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 اشراقمت کنه حیشیخاستگاه و پ

 *یمحمد بهشت

 دهکیچ

 یرا بررسو ین سهروردیالد  شهابیش ینه نگرش اشراقیشین مقاله خاستگاه و پیا

شف که آن یماه ُبنک یمتکح کند یم میهن آن را ترسک سابقهٔ اصل و تبار و  کرده،

 ید فهم درست آن خودشناسویلکاست و  یو منطق یر عقالنکو تف یو شهود عرفان

ه بواطن قابول یاضت و تصوفیق ریه تنها از طرک یالنفسمعرفة  النفس استو معرفة

توب کنه میشویه خاسوتگاه و پکون پژوهش اابت خواهد شود یاست. در ا یابیدست

ران باسوتان، یو، فلسفه ایم، سنت نبویرکاشراو متعدد و متنو  است  قرآن  یفلسف

و  ین مبادیفلسفه اشراو از همه ا  ... ونان، فلسفه مشاء، عرفان و تصو  ویفلسفه 

رده، کوژه آنها را در خود جمع و هضم یو یو مهندس یسازمنابع بهره برده و با نظام

ه کوهنوان سوهروردی نیوز، یاشفا  باطنکه الهاما  و مشهودا  و مکنیعالوه بر ا

 است. ی، از منابع اصلهردکح یتصر یخود و

ــدواژه ، باسووتان، اشووراو، شووهودمووت کمووت اشووراو، حکخاسووتگاه، ح :هاکلی

 .سهروردی

                                                            
*  
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 مقدمه

ننود، کیاد میمتر کار خود کنه افیشیمعموالا از منابع و پ ان کهلسوفان مسلمیاز ف یاریبرخال  بس

کورده اسوت  وی ر کوذ یخود را در موارد متعودد یشه اشراقیاند یها و مبادسرهشمه سهروردی

اگر ین و احیثاغورث، افالطون و افلوطیامبر( َانْباذُقلس، فیپ یسشه هرمس )ادریبر اندخود را میراث

دهنوده راه خسورو و ادامهکویدون، یوومرث، فرکیوران باستان هوون زرتشوت، یا یماکمت حکح

 دانسته است. یو سهل تستر یالنون مصرو، ذی، ابوالحسن خرقانید بسطامیزیهون ابو یعارفان

را هرگز سهروردی در آاار  یث نبویم و احادیرکفه قرآن یا  شرینها بازتاب آیگذشته از ا

ش یدایو پ یدر بسترساز ینید یهام و آموزهیرد تعالکتوان ادعا یه مکبلگرفت، ده یتوان نادینم

 ین اسالم به درستیم دیت تعالیلکژه اگر ما به یو داشته است  به یجد تأایر ینگرش اشراق

و  بیو معرفت قل یر باطنیاسالم در مورد نور، اشراو و شهود، س نیه دکافت یم یم درخواهیبنگر

 ار دارد.یت خداوند و فرشتگان سخن بسیو  عالم، رؤکبه مل بیایبار

داشته و آن الهاما  و مشاهدا   یشهود یهاافتهیه کند کیادعا م سهروردینها یعالوه بر ا

به صراحت  یداشته است و در موارد ینقش جد االشراوحکمةتاب کش یدایاشفا  در پکو م

ه ک یو منابع مهم و اشخاص یمبادکوشیم مین مقاله یدر ا رده است.کان بیاشفا  خود را کم

ان بیرده است کرا نقل  بیها استناد جسته و از آنها مطلا بدانی کردهاد یبه صراحت از آنها  یو

 .کنیم یاشراو را بررس متکح یهاسرهشمه نه ویشیپ ،ن رهگذر خاستگاهیم و از اینک

 ینی. منابع د1

رده و کون اسالم زاده شده، رشود یمسلمان است و در سرزم یلسوفیف سهروردیه کنیبا توجه به ا

هوون قورآن  ینویه به منوابع دکاست  یعبیآورده، ط یرو ینیقت به دانش دیافتن حقیبه منظور 

توه درخوور دقوت کد  نیها استناد جوانند و بدکا  توجه داشته باشد و از آنها استفاده یم و روایرک

رده کوم استناد یرکه فراوان و گسترده به قرآن کاست  یلسوفین فینخست سهروردیه کنجاست یا

تاب کنا در یسز ابنیرده و نکا  قرآن استشهاد نیاصالا به آ بیش از او فارایه پک یاست  در صورت

 یهاباا در تمام ابوواب و فصوول نوشوتهیتقر یاما سهرورد ،رده استکه استناد یآ ی فق  به  شفا

 تام دارد. سیطرهاشراو  هل فلسفکبر  ینیمنبع د ییه گوکرده است کاستناد  یا  قرآنیخود به آ
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ر باطن در یو ، سکهون نور، شهود، اشراو، مل یر اشراقکتف یدیلک یهان، وا هیگذشته از ا

 :1970، ی)سهرورداست رده کها استناد بدان سهروردیخورد و یمه قرآن به هشم میرکا  یآ

دهد ین نشان میا .(001، 111، 119، 119، 110، 111، 199، 0/111و  911، 119، 110، 1/99

از  یدر برخ یا  قرآنیاز آ یمندن بهرهیبهره برده است، البته ا ینیه فلسفه اشراو از منابع دک

 یا سهروردیه گوکه گسترده شده یپا تا بدان ،هیااللوا  العمادمثل  ی،و یاشراق یهارساله

فه ارائه یا  شریاز موضوعا  آ یابر پاره یرین رساله به عنوان تفسیخود را در ا یها و آراشهیاند

 (.011، 149، 149، 114، 119، 9/107 :1970   همو،41-9/91 :1911، هموداده است )

به صراحت  یباطل است. وا حق از یار تشخیمع سهروردی یم برایرکن، قرآن یعالوه بر ا

ن یو سخن به ا یاعتبار هر رأ  ما قرآن است و مح ینید یه تنها سند قطعکدارد یارهار م

ز تنها به یت نینش به دست خداوند است، ارشاد و هدایه آفرکرا هنانیز .است یتاب آسمانک

گفته و سخن  ،ندانش ناتوانیدن و آفریه همه مخلوقا  از آفرکگونه اوست، و همان ییراهنما

ه تو را لباس کامل خداوند است کردن عاجز است، قدر  مطلق و کت یز از ارشاد و هدایآنان ن

 یسانکرو نیاز ا  ندکیت میه تو را ارشاد و هداکاوست  یلمه روشن و نورانکپوشانده و  یهست

ضاللت و ند در هاه یجویم قرآن اعتصام نمکمح هرده و به رشتکلمه خداوند توجه نکه به ک

اّ ل کتاب خدا و سنت رسوله در ک یگونه ادعا و سخن هر ،نی، بنابراشوندیسرنگون م یگمراه

هوده به شمار بیاعتبار ساق  است و از امور  هآن وجود نداشته باشد از درج یبرا یشاهد )د(

 (.9/110: 1911، همود )یآیم

را  بیهر مورد اگر مطل ن اسالم است و دریت دیحقان سهروردیذهن  یحال، فضا هره ب

 یه ازلیند  از جمله نظرکیم به نقا عقل و فلسفه مکدرنگ حبیا دهد یمخالف اسالم تشخ

ند، کیجاد را اابا  میند و خلق و اکیم مکماده ح یرد و به حدوث و دگرگونیپذیبودن ماده را نم

ق آن یو در تالو  عم م انس داشته باشندیرکه با قرآن کند کیه میز توصیگران نیالبته به د

ننده نازل شده کیا آیا  شریفه تنها در شأن تالو ه گوکنند کتالو   یاوشند و آن را به گونهکب

ند دار وحیه نشا  رکنند کشتر و بهتر آنگاه قرآن را تالو  بی یمندرو به منظور بهرهاز این .است

 ی،نیبه عنوان منبع د ،میرکآن به قر سهروردیم توجه یید بگویب بایترتنی(. بد9/194 همان:)

 ار درخور توجه است.یبس
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 ونان باستانیمت ک. ح2

ن یداند و به نخستیونان باستان میمت کدهنده حننده و ادامهسهروردی خود را احیاک

ژه دارد و آنان را یت ویعنا ،ثاغورث، سقرا  و افالطونیهون انباذقلس، ف ،ونانیلسوفان یف

 یماکشف و شهود و از حکو معتقد به عالم انوار، اصحاب  یفرزانگان دانش و کن و اریاساط

ن یان ایداند و در میالنفس مز بدن و اهل ریاضت و زهد و معرفةقدر  خلع رو  ا یمتأله و دارا

، 0/111 :1970، یند )سهروردکیم یمت اشراو معرفکح یشوایبزرگان افالطون را امام و پ

که در میراث ن بدان سبب است ی(. و ا9/119و  141، 0/11  949، 940، 999، 910، 911، 110

و انظار  که با آراوجود دارد  بیژه از افالطون مطالین گروه به ویمانده، از اعلمی به یادگار

 (.1/111 ،1991هومن،   110و  111، 79، 1/41همان: د )ینمایراز مهمگون و هم سهروردی

ه حدود ک ،مان بزر  انباذقلسکین حیان ایم اند دره گفتهکن است یته درخور توجه اکن

امبر بوده و با او ارتبا  داشته و یود پورده، معاصر با داکیم یالد زندگیش از میپانصد سال پ

گران انتقال یود آموخته و آن را به دومان بن دایز از سلیمت را در همان زمان از لقمان و نکح

نجا مناسب است نگاه ی(. در ا0/101، بی تا، ی  شهرستان74-70: 1919، یداده است )شهرزور

م تا روشن شود ینکان بیرا به اختصار  یونانیمان بزر  کیونان باستان و حیمت کبه ح سهروردی

 ونان باستان بوده است.یمت کفلسفه اشراو ح یهااز منابع و سرهشمه یکیه ک

نار کو در  یلکوجه  به یکیند  کیاد میدر آاار خود از انباذقلس به دو صور   سهروردی

شف و کدند و از یمت رسکه حیماه به ُبنک یمانکیبه عنوان ح ،ثاغورث، سقرا  و افالطونیف

و هماره  ی نایل گشتندردند و به مشاهده انوار االهکدا یمند شدند و قدر  خلع رو  پشهود بهره

 919، 910، 110، 141، 110، 1/111 :1970، یپر از رمز و راز بر زبان داشتند )سهرورد یسخنان

ه در کما سخنان او )انباذقلس( را تا آنجا »د: یگویاز عباراتش م یکیدر  ی(. و0/11  419و 

ته را کن نیم و ایافتیاو را در یو ذوو و مشاهدا  قدس کقو  سلو ،میردک یدسترس بود بررس

 «ء محض استدهند، درباره اتفاو و بخت افتراینسبت م یشتر آنچه به وبیه کم یردکاذعان 

 (.999، 1/990همان: )

ه به کداند یم یلسو  اشراقیانباذقلس را ف سهروردیگر معتقدا  انباذقلس است. ید هاما جنب

و نقش دو عامل  یگذارتأایرو   (919، 1/910 همان:ه و ارباب انوا  اعتقاد داشته است )یُمُثل نور
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ت یدر ماه کی ( و تش191، 197، 191، 0/194همان: رفته بود )یر جهان پذبین را در تدکیمهر و 

 (.910و  1/911 همان:) قبول داشت یاز به گونهیو جوهر را ن

ن آورده اسوووت: یدربووواره انبووواذقلس هنووو یونوووانی  فلسوووفه دوره یه در تووواریووول بریوووام

ل او یسویس یشوهرها یه اهوالکولسوو  نبووده بلیدان و فیعوبیلس( فقو  طکانباذقلس )ام ود»

مواران داشوته و سرنوشوت بی یه قودر  بور شوفاکوردنود کیمو یسور تلقودستار بور  یاهنکرا 

(. 71، 1979بریووه، ) «دانسووته اسووتیه آن الزم اسووت مکیووتز یه بووراکوونفووس و آنچووه را 

ار یالقودر، بسولیالشوأن، جلمیعظ یموکیز انبواذقلس را حیون ،حکموة االشوراوشوار   ی،شهرزور

و موواهر در شووناخت نفووس و  بوویعقا و متوجووه یوودن کزگووار، توواریاضووت، عابوود و پرهیر اهوول

 (.41: 1919شهرزوری، مجردا  و احوال آنها دانسته است )

امبرگونووه و یپ یمووکیح ی،مووان اشووراقکیرا از ح یو ث  سووهروردیثوواغوریف هو امووا دربووار

م کحوا یاضویشوف و شوهود و قائول بوه نظوم رکو صواحب  یموت واقعوکح هریبرخوردار از خم

 :1970، یدانوود )سووهروردیم کخوواد افووال هو نیموو یقیبوور جهووان خلقووت و معتقوود بووه موسوو

ه کوووونیا»آورد: ین موووویهنوووو یات( و در عبووووار040، 041، 0/091  419، 949، 940، 1/111

ان هرهنوود یرا مشووائیووز .ب ندهوودیوودهنوود تووو را فریت نمیووثوواغورث اهمیان بووه امثووال فیمشووائ

 ،نیشووین پموواکیق رموووز سووخنان حیاز دقووا یاریبسوو کانوود امووا بووه درش بودهیانوودی بار

 (.110و  1/111همان: ) «انددهینرس پیامبرگونه،مان کیمخصوصاا ح

نفس و  یشه، متأله و معتقد به تجرد و بقایپاضتیر یمکیحسهروردی،  یلکسقرا  در نگاه 

(. در 919، 911، 911، 091، 0/141 همان:شف و شهود و قادر بر خلع رو  از بدن است )کاهل 

آنچه درباره »د: یسنویفلسفه اشراو م یخیتار یهاشهیدر باب ر حکمةاالشراوتاب کآغاز 

ان راه خدا، و با ذوو و مشرب کهمه سال هدیام با عقبر آن گفته یاالنوار و مطالب مبتنعلم

 «گران موافق استیثاغورث و دیش از او مانند هرمس، انباذقلس، فیمان بزر  پکیافالطون و ح

برند. یرهما( از سقرا  نام میگران )غیح دیدر توضراو حکمةاالش(. شارحان 0/11 همان:)

 اد داد.یو به افالطون است مت اشراو را آموخته کثاغورث حیه از فک یتیشخص

ژه دارد و او را یت و اراد  ویبه افالطون عناسهروردی ونان باستان یمان بزر  کیان حیدر م

شف و کو اهل  وحیرومند در مباحث ریار نیبس یتیمت اشراو و شخصکح یسشوا و رئیامام و پ

همان: داند )یم یاشفا  و مشاهدا  انوار االهکشهود و قادر بر خلع رو  از بدن و صاحب م

د یصاحب اال(، 110، 111، 1/79همان: ) ی(. و از او به عنوان افالطون االه1/110-119  0/110
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از »ن آورده است: یش هنیخو یوتکان خلسه ملبی( و در مقام 0/11همان: ند )کیاد می و النور

به مقام و  یسکنها ینا و امثال ایسو ابن بیردم، فاراکگفت سؤال یه با من سخن مک ی  نورانیش

)افالطون،  «انددهیهزارم مرتبه او هم نرسی به  یده است؟ گفت نه، حتیمرتبه افالطون رس

 (.91: 1971ن، ی  فلوط9/1919: 1991

 سووهروردیافالطووون و  یرکووف یهارسوواختیم زیدهوو ه نشووانکوونیا ینجووا بوورایدر ا

 م:ینکیاشاره م یرکف یادهاین بنیاز ا یاند، به برخه همسانکبل ،خوانهم

در  ،ردیوتعلوق گ یاویه به بدن دنکنیش از ایده داشت نفس ناطقه پیافالطون عق  . هبو  نفس1

ل یواموا بوه دل ،اسوترده و لوذ  بورده کوه را مشواهده یوجود داشته و ُمثل نور یجهان معنو

هونوان  ،رده و در قفوس تون گرفتوار آموده اسوتکوا هبو  یب شده به دنکه مرتک ییخطاها

ه کواست  البته آنگواه  شدهه بال و پر خود را از دست داده و قدر  پرواز از او سلب ک یاپرنده

ن یوود از در آاار مختلف خوین سهروردیخواهد گشت   بال و پر درآورد مجدداا به عالم معنا باز

ه انسوان را بوا بیوغربت غر هه قصکار گفته تا بدانجا یرفته و درباره آن سخن بسیشه را پذیاند

، یده اسوت )سوهروردیشوکر یبوه تصوو هبیقصه الیربة الیر یبایل در اار زین و تمثیزبان نماد

 (.019، 9/041  047و0/017 :1970

شه و شهود یاساس اند فلسفه اشراو بر یشناسم معرفتیدانیه مکهنان  بر ذوو و شهود تأکید. 0

 تأکیودبه حسواب آموده و بور آن  یشف و شهود به عنوان روش اصلکاما روش ذوو و  ،است

از  کیبویز تریوافالطوون ن یرکو(. نظوام ف041، 9/014  0/11هموان: شوده اسوت ) یشتربی

انسوان ه کو ی ن یزهایان همه هیرا او معتقد است در میز .است یو ذوق یعقالن یهامعرفت

 ییدایاز همه برتر ش ییدایان اقسام شیزد از همه برتر است و از میخیبرم ییدایدارد آنچه از ش

ب انسان شده اسوت )افالطوون، یه نصکاست  ین نعمتیترن بزر یعشق است و ا یوانگیو د

1991: 9/1914.) 

به نور و رلمت  یاستوار شده و جهان هست یه نور و نظام نوریفلسفه اشراو بر پا  . نور و رلمت9

م شده است. مقصود از عالم انوار عالم عقل و ُمثل و عوالم مثوال اسوت، در برابور عوالم یتقس

، 117، 0/117: 1970، یعنوان عالم رلمت از آن نام برده شده اسوت )سوهرورد اه بکعت بیط

ان را بوه جهوان معقوول و آورده و جهو یرو یبندمین تقسویز به ای(. افالطون ن1/411  111
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  :1991 رده اسوت )افالطوون،کم یتقس ،روندهشونده و از میان جهان   ،ها و جهان محسوسدهیا

0/1109.) 

ها بوا دهیوا ابوه ُمُثول اسوت. اعتقواد بوه ُمُثول یوشه افالطوون اعتقواد یاند یمحور اساس  . ُمُثل9

ن مباحوث ُمُثول را مطور  یوارتبا  دارد و افالطون در ساحت ا یشناسیو هست یشناسمعرفت

 ،محسووس یاز انووا  جسومان یده افالطون هر نووعیبه عق»د: یگویم یرده است. سهروردک

 «اسوتقوائم بوه خوود  یقوت آن مثوال وجوود مجورد نووریه حقکدر عالم معقول دارد  یمثال

 یشه در آاار سهروردین اندی(. ا194-9/94، 1/11  (یسرنوی)ز 199، 0/40: 1970، ی)سهرورد

ان اشور  اسوتناد شوده اسوت کوام هاابا  آن به قاعود یبه صور  گسترده مطر  شده و برا

 (.49، 0/40  1/11همان: )

 یرا نفس آدمیز .تیسآوردن ن ادیگرفتن جز به  فرا ،در نظر افالطون  رکار و عالم ذُ که تذی. نظر4

ه مثل کها آگاه بوده و از آنجا دهیداشته و به ُمثل و ا ا در جهان معنا وجودیش از هبو  به دنیپ

آورد یاد میقت آن را به یرد  در حقیگیم اند آنچه را انسان فراعتبیه همه موجودا  عالم طیپا

ن یوز ایون ی(. سوهرورد1/419 :1991ابد )افالطون، ییم یبه اصل آنها آگاه یادآوریو از راه 

د: یوگویند و مکیها مطر  مشدهساحت به یاد آوردن فراموش ر و درگید یاشه را به گونهیاند

اما پس  ،تواندیاد آورد نمیوشد آن را به کیند و هرهه مکیرا فراموش م یزیانسان ه یگاه»

ه نفس بوا عوالم معنوا کن بدان سبب است ید و ایآیاد او میر به کاز آن ناگاه بدون تأمل و تف

 (.0/011: 1970، ی)سهرورد «رده استکارتبا  برقرار 

بوا  یاز اشراو و عرفان در خود نهفته دارد و سوهرورد ییهاونان باستان رگهیمت کح ،حال هره ب

ثواغورث و افالطوون یاگر فلسفه انباذقلس، فینهاده و خود را اح استفاده از آنها فلسفه اشراو را بنا

ه هوه مواجکون اسوت یوا توجوهور ته درخکن (.911و1/111  141، 11، 0/11همان: دانسته است )

 الهوام. 1گونه بوده اسوت   ونان باستان ههاریمان کیها و آرا و انظار حافتهیها، با گفته سهروردی

ش با اسوتناد بوه یه خوینظر تأیید. 0  ردنکن بییگرفتن و استفاده بردن و جوانب سخنان آنان را ت

. حل رمووز و 9  آن بزرگان یاابا  دعاو یبرال یدل ه. اقام9  ونان باستانیمان کیح یاقوال و آرا

رمووز  ینان دارایشویغالبواا سوخنان پ یبه گفته خود و ان، کهن بزرگیا یهاگفته یاسرار و لُیزها

 (.0/11  1/110همان: است )
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 ی. فلسفه نوافالطون3

ق یوبوه سوه طر وسیوفرفورن، یافلوط یهاشهیاند یعنی ی،نوافالطون یتب فلسفکاز م یسهرورد

ان، سینا، مثل رساله حی ابن یقظفانی ابنعر یلیتمث یهاق رسالهیاز طر یکیرفته است  یپذ تأایر

از  ییهاه نشوانهکو ،اشوارا آخور جلود سووم  یز مطالوب عرفوانیو ن هینید  عیقصو  ریرسالة الط

ه کو ایوااولوجتواب کمثول  ،نیق آاار فلوطیدوم از طر 1در آنها وجود دارد. ینوافالطون یهاشهیاند

فلووطین،   1/110: 1970، یتاب نوشته افالطون اسوت )سوهروردکن یرد اکیم سهروردی تصور

که ااولوجیا نوشوته د یست و بعداا به اابا  رسکه از ارسطوپنداشتند یگر مید ی(. و برخ94: 1971

  یرسواله للشوو  یرسواله العلوم االلهوز یوو ن (.4: 1971ن، ی، در: فلوطیشاه)مل ن است یفلوط

ن اسوت  هرهنود در یز از فلووطیون دو رسواله نیه اک یو الجسمان یان عالم الروحانبی یف یونانیال

 استناد داده شده است. بیاز زمان به فارا یابرهه

رده است کر کذ یاز فلسفه نوافالطون سهروردی یریپذتأایراز  یق سومین نصر طریحس دیس

گاه و ین منطقه جایا ،ردهک یحّران زندگه در منطقه یرا در سور یمدت سهروردیه کنیو آن ا

بوده  یو نوافالطون یثاغوریونان باستان از جمله نوفی اشراقیو  یعرفان یهاتبکم یایپناهگاه بقا

 (.47: 1919نصر، به نقل از: موحد، آشنا شد ) یار نوافالطونکشتر با افبیاست و او در آن منطقه 

ه هون کن آمده یهن یونانیبا فلسفه  یرانیا ارکوند افیپ ی  هگونگیدر تار ،گرید یاز سو

لسوفان یاز ف یا( بسته شد، عدهJustinianن ینیر روم ) وستتوله ام رایآتن به وس یمدارس فلسف

و  یار افالطونکن امر موجب شد افیا .پناه بردند یروان ساسانیبه دربار انوش ینوافالطون

افت و در نهضت ترجمه یز ادامه یز اسالم نن ارتبا  پس اید. اشوران منتشر یدر ا ینوافالطون

ن کبرگردانده شد و در دسترس قرار گرفت. مم بیان به عریاز آاار افالطون و نوافالطون یبرخ

افته باشد یدست  یمت نوافالطونکز به حیران باستان نیمت اکق حیاز طر سهروردیاست 

 (.41و  44: 1919موحد، )

ان ینوافالطون یهابا آرا و گفته یسهرورد یهادهیاه آرا و انظار و کن است یته مهم اکن

اس کراث ماندگار آنان در فلسفه اشراو به وضو  انعید گفت میه باکبل ،ا  فراوان داردکمشتر

او یعت و اشتبیمر اول از هبو  نفس به عالم طیدر م ایااولوجتاب کدر  ،نمونه رایب  افته استی

ن بحث از قدر  خلع رو  از بدن سخن رفته است یه ابازگشت به عالم معنا و در ادام یآن برا

، یشود )سهروردیده میز دین ین مطالب در آاار سهروردین ای(. ع91-99: 1971فلوطین، )
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ر از خداوند به بی(. اطالو نور بر عقول و نفوس و تع077، 001، 199، 41، 9/04و  1/119: 1970

(. در 191و  101، 104، 0/101همان: خورد )یفراوان به هشم م یه در آاار سهروردکنوراالنوار 

ن آمده یمر هشتم هنیان میدر پا رای مثال،شود. بیده مید فراوانر بین تعایز این ایااولوجتاب ک

ر ینیزال ینفد والیة والیونرجع و نقول: اّن االّن االول هو النور االول و هو نور االنوار النها»است: 

 یم: همانا هستیردکیم وگوگفته در آن ک یم به سخنیگردیبرم  «دائماا  یء العالم العقلیضیو

وسته یرانه است و پکبیان و یپابیت، ینهابینخست نور نخست است و هم او نوراالنوار است. او 

 (.170و  171، 114، 94ز یو ن 011: 1971فلوطین، ن تابش دارد )یجهان بر یهایبه همه هست

گونه سخن رفته است: شاهده عوالم نور در ااولوجیا اینشف و شهود و مکن درباره یهمچن

 یبرکو  یاس و صیریل قکیخواهد و محتاک به تشیم یگریهشم د یمشاهده عالم االه»

 یف آن عالم را با مشاهده باطنیه افالطون شرکاز است، هنانیشف و شهود نکه به کبل ،تیسن

مون و یهرمس و آغاااذ»د: یسنویم مطارحا تاب کز در ین یرد. سهروردکف ید و توصید

ه با مشاهده عوالم وجود کبل ،نندکیاابا  عالم عقول و ارباب انوا  اقامه نم یبرا یلیافالطون دل

ارباب نجوم  کیفل یه رصدهاکرا هنانیز ،مینکه با آنان جدال کنند و ما را نرسد کیح میرا تشر

 :1970، ی)سهرورد «است یرفتنیز پذیارباب شهود ن یروحان یما حجت است، رصدها یبرا

 یشه نوافالطونیو اند یسهرورد یشه اشراقیاند ،حال هره (. ب110و  141، 0/144  1/911

 دارند. یا  فراوانکمشتر

 ران باستانیمت اک. ح4

مثول زرتشوت،  یران باسوتان و فالسوفه بوزر  خسوروانیومت اکش از حیدر آاار خو سهروردی

ند و خوود را وارث کیاد میو عظمت  یکیمهر به نر، بزر یشفرشادخسرو، کیدون، یومرث، فرکی

هون از سوه کموت کن حیوبا ا یو ییرسد آشنایداند. به نظر میران باستان میمت اکاگر حیو اح

 ید بسطامیزیهون با یان و عارفانیصوف یرا سهروردیز ،ق متصوفهیاز طر یکیق بوده است  یطر

از  که حکموت خسوروانیند کیان مبیداند و به صراحت یم یمت خسروانکرا واراان ح یو خرقان

ده اسوت یروانش رسیو پ ی  ابوالحسن خرقانیبه منصور حالک و از او به ش ید بسطامیزیق بایطر

د یوح باین اعترا  و شاهد صریبا توجه به ا ،نیبنابرا (.9/101: 1911  همو، 419، 1/410همان: )

از  یختوه و سوهروردیآم هوم ان درید صووفیوا و عقاپس از اسالم با آر یمت خسروانکم حییبگو

 افته است.یدست  یمت خسروانکبه ح یرانیان ایم صوفیق تعالیطر
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ر و اصووطالحا  بیهووا، تعوواوا ه سووهروردیاسووت.  یرانوویمووت اکق دوم آاووار و مذخووذ حیووطر

...  بهشووت، خوورداد، اسووفنددارمز وی، اردیانکیوو، خووّره ینووویماننوود اضووواء م یمووت خسووروانکح

مووت کمنووابع ح یه وکوورسوواند یبووا اصووطالحا  م یین آشوونایووبوورد و ایار مکوورا فووراوان بووه 

 (.141و  0/147 :1970، یار داشته است )سهروردیرا در اخت یرانیا

م ین تعوالیوبوه ا حکمةاالشوراودر مقدموه  یسوهرورد .م زرتشوت اسوتیق سووم تعوالیطر

افران کوبعودها را ده یون عقیوه اکوبل ،انودنبوده یم انوویران قودیوه فرزانگوان اکوند کیاشاره م

د: یسوونویز میون یالووا  عمواد( و در رسواله 0/11هموان: ) انودکردهان مطور  یومجووس و مانو

 یه خوداکو یسوانکاز  یعنوی ،ان نبودنودیوان( از مجووس و انویپارسو کشان )بزرگوان ملوویا»

 (. 9/114: همان) «ن معتقد فاسد از گشتاسب راهر گشتیرا ایز .ندیرا دو گو

ه کووبل ،ن وجووود نداشووتهیوواز د یجوودا یر فلسووفکووران باسووتان تفیوودر ا ترتیببوودین

و سوهروردی بوه منظوور ختوه بووده اسوت یهوم آم در ینوید یهاشوهیبا اند یفلسف یهاشهیاند

ها ان بوودانید زرتشووتیووم و عقایق تعووالیووران از طریوومووان اکیح یهاشووهیو اند آگوواهی از آرا

ان فوراوان یران زرتشوتیوه در آن روزگوار در منواطق مختلوف اکونیژه ایوافته است  بوه ویدست 

 یبوه روش بواطن ،اضوت بوودهیه اهول مجاهود  و رکوانود بوده یسوانکان آنان یاند و در مبوده

 م:ینکیاشاره م یدیلکته کبه اختصار به سه ن. با توجه به این مطالب، اندردهکیعمل م

م، یهوا، مفواهنشبیاز  یفراوان به دست آورد و برخ یهایآگاه یمت خسروانکاز ح ی. سهرورد1

بور  یر جهان هسوتیاز جمله: تفس ،ار بردکد و در آاار خود به یر آنان را برگزبیاصطالحا  و تعا

ت یور فرشوتگان، نورانبینش، مراتب انوار، وجود فرشوتگان، تودینور و رلمت، مراتب آفر یمبنا

 ...  شف و شهود وکاطن، ه بینفس باطنه، تجرد و خلود نفس، لزوم تصف

رد و کوه یسوونان باسوتان مقایمت کن حیادیران باستان را با اصول بنیمت اکن حیادی. اصول بن0

 یکویونوان یران و یق در ایمت عتکه اصول حکد یجه رسین نتیافت و به ایا  فراوان کمشتر

 کره مشوتریون خمیوح این و تشربییت یافت و برایسان یکمت را کره حیه و خمیمااست و بن

ونان باستان همت گموارد یران و یمان بزر  اکیلما  حکو به حل رموز و اسرار  کوشیدار یبس

 (.419، 1/410همان: و در بس  و گسترش آنها سخن گفت )

 یارهواکاز  یافران مجووس و ملحودان موانکوفورس و  یمواکان حیوم یو جداسواز کی . تف9

 :گویدمیبه صراحت  یاست. و سهروردیبرجسته 
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مجووس،  هفورکده بعودها توسو  یون عقیوه اکوبل ،انودنبوده یم انوویران قدیزانگان افر

ه بووه حووق کووبودنوود  یم گروهوویان قوودیوورانیان ایووان مطوور  شووده اسووت. در میووو مانو

ه کوفرزانوه بودنود  یموانکینوان حیردنود، اکیاختند و بوه عودل عمول مویسورهنمون م

مووان کیافالطووون و حه بووا ذوو کوو ،مووت راکان نداشووتند. مووا حیبووه مجوسوو یشووباهت

  0/11همووان: م )یردکووزنووده  حکمةاالشووراوتوواب کدر  ،ش از او مطابقووت داردیپوو

 (.101و  9/40: 1911 همو،

ان بوه دو یموت پارسوکاسوتفاده از ح خصووددر  سوهروردیه کون اسوت یوته درخور دقت اکن

، ید )سووهروردیخورشوو یگووریآتووش و د یکووینوود  کیم نگوواه موویرکووده احتوورام و تیوواموور بووه د

امووا  ،ن بوووده اسووتیم هنوویان قوودیمووت پارسووکح یداسووت اقتضووای(. پ0/141و  1/949: 1970

م آتووش و یرکووالبتووه احتوورام و ت ،نوودارد یم بووودن سووازگارکووین دو اموور بووا حیووغلووو در مووورد ا

ان یم و او را در عووداد مجوسوویا نامسوولمان بوودانسووهروردی رشووود یز موجووب نمیوود نیخورشوو

 ن شده است.یبا قرآن و اسالم عج یو یر فلسفکتف یرا فضایز .میاوربی

 . فلسفه مشاء5

رفت و هوون مودافع یپوذ تأایرش داشت و به شد  از آن یدر آغاز به فلسفه مشاء گرا سهروردی

، مقاوموا ، حا یتلواز آاار خود هون  یاآن پرداخت و پاره ید و استوارسازیآن بود به تسد یجد

(. البتوه در اانواء مطالعوا  و 0/141هموان: )اساس آن نگرش نگاشوت  را بر مشار و  مطارحا 

را در حول  یتب فلسوفکافت و آن میتب مشاء دست کم یهایها و ناتوانیاستکقا  خود به یتحق

ت نفس، عووالم وجوود و یا ، عقل و عاقل و معقول، هوکاز مباحث مثل بحث علم و ادرا یاپاره

افوت ینواتوان  یرمووز جهوان هسوتق و یشف حقواکدر باب  یلکبه طور و ن دست، یاز ا یمسائل

 هویدانسوتن شو یو انحصوار یشناسرا در روش معرفت ین ناتوانی( و اساس ا914، 1/71همان: )

 یرفتوه در فضوا رفتوهشوف و شوهود دانسوت و کوه یشه و طرد شویمعرفت به بحث و نظر و اند

فوراوان  یمشاء بهره علمو یتب فلسفکن همه از میاما با ا ،از فلسفه مشاء قرار گرفت یگردانیرو

 د.یآیفلسفه مشاء به حساب م یر سهروردکتف یهااز منابع و سرهشمه یکی ،نیبرد. بنابرا

 یارسطوست. و ،معلم اول ،تب مشاءکگذار مانیبه بن سهروردینگاه  ،ته درخور توجهکن

الشأن، میرتبه، عظرده و او را بلندمکش یدرخور از ارسطو ستا یاز موارد با جمالت یاهرهند در پاره

نا یساما نگاه او نسبت به ارسطو بسان نگاه ابن، (11همان: النظر دانسته است )اندیش و تام ر 
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دگاه او یو داست لسوفان یمان و آموزگار فکیارسطو به عنوان امام ح ،نایست. از منظر ابنیسن

(. 111: 1919نا، یس)ابنقت است یا حقیح تشخیزان صحیار و مین نظر و معیامل و تام و آخرک

دا شد یپ یسک یار طوالنین مد  بسیا پس از ارسطو در طول ایه آک پرسش ایننا با طر  یسابن

رد، یبر آن بگ یرادیا ایا نقصان و خللی در آن بیابد ید یفزابی یزیاو ه یشه منطقیه بر اندک

نسبت به  ینگاه سهرورد (. اما9/119: 1911همو، ش از ارسطو را به اوک خود رسانده است )یستا

ما  ارسطو مدار یتعل یهرهند در قرون متماد»د: یگویم یت. ویسنا نیسارسطو بسان نگاه ابن

عریض و تحقیر افالطون و ش از ارسطو به تید ستایاما نبا ،ار معرفت بودهیو مع یدانش بشر

 (.0/11: 1970، ی)سهرورد «نجامدسقرا  بی

را عمده یز .دیآیبه شمار م یاز منابع عمده فلسفه سهرورد یکیبه هر صور ، فلسفه مشاء 

 ز بریرا ن یاز آاار فلسف ین تعدادیارسطوست. همچن ین منطقیدر منطق آورده، قوان یآنچه و

اشراو و شهودند  یه در پک یسانک یه براکنینگاشته است. گذشته از ا ییاساس نگرش مشا

وه معرفت را به بحث و نظر یداند، البته انحصار شیرا الزم م یاستدالل یمکبا مباحث ح ییآشنا

 ند.کیم ینار شهود را اساس فلسفه اشراو معرفکشه در یشمارد و اندیمردود م

 . تصوف و عرفان6

ها و مشاهدا  عارفان در ها، گفتهافتهیاز منابع و مذخذ تصو  و عرفان و از  سهروردید یتردبی

از اصول و قواعد  یاپاره یو یرا در آاار اشراقیاست. ز ان نهادن فلسفه اشراو بهره بردهیبن

، ذوو و شهود، یان، تجربه باطنک، احوال سالک، مراحل سلویمثل مجاهد  نفسان یعرفان

، 119، 1/79 همان:شود )یده مید یا  عرفانبیر و اصطالحا  و ادبیز تعای... و ن و یمقاما  عرفان

کلمه با نام تصو  ) یاز آاار و یتعداد ی(. حت041، 9/091، 194، 9/44: 1911   همو،911، 999

  همو، 194، 9/44: 1911، همو( نگاشته شده است )انیبا جماعت صوف یروز) ی( و صوفالتصو 

ان و عارفان هون ذوالنون یاز صوف یار نام پارهکن آاار ذین در ایهمچن (.041، 9/091: 1970

ده یو منصور حالک د ید بسطامیزی، ابوکیم ، ابوطالبیرقانابوالحسن خ، ی، سهل تستریبصر

ان یخاد از آنها سخن به م تعظماد شده و با ی یم واقعکین گروه به عنوان حیه از اکشود یم

، 979، 9/101و  419، 119، 79، 1/41: 1970، هموآمده و به سخنان آنان استناد شده است )

 (.111و  44، 44، 9/49: 1911   همو،977، 971
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 یعرفان یعمل کبا سلوسهروردی  یزندگ  و سب یعمل کسلو ینها همانندیگذشته از ا

 ن آورده است: یهن بستان القلوبدر نمونه،  رایاز عرفان است. ب یو یمندشاهد بهره

ر است، دائم در عالم کف یاست و بعد از گرسنگ یاضت بر گرسنگیر یبنا ان کهبد

 کههمچنانم است و یعظ تأایرر را کذر باشد و کر بعد از ذکو  و فکا  و عالم ملیعنصر

ز ینرسند و ن ییبه جا بی پیرند و کن یر تلقکه ذکد یبا یرید تا خرقه ب وشاند، پیبا یخیش

 (.911، 9/941: 1970، همود دور از رحمت مردم )یبا یخال یردن را جاکر کذ

ت و اعتبار یعارفان را با وزانت و سند یهاها و گفتهافتهی سهروردیعالوه بر آنچه گذشت، 

ه به کلما  مواجه شده کن یبا ا یارده و به گونهکش نقل یا  خویح نظریا توضتأیید یخاد در 

 نمونه: رایفلسفه اشراو به دست آورد. ب یتوان منبع بودن عرفان را برایم بیخو

ان کنبو  النور و ی یوصلوا المه و کق اهل الحیوا طراکن سلییه و المجردون من اسالمیالصوف». 1

ان یودر پا سوهروردی(  1/119هموان: ) «جعل اّ ل له نوراا فماله من نوریان و من لم کلهم ما 

ه کونیبور ا تأکیدار مهم و یبس یهاهیپس از توص «یمرصاد عرش»ل عنوان یذ حا یتلوتاب ک

ان و یه صووفلموا  فووو را دربوارکه قدر  خلع رو  از بدن داشته باشود کاست  یسکم کیح

ردنود و بوه ک یطو یموت را بوه درسوتکاهول ح یهاوهین گروه شویه اکند کیان مبیعارفان 

 ت برسند.یسبایه مکدند یرس یافتند و به مقاماتینور دست  یهاهشمه

م ومنه یاخم یاخ یثاغورس وقعت الیر  الفیبه فخمیهذه االزمنه: القر یف کواّما انوار السلو». 0

ان را یعارفان و صوف ،مشار تاب کان یدر پا .(1/119همان: ) «عتهیُتسَتر وشار یس ینزلت ال

و  410همان: داند )یران باستان و توانا بر خلع رو  از بدن میونان و ایق یمت عتکواراان ح

419.) 

 یآنچه را من دربواره نفوس نوور»ن آورده است: یو منصور حالک هن ید بسطامیزی. در مورد ابو9

...  ت من انوایفرأ ید بقوله انسلخت من جلدیزیابو یاها عنیاند: واد و حالک گفتهیزیام ابوگفته

 (.9/94: 1911، و)هم «نیث الایح ین ذاتبیها اشار الحالک بقوله: تیو ال

شوه خوود را بودان ینود و اندکینقل م کیابوطالب م قو  القلوباز  یمطالب فراوان سهروردی. 9

و  9/119هموان: ) یتعوالیت و ذا  و صوفا  بواریوجود و ان :از جمله ،ازدیسمطالب مستند م

ن بواب یو... آنچوه در ا (،1/119: 1970هموو، (، مقام ُخلت )9/111همان: (، تجرد نفس )114

 نیاء علووم الودیواح یمأخوذ اصول قو  القلوبتاب کم یدانیه مکن است یدرخور دقت است ا
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اء علوم یاحند اما از کینقل م فراوانیمطالب  قو  القلوباز سهروردی ه کنیاست اما با ا یغزال

 یشه سهروردیاند یه خطو  اصلکنیآورد، با ایان نمیسخن به م یغزال مشکا  االنوارو  نیالد

 یتووجهبید یآورده است. شوا مشکا  االنوارتاب کدر سه فصل  یه غزالکاست  یهمان مباحث

عه و در افتوادن بوا یو حموال  او نسوبت بوه شو یغزالو یزیسوتسهروردی به غزالی با فلسفه

ت یوه حقانیوو توج یوموت سولجوقکت او در جهت حف  منوافع دسوتگاه حیان و فعالیلیاسماع

ارتبوا  نباشود بیفوه وقوت یداشت المستظهر بواّ ل خلم و بزر یرکو ت یو عباس یامو یخلفا

لموان و کو مت در محافول فقهوا یه وکو یبوا شوهرت یدر مورد غزال یو  سهروردکوگرنه س

 (.097: 1919موحد، د )ینمایآور و خال  معمول مشگفت یه داشته امریصوف

ان و عارفوان را ارک یصووف یه هرهند سوهروردکنیم و آن ایشویادآور میرا  یته مهمکان نیدر پا

اما هرگوز  ،(1/119: 1970، یداند )سهروردینهد و آنان را از جمله واصالن به سرهشمه نور میم

ال  و اوهام بوه یر تخیتابد و به صراحت آنان را از جهال و نادانان و اسیرا برنم یان خانقاهیصوف

ح عبوار  یدر توضو ی،شوهرزور ،حکموة االشوراو(. و شار  9/191: 1911همو، آورد )یحساب م

ه کواسوت  یاالتیاوهام و خ یمقصود و یدگومی اندسهروردی که برخی از صوفیان اسیر تخیال 

 (.0/97، 1919شهرزوری، دهد )یش دست میتعمال بنگ و حشدر اار اس

ر و یه برآموده از مراحول سوکو یگونوه اسوت  تصووف تصوو  دو ین از نظر سوهروردیبنابرا

ال  یه اسواس آن تخوکو یش بوه تصووفیاسوت و گورا یاضوت و مجاهود  نفسوانیو ر کسلو

 (.9/914 :1970، یو اوهام است )سهرورد

 ی. شهود شخص7

ق یوح و وایا  روش صوحیوا  و اولیهیدر عرض بود بیه شهود قلکن است یا سهروردی یادعا

نود کیدا مویوپ یق شهود به متن واقع دسترسویرا عار  از طریز .به معار  است یابیدست یبرا

ت کوحر یتووان هگوونگیدگان میوه با دکطور را همانیز .ح استیار صحکن یو ا (0/11همان: )

ز یونوان داشوت، بوا هشوم بواطن نی وت اطمیه عنوان علم هآورد آن برد و به رهکرا رصد  کافال

ن یان هنویه عارفوان و اشوراقکوهنوان ،جوه آن دل سو ردیو به نت کردا  را رصد یتوان روحانیم

اشفا  و مشواهدا  کو م یه بدون اشراقا  نورکم ینکد اعترا  ی(. اصالا با0/19همان: اند )ردهک

ه کوآورنود یهنوان هجووم م کوکشبها  و ش ،را بدون شهودیز .م لنگ استکیمت و حکار حک

م اصحاب بحث و نظر هماره گرفتار نقض و ینبییه مکهنان ،دهندیچه خود قرار میشخا را باز
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اضوت و مجاهود  یق ریوه از طرکود هستند )همان( و البته درمان آن شوهود اسوت یو ترد  ش

ق یواز طر ،نی(. بنوابرا0/071هموان: ر اسوت )یپوذانکجوان و دل ام ید آمدن صفایو پد ینفسان

ا بوا عوالم مثوال یو ،ردکوا عوالم اربعه را مشواهده ید یرا د یتوان ُمُثل نوریاشفه و مشاهده مکم

 به استدالل ندارد. یازی، آن حجت است و نودمنفصل در ارتبا  ب

اشفا  کم االشراوحکمةتاب کش یدایمنبع خود را در پ ترینسهروردی مهم ،گذشتکه هنان

نجا مناسب است یبه صراحت از آنها نام برده است. در ا یدر موارد ،ش دانستهیا  خوو مشاهد

 ان شود.بیآن  یجزئ یهاز نمونهیش و نیاشفا  خوکمشاهدا  و م بارهدر یو یلکسخن 

ن یهنوو االشووراوحکمةتوواب کش در آغوواز یاشووفا  و مشوواهدا  خوووکدربوواره م سووهروردی

 آورده است: 

 یهاافتووهیم و یسووبنو بیتوواکد یاهموواره از موون خواسووتهاران موون  شووما یووهمراهووان و 

تواب پاسو  درخواسوت شماسوت کن یوا  نوینم و اکو یخود را در آن گوردآور یشهود

شوف و شوهود کو  یباشود از نوور االهو یمعنوو کسولو یه در پوکو یسوک د هریو بدان

ت و بخشونده علوم هوم یسوخواد ن یرا معرفوت وقوف گروهویز .خواهد داشت یسهم

اضووت و مجاهوود  یه بسووا  رکوواسووت  ین دوران زمووانین، بوودتریبنووابرا .بخوول نوودارد

ش یاشوفه و مشواهده مسودود باشود. البتوه پوکم یده شوده باشود و درهوایوبره ینفسان

تواب کن یوان نگاشوتم، اموا ایاو مشوائیو سو  را بوه سوب یمون آاوار االشراوحکمةاز 

ه از کوته شوده ر نگاشویپوذدل ییمتفواو  بوا محتووا یگور و بوا سواختارید یاوهیبه شو

 کو سوولو یق مجاهوود  بوواطنیووه از طرکووبل ،اموودهیشووه بووه دسووت نیر و اندکووراه ف

 یهاافتووهیه پووس از آن بوور کوونیگووو ا  شووف و شووهود فووراهم آمووده اسووتکو  یمعنووو

 ینوویقی یموون بووه حوود یشووهود یهوواافتیامووا در ،ردمکووز اقامووه یووبرهووان ن یشووهود

جواد یتوانود در مون اینم یسوکچ ین هشوم ب وشوم هویگواه از آن بوراه ه هورکواست 

 ونووانیمووان بووزر  در کیوه همووه حیشوو یوه شووهودین شوویوونوود و اکد یووو ترد  شوو

 (.11، 11، 0/4: 1970، ی)سهرورد باستان و ایران باستان بوده است

 عبار  است از: سهروردیشهود  یهااما نمونه

  «... هاّن العوالم اربعو یحه تدل علیتجارب صح ینفس یف یول»  . مشاهده عوالم اربعه1
ه کونینود بور اکیه داللوت موکح حاصل شده یصح یشهود یهاز تجربهیمن ن یبرا
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گونه است  عالم انوار قاهره، عالم انوار مدبره، عوالم مثوال و عوالم  ههار یجهان هست
 (.0/090همان: ) عتبیط
ب دفعوه وان یووم عجیو یفو یروع یف یوقد القاه النافث القدس»  ی. مشاهده نظام نور0

القودس حقایق و اسرار نظام نووری را رو   «اشهر لموانع یتابته ما اتفقت االّ فکانت ک
هوا بوه ن آن ماهیرد، هرهنود تودوکباره بر جان و دل من القا ی آور شگفت یدر روز

 (.0/044همان: د )یطول انجام

 یریگجهینت

آاوار  یو بررسو ی داردنه و خاسوتگاه مشخصویشیاشراو پ ینظام فلسف ،ان شدبیبا توجه به آنچه 

ونان باستان را یران و یمان ایحک یدهد که ویوضو  نشان مه ن مطلب را بیا یمختلف سهرورد

د فراموش یالبته نبا .داندیدهنده حکمت آنان مبرد و خود را ادامهخویش نام می به عنوان اسال 

عبوار  آن  یژگویو تورینمهمخاد خود را دارد و  یهایژگیاو و یو اعتقاد یکرد که نظام فکر

آن که بر سراسر فلسفه او  این معنیترقین و عمیترد در گستردهوحیبه ت یاست از اعتقاد راس  و

ا  در آاوار یوم و روایفه قورآن کوریا  شوریون سبب استناد و استشهاد به آیطره تام دارد و بدیس

اشراو  یام فلسفنظ یعالوه بر قرآن و سنت، منابع و مصادر فکر ،نیاست. بنابرار ایبس یسهرورد

ران باسوتان و یونان باستان و ایمان یمانده از حکجامعار  بهلسوفان مشاء، یعبار  است: از آاار ف

 داشته است. سهروردیکه  یز مشاهدا  و مکاشفاتیان و عارفان و نیمنقول از صوف یهاافتهی

 فهرست منابع

 دیقرآن مج. 

 مت.کانتشارا  ح :، تهرانیسهرورد فلسفه (.1919) نیحس، غالمینانید یمیابراه 

 بیالقر یذو :، قمالمنطق یالشفاء ف (.1911ی )نا، ابوعلیسابن. 

 --------- (1919.) یانجمن آاار و مفاخر فرهنگهمدان: ، دانشنامه عالیی. 

 یخوارزمتهران: ، یمحمدحسن لطف :ترجمه دوره آاار افالطون، (.1991) افالطون. 

 ،ترجمه علی مراد داودی، تهران،  مرکز نشر دانشگاهیفلسفه دوره یونانیتاری   (.1979) امیلبریه ، 

 قوا  یمؤسسوه مطالعوا  و تحق :تهوران مجموعوه مصونفا ، (.1970الدین یحیی )سهروردی، شهاب

 .9-1ک ،یفرهنگ

 --------- (1911.) ، 9ک ،یو مطالعا  فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان: تهران مجموعه مصنفا. 
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 کت انتشوارا  علموی و شور :، تهراننزهة االروا  (.1919) ن محمد بن محمودیالد، شمس یشهرزور

 فرهنگی.

 قاهره، مکتبه االنجلومصریهالملل والنحلمحمدبن عبدالکریم)بی تا( ،یشهرستان ، 

 انتشارا  سروش. :، تهرانیشاه حسن مل :، ترجمهایااولوج (.1971) نیفلوط 

 تهورانیقووام صوفر یمهودترجموه: ونوان، یلسوفه دوره   فیتوار (.1974. کی. سی. )وی، دبلیگاتر ،: 

 ر روز.کانتشارا  ف

 یانتشارا  طهور :، تهرانحکمت اشراو یهابه سرهشمه ینگاه (.1919) موحد، صمد. 

 ،انتشارا  طهوری ،تهرانتاری  فلسفه (.1991محمود) هومن ، 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.سمت و تهران و قم: ، حکمت اشراو (.1914) اّ ل حبیبپناه، زدانی 

 نوشتپی
                                                            

های حکمت اشراو آشنا شوده، ولوی بوه سینا به سرهشمهابن»گوید: . سهروردی در آغاز داستان غربت غریبه می1
 .«طور کامل به آن نرسیده است



 

 


