دل می

کند و آن دریافت میگردد و خمیرۀ واحد حکمت را از او مند میشود و از ارشادات او بهرهنشین میهم
یابد که به سرچشمۀ دهد. در این هنگام سالک این شایستگی را میرا اساس و شالودۀ سلوک خود قرار می

ود را به خنور متصل شود. سهروردی به تأمل در آیات شریفه قرآن پرداخته است و در پرتو نور آن، راه 
شود. به خمیرۀ ازلی شناخته می سهروردیرأی به بنا سوی حقیقت گشوده است. حکمت اشراقی 

. اندبودهآن حامل علمای خسروانی و حکمای فارس از جمله، حکمت مشرقی نوعی از حکمت است که 
خواند. سهروردی در کتب خود از ای از معرفت است که او آن را حکمت خاص میاین حکمت رشته

توان در زمرۀ که بدون اطالع از آن نمی ای سخن به میان آورده استخمیرۀ ازلی و ابدی یا خمیرۀ مقّدسه
حکمای حقیقی جای گرفت. وی در کتاب المشارع و المطارحات، سریان خمیرۀ ازلی حکمت را در 

ارث ودو جانب شرقی )ایرانی و خسروانی( و غربی )یونانی و فیثاغورسی( گزارش کرده است. او خود 
احد صدد هستند تا بدانند چه کسانی خمیرۀ ونگارندگان در ،بهاست. در این پژوهشاین امانت گران

ش های اصلی این پژوه؟ پرسشتوانند کردالنوع انسانی دریافت که امری ازلی است از ربرا حکمت 
. شرط رسیدن به حکمت حقه 2. منظور از خمیرۀ ازلی حکمت سهروردی چیست؟ 1عبارتند از: 

 ؟هستای مظهر پایانی نیز . آیا خمیرۀ ازلی مظهر نخستینی دارد؟ آیا دار3چیست؟ 

 ها: خمیرۀ ازلی، حکمت جاویدان، خرد جاویدان، سهروردی. کلیدواژه
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یخی و پدیدارشناسانه شهاب  الدین سهروردی به فلسفه اشراق نگاه فراتار

 و مذاهب یانگروه فلسفه هنر دانشگاه اد یاردانش؛ سید رضی موسوی گیالنی

حلیل و فراتاریخی و پدیدارشناسانه، به ت نی است که در نگاهیالدین سهروردی از جمله فیلسوفاشهاب
 پردازد و میانهای متفاوت یونانی، خسروانی و اسالمی میهای فیلسوفانی از سنتبررسی اندیشه

کم در های درونی فکر آنان، وحدت و همسویی قایل است. وی گاه با تعلیق حهای فلسفی و الیه ّمولفه
نی و های آنان را از متون وحیاهای کهن، آبشخور اندیشهی مستندات این سنتباره صدق و کذب تاریخ

 ورزد.ش شناختی بر این مساله استدالل میداند و با رویکرد پدیدارشناسی روتعالیم نبوی می

 الدین سهروردی، فراتاریخی، پدیدارشناسی، حکمت خسروانی، فلسفه اشراقکلید واژه: شهاب
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گ  اهی در تعلیم امروزآیین اشراق: خودآ

 یالم)س( و انقالب اسینیامام خم ۀ؛ پژوهشکدیعرفان اسالم ۀرشت یدکتر یدانشجو؛ دنورانیمهدیه سیّ 

وخوهای خودآگاهی یا شناخت نفس به منشأ تمامی خلقبررسی موضوع  این مقاله در تالش است با
گاهی و . خودآکندمطرح  را بر اساس شناخت خود ارتباط میان انسان و پیرامون او دست یافته وانسان 

ه خودّیت ببه تعبیری معرفت نفس، انسان معاصر و باألخص نوجوان امروز را وادار به تأّمل و بازگشتی 
ین ادراک اشود، داشته و در ها مواجه میهایی که با آنها و آموزشکند تا بتواند درکی از مهارتخود می

ات انسان نقش محوری نفس در تمامی ارتباط در این مقالهتر فهم نماید. معنای تربیت و تعلیم را عمیق
 کوتاه با مقایسه و تطبیقیطبیعت، مشّخص شده و با شناخت آن به  با انسان چه با او چه اعم از پیوند

 شود.کار آموزش و پرورش در دنیای معاصر پرداخته می

 یشتن، تأدیب نفس، خودآگاهی. آیین، اخالق.خو کلیدواژه:



 

 



 

 

 منطق اشراقی
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 راهکار تواتر در تعمیم شهود عرفانی در نظرگاه سهروردی

 یبهشت یدارشد فلسفه دانشگاه شه یکارشناس یدانشجواحمد ابراهیم زاده؛ 
 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی؛ هاتف خوردبین

ای تردید فلسفه عرفان این است که شخص عارف در مشاهدات عرفانی خود ذرهیکی از مسائل مهم در 
ین مدعیات اراهی برای قبول  ممکن استاند، چگونه دارد، منتها دیگران که از این شهود بی بهرهروا نمی

رسد مفیدترین و در های مختلفی در این مسئله بیان شده است. اما به نظر میعرفانی بیابند؟ راه حل
ئه نموده ین حال عمومی ترین آن ها، راهکاری است که سهروردی از راه تواتر در مشاهدات عرفاء، اراع

ه وهش حاضر سعی کرده است کژ. پاستو اصل آن امروزه هم مورد توجه محققان حوزه فلسفه عرفان 
دو  در دیخود سهرور آراءاالشراق بیان شده، بر اساس این راهکار را که به صورت اجمالی در حکمة

جود آن مرحله اول در تبیین این راهکار، اثبات و .مرحله کلی بازسازی و به صورت منطقی تبیین کند
چنین  در مشاهدات عرفانی است که احتمال خطا و کذب در آن منتفی باشد. وجود هاو توافق هااشتراک

تان قابل دست عه آثار حکمای باساتفاق نظر در شهود عرفا، به نظر سهروردی، نه تنها با مطالو بل تواتر 
ح با طرراه حّل این که شود که همین امر باعث میاست یابی است، بلکه دارای مبنای نظری خاصی 

زاره خمیره واحد و ازلی حکمت پیوند بخورد. مرحله دوم در تبیین راهکار مورد نظر، پذیرش صدق گ
منطق  متواترات. با وجود اختالف نظری کههایی است که دارای این حجم از اتفاق نظر باشند؛ یعنی 

اترات نه هم نظر است که متو مشائیاناشراقی در مورد متواترات با منطق مشائی دارد، در این جهت با 
تایجی شوند. در پایان پژوهش نیز از ن، بلکه از بدیهیات محسوب میاندتنها دارای ارزش صدق یقینی

  ، سخنی چند به میان آمده است.آوردبه بار میی وجود با وحدت شخص موضوعدر  راه حّل که این 

 ها: سهروردی، شهود، عرفان، تواتر در شهود، خمیره ازلی حکمتکلیدواژه
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 مبحث مغالطاتهای سهروردی در نوآوری

 ندانشگاه تهرا یو معارف اسالم یاتدانشکده اله یفلسفه و حکمت اسالم یدانشجو محمدمهدی داور؛
 اندانشگاه تهر یو معارف اسالم یاتدانشکده اله یفلسفه و کالم اسالم یاردانش؛ نادیا مفتونی 

نطق دانانی است. یکی از مبوده بیان انواع مغالطات همواره با الگوهای متفاوتی نزد منطق دانان مطرح 
ء منطقی سهروردی است. با تامل در آرایحیی که آراء بدیع در زمینه مغالطات دارد، شیخ شهاب الدین 

داند. سهروردی در از خطا در ذهن می ممانعتآن را  مقصودیابیم که او منطق را علم آلی، و وی در می
طات ولی باید گفت که رویکرد او در زمینه مغال ،زمینه منطق نگاری شیوه اختصار را برمی گزیند

 ر زمینه مغالطات به صورت گسترده نظریه پردازیهای منطق است. شیخ اشراق دبرخالف دیگر بخش
 دید وی نسبت به مغالطات .آوردکند و مبحث مغالطات را مهم ترین بخش در منطق به حساب میمی

 رسد که به نظر شیخ اشراقبه نظر میاالشراق به مثابه یک علم آلی همچون منطق است. در حکمة
که او را  رودبه شمار میحکم ابزاری برای اندیشمند  و دریکدیگر است مغالطه شناسی و منطق مکمل 

 دارد. از خطا در استدالل باز می

 سهروردی ،منطق ،سفسطه ات،ها: مغالطات؛ مغالطکلیدواژه
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 ضرورت بّتاتۀ سهروردی: معنا، مبنا، و منبع

 یگروه فلسفه و کالم اسالم یات،اله ۀدانشگاه تهران، دانشکد یاردانش؛ مهدی عظیمی

کند که بندی است؟ بر چه مبنایی سهروردی پیشنهاد میرت بّتاتۀ سهروردی چگونه قابل صورتضرو
 جهات رایج را به ضرورت بّتاته دگرگون سازیم؟ و این ایده را احتمااًل از کجا وام کرده است؟ ضرورت

 حکمة اإلشراقجای بگیرد. متن  از سور، یا درون عقدالحمل، بالفاصله پساز سورتواند پیشمی هبّتات
منزلۀ ناپذیر است. آنچه سهروردی بهخود تصمیمخودیرو، بهکند و، از ایناز هر سه گزینه پشتیبانی می

شناسی و منطق است. و سرانجام، سهروردی فتکند متضمن خلط معرمبنای پیشنهاد خود مطرح می
ایدۀ ضرورت بّتاته را، احتمااًل، از بحثی که شارحان ارسطو در ذیل ضرورت مقدمات و نتیجۀ برهان 

 اند برگرفته است.داشته

ضرورت بّتاته، منطق موجهات سهروردی، جهت حمل، جهت محمول، جهت حکم،  :هاکلیدواژه
 .جهت سور
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 اشراق  مبانی ِحکمی شیخ
یه )ضرورت بتّاته(  در تبدیل همۀ قضایا به موجبۀ کلیۀ ضرور

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یارشد فلسفه و کالم اسالم یکارشناس ۀآموختدانش؛ فردزهرا کاظمی

به نحوی  سهروردی مدعی است که منطق را مختصر، با ضوابط اندک، البته در عین حال با فایدۀ بسیار و
به کتب دیگر  ذکاوت و طالب اشراق کافی باشد بیان کرده است و طالبان تفصیل بیشتر را که برای افراد با

جزئیه را  دهد. در این راستا، وی قضایای سالبه را از طریق عدول به موجبه، و قضایایمنطقی ارجاع می
اند، دهث شکند. همچنین جهات را، که محدود به مواّد ثالاز طریق دلیل افتراض به قضیۀ کلیه بدل می

سازد و این چنین دهد و از این طریق همۀ قضایا را به قضیۀ ضروریه تبدیل میبخشی از محمول قرار می
ی که شوند و شیخ اشراق آن را با اصطالحاست که همۀ قضایا به قضیۀ موجبۀ کلیۀ ضروریه تبدیل می

 نامد.خود ابداع کرده، ضرورت بّتاته می

ر این روش سهروردی را از نظر فّنی نقد و بررسی، و نظرات مختلفی را دنظران این بسیاری از صاحب
، باید دید هایی که از نظر فنی در این باب صورت پذیرفته استاند. لیکن فارغ از بررسیباب ارائه کرده

ن را آکرده است که شیخ اشراق زحمت ابداع کدام مبانی اشراقی چنین تحوالتی را در منطق اقتضا می
 ن خریده است. به جا

قضیه است  رسد که وی در تبدیل قضایای جزئی به قضایای کلی به دنبال رفع ابهام و اهمال ازبه نظر می
من ضتر از سالبه است، تر و بسیطو در تبدیل قضایای سالبه به موجبه، معتقد است که موجبه اصیل

ین در و تبدیل مشاهده کرد. همچن توان رّد پای اصل  مشرقی نور و ظلمت را در این ترجیحاینکه می
توانیم داند که میای میخارجی را تنها نسبت یقینی هایوی نسبتتبدیل همۀ قضایا به قضیۀ ضروریه، 

نوع از  ضرورت، پس فقط این و تنها عبارتست از وجوب بدان علم داشته باشیم و از آنجا که این نسبت
لم اشراقی عمضاف بر اینکه با رجوع به آنچه سهروردی در بحث داند، قضیه را قابل استفاده در برهان می

ر دتواند جز به ضرورت گردد که سهروردی نمیکند، برای ما بیشتر معلوم میو علم حضوری بیان می
 قضایا قائل باشد.

  .ها: منطق اشراقی، حکمت اشراقی، قضایا، ضرورت بّتاتهکلید واژه
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 یجایگاه بحث مغالطه در منطق سهرورد

 یپژوهشگر فلسفه اسالم؛ سیماسادات نوربخش

خی سهروردی است که درآن به ساماندهی بر نوشته های فلسفیمنطق از مهم ترین بخش های سه گانه 
ق بدیع می پردازد، او برای بازسازی حکمت اشراقی خود برای منط یاصول اشراقی و تدوین ضوابط

ن هر چند پژوهشگرا .شد و منطقدان نظری نیستاهمیت قائل است و به کاربرد عملی منطق می اندی
ناخت از مهم ترین مباحث منطق است. ش ،. مغالطهکرده اندسهروردی کمتر به این بخش التفات  یآرا

ث مطالعه گسترده سهروردی در بح اقسام مغالطه و پرهیز از آن غایت اصلی منطق محسوب می شود.
ق نوینی ار اسالف وی که در آن مغالطه صورت گرفته افمغالطه و تبیین موضوعات طبیعی و فلسفی در آث

گاه آن در را برای مصون ماندن از خطا در اندیشه می گشاید. مقاله حاضر به تقسیم بندی مغالطه و جای
 آثار منطقی سهروردی می پردازد تا اهمیت این بحث را در اندیشه او تبیین کند. 

  منطق، قیاس، مغالطه سهروردی، حکمت، فلسفه اشراق، :هاکلیدواژه
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 تحلیل براهین اثبات وجود خدا 
 در اشارات و تنبیهات ابن سینا و تلویحات سهروردی

 ، دانشگاه تهرانیو معارف اسالم یاتدانشکده اله یکارشناس یدانشجو یدانشجو ؛محمدمهدی داور
 دانشگاه تهران  ،یو معارف اسالم یاتدانشکده اله یکارشناس یدانشجو؛ فاطمه محمدی سالمیان

مطرح شده،  اند. با بررسی براهینفالسفه همواره براهین متعددی را در اثبات وجود خداوند اقامه کرده
ردد. یکی گبندی میها و براهین اثبات وجود خداوند در انواع خاصی طبقهتوان دریافت که استداللمی

ز نوع برهان باشد که ابرهان امکان و وجوب میاز براهینی که غالبًا در میان حکمای مسلمان مطرح بوده، 
بوعلی  جهانشناختی است. این برهان ابتدا توسط فارابی و سپس توسط ابن سینا اقامه گردید. همچنین

ائز دهد و با طرح خاص و حبه این برهان اصطالح صدیقین را می اشارات و تنبیهاتسینا در کتاب 
یاری از شود و بسطوری که این برهان، وارد براهین وجودی میکند به اهمیتی این برهان را اقامه می

اند. از ردهکفالسفه تحت تأثیر این برهان قرار گرفته و سعی در ارائه تقریرهای گوناگون از این برهان 
باشد. وی یمجمله حکمایی که براهین ابن سینا را پذیرفته و آن را به بیان دیگر تقریر کرده، سهروردی 

-که به تصریح خودش چکیده آراء الزم حکمت مشاء، برای جویندگان اشراق می لویحاتتدر کتاب 

پردازد. قریر میتابن سینا را اخذ کرده، و با بیان دیگر به  اشارات و تنبیهاتباشد، براهین اقامه شده در 
خ اشراق شیشود، تحلیل دقیق براهین اقامه شده توسط شیخ الرئیس و می آنچه که در این گفتار بررسی

دیگر آن  و تقریر اشارات و تنبیهاتشود که براهین ابن سینا در است. همچنین در این مقاله اثبات می
 .تواند وجود خدا را ثابت کندباشد و کاماًل میبراهین دقیقی می تلویحاتتوسط سهروردی در 

 د خدا: ابن سینا، سهروردی، برهان امکان و وجوب، براهین اثبات وجوهاکلیدواژه
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 سینارویکردی تطبیقی به مفهوم وحدت از دیدگاه سهروردی و ابن

 ؛ دانشجوی دکتری عرفان و تصوف اسالمی، دانشگاه سمنانرضا عباسی

ترین مباحث فلسفه اولی و موضوع مابعدالطبیعه است. وجود، نخستین اصل شناخت و از مهم
ت وجود که الزمه چنین امری، حکم به اعتباریکند به عنوان مفهوم ذهنی یاد می« وجود»سهروردی، از 

د مفاهیم اعتباری و معقوالت ثانیه است و وجوجملۀ است. از نظر وی، وحدت همانند وجود و از 
لوازم  سینا بر این باور است که مفهوم وحدت یک معنای عرضی و از جملهخارجی ندارد. در مقابل ابن

اق است و تعریف حقیقی آن مستلزم دور است. شیخ اشر. از نظر وی مفهوم وجود، بدیهی استاشیاء 
است  رأیداند، بر این سینا همانطور که وحدت را امری انتزاعی و از معقوالت فلسفی میبرخالف ابن

ا وجود . در بحث مساوقت وحدت باز زمرۀ اعتبارات عقلی استکه کثرت نیز مابه ازاء خارجی ندارد و 
رسد سهروردی ؛ اما به نظر میخواهیم بودل به مساوقت وحدت با وجود سینا و شیخ اشراق قائبین ابن

قعی ودیگر امور وجود با  ۀبه رابطچندان به جهت اینکه مسئله اعتباری بودن وجود را مطرح کرده، 
رو با شیوه . مقاله پیشاستسینا، مفهوم وحدت را تشکیکی دانسته نهد. شیخ اشراق همانند ابننمی

سینا بر آن است که با رویکردی تطبیقی به مفهوم وحدت از دیدگاه سهروردی و ابن تحلیلی،-توصیفی
 بپردازد. 

 سینا. ها: مفهوم وحدت، کثرت، مفاهیم اعتباری، سهروردی، ابنکلیدواژه
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پاسخ به شبهات وارده بر علم در واجب تعالی از دیدگاه شیخ اشراق سهروردی 
 توسط مال محمد حسن هردنگی

 یخراسان جنوب یسازمان جهاد کشاورز یو آموزش کشاورز یجکارشناس ارشد ترو؛ کمال غوث

 او از پس و دمیشو یافت ورديسهر رثاآ در حتابه صر ريحضو علم مسئلۀ حطر سالمیا فلسفۀ در
 ینا از رامالصد و دهکر تعریف رنو و رظهو به را علم ورديسهر. ستا داده بسط را آن لمتألهینراصد

 در ماا ،میکند مخالفت ورديسهر با ربصاا مسئلۀ در رامالصد چند هر. ستا جسته دسو تعریف
سم اشکاالتی بر این ق ولی برخی از فالسفهست ا متأثر او از خیالی تکارمد لحصو نهمچو ارديمو

تکلم مشهور بر این اشکاالت از قلم فقیه و م اند که ردیه ها و تنبیه علم در واجب تعالی وارد آورده
 می آید.  وند مال محمد حسن هردنگی تبیین گردیده است که نمونه هایی از آن در این مقالهخراسانی آخ

 .را، واجب تعالیمالصدی، اشراق سهرورد خیشمحمد حسن هردنگی، : هاکلیدواژه

 



 

 



 

 

یقت  عرفان و طر
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 صیرورت علمی در نزد سهروردی  

ی  ایرانیالّشهود در عرفان اسالمیۀ وحدةو نسبت آن با نظر

 ، دانشگاه رازییفارس یاتزبان و ادب یدکتر ۀآموختدانش؛ مریم اسدیان

یدی پیش الّشهود را در معارف توحهای نظریۀ وحدةدارد که ریشهما را بر آن می« جاویدان خرد»تعلیم 
یای خمیرۀ کنیم. شیخ اشراق سهروردی با احهای شرقی  هند و ایرانی جستجو ویژه در تمّدناز اسالم، به

و مکتب ، ما را به تمایز میان دالمطارحاتازلی و ابدی  حکمت و طرح تبارشناسی اشراقیون در کتاب 
قیقت حالّشهود بیان شرقی از شود. بر اساس دیدگاه وی، وحدةالّشهود رهنمون میالوجود و وحدةوحدة

کید بر اصالت  گا»توحید با تأ لی با و وحدةالوجود بیان غربی از این حقیقت از« هی و شهودعلم و آ
کید بر اصالت   است. « وجود»تأ

ی، به مدد  الّشهود در تعلیم ودایی، تعلیم مزدایی و تصّوف اسالمدر این مقاله، با بررسی نظریۀ وحدة
 او از حکمت اشراق سهروردی و آراء وی درباب اصالت شهود )آگاهی( نشان خواهیم داد که تفسیر

اّم، تمیان نفس ناطقۀ انسانی و شخصّیت الهی او یعنی طباع « اّتحاد عقلی»أناالحق حاّلج و طرح 
زد نسازد. بر اساس این نظرگاه، صیرورت در در حکمت مشرقی را بر ما آشکار می« أنائّیت»حقیقت 

رسد به جایی می «من  کّلی»با استغراق  علمی  خود در « من  جزئی»سهروردی، وجودی نیست، بلکه 
تعالی و تبارک است و اوست تنها ناظر و شاهد کّل و یابد شاهد حقیقی خود  حضرت حقکه درمی

   شناسد.بیند و میای که میحقیقی« من  »

 الشهود، صیرورت علمی، أنائیت، سهروردی، حکمت مشرقی: وحدةواژگان کلیدی
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 در جستجوی درویش خرسند 
 )درویش و درویشی: پیونددهنده حکمت ایراِن باستان و عرفان اسالمی(

 آموخته دکتری ادیان و عرفان، دانشگاه علوم و تحقیقات؛ دانشمهران رهبری

القه به بوده است؛ ع مردم ایرانروحیه  دردار و ذوقی همیشگی از دیرباز معنویت و عرفان امری ریشه
جهان  باال و اوصاف اخالقی مهمی چون پرهیزگاری، خرسند بودن نسبت به سرنوشت، گذشت، 

زمین یرانا متون دینی ۀبوده است. با مطالعها ایرانی ۀمداری همواره وجه بارز روحیدوستی و پیمانصلح
ای ویژه داللت عرفانیواجد وجود داشته که  «درویش»یابیم که واژگانی مانند چون گاهان  اوستا در می

. این مذاق پس از بخشیده استبه زندگی میرنگ و بوی معنوی خاّصی بوده است. معنی درویشی 
 های تصوف و فتوت نمایانهای گوناگونی چون طریقهقبول اسالم توسط ایرانیان، خود را در شکل

، به است دهاستفاده از واژه درویش متفاوت بو تواترساخت. در طول تاریخ و بنا به سیر تطور ذاتی آن، 
ایم، به جای آن بودهه و فقیر ب ی کلماتی چون صوفی، زاهد، عارفنشینای شاهد جاطوری که در دوره

و بعدها  رفته استبه کار نمینحوی که کلمه درویش پس از ظهور اسالم در ایران تا قرن چهارم هجری 
ن کلمه امروز همواره ای به و از آن زمان تا هدر آثاری چون شرح التعرف و کشف المحجوب نمایان شد

روردی شهاب الدین سه ،داشته است. در این میانن مردم ایراعرفانی  ۀروحی برنقشی سترگ در داللت 
های خود چون مطارحات، خود را وامدار میراث معنوی و خمیرۀ نوشتهاز )شیخ اشراق( در برخی 

 چون ذوالنون مصری، سهل تستری از یک سو و بایزید بسطامی،اسالمی داند که عارفان مقدسی می
اند. در این آملی از سویی دیگر، حامالن آن بودهاب قّص حسین حاّلج، ابوالحسن خرقانی و ابوالعباس 
ن چون ایران باستادینی درویش در متون  ۀهای لغوی واژنوشتار درصدد خواهیم بود که به بررسی ریشه

انی بررسی درویش و درویشی را در کالم بزرگپژوهش،  ۀبپردازیم و در ادامپهلوی متون نیز در اوستا و 
 اری است. که سکینه در کالمشان جکند یاد میای از اهل معنا حلقهبه عنوان ا کنیم که سهروردی آنان ر

 ها: درویش، ایران، اوستا، گاهان، متون پهلوی، تصوف، شیخ اشراقکلیدواژه
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 وحدت وجود در متن آثار شیخ اشراق

 یبهشت یددانشگاه شه، ارشد فلسفه یکارشناسآموخته ؛ دانشسید میالد مقیمی درونکال

باری ه امروزه از حکمت اشراقی سهروردی معروف شده اینست که وی معتقد به اصالت ماهیت و اعتآنچ
، سهروردی نور را جانشین است در حقیقت همچنان که مالصدرا بیان کردهولی  ،بودن وجود است

 دهد. می دانند، وی به نور نسبتکند و تمام خصوصیاتی را که آیینهای دیگر متعلق به وجود میوجود می

ه برسد در جامعه فکری حاضر، پی گیری نگاه وحدت وجود در آثار شیخ اشراق، با توجه به نظر می
باشد. نکته  سهروردی پژوهی معاصر ریشه داشتن این بحث در اصالت وجود، حرکتی برخالف عرف

مهم دیگر اینکه برای وحدت وجود معانی مختلف ذکر شده، که باعث واکنشهای مختلف از تکفیر 
 متشرعان تا تصور برخی از عالیترین مراتب توحید شده است. 

 پسسمعانی مختلف وحدت وجود به اختصار تبیین گردد، و  بر آن است تادر ابتدای این مقاله سعی 
خی در متن بر را های آنبا توجه به تعریفات مطرح شده از وحدت وجود، رگه کوشیممیدر قسمت دوم 

نو به  . البته در صورت تبیین مدعیات فوق، فرصتی تازه جهت نگاهیکنیمردیابی میاز آثار سهروردی 
 آثار این حکیم اشراقی فراهم خواهد آمد. 

 اشراق، ماهیت. ها: وجود، اصالت، وحدت، شیخ کلیدواژه



 

 

 هنر و ادب
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 قارۀ هندقش حکمای اشراقی در گسترش ادبیات فارسی در شبهن

 واحد تهران شمال یدانشگاه آزاد اسالم یاراستاد؛ علیرضا ابراهیم

قاره های سهروردی و شارحان وی در شبهو بر محور نشر آموزه هشتم هجری حکمت اشراقی از قرن
در را  «فارسی»ه ویژه با شرح آثار فارسی اشراقی، دامنۀ زبان و ادب قوت گرفت. حکمای این مکتب ب

یار یاری ددر آن « ایرانی»هایی از فرهنگ چندین سده در هند توسعه بخشیدند و به ماندگاری مولفه طول
ر راستای دکوشد تا نشان دهد سهم اشراقیون مهاجر از ایران و حکمای بومی هند رساندند. این مقاله می

امرا و سالطین مسلمان به  واداشتناست. نقش اشراقیون در  درجهج ادب فارسی به چه تروی
 و، تدوین آثار فارسی فلسفی، تاسیس مدارسی برای آموزش فلسفه به زبان فارسی، «ورزیاندیشه»

یز ترویج مفاهیم حکمی در قالب شعر هم قابل توجه است. اشراقیون در پیوند با فقاهت و تصوف ن
. رداختندزبان فارسی پیا شرح آثار کهن ایشان به  هترجم بهحاصل نمودند و از این رهگذر،  توفیقاتی

ف صدرایی تالی آثارپیروان سهروردی هم به حکمت متعالیه التفات داشتند و شروحی بر  از بعضی
فارسی یات نمودند. البته خدمات ایشان تنها به مسلمانان محدود نبود، بلکه مکتب اشراقی در غنای ادب

ار ارزندۀ قاره، مانند آذرکیوانیان، اثر نهاد و همچنین، شماری از آثهای زرتشتی شبهمیان برخی فرقه
 هندویی به وسیلۀ اشراقیون به فارسی برگردانده شد. 

 قاره، هند، ادبیات فارسیها: حکمت اشراق، سهروردی، شبهکلیدواژه
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 ردوسی به سهروردیسیمرغ داستان رستم و اسفندیار: در گذر از ف

 یرانحکمت و فلسفة ا یمؤسسة پژوهش یعلم یئتعضو ه؛ شهین اعوانی
 یرانحکمت و فلسفة ا یمؤسسة پژوهش یعلم یئتعضو ه؛ رضا کوهکن

اق، حکایت رستم و اسفندیار در شاهنامة فردوسی به تفصیل آمده است؛ سهروردی، شهید و حکیم اشر
وایی با هایی صوری و محتنیز این داستان را از نو حکایت کرده است؛ حکایت وی از این داستان تفاوت

فقرة  ا محوریتهای آن دو، بروایت فردوسی از آن دارد. بیان اجمالی این دو روایت، استخراج تفاوت
رغ، هدفی ها با مرکزّیت سیمنهایی داستان )کشته شدن و دیده فروبستن اسفندیار(، و تحلیل این تفاوت

 کنند. است که نویسندگان در این مقاله دنبال می

« نیپهلوا»)ظاهرگرای شاه محور و نیرنگ محور(، دو نوع « پرستییزدان»ما در این مقاله دو نوع 
ز حماسه به ایم و تغییر خویشکاری سیمرغ را در گذر ااپذیر( را از یکدیگر تفکیک کرده)بندپذیر و بندن

 ایم. عرفان نشان داده

 .پرستی، پهلوانی، اسفندیار، شاهنامه، عقل سرخها: فردوسی، سهروردی، سیمرغ، یزدانواژهکلید
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 سیمرغ اوستایی، سیمرغ اشراقی

 تهران دکتر حسن ُبلخاری ِقهی؛ استاد دانشگاه

صفیر های مختلف آثار خود در باب سیمرغ سخن گفته است. در رساالتی چون اشراق در بخششیخ
یمرغ با رویکرد و تأویل بدیعی که در حمایت س عقل سرخ. در فی حالة الطفولیةو  عقل سرخ، سیمرغ

یمرغ فضائل سای که شرح با بیان مقدمه صفیر سیمرغاز رستم در جنگ با اسفندیار دارد و در رسالة 
اشراق به سیمرغ ای. نوع پرداختن شیخنشینی این مرغ اسطورهبا بیان طوبی فی حالة الطفولیة است و در

ان تر مطالعه و شناخت او از حکمت ایربیانگر جایگاه و قداست سیمرغ در ذهن و زبان شیخ و مهم
ی سخن زتاب آن در حکمت اشراقباستان است. در این مقاله از سیمرغ در متون اوستایی و پهلوی و با

 گوییم.می

 اشراق، حکمت اشراقیاوستا، سیمرغ، متون پهلوی، شیخ :هاکلیدواژه
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 های سپید، سرخ و سیاه در اندیشۀ شیخ اشراق شناسی تطبیقی رنگرمز
 معابد مهریو شمایل مهر در 

 و عرفانآموخته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری و پژوهشگر فلسفه ؛ دانشمحسن کرمی

سان  میزانی برای هجایگزین  سپید، سرخ و سیاه بسه نشانۀ رنگی بنیادین و بی در سنن معنوی گوناگون،
ای ونهکارگرفته شده است. به گفتۀ شیخ اشراق، همۀ اصحاب حکمت به گه های رازآیینی ببیان اندیشه

 دی به نگرشی ازین سه بر. در نوشتار سهروراندقائل بودهبه سه جهان )معقول، مثال، محسوس( 
معابدی  های هنر  شمایل نگاریهای هم نشان با ساختار هندوایرانی و گونهگانهمیخوریم که یادآور سه

نگی رگانۀ بنیادین است. نگارنده براین باور است که با روش تطبیقی و رمزگشایی از این سهمهری 
  .پی گرفتکیش مهر در غرب د و ایران تا شرقی )ودایی و کیومرثی( را از هن ۀاندیشسیر توان می

 ، شمایل نگاری. طریقت مهرشناسی تطبیقی، رنگ، سهروردی، حکمت اشراق، رمزها: کلیدواژه
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 یُبردة َکعب یدهبر قص یمخّمس سهرورد

 عرب یاتزبان و ادب یدکترآموخته ؛ دانشیاصغر مقصود یعل

اشراق،  یخش ی یشهنزد اند یاست. اگرچه حکمت ذوق یاز وصف آفتاب، شعر و حکمت ذوق سخن
شده است.  یکمتر توجه یشانمرتبه قرار دارد، اما تا کنون به اشعار ا یندر واالتر یسهرورد ینشهاب الد

 دهسرو یرکعب بن زه ی یهالم ی یدهاست که بر قص یشامل مخّمس یاشعار سهرورد یوانبخش اعظم د
که  فراز ینو به ا یخواندو آله م یهالله عل یضر حضرت رسول صلکه کعب در مح یا یدهشده است؛ قص

ُنوٌر یشودحضرت م یُبرده و خرقه  یقال یرسد،م ُسول  ل  ن ّ الر ّ اءُ : إ  ض  . و  ُیْست  ه  تا  یستمصرع کاف ینمهب 
 یدهقص ینا یبرآنست تا با معرف ارنوشت ین. ایافزایدبر آن ب یشود و مخمّس  یدهقص ینمجذوب ا یسهرورد

 .یقهرا ارائه دهد، بعون الّله و توف یاز مخّمس سهرورد یرجمه ات

 یربرده، کعب بن زه ی،حکمت ذوق ی،اشعار، شعر اشراق ی،سهرورد: هایدواژهکل
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 یراندر فولکلور ا یاشراق و اشراق یهاعناصر و مؤلفه یبازتاب برخ

 ؛ استادیار دایرةالمعارف بزرگ اسالمیمحمد جعفری

مله از ج یاشراق یهاکه عناصر و مؤلفه دهدینشان م یران،فولکلور ا یقعم یو نه حت یاجمال یبررس
فراوان  یادازهبه ان یرانعناصر در فرهنگ مردم ا ینهستند. بازتاب ا یرانمردم ا هاییینآداب و آ هاییانبن

جه به به ضرورت و با تو دهرو نگارن ینپرحجم خواهد شد. هم از ا یها کتابآن ۀهم یاست که گردآور
ها اشاره خواهد کرد. بخش غالب اهل علم و جامعه از آن یفقط به برخ یشهما هاییتمحدود

 را یکفولکلور یمتفاوت، باورها یهافرهنگ جامعه، در حوزه دهندگانسازمان یزما و ن یروشنفکر
 ،یاقتصاد یسال روندها ارزکه صدها و گاه چنده یی. باورهاآورندیمتأسفانه، خرافات به شمار م

 اند.اشتهد ینهزم یندر ا یعمل یها کارکردهااز آن یاریو بس اندکردهیم یتما را حما یو فرهنگ یاجتماع

 .فلسفه و مردم ،اشراق ۀفلسف ،فرهنگ عامه، فولکلورها: کلیدواژه
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 الدین سهروردی )شیخ اشراق(بررسی فرهنگ عاّمه پهلوانی از نگاه شیخ شهاب

 ، دانشگاه شهیدبهشتیکارشناسی ارشد ایرانشناسیآموخته ؛ دانشفردنرگس کاظمی

، تاریخ و آید، پیوندهایی با اسطوره، دینفرهنگ پهلوانی که از دل فرهنگ اصیل مردم ایران باستان می
 آداب و در دوره اسالمی حتی تصّوف و عرفان پیدا کرده است. به تناسب همین پیوندها شاهد تنوعی در

موثری در  رسوم و تجّلی این مفهوم در رفتار و کردار ایرانیان هستیم. بنابراین فرهنگ پهلوانی، نقش
م مغفول هفرهنگ عاّمه مردم ایران در طول تاریخ داشته است. این اهمّیت از دیدگاه نافذ شیخ اشراق 

 کند. های پهلوانی و همچنین مفهوم فتّوت صحبت مینمانده و در آثار خود از شخصیت

گاه شیخ ، در این پژوهش سعی شده با دیدهای مشترک فلسفه اشراق و فرهنگ عاّمهریشهبا توجه به این 
ندیشه اها یافت شود. همچنین با توجه به مبانی اشراق، فرهنگ پهلوانی بررسی شده و نقاط پیوند آن

 ه شده است.شیخ اشراق، اندکی به جایگاه فرهنگ عاّمه پهلوانی از دیدگاه او پرداخت

های این داده با توجه به منابع و اسناد به جای مانده از شیخ اشراق و همچنین فرهنگ عاّمه، الزم آمدکه
 ها ارائه شود.آوری و سپس شرح و تفسیری برای آنای جمعپژوهش به صورت کتابخانه

استان داشته بنی ایرانیان که فیلسوف فرزانه با توّجهی که به میراث خسروا رسدبه نظر میدر نهایت چنین 
نگی هماهو قدر و ارزشی که برای کتب دینی و متون پهلوی دوره باستان قائل بوده است و از طرفی 

تّوت و های او با تصّوف و عرفان، به نوعی به فرهنگ عاّمه و کهن ایرانیان مخصوصا فرهنگ فاندیشه
ون ه خصوص فرهنگ پهلوانی، از همین متبخشد؛ زیرا این فرهنگ عاّمه بپهلوانی، ارزش واالیی می

، همچنین با نگریستن به این فرهنگ از نگاه سهروردیگیرد. مقّدس و فرهنگ خسروانی سرچشمه می
 شاهد ژرفای این میراث کهن خواهیم بود.

 .: فرهنگ عاّمه، پهلوانی، شهاب الدین سهروردی، اشراقهاکلیدواژه
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یه، شرحی بر حکمةبازتاب ح  االشراق سهروردیکمت دینی هندو در انوار

 واحد قائمشهر یدانشگاه آزاد اسالم یاراستادرضا اسدپور؛ 
 ؛ دانشجوی دکتری عرفان و تصوف دانشگاه سمنانروشنک جهانی

هق در هند عصر گورکانی بر 1008انواریه نام شرحی است که محمد شریف ابن هروی به سال 
یخ شهاب الدین سهروردی نگاشته است. این شرح اگرچه توسط فردی مسلمان در االشراق شحکمة

اهده کرد. دینی هندو را مشهای اندیشهتوان بازتاب خوبی میاما در آن به ،هند به رشته تحریر در آمده
 مشابه میان حکمت اشراقی ومسائل هایی از این کتاب کوشیده است تا در مورد نویسنده در بخش

کمت های هندویی را با ح، و نزدیکی آراء و اندیشهبپردازدتطبیقی به بررسی دویی نگرشی حکمت هن
عقول  هندویی در چند مورد بسیار مهم همچون بحث ازنگرش اسالمی بازنماید. از این رو با -ایرانی

واهیم ن خمجرد، نوراالنوار، ادوار، تناسخ و معاد به شرح آراء سهروردی پرداخته است که به بررسی آ
ان مجهول شود تا هویت تاریخی نگارنده انواریه که تا این زمپرداخت. همچنین در این نوشتار تالش می

 معرفی گردد. است، کشف و بوده 

 االشراق، انوار مجرد، ادوار، تناسخ. ةها: انواریه، حکمت هندو، حکمکلیدواژه
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 رویکردی اشراقی به رمز نور در متون حکمی چین باستان

 ، دانشگاه شهید باهنرآموختۀ کارشناسی ارشد ادبیات فارسی؛ دانشسیده مریم اصفهانی

ای تمثیالت شیخ اشراق بنا بر بینش رمزاندیش خود که میراث فهلویون بوده است، فلسفۀ اشراق را بر مبن
کمی چین باستان نیز تمثیالت متعّلق به نور جایگاهی مهم دارد،  متعّلق به نور نهاده است. در متون ح 

ه جینگ نوشتۀ الئودزی )بند  وار ( همچون نوراالن41چنان که دائو )حقیقت مطلق( در دفتر دائود 
ر به کار ای که در متون حکمی چین باستان برای اشاره به نوسهروردی با رمز نور بیان شده است. کلمه

می و آگاهی در سّنت حکرود، مینگ است که جدا از نور به معنی آگاهی نیز هست. دو معنی نور می
ّل چین چنان به یکدیگر گره خورده است که هنگام مطالعۀ متون سخت بتوان تشخیص داد که کجا دا

مچنین ه)نور( مقصود است و کجا مدلول )آگاهی(. در این پژوهش بر آنیم که با بررسی آثار فلسفی و 
 اق بپردازیم و سپس در متونهای رمزی سهروردی، نخست به معنی رمزی نور در فلسفۀ اشرداستان

کمی چین باستان به ه جینگ کاربردهای تمثیلی نور را پی گیریم. از ویژه ییح  ملۀ نتایج ججینگ و دائود 
سبت و همچنین ن« نور پنهان»ای مانند هایی ناپیدا از اصالحات پیچیدهاین تحقیق روشن شدن جنبه

 نور و جاودانگی در حکمت چین باستان است. 

ه جینگ، حکمت اشراقها: نور، حکمت چین، ییواژهکلید  جینگ، دائود 
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 بازاندیشی نسبت معقول به محسوس نزد افالطون 
 با نظر به پرسش از چیستی مدرنیته

 فلسفه دانشگاه اصفهان یاردانش؛ سعید بینای مطلق

دو جهان  شود که بهافالطون به فیلسوفی دوگا نه انگار یا ثنوی مشرب معروف است. در باره وی گفته می
و عالم است باور دارد، یکی معقول ، دیگری محسوس. در این داوری نیز تاکید اساسًا بر دوگا نگی این د

گا نه انگاری مدرن تا بر نسبت میان آندو. مدرنیته، بعکس، سرشتی یگا نه انگار، فراگیر یا توتالیتر دارد. ی
گیر آن ، همشکل گردانیدن، چه در داللت عام و فرا و ، یا توتالیتاریسم، نیز چون جهانی شدن، همسان

جهان  چه در نمود خاص یا سیاسی آن ،بروز وظهور مییابد. اگر کما بیش یک شیوه ی زندگی در سراسر
 سیطره دارد، همه جائی بودن آن برخاسته از ذات یکسان ساز مدرنیته است.

ن از گونه دوگانه انگار پنداشتن افالطواین مقاله دوهدف پیش رو دارد. نخست اینکه نشان دهیم چ
 ه انگاریفراموش شدن مراتب وجود در دوران مدرن نتیجه میشود. سپس این نکته را باز نمائیم که یگان

یگر با مدرن از ثنوی دیدن افالطون وکوشش برای گذاراز آن نشئت میگیرد؛ یا به سخن د ویکسان سازی
: امر کلی در ین سخن خواهد بود: توتالیتاریسم زاده دو چیز استسرانجام کار نیز اآن پیوند وثیق دارد. 

 ذاللت مدرن واژه وتکنولوژی مدرن. در یک سخن، از یاد رفتن مراتب وجود.

 یدن.همشکل گردان جهانی شدن، یگانه انگاری، مراتب وجود، دوگانه انگاری، افالطون،: هاکلیدواژه
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 ۀ اشراقخورشید در پرتو فلسفبررسی تمثیل ِودایی 

 آموختۀ دکتری فلسفه و ادیان، دانشگاه بنارس؛ دانشاسماعیل رادپور

دایی است، در  ْهم  اوَپنیَشد  خورشید که یکی از مهمترین تمثیالت و  نور  »ه در مقام ها به عنوان تجّلی ْبر 
ُیتیشام  )« نورها ُیتیه  ج  نانَهشود و نسبت آن با علم و آگاهی )( و رمز آن دانسته میج  صراحت ( بهچیت   ،ج 

روردی های فراوانی میان تعالیم ودایی و فلسفۀ نوری سهبیان شده است. نظر به این تمثیل، همسنگی
دایی در پرتو فلسفۀ اشراق گرهدیده می توان گشود و در ها میشود و این نشان از آن دارد که از این رمز  و 

دی از این رمز نیز در فهم  نیش  . این نوشتار، اشارات فلسفۀ اشراق راهگشا تواند بودمقابل، تأویالت اوپ 
ر مراتب دها و تأویل این کتب از رمز ودایی خورشید به آگاهی اوَپنیَشد  پس از بررسی معانی نور در 

و مفهوم دپردازد و با رجوع به فلسفۀ اشراق در پی فهمی خاّصه از مختلف، به وجوه مختلف این رمز می
فلسفۀ  ایم که خواننده بارشید است. در این نوشته، فرض را بر این گذاشتهسرزمین خورشید و چشم خو

ن های آن در ایراای که اگرچه سهروردی موسس آن است، از ریشهاشراق آشنایی کافی دارد، فلسفه
ی که سنگینی باستان نباید غافل بود. پس، به جای بررسی جداگانۀ مفاهیم و معانی متعّلق به سّنت اشراق

دایی )عمدتًا در د مانعی بر این مطالعۀ مختصر میآن خو و کتب  ِوَدهریگتوانست بود، در تعالیم و 
 ایم.ای از مقاصد اشراقی بوده( جویای پارهاوَپنیَشد

دهکلمات کلیدی ْدها، اشراق، سهروردی.: خورشید، نور، و  نیش   ها، اوپ 
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یجو نقدی بر آراء جان ی بررس  وهیپژدر حوزۀ سهروردی والبر

 آموختۀ دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانزهرا زارع؛ دانش

 و از پژوهشگران دانشگاه ایندیانادر  شرق نزدیک هایها و فرهنگاستاد بخش زبانجان والبریج 
. دوستان گشته استآشنای اشراقپژوهی، ناماست که به واسطۀ سه اثر مهم در عرصۀ سهروردیآمریکایی 

 االنوارعلمالّدین شیرازی و دربارۀ قطب The Science of Mystic Lightsاثر نخست وی با عنوان 
بان در فلسفۀ اسالمی به فارسی برگردانده شده و موضوع سخن ما نیست. از وی دو کتاب دیگر به ز

با میالدی چاپ شده است که مطمح نظر است: نخست کتابی  2001و  1999های انگلیسی در سال
زارش گگرایانه که بیشتر حول با روشی تحویل " وخمیرۀ اوائل" The Leaven of the Ancientsعنوان 

مشرب کوشد که نشان دهد سهروردی یک فیلسوف نوافالطونی فیثاغوریگردد و میحکمت اشراق می
است که وی در  "حکمت شرق عارفانه"The Wisdom of the Mystic Eastاست، و دیگری کتاب 

بلکه احیاگر حکمت  فهلوی،نه احیاگر  حکمت  این کتاب برآن است تا فریاد کند که سهروردی
ت و دانش و او به تعالیم افالطون استعّلق خاطر گرایی او اساسًا برآمده از شرق و ه استافالطونی بود

 است.  و قشری شرقی و ایرانی سطحی معانی و مضامیناز  اشهبهر

نظرهای تاریخی گیری از منابع معتبر یونانی و اسالمی و وجود دّقتعه، بهرهاگرچه روشمندی در مطال
ه هایی جّدی در مواضع اساسی وی مشهود است که بدر آثار این نویسنده ستودنی است، لیکن لغزش

نزد شیخ  مدد قرائن و شواهد به رّد آنها خواهیم پرداخت ازجمله: راه نبردن به خمیرۀ ازلی حکمت در
ای دیگر در نزد ای از آن به میراث در نزد یونانیان بوده و شاخهه همانا "کلمه" است و شاخهاشراق ک

شود و او را به م میها به یونان باستان ختاعتقاد به اینکه همۀ راهایرانیان، و نگاه یکجانبۀ وی به موضوع و 
 تعبیر رنه گنون به مغاک تعّصب کالسیک درانداخته است.
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