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The prayer's place in Ishraqi Mystical 

 Journey and the Intimate Prayers of Shaykh  
al-Ishraq to the Stars 

* Saeed Anvari 

Sheikh Ishraq has independent treatises on prayers and 
sanctification. In addition to his philosophic works, some 
invocations have been mentioned that, in general, can be divided 
into two categories of prayers (Do'a and Salavat) and sanctifications 
(tasbih and taghdis and salām). In this paper, the attention of a 
philosopher to prayer is examined by examining the kinds of 
sanctification used in the works of Sheikh Ishraq. For this purpose, 
the Sheikh Ishraq's advice to saying prayers is considered; besides 
the prayers of the seekers addressed to the Lord and the angels, and 
the prayers of the Lord and the angels for the seekers are mentioned 
in the works of Sheikh Ishraq are investigated revealing that prayers 
and supplications fit into Ishraghi Suhrawardi’s illuminative wisdom. 
Accordingly, Suhrawardi's personal interests in prayers and 
sanctifications is not far from his philosophy of enlightenment. The 
conditions that he has stated for the acceptance of prayer are all 
based on the illuminative wisdom and practical conduct. Thus, it is 
clear why a philosopher like Sheikh Ishraq has written prayers and 
sanctifications. Moreover, the concepts applied in his invocations 
are in accordance with his philosophical insights as well as his 
sophia perennis in a manner that one can discover his indescribable 

                                                           
  *Associate professor  ,Allameh Tabatabae University. E-mail:  

saeedanvari@yahoo.com      
      Recived date:  29/8/2019  Accepted date:7/10/2019 
   

 

mailto:javidankherad@irip.ac.ir
tel:+982167238208
mailto:saeedanvari@yahoo.com
mailto:saeedanvari@yahoo.com


   8031، پايیز و زمستان 03جاويدان خرد، شماره  03
 

 
 

metaphysical system and philosophical views. Investigation of his 
prayers to the stars and spherical soul shows their connection with 
the occult work. It has been revealed that in spite of the rejection of 
spherical soules and the theory of spheres, how one can relate his 
prayers to the stars. Today, as we know, doubts have been 
entertained about the philosophers’ argument about the organismic 
life of spheres; thus, one has to know if these prayers have lost their 
validity. To answer this question, one has to consider the following 
issues:       
A) Although the ancient reason for the organismic life of spheres is 
not valid, we have no evidence that they are non-living. 
B) Perhaps each of the planets can be considered a symbol of an 
unseen truth. Therefore, what are important about the planets are 
the characteristics that have been attributed to each of them and 
they have considered them as its manifestation and not the 
constellation itself. Thus, perhaps some of these prayers can be 
considered as secrets that should not be attributed to their apparent 
meaning. 
C) The source of replying to prayers is also considered the spiritual 
strength of the person who says prayers. 
D) Theology states that when a sorcerer addresses the sun and the 
planets and makes a request to them, it does not mean that they 
hear her/his voice. Nonetheless, just as when the Oud player moves 
one string, the other string vibrates and moves automatically; thus, 
when one prays in harmony with the other parts of the world, one 
causes the world to move. According to these words, it can be said 
that even in the ancient times, philosophers did not believe that 
because the heavens are alive, they hear the prayers of the seekers, 
but they see the universe as a whole, and they believed that by 
changing themselves, they could bring about a change in this world. 
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 75-93 صفحات، 8631، پاییز و زمستان 63خرد، شماره جاویدان

 نیایش و دعا جایگاه
 ستارگان با اشراق شیخ هایمناجات و اشراقی سلوک در

 سعید انواری
   چکیده        

دارد. همچنتی  در  های مستتللی در زمینتد دعتا و نیتايش     شیخ اشراق رساله
توان در مجموع می که است ذکر شدههايی الی آثار فلسفی وی مناجاتالبه

و  )تستیی  و تلتدي   و ستتايش  )دعا و صلوات( به دو دستد نیايش آنها را 
ثتار شتیخ   آهتا در  در اي  ملاله با بررسی انتواع مناجتات   .تلسیم نمود( سالم
به دعا و نیايش مورد بررستی قترار گرفتته     يک فیلسوفه ت توجّعلّ ،اشراق
دعتا توجته   به خوانتدن  نسیت های شیخ اشراق بدي  منظور به توصیهاست. 

دعتای   و متلابالًی سالکان خطاب به خداوند و فرشتگان هاو دعاشده است 
استت.  شتده   بررسیشیخ اشراق  در آثارخداوند و فرشتگان در حق سالکان 

بخشی از نظام حکمتت   ،نشان داده شده است که دعا و نیايشبر اي  اساس 
کتار  همضامی  ب همچنی . استسهروردی ذوقی و متناسب با سلوک اشراقی 

سهروردی و نیز تفکر حکمت رفته در ادعید وی با مطالب فلسفی و حکمی 
به برختی  ، اي  ادعیهتوان به کمک می وی مطابلت دارد؛ به نحوی که ةخالد

دستت   ویهتای فلستفی   و ديدگاهییعی طظام مابعدالناز نکات ذکر نشده در 
و نفتوس  ستمان  ادعید وی خطتاب بته ستیارات آ    ا بررسیهمچنی  بيافت. 
است و نشان داده ها با علوم غريیه اشاره شده ارتیاط اي  گونه دعا ، بهفلکی
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، چگونته  و نفتوس فلکتی   که با وجود باطل شدن نظريتد افتالک   شده است
 .قابل قیول دانستهمچنان را های وی با کواکب مناجات توانمی

 .سهروردی، حکمت، مناجات ستايش،دعا، : هاهواژکلید

 مسألهطرح 
، به دعا و نیايش الواردات و التلديساتهای کوچک شیخ اشراق همچون برخی از رساله

هتا، در میتان آثتار فلستفی وی همچتون      گونه رسالهجز اي هاختصاص دارند. همچنی  ب
در مواجهد با ايت  ادعیته    8و ... نیز دعاهايی بیان شده است. التلويحاتو  االشراقحکمة

شود که چرا فیلسوفی همچون سهروردی به نگارش دعتا و نیتايش   اي  سؤال مطرح می
پرداخته است؟ آيا اي  ادعیه بخشی از نظام حکمی وی هستند و يا امتوری هستتند کته    

و آيتا مضتامی    شیخ اشراق به داليل غیرفلسفی و عالئق شخصی به آنها پرداخته است؟ 
همچنی  اي  پرسش مطرح نظريات فلسفی وی مطابلت يا سازگاری دارند؟  اي  ادعیه با

هتای  توانیم ادعیه و مناجاتهمچنان میشود که آيا با باطل شدن نظريد افالک قديم، می
در ايت  ملالته بتا پاستخ دادن بته      ؟ قابل قیول بدانیمرا ستارگان سهروردی در خطاب با 

سؤاالت فوق، جايگاه دعا و نیايش در نظام حکمتت اشتراقی و ارتیتاط آن بتا میاحت       
 .  شده استمابعدالطییعی اشراقی مشخص 

 دعا و نیایش در آثار شیخ اشراق. 8
برخی از فالسفد اسالمی به تفسیر و يا شرح فلسفی و حکمی متون دينی همچون قترآن  

)به عنوان نمونه نک: اند و احادي  معصومی  پرداخته (8010 سینا،عنوان نمونه نک: اب )به  کريم

. همچنی  برخی از ايشتان تعتدادی از ادعیتد متأثوره را شترح و تفستیر       (8033 مالصتدرا، 
؛ اما نوشت  دعا بته عنتوان واردات و الهامتات    (8033 )به عنوان نمونه نک: سیزواری،اند کرده

 صتص  ،8033 پتووه، )جهت مطالعد بیشتر نک: دانش فالسفه امری کم سابله استالهی در میان 
 ؛ کريمتی زنجتانی،  87 :8077 ،؛ همچنتی  نتک: ابراهیمتی دينتانی    738: 8038 ؛ نیز صلواتی،838-833

تنظیم نمتوده  انشا و دعاهايی را  ،های مستلل خود. شیخ اشراق در برخی از رساله(8013
 .(Walbridge, 2011: 82؛ 807-800: 8013؛ نیتز نتک: ملکتی،    033-033: 8013)شتهرزوری،   است

شتويم. ايت  متوارد را    هايی مواجه متی آثار فلسفی وی نیز با نیايشالی بهالدر همچنی  
 توان به دو دسته تلسیم کرد:می

شیخ اشتراق در آثتار فلستفی ختود در      الف( استفاده و استشهاد به مضامین ادعیه؛
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حکمةة  استشهاد کرده است. به عنوان مثال در کتتاب فلستفی    دعاها ازمواردی به برخی 
 :(833: و8013)سهروردی، نويسد می االشراق

يا نور النتور  احتجیتت دون   »هايی از دعاهای پیامیر اي  است که: و از برگزيده
أستألک  »: ]آمتده استت  [ متأثوره  دعاهایدر  و ... خللک، فال يدرک نورک نور

يت  مطالتب را بته عنتوان دلیتل ذکتر       ا و «مأل أرکان عرشکبنور وجهک الذى 
 .امام، بلکه آنها را به عنوان تنیّه بیان کردهنکرده

هتايی را  عیهشیخ اشراق در میان آثار فلسفی خويش نیز اد ب( نگارش ادعیة جدید؛
های نمونه. اندرسند توسط خود وی پديد آمده و انشا شدهبنظر میمطرح کرده است که 

 3: و8013)بته عنتوان نمونته، نتک:     وجود دارند وی گونه ادعیه در میان آثار  مختلفی از اي 
؛ 833و 838: التتت 8013؛ 837و 33-30: هتتتت8013؛ 833و 833-833: ح8013؛ 831: ی8013؛ 333و

 .(333: ز8013؛ 33و 00: ب8013

 هاو ستایش ها: نیایشی سهروردیها. انواع مناجات9
های شیخ اشراق را بته دو  توان مناجاتمی3الواردات و التلديساتبر اساس عنوان رسالد 
که به معنای الهامات است و بته معنتای ادعیته و    « الواردات( »8دستد کلی تلسیم نمود: 

هتا  . در ايت  مناجتات  هايی است که بر ذه  و قلب شیخ اشراق الهام شتده استت  نیايش
معنای به که « تلديسات( »3نامید. « هانیايش» توان آنها راو می ه استشدحاجتی مطرح 

. است شدهگويی پرداخته و حاجتی مطرح ندر آنها تنها به تمجید و ثنا ها است وستايش
 .  نامید« هاستايش» ها راتوان اي  دسته از مناجاتمی

دانتیم  میهای سهروردی شامل دعا و صلوات است. چنان که نیايش ها:الف( نیایش
آيتد. در قترآن کتريم از صتلوات و دعتای خداونتد و       صلوات نوعی دعا به شتمار متی  

فرشتگان بر پیامیر اکرم )ص( ياد شده است و از مؤمنان خواسته شده است تا آنهتا نیتز   
(. سهروردی نیز بر ايت  ستیاق در دعاهتای    33 :(00)االحزاب )بر پیامیر صلوات بفرستند 
؛ 833ط: 8013)هتای فالتل و کامتل    ست تا بر بندگان و نفت  خود از خداوند خواسته ا

مالئکتتد ملتتربی  صتتلوات  و (3 :و8013)و برگزيتتدگان و صتتاحیان رستتالت  (00ب: 8013
 . (838: ح8013)بفرستد 

تملّتق  »ها شامل تسییحات و تلديسات و به تعییر ستهروردی  ستايش ها:ب( ستایش
 ها است:دادن و اذکار و سالم (833ح: 8013؛ 338ج: 8013؛ 13د: 8013)سهروردی، « گويی
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های مستتللی در  ؛ شیخ اشراق دارای رسالهیک( تسبیحات و تقدیسات )تمجیدات(
اي  زمینه است. همچنی  عیارات زيادی از اي  دست در آثار شیخ اشراق وجتود دارنتد   

 رد زير اشاره کرد:توان به موکه به عنوان نمونه می
های عزت و روشتنايی و کمتال و   کنم که چشمهانوار قاهرة اعلی را تلدي  می
: 8033پتووه،  )دانتش های آسمان و زمتی  هستتند   شرف و ارباب تمامی طلسم

830) . 
کنتد  سهروردی مداومت بر گفت  اذکتار و ذکتر خداونتد را توصتیه متی     دو( اذکار؛ 

کر خداوند غافل شتدن را در نتزد   و يک لحظه از ذ (037ج: 8013؛ 337و: 8013)سهروردی، 
. وی گفتت  ذکتر و خوانتدن    (033ج: 8013)سهروردی، داند اصحاب دل شلاوتی عظیم می
يلتروون  »... نويستد:  و نیتز متی   (333و: 8013)ستهروردی،  دعا را در کنار هم مطرح کرده 

کتر  . همچنی  شیخ اشراق يکی از شرايط ستلوک را ذ (333)همان: « األذکار و ينادون ربّهم
ی فکتر را بعتد از ذکتر    و حتّ (831ح: 8013)سهروردی، خداوند از سر خشوع دانسته است 

. وی معتلتد استت کته ذکتر را بايتد پیتر و مرشتد        (037ج: 8013)سهروردی، دانسته است 
. وی در ايت  بتاره   (033)همتان:  معنوی تللتی  نمايتد و در مکتانی خلتوت گفتته شتود       

 :)همان(نويسد می
و اوّل ذکر زبان باشد، آنگاه ذکتر جتان. و چتون     ...و نیز ذکر حقّ واجب است 

 ذکر در آمد زبان خاموش شود.هجان ب

دانیم، خداوند در قرآن کريم به حضرت يحیتی )ع( ستالم   که میچنان ها؛سه( سالم
شیخ اشراق نیز در چند مورد با تأسی از خطاب خداوند در قرآن کتريم،   0فرستاده است.

تتوان در ذيتل   های پاک مطرح کرده است که آنهتا را نیتز متی   د سالم خطاب به نف چن
. وی (333و: 8013؛ همتو،  30هتت:  8013؛ همتو،  330ز: 8013)نک: سهروردی،  ها قرار دادستايش

خسرو که صاحب خرّة کیانی و ملامی ارجمند در حکمت اشتراقی استت   خطاب به کی
 نويسد:می

های عالم مفارقت کرد و ستالم بتر او   ها و ويرانهابهسالم بر او روزی که از خر
 .(30ب: 8013)سهروردی، روزی که از بلندای نردبان عالم مفارقات باال رفت 

 اشراقی . نقش دعا و نیایش در سلوک معنوی6
گرديم که چرا يک فیلستوف بته دعتا و نیتايش توجته کترده       اکنون به اي  سؤال باز می

است؟ و آيا اي  ادعیه بخشی از حکمت اشراقی است و يا به داليل غیرفلسفی و عالئق 
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 اند؟  دينی( در آثار وی مطرح شده شخصی )مثالً
ی استت  ه داشت که حکمت اشراقی، حکمتی ذوقاالت بايد توجّدر پاسخ به اي  سؤ

ستهروردی فراگیتری حکمتت ذوقتی اشتراقی را      که هتدف آن ستلوک معنتوی استت.     
تمتامی ايت  علتوم بته ماننتد ستوت       »نويسد: و میداند ای برای سلوک عملی میمهملدّ

« زدگتان بیتدار ستازند   را از ختواب غفلتت  و هستتند کته تت    ]الهتی [)شیپور( فرستادگان 
وی، دعا و نیايش که باع  رشد معنوی و بدي  جهت در نظر . (833 :)سهروردی، تلويحات

ی برخوردار است و به نتوعی میتان حکمتت    ت خاصّتصفید درونی انسان است از اهمیّ
های اصلی حکمتت ذوقتی و   اي  امر يکی از تفاوتکند. نظری و عملی پیوند برقرار می

 طییعی است که در چنی  نظامی، به خواندن دعا و مناجتات و استتمداد از   .3بحثی است
 شود. ه میعوالم غییی توجّ

توانتد  نمايد که سالک با رعايت آنهتا متی  شرايطی را ذکر می پرتونامهشیخ اشراق در 
بتا متال    »نويستد  (؛ وی از جملد اي  شرايط می13به مشاهدة انوار الهی دست يابد )ص

قابتل  با دعا و نیتايش  « مناجات». در اي  عیارت، )همان(« اعلی مناجات کند و تملّق کند
ابت دعتا نیتز شترايطی    با تسیی  و ستايش. سهروردی برای استج« تملّق»تطییق است و 
. به عنوان مثال سهروردی در دعتای طیتاع تتام ختود شترايطی را بترای       ذکر کرده است

 ,Walbridge، بته نلتل از:   083aراغتب پاشتا:    8313)سهروردی، نستخد  کند گر ذکر میمناجات

2011: 83). 
در مورد رنگ لیتاس و شترايط الزم بترای     الواردات و التلديساتد همچنی  در رسال

: 8033پتووه،  ؛ نیز نتک: دانتش  37-33: 3833)سهروردی، نسخددعای ايّام هفته سخ  گفته است 

بر ايت    .(338ج: 8013)سهروردی، ق بسیار کنند ع و تملّو توصیه کرده است که تضرّ (833
اساس شیخ اشراق در آثار خود به خواندن دعا و مناجات توصیه کرده است. بته عنتوان   

و در مورد امر آخرت ختود زيتاد   » :(803)صنويسد می کلمة التصوفمثال وی در رسالد 
  :(883)صنويسد میتوصیه تکرار اي  پ  از  التلويحاتو در رسالد « دعا نما
مانند نسیت فکر به طلب مطلوب علمتی استت.   نسیت دعا به اجابت مطلوب، »

   .«ساز امر مناسب با خويش استپ  هر يک از آنها زمینه

 مناجات با فرشتگان. 4
فرشتگان و طیاع تام را نیز متورد خطتاب قترار داده     ادعید خودشیخ اشراق در برخی از 

. به عنوان مثال در ادعید خويش، فرشتد بهم  .(13-18: 8033)در اي  مورد نک: حیییی، است 
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)ستهروردی،  را مخاطتب قترار داده استت     3که يکی از امشاسپندان آيتی  زرتشتتی استت   

 )رب النتوع انستان(  خطاب به سروش و يا  (37: 8013؛ 830: 8033؛ دانش پتووه،  83: 3833نسخد
 3:(83: 3833نسخدسهروردی، )نويسد می

دة نیرومند، رب طلستم انستانی، روح اللتدس، بخشتن    کنم نور قاهر تلدي  می
هتای  عالم، علل فعال، بخشتندة نفت    توانگرحیات و فضیلت به اذن خداوند، 

  .را سروش(سراوحش )نور  عمل،ناطله، صاحب پیروزی و 
دانتد  سینا فرشتگان را تمثیلی از نیروهای درونی انسان میسهروردی به تیعیت از اب 

تعییتر  « مالئکة القوی»از ايشان به . وی (803: 8077)امی  رلوی، اند که تجسم بیرونی يافته
به شمار معنوی  سلوکاي  نیروها راهنمايان وی در  .(830ح: 8013)سهروردی، کرده است 

کند و در نهايت فرشتگان و نفوس فلکی سلوک می با استمداد ازحکیم اشراقی  .آيندمی
ی آفاقی مراحل سلوک در حلیلت فرشتگان تجلّرود. در عروج خود از مالئکه باالتر می

دهتد. بتر ايت     ی انفسی آنها در نف  سالک و مراحل ستلوک وی ر  متی  هستند و تجلّ
اساس مناجات و نیايش با فرشتتگان در حلیلتت نتوعی استتمداد از نیروهتای غییتی و       

هفتت  امشاسپند به همراه ستپنته مینتو، مظتاهر    فرشتگان معنوی برای رشد سالک است. 
که حکیم ذوقی با استتمداد   (33-03: 8073)نک: عالیخانی، دهند وادی سلوک را تشکیل می

ستهروردی،  )نويستد  ستهروردی متی  گتذارد.  را پشت سر میسلوک از ايشان اي  مراحل 

 :(333و: 8013
 د السابع تقر عین کّل سالک سّیارجعل الله فی البسیطة سبعا من المسالک و عن

شتود. چنانکته   اي  دعا و درخواست با شفاعت فرشتگان در حق سالکان همتراه متی  
همچنتی  شتیخ   . (333-338و: 8013)کنتد  مالئکه در حق ابرار ياد می سهروردی از دعای

و دعتايی   7(333و: 8013)فرستند ت و درود مینويسد که مالئکه به صابران تحیّاشراق می
نلتل   ،کنندتللی  می (مهمة البوار)تايهون فی بان هالکت را که فرشتگان به سرگشتگان در بیا

 .(837هت: 8013)کرده است 

 نفوس فلکیکواکب و مناجات با . 7
ات وی با ستايش يک کوکتب و ذکتر خصوصتیّ   در هر روز ، د سهروردیدعای ايام هفت

دهد تتا از علتل مترتیط بتا آن و     واسطه قرار می ن کوکب راآنف  شود. سپ  آغاز می
ر نخستتی  بخواهنتد تتا    ل و صادتمامی علول مفارق درخواست نمايد تا آنها از علل اوّ

نوار بخواهد که حاجت وی را برآورده نمايتد. حاجتت وی امتری معنتوی     وی از نوراأل
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د. در اينجتا  شتو با کمی تغییر، در تمامی روزها به يک شتکل تکترار متی    است که تلريیاً
شتنیه کته   هتايی از دعتای روز پتن    ندگان، بخشبرای ايجاد تصويری بهتر در ذه  خوان

 نمايیم تا ساختار و اجزا  دعا مشخص گردد:خطاب به مشتری )هرمز( است را بیان می
 نمونه های دعابخش
 لک التقدیس و السالم علیک ... ستايش و سالم

 خصوصیات کوکب ذکر
عظیم الشأن  والأد البرکأا  « هرمز سپهر»الشریف أیها السید 

 واسطة الخیرا  ...
 سبحا  مبدعک و مبدع الکل و منورک و منور الکل ... تسیی  خداوند

 درخواست شفاعت از علول
أسنلک أیهأا اب  السأعید المضأیل العأد  أ  تسأن  أبأاک و 
علتک و معشوقک النأور القأاهر العقأل المضأار. ... و جمیأع 

 المضارقة ابقربین ...العقو  

 درخواست شفاعت از علل اول
لیسنلوا سؤاال یلیق بعالم السأرمد ... أبأاهم و علأتهم المعلأو  

 ابّو  النور ابقر ، عقل الکل
 لیسن  هو هکذا إالهه، إاله اآللهة، آلهة العالمین نور االنوار ... درخواست شفاعت از خداوند

 درخواست حاجت معنوی
من مقربیه و حملة انواره و عارفی أسراره و یصأر   ... لیجعلنی

عنی آفأا  الأنضس و البأد  و ینصأر أهأل النأور و اال أرا. و 
 یبارکهم و إّیانا و یقّدسهم و إّیانا إلی الدهر الداهرین. آمین

رسد يکی از میانی ايت  دعتا، جانتدار و ذی حیتات بتودن )دارای      نظر میهکه بچنان
می بتوده  ات قتديم امتر مستلّ   بینی و طییعیّت است که در جهاننف  بودن( اجرام سماوی 
و: 8013)ستهروردی،  « و اعلم اّنه ال مّیت فی عأالم ابيیأر»نويسد: است. چنانکه سهروردی می

. در حلیلت در ديدگاه شیخ اشراق و بر اساس جهان بینی قديم، افتالک و کواکتب   (833
 حکمةة االشةراق  يت  استاس در   شتدند. بتر ا  به عنوان وسائط فیض در نظتر گرفتته متی   

 :(333-333)صنويسد می
خداوندی را تسیی  گويید که خورشید را وسیله قرارداد و نیّتري  )خورشتید و   

قرار داد و ستتارگان متحترّک )خمستد متحیّتره( را حمتل       ]خود[ماه( را خلیفد 
 کنند.کنندگانی قرار داد که در قرب خداوند متنعم هستند و انعام می

نويستد کته   بتا ذکتر آيتاتی از قترآن متی      حکمة االشراقتعلیلد خود بتر   مالصدرا در
عظیم داشته است به حدی که به آنهتا قستم يتاد     ،خداوند امر نیّرات سماوی را در قرآن

 اديهصتحیفد ستجّ  . وی ستپ  بته دعتايی در    (878: 3، ج8038)نتک: مالصتدرا،   کرده است 
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فرماينتد  اد )ع( در دعای خود خطاب به ماه ايت  گونته متی   کند که امام سجّاستشهاد می
 :(883: 8388)امام سجاد، 

هتايی کته برايتت    کنی و در جايگاهای مخلوق مطیع که بسیار سريع حرکت می
ر شده است در رفت و آمد هستی و در فلکتی کته برايتت مشتخص شتده      ملدّ

هتا را  يکیاست در گردش هستی، ايمان آوردم به کسی که بته واستطد تتو تتار    
 نورانی ساخت ...

، از اسامی ايرانی کواکب نیز استفاده کترده  ی ايّام هفتهشیخ اشراق در مت  عربی دعا
 1ند از:ااست که عیارت

 مخاطب روزهای هفته
 نام فارسی
 3سیاره

 صفت
 پهلویبه زبان 

 هُورَخش خورشید شم  يکشنیه
 وزير هُورَخش ماه قمر دوشنیه
 برهان سپهر بهرام مريخ شنیهسه

 فوران سپهر تیر عطارد چهارشنیه
 هرمز سپهر هرمز مشتری شنیهپن 

 اَوَرمان اسپهر ناهید زهره جمعه
 کیان سپهر کیوان زحل شنیه

نويستد  ، به اي  دعا اشتاره کترده و متی   حکمة االشراقمالصدرا در تعلیلات خود بر 
 :(878 :3، ج8038مالصدرا، )

گانته  دعاهای مشهوری در مورد کواکب هفتت  ]حکمة االشراق[و برای مصن  
است و در هر روز از ايام هفته دعايی مخصوص است که به وسیلد آن هر يک 

دهد و در اي  دعاها تعظیم و مدحی نستیت بته آنهتا    از آنها را مخاطب قرار می
 توان گفت.است که بیش از آن نمی

طتور کامتل نلتل     وی سپ  دعای روز يکشنیه که خطاب به خورشتید استت را بته   
 راستهروردی نفت  خورشتید     83استت.  معتروف « هتورخش کییتر  »کند که به دعای می
؛ 333ط: 8013)ستهروردی،  دانتد  می« خرّة کیانی»و آن را واسطد افالد  نامدمی« هورخش»

« وجهد علیای الهتی »و از آن به لسان اشراق به  (33: 8037، ؛ نیز نک: انواری833: 8071معی ، 
نجتا  آ. از (333ط: 8013)ستهروردی،  و مثل اعالی الهی در آسمان و زمی  تعییر کرده است 
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دانستته استت   « قرة اعین السالکین و وسیلتهم إلی الحق تعالی»که سهروردی هورخش را 
لذا دعا ، (833ی: 8013)سهروردی، است  به شمار آوردهو وی را عامل نزول برکت  )همان(

نويسد وی همچنی  میت خواهد داشت. و نیايش خطاب به وی در سلوک اشراقی اهمیّ
شوند و در اي  میتان نفوستی کته از آفتتاب     که نفوس بشری از نفوس افالک فائض می

شتوند  شوند، از نظر شترافت برتتر از نفوستی هستتند کته از متاه فتائض متی        فائض می
  .(337ک: 8013)سهروردی، 

 :ب(38 :3833سهروردی، نسخد)نويسد وی در دعای هورخش می
اه ستارگانی ها و رئی  عالم و پادشط بر تاريکیتو هورخش نیرومندی که مسلّ

 نوار در عالم اجرام هستی.... و جانشی  نور األ
آن قتراردارد  « ظل و طلسم»خواهد که از نور قاهری که در سپ  در ادامه از وی می

 . شتیخ اشتراق  )همتان( کند برآورده شود بخواهد که واسطه گردد تا حاجتی که مطرح می
« للسأااا  الباقیأة أی أا إلقأاع و عنایأا و»نويستد:  پ  از بیان تأثیر هورخش بر انسان متی 

نکته که در مورد ساير نفوس فلکتی )بتاقی ستادات( بیتان      اي  ؛(333ط: 8013)سهروردی، 
 شده است، در دعای ايام هفتد شیخ اشراق به خوبی نشان داده شده است.  

 ادعیة سهروردیکار رفته در هبمضامین برخی از . تحلیل 3
، بته برختی از   کار رفته در ادعید شیخ اشراقهمضامی  بو تحلیل بررسی  اي  بخش بادر 

  .شوداي  ادعیه اشاره میات خصوصیّ
ادعید سهروردی نمايانگر رابطتد نظتر و    ؛در ادعیه بینی اشراقیانعکاس جهان( یک

ر وی عوامتل غیرمعرفتتی بتر    دهند کته از نظت  عمل در حکمت اشراقی است و نشان می
هتای وی از  توان گويای دريافتهای سهروردی را میمناجاتثیرگذار هستند. معرفت تأ

بتا مطالتب فلستفی وی     کته  (33: 8033)رحمتتی،  شهادت دانست  غیب و موجودات عالم
بخشی از ستیر معنتوی حکتیم اشتراقی     دعا د. هانری کرب  معتلد است که نمطابلت دار
ستهروردی را ستازگار و منطیتق بتا      د. وی ادعیشودانجام میبه صورت عملی است که 

عیتارات وی   ،به عنوان نمونه .(301و 303: 3، ج8033)کرب ، نظام فلسفی وی دانسته است 
در متورد هتورخش بتا آنچته در      الت ( 83: 3833)سهروردی، نسخد« نواراوراد األ»در دعای 

 مطابلت دارد: (833)صدر مورد آن بیان کرده است  حکمة االشراق

 حکمة االشراق اوراد االنوار
 11و هوردی الذى هأو للسأم  أهریر نأور،عّظمأأوا هأأوردی  أأدید قأأاهر ال سأأق، ملأأک 
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بأنمرى، فنّنأه الملکو ، رئیس السماع، فاعل النهار 
 مثا  جاللی و هو  عاع  هریر نور

 دید ال وع، فاعل النهأار، رئأیس السأماع، 
 واجب تعظیمه فی سّنة اال را.

اطالعاتی که از طريتق  دو( امکان استفاده از ادعیه در تکمیل نظام فلسفی اشراقی؛ 
لتی بترای   توانند در متواردی مکمّ آيند، میمیهای شیخ اشراق به دست مضامی  مناجات
 انتد. های فلسفی وی باشند که به صراحت ذکتر نشتده  ات مطرح در رسالهبرخی از نظريّ

 الت  3: 3833)سهروردی، نسخد« رباباأل اله»به عنوان مثال وی در ادعید خود از خداوند به 

که سهروردی قائل بته   . از آنجاال (83)همان، صتعییر کرده است « ربابرب األ»و  (ب3و
مطابق با نظام فلستفی وی بته    رباب، کامالًع است، تعییر از خداوند به رب األارباب انوا
« اَوَرمتان استپهر  »)ستروش( و  « حشستراو »آيد. همچنی  اصطالحاتی همچون شمار می

انتد و  تنها در میان ادعیتد وی مطترح شتده    در اي  ملاله به آنها اشاره شده است،... که و
به عنتوان  همچنی   وی به شمار آيند.شناسی فرشته نظاملی بر توانند مکمّجهت می بدي

توان دريافت که هورخش نف  میالتلديسات الواردات وبر اساس رسالد  ای ديگرنمونه
آيد که نور شهريور )شتهرير(  همچنی  از مضامی  ادعید وی به دست می .خورشید است

 : ب(83)همان: صاحب طلسم يا رب النوع خورشید است 
کنم که ربِ طلسمِ هتورخش نیرومنتد استت، کستی کته      نورِ شهريور را تلدي  می

، ]متا [کتنم بنتدة مطیتع خداونتد، پتدر و سترور       هورخش سايد او است. و تلدي  متی 
و حکیم و چراغ عالم و پادشاه ستارگان و کستی کته در میانتد منظومتد      هورخش فالل

 .ستارگان قرار دارد و رئی  آسمان است
بخشتی از  توان جدول زيتر را در متورد   بدي  ترتیب به کمک ادعید شیخ اشراق، می

 نظام مابعدالطییعی وی کامل نمود:

 عالم انوار قاهره
 امشاسپند شهريور

 صاحب طلسم و صنم
 النوعرب 

 عالم انوار اسفهیديه
 هورخش

 طلسم و صنم شهرير
 نف  خورشید

 عالم براز 
 نیّر اعظم

 هیکل هورخش
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در نگترش حتاکم بتر ادعیتد     ادعیة سهروردی؛  برثیر نگرش جاویدان خرد ( تأسه
)در مورد حکمت خالده و انديشد شتیخ  شود شیخ اشراق، روح حکمت خالده نیز مشاهده می

تتوان پیونتدی میتان    . بر اي  اساس ايت  ادعیته را متی   .(133-133: 8033 اشراق نک: انواری،
 تفکرات ايرانی، رومی، آرامی، هرمسی و اسالمی دانست.
هتايی از ايت  گونته ادعیته در     ال ( فرهنگ استالمی )قترآن و حتدي (؛ بته نمونته     

یر در های قیل اشاره شد. استفادة ستهروردی از مضتامی  قرآنتی و احاديت  پیتام     بخش
 ر اسالمی است.ثیرپذيری وی از تفکّشای اي  ادعیه، نشانگر تأان

ب( فرهنگ ايرانی؛ فلسفه و حکمت ايرانی نیز همواره توأم با نیايش و ستايش بوده 
)در و نیايش است نمودار است  ها و يسنای اوستا که به معنای ستايشاست که در يشت

هتای پیونتد   همی  مطلتب يکتی از نشتانه   . (30: 8013مورد معنای يشت و يسنا، نک: پورداود، 
ه به امشاسپند بهم  ر ايران باستان است. همچنی  توجّحکمت اشراقی سهروردی و تفکّ

خسرو و نام بردن از اسامی ايرانی ستارگان و کلمتات پهلتوی و   و سالم فرستادن به کی
التتواردات و در رستتالد « هتتورخش»و « ستتراوحش»، «اورمتتان ستتپهر»اوستتتايی ماننتتد 

ر ايران باستان دارد. سهروردی در ادعید خود ، نشان از پیوند اي  ادعیه با تفکّتلديساتال
« سترآوشَ »تعییر کرده است کته بتا تلفتو اوستتايی آن     « سراوحش»از سروش با عنوان 

sraoša  نک: مشابهت دارد(Bartholomac, 1961: 1634) نیز « هورخش». همچنی  اصطالح
)همتان:  مشابهت دارد  hvarƏ-xšaēta« هوَرِخشئتَ»صورت با تلفو اوستايی خورشید به 

. مرحوم دانش پووه احتمال داده استت کته دعتای    (033: 8، ج8077؛ نیز نک: پورداود، 8131
پتووه،  )دانتش هورخش سهروردی با دعای خورشید در خرده اوستا ارتیتاط داشتته باشتد    

های سهروردی را مطابق سنت حکمای ايران باستان و حکمای . کرب  نیايش(831: 8033
 .(307: 3، ج8033)کرب ، کلدانی به شمار آورده است 

ج( فرهنگ آرامی و رومی؛ چنانکه والیري  اشاره کرده استت، ستهروردی در دعتای    
 :Walbridg, 2011)ايّام هفته، از مصادر افعال آرامی استفاده کرده است، ماننتد: الرغیتوت   

کته نشتان از تتأثیر     (338و: 8013)و العظمتوت   (71هتت:  8013)ستهروردی،  و الرهیوت  (86
گیری اي  ادعیه دارد. همچنی  برخالف فرهنگ سوريه و زبان سريانی )آرامی( در شکل

ت اسالمی، که آغاز هفته از روز شنیه است، دعتای ايّتام هفتته شتیخ اشتراق از روز      سنّ
ت و ستارگانی که در هر روز هفته مخاطب قرار داده است با استم  يکشنیه آغاز شده اس
؛ 838: 8330)نتتک: ابوريحتتان، هتتای رومتتی و هنتتدی مطابلتتت دارنتتد   آن روز در تلتتويم
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Britannica, 1988: 555) چنانکه امروزه نیز نام سه روز از روزهای هفته به زبان انگلیسی .
روز متاه   Mondayای روز خورشید، به معن Sundayاز تلويم رومی اقتیاس شده است، 

ثیر فکتر  . ايت  امتر نشتان از تتأ    )همان(است  (Sutern)به معنای روز زحل  Saterdayو 
رومی و بابلی )آرامی( يا هندی در انديشد شیخ اشراق دارد. الیته اگرچه تطییق روزهتای  

یتز  ت هنتدی ن هفته با سیارات مختل ، مطابق آنچه شیخ اشراق ذکر کرده است، بتا ستنّ  
های صلییی ا از آنجا که در زمان شیخ اشراق جنگ، امّ(838: 8330)ابوريحان، مطابلت دارد 

در ايت    در جريان بودند، لذا وی با فرهنگ رومی و يونانی آشنا بتوده استت و احتمتاالً   
 مورد تحت تاثیر اي  فرهنگ قرار داشته است.

کته او شتیی در   نويستد  مصری؛ سهروردی در مورد هرم  متی -د( فرهنگ هرمسی
کنتد  و سپ  دعای وی را ذکتر متی   83هیکل نور در ملابل خورشید به دعا کردن ايستاد

دانیم هترم  سرسلستلد حکمتايی استت کته ستهروردی در       . چنانکه می(831هت: 8013)
رم  بته دعتا،   ه هو توجّ (330-333ط: 8013)سهروردی، خمیرة ازلی خود بیان کرده است 

له در مکتب هرمستی استت. اعتلتاد بته طیتاع تتام در حکمتت        نشانگر اهمیت اي  مسأ
: 8013)نصتر،  سهروردی و دعای وی خطاب به طیاع تام نیز به مکتب هرمسی تعلق دارد 

. هانری کرب  نیز نیايش مخصوص ستارگان سهروردی را قابتل ملايسته بتا ادعیتد     (333
. همچنتی   (333: 3ج ،8033)کترب ،  ت هرمسی دانسته است ق به سنّو متعلّ 80صابئی  حران

)ابرقل ( نوافالطونی به شتمار آورده استت    83های پروکل آنها قابل ملايسه با مناجات
 .(307)همان: 

حترز و تعويتذ و اوراد و اذکتار و    ؛ با علوم غریبهه سهروردی  ادعیةارتباط ( چهار
توان بته نتوعی دعتا دانستت. در همتد ايت        ی طلسمات مطرح در علوم غريیه را میحتّ

های شتیخ اشتراق   . نیايشگیرندموارد، موجوداتی غیرمادی و برتر مورد خطاب قرار می
 ,Walbridge)جهتت مطالعتد بیشتتر نتک:     نیز با علوم غريیه ارتیاط دارنتد  خطاب به کواکب 

غایةة   علتوم غريیتد  مربتوط بته   ذکر شده در کتتاب  مشابه و قابل ملايسه با ادعید  (2011
علتوم   یدعاهتا  معمتوالً  .(333-333ص غایةة الحکةیم   يطی، )نک: مجراست مجریطی  الحکیم

شتوند و خطتاب بته يکتی از     غريیه با آداب و شرايطی خاص و غیرمعمول خوانده متی 
دعةوة  زهتره )  در آداب و شرايط دعایسهروردی کواکب آسمانی هستند. به عنوان مثال 

 :(33: 3833نسخد؛ سهروردی، 833: 8033پووه، )دانشاست  وردهآ (الزهرة
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طالب اي  ف  بايد که هر وقت که زهره به برج حتوت رود ... لیتاس ابريشتمی  در    
سوزاند: عتود، شتکر،   پوشد و غذای حیوانی نخورد و در وقت طلوع زهره اي  بخور می

خواهد که متراد حاصتل   خواند و حاجت میو اي  خطاب می 83 قسط، زعفران، الدن ...
 شود إن شا  اهلل تعالی.

)نک:  )که همان دعای روز جمعه در رسالد الواردات و التلديسات است(عا داي  و پ  از 

شکل زير را رسم  83آمده است که چون زهره به شرف رسد، (33: 3833نسخدسهروردی، 

 :(833: 8033پووه، )دانشکند 
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اعتداد يتک تتا    نامند کته  فلی )يا جادويی( میرا مربع وِفوق دانیم مربع چنان که می
آن  قطرهتای ها و اند که مجموع سطرها و ستونبیست و پن  به نحوی در آن قرار گرفته

اختوان   .(883: 8، ج8073)نتک: اختوان الصتفا،    برابر هستند و در علوم غريیه کتاربرد دارنتد   
امی که برخی از اشکال هندسی و اعداد بتا يکتديگر   نويسد که هنگالصفا در اي  باره می

صتحت ايت    ، ايشان شاهد بر (833: )همانشود شوند، خواصی بر آنها مرتب میجمع می
آيتد  هتا پديتد متی   اند که از مجموع آنها بر انستان ثیراتی دانستهامر را الحان موسیلی و تأ

آمده است، گرچته محتل قرارگترفت      رسائل اخوان الصفا. مربع فوق نیز در (880)همان: 
 .(883)نک: همان: اعداد يک تا بیست و پن  در آن با مربع فوق متفاوت است 

بايتد در هنگتام   شتخص  رنگ لیاسی که  سهروردی در برخی از ادعید خودهمچنی  
ص کرده است که با رنگی کته قتدما بترای    مناجات با کواکب در بر داشته باشد را مشخّ

دادن . به عنتوان مثتال بترای مخاطتب قترار     گرفته بودند مطابلت دارددر نظر کوکب  آن
را زحل در روز شنیه لیاس سیاه و برای نیايش با خورشتید در روز يکشتنیه لیتاس زرد    
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غایةة  رنگ لیاس در: مجريطتی،  ؛ ملايسه کنید با 37-33: 3833)نک: نسخد خطیتوصیه کرده است 
 .(833-11: 8033رنگ سیارات در: نظامی، و نیز  383و 330 :الحکیم

سهروردی در اي  ادعیه از اصطالحات طلسم، صنم و هیکل استفاده کترده  همچنی  
کته در   )دهخدا، متدخل هیکتل(  الصنم( است خانه )بیتهیکل در لغت به معنای بتاست. 

ادعیته و  شتده استت.   انتد نگهتداری متی   آنجا اصنامی که طلسم يک ستارة خاص بتوده 
با آنچه شهرستانی در مورد اصتحاب   الواردات و التلديساتسخنان سهروردی در رسالد 

نويسد که می الملل و النحلگفته است مشابهت دارد. شهرستانی در و روحانیات هیاکل 
اصحاب روحانیات برای هر موجود روحانی يک هیکل و به ازا  هر هیکل يک فلک در 

ی بته هیکتل را ماننتد روح نستیت بته جستد       گرفتند و نستیت موجتود روحتان   نظر می
نويستد کته از میتان    . وی ستپ  متی  (7: 8018)شهرستانی، دانستند که مدبّر آنها هستند می

هر يک از روزهتای هفتته را بته يکتی از ستیارات اختصتاص        ،«اصحاب هیاکل»ايشان 
و دعتايی ختاص، حتوائ  ختود را      دادند و در آن روز با پوشیدن لیاسی مخصتوص می

دادن هیاکل )سیارات( به موجودات روحانی کردند. ايشان از طريق واسطه قرارمی مطرح
وی  (33-33)يافتنتد  دادن روحانیات به خداوند تلرب میيافتند و با واسطه قرارتلرب می

های مطرح در علوم غريیه را از علوم اصحاب هیاکل به شمار آورده استت  تمامی طلسم
 .)همان(

 سهروردیشود، توصی  شهرستانی از اصحاب هیاکل با مطالب که مالحظه میچنان
تتوان  گونه ادعید سهروردی را متی اي  خوانی دارد وهم الواردات و التلديساتدر رسالد 

تتوان  متی  کهچنانمرزی میان ادعید عادی و اوراد و اذکار مطرح در علوم غريیه دانست. 
، دارای طلسمی در )انوار قاهره(نی گفت که در نظر شیخ اشراق، برخی از موجودات علال

ه يکی از نفوس )انوار استپهیديه( هستتند و   عالم نفوس هستند، يعنی غايت و مرکز توجّ
ی )عالم براز ( هستند کته مطتابق بتا    همچنی  دارای مظهری )صنم، هیکل( در عالم مادّ

يکی از کواکب آسمان است. وی از اي  انوار به صتاحب صتنم و اربتاب اصتنام تعییتر      
 .(833: و8013سهروردی، نک: )نمايد می

 نقد و بررسی مناجات با کواکب. 5
بتر  81،ال رفته استت سفه بر جاندار بودن افالک زير سؤدانیم امروزه برهان فالکه میچنان

اند؟ در پاسخ به اي  ستؤال  اي  اساس آيا اي  گونه ادعیه نیز اعتیار خود را از دست داده
 بايد چند نکته را در نظر داشته باشیم: 
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علم جديد نسیت به جاندار بتودن يتا نیتودن افتالک البشترط استت و        اصوالً يک(
يد. بنتابراي  گرچته   نماه به زنده بودن يا نیودن آنها محاسیه میحرکت آنها را بدون توجّ

ا دلیلی نیز بر غیرجاندار بودن آنها نداريم. دلیل قدما بر زنده بودن افالک معتیر نیست، امّ
الّ إ یءٍن ش ة و إن م ة ﴿از طرف ديگر بر اساس مساوقت وجود و حیات، و آيتاتی چتون   

 توان کواکب را از اي  منظر جاندار به شمار آورد.همچنان می 19﴾همد حَبِ حُبِّسَیُ
ی حلیلتتی غییتی بته شتمارآورد.     شايد بتوان هر يک از کواکتب را رمتزی بترا    دو(
اتی بودنتد کته   يک از کواکب دارای خصوصتیّ دانیم در نظام فکری قديم، هرمی کهچنان

کنتتد ات اشتاره متی  ستهروردی نیتز در تلتدي  و ستتايش ايشتان بته همتان خصوصتّی        
(Walbridge, 2011: 90-91)زهتره را کوکتب زنتان و     حکام نجوم،. به عنوان مثال در علم ا

خود خطتاب بته   و سهروردی نیز در دعای  (033: 8011)مصتفی،  اند دانسته عشق و شادی
 . (33: 3833)نسخدوی را دارای صفاتی متناسب با اي  امور دانسته است  زهره

اتی استت کته بته هتر يتک از آنهتا       ت دارد، خصوصیّلذا آنچه در مورد کواکب اهمیّ
اند و نه خود کوکب. بر اي  استاس شتايد بتتوان    اند و آنها را مظهر آن دانستهنسیت داده

حمل کرد و  شاندانست که نیايد آنها را بر معنای ظاهری رموزیبخشی از اي  ادعیه را 
ای د اشتاره نت نتواا متی د، امّنشوگرچه در ملابل يکی از سیارات و خطاب به وی بیان می

د. نای از مراتتب نفت  ستالک باشت    ی مرتیته ای از مراتب هستی و يا حتّت رمزی به مرتیه
ی و معنوی را در نظتر گرفتت و   زمان خورشید مادّبنابراي  در اي  ادعیه بايد به طور هم

. يکتی از  (303: 3، ج8033)کرب ، خورشید معنوی قرارداد  اشراقی را واسطد خورشید مادّ
 ايت  اثتر  نويسد که هرگاه احساس کرديد کته در  ت هرمسی میرمزی در سنّ مؤلفان آثار

ام  گتويم، در واقتع بستیار متیهم و رمتزی حترف زده      بسیار وال  و روش  سخ  متی 
که بر مینای سخنان رمتزی بیتان شتده استت،     نیز در نظام اشراقی  ؛(03: 8017کهارت، ر)بو
باطنی دانست و نیايتد آنهتا را بتر     معانیبه رمزی اشاراتی  توان دعاهای سهروردی رایم

 ظاهر آنها تفسیر نمود.
ستینا،  )ابت  انتد  منشا  استجابت دعا را نیروی نفسانی فترد دعاکننتده نیتز دانستته     سه(

ی مانند يکتی از  . اب  سینا زمان و مکان خاصّ(31، صالتعلیلات؛ همو، 383و 380 :0، جاشارات
کته از ايت    ت خاطر فرد و تمرکز نفت  وی دانستته استت    که را باع  جمعیّاماک  متیرّ

سهروردی . (3 :اسئلد ابی سعیدرساله سینا، )اب  ثیرگذار خواهد شدطريق نف  وی در عالم تأ
صال به عتالم ملکتوت از آن عتالم    داند که به دلیل اتّثیر دعا را از قدرت نفوسی مینیز تأ
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د هرک  که نويسمی وی. (338 :1831؛ شهرزوری، 333ک: 8013ی، )سهرورداند تأثیر پذيرفته
متل  يابتد )انستان کا  نوار مداومت کند، به خرّة کیانی دست میبر سپاس و تلدي  نوراأل

«( ستخ  او در عتالم علتوی مستموع باشتد     )»شود می مستجاب الدعوةشود( و آنگاه می
 :(333و: 8013)سهروردی، نويسد . همچنی  می(18د: 8013)سهروردی، 

ة عتالم مطیتع ايشتان    ها بتابتد، متادّ  بدان که هنگامی که اشراقات عالم علوی بر نف 
ر شتده  شود. و در قضای پیشتی  الهتی ملتدّ   گردد و دعايشان در عالم باال اجابت میمی

 است که دعای يک شخص، سییی است برای اجابت يک چیز.

ستینا نیتز   چنانکه اب ب به کواکب، توان گفت که دعای خطاه به اي  نکته میبا توجّ
شتايد   ، بلکته (37 :التعلیلات)اب  سینا، گذارد ثیر نمیاشاره کرده است، در نفوس سماوی تأ

در حلیلت  ی که فرد به زنده بودن آنها و مؤثر بودن آنها دارد،دلیل اعتلادبه بتوان گفت 
ثیر توانتد در عتالم تتأ   متی د که بخشبه وی قدرتی میو  گذارندثیر میتأ بر نف  خود او

 نمايد.  

ا توانند در جای خود صتحی  باشتند، امّت   فوق می هایپاسخگرچه هر يک از  چهار(
يافت که در ادامه به آن اشاره  اثولوجیاال را بتوان در بخشی از ؤشايد پاسخ نهايی اي  س

 التلويحتات ستهروردی در رستالد   اي  ملاله ذکر شد،  سومخواهد شد. چنانکه در بخش 
 :(883: هت8013)سهروردی، نويسد ساز اجابت حوائ  دانسته است و سپ  میدعا را زمینه

 آورد.گويد، دعا ذکر حکیم را به حرکت در میو چنان که افالطون می
آمدن ذکر حکتیم دانستته   به حرکت در در اي  عیارت، سهروردی دعا کردن را باع 

در آثار سهروردی به معنای عتالم مُثتل   « الذکر الحکیم. »(837: هت8013)همچنی  نک: است 
ايت  ستخ     33؛(333و 333و 333: 8010)ستیزواری،  و عتالم افتالک استت     (33: )همانغییی 

که به کمک آن، عالوه بر  38دانست اثولوجیاای به عیارتی در توان اشارهسهروردی را می
ی توان به علت مخاطب قراردادن کواکب در ادعید سهروردی و حتّت فهم سخ  فوق، می
آمده است که هنگتامی کته    اثولوجیادر دست يافت.  صحیفد سجاديهدعای نلل شده از 

دهتد و از آنهتا درخواستتی    ارات را مخاطب قترار متی  جادوگر و ساحر، خورشید و سیّ
هنگتامی  طور کته  شنوند؛ بلکه همانصدای وی را می معنا نیست که آنها کند، به اي می

، سیم ديگر نیز ختود بته   آوردرا به حرکت در می عود )نوعی ساز( يک سیم که نوازندة
ای کته بتا   کنتد، بتا همتاهنگی   وقتی کسی دعا متی  ؛آيدخود به ارتعاش و حرکت در می

شتود  کند، باع  به حرکتت در آمتدن عتالم علتوی متی     های ديگر عالم برقرار میبخش
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ی در نظتام طییعیتاتی   توان گفت کته حتّت  ه به اي  سخنان می. با توجّ(838: 8071)فلوطی ، 
شتنوند،  لکان را متی اند، دعا و نیايش ساقديم، فالسفه معتلد نیودند که چون افالک زنده

و بتا   (833-838: 8071)نتک: فلتوطی ،   بلکه معتلد بودند که عالم يک کل يکپارچته استت   
ثیر عتالم اثیريتات بتر    عالم علوی و در نتیجه )بر اثر تأ توانند درايجاد تغییر در خود، می

عالی ال»دانیم بر اساس قاعدة چنانکه میعالم عنصريات(، باع  تغییر در اي  دنیا بشوند. 
، در هنگتام دعتا و   (331: 8، ج8013)نتک: ابراهیمتی دينتانی،    « ال يفعل شتیئاً ألجتل الستافل   

دهیم و نه آنکته آنهتا بته    مناجات، اي  ما هستیم که خود را به سوی فرشتگان صعود می
يیتد  ايت  ستخ  تأ   شتوند. يابند و باع  برآورده شدن حاجتت متا متی   ل میسوی ما تنزّ

 مناجات در سلوک اشراقی دارد.ديگری بر جايگاه دعا و 

 نتیجه
در حلیلتت بخشتی از نظتام حکمتت      هاها و ستايشنیايش ،نشان داده شددر اي  ملاله 

کته در آنهتا ستالکان بترای رشتد       و بخشی از سلوک عملی حکیم اشراقی هستندذوقی 
ه بته دعتا و نیتايش،    بر اي  اساس توجّشوند. ل میمعنوی خود به موجودات برتر متوسّ

 یوشترايطی کته   د. آيبه شمار نمیوی  اشراقدر کنار فلسفد سهروردی شخصی  عالقد
برای استجابت دعا بیان کرده است نیز همگی بر اساس حکمت ذوقی و ستلوک عملتی   

شود که چرا فیلسوفی همچون شیخ اشراق بته  بر اي  اساس مشخص میاند. شکل گرفته
 نوشت  دعا و نیايش پرداخته است.

دهنتد،  همچنی  از آنجا که اي  ادعیه بخشی از نظام حکمت ذوقی وی را تشکیل می
. بتر ايت  استاس بته     استت دارای مضامینی منطیق با نظام مابعدالطییعی حکمت اشتراقی  

هتای فلستفی وی ذکتر    توان به تکمیل نکاتی پرداخت که در رستاله کمک اي  ادعیه می
هتای ستهروردی نمونتد کتاملی از تفکتر      تاند. همچنی  نشان داده شد کته مناجتا  نشده

هتای مختلت    حکمت خالده و خمیرة ازلی در نزد شتیخ اشتراق استت کته از فرهنتگ     
 تأثیر پذيرفته است. و ... اسالمی، ايرانی، آرامی

و نفتوس فلکتی   در ادامد ملاله با بررسی دعای روزهای هفته ستهروردی کته در آن   
، ارتیاط اي  ادعیه با علوم غريیته و اصتحاب هیاکتل    اندکواکب مورد خطاب قرار گرفته

با وجود باطل شدن نظريد افتالک قتديم و   که نشان داده شد مورد بررسی قرار گرفت و 
 توان از اي  ادعیه در سلوک اشراقی بهره برد.نفوس فلکی، همچنان می
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 هانوشتپی
 
هتا و ادعیته در   منابع و میانی نیايش»ای با عنوان های شیخ اشراق ملالهتاکنون در مورد دعا و نیايش.  8

هتای  نوشته شده است که به بررسی منابع و میانی ادعیته « حکمت اشراقی شیخ شهاب الدي  سهروردی
ای نیتز بتا   الته (. مل31-73: 8033منتشر شدة شیخ اشراق و تحلیل مضامی  آنها پرداخته است )حیییتی،  

توستط جتان والیتري     « های نیايشی و مرتیط با علوم غريیه در مکتب اشتراقی ستهروردی  رساله»عنوان 
فصتلنامد اطالعتات   ؛ ترجمد اي  ملالته توستط اينجانتب، در    Walbridge, 2011نوشته شده است )نک: 

(. منتشر شده استت  31-38، ص838ی ، پیاپ0سال چهاردهم، شمارة ،8031تابستان  حکمت و معرفت،
به بررسی ادعید شیخ اشراق پرداخته استت   اسالم در سرزمی  ايرانهانری کرب  نیز در فصلی از کتاب 

پتووه  جز چند دعا از سهروردی که توسط دکتتر معتی  و دکتتر دانتش    ه(. همچنی  ب8033)نک: کرب ، 
بته   و نیتايش  ستتايش وان (، کتاب کوچکی با عنت 8033پووه، ؛ دانش8071اند )نک: معی ، تصحی  شده

است چاپ رسیده است که شامل برخی از ادعید منتشر شدة شیخ اشراق و نیز تولیحاتی در مورد آنها 
های مستلل شیخ اشتراق در متورد دعتا و    سفانه بخش بزرگی از رساله(. اما متأ8013)نک: سهروردی، 

 اند.مانده نیايش همچنان مورد بررسی قرارنگرفته و به صورت نسخد خطی باقی
. اي  رساله تاکنون به طور کامل تصحی  نشده است. در ادامد اي  ملاله بر اساس نسخد خطی شمارة  3
 کتابخاند اياصوفیه، مضامی  مابعدالطییعی مطرح در اي  رساله مورد بررسی قرارگرفته است. 8/3833

 .﴾وُل دَ و یومَ یَمُوتُ و یومَ یُبْعَثُ حَیًّا و سالمٌ علیه یومَ﴿ 83(: 83مريم ).  0

 .737-713: 8033زمینه نک: انواری، جهت مطالعد بیشتر در اي  .  3
ند از: بهم ، ارديیهشت، شهريور، ستپندارمز، خترداد و امترداد )نتک: پتورداود،      اامشاسپندان عیارت.  3

 (.33-33: 8، ج8077
 (. 338-333و: 8013قابل ملايسه است )نکت:  حکمة االشراق. مضامی  اي  ستايش، با عیاراتی در  3
(: 00)االحتزاب ) « تحیّتهم يتوم يللونته ستالم   »فرمايد: ای است به اي  آيد قرآن که میاشاره . احتماالً 7
33.) 

از آنجا که صفات ذکر شده در میان اي  دعای عربی، به زبان پهلوی است، کسانی که تاکنون به اي  .  1
اند برخی از اي  کلمات را به درستی قرائت نماينتد. بته عنتوان مثتال کلمتد      اند نتوانستهاشاره کردهدعا 
انتد )ستهروردی،   ای ناخوانتا دانستته  را کلمته « اسپهر»خوانده و « أو أمان»را به صورت « اورمان اسپهر»

 :Walbridge, 2011اند )خوانده و در مورد معنا داشت  آن ترديد کرده« اوزمان»( و يا آن را 833: 8013

( تلفتو شتده و بته معنتای     avarmān(، اما در حلیلت اي  لغت در زبان پهلوی به صورت )اَوَرمان، 91
که امروزه به معنتای حجتت روشت     « برهان»(. همچنی  31: 8010متصدی و سرپرست است )مکنزی، 
ای دخیل در زبتان عربتی استت کته در اصتل بته معنتای روشت  و         است )دهخدا، مدخل برهان(، واژه

وشتنايی ستپهر باشتد.    تواند به معنای رمی« برهان سپهر»(. بنابراي  833: 8013روشنايی است )جفری، 
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تتوان بته   را متی « کیتان ستپهر  »باشد )دهخدا، مدخل کیان( و لذا نیز به معنای پادشاه و ستاره می« کیان»

 معنای پادشاه آسمان و يا ستارة آسمان دانست. 
، اسامی ايرانی کواکب را به ترتیتب ايت  گونته ذکتر کترده استت: کیتوان،        غایة الحکیممجريطی در .  3

(. وی نام مشتری را بته فارستی   333-333 :غایة الحکیم، مهر، آناهید، تیر، ماه )مجريطی، برجی ، بهرام
 (. 333 :برجی  و به عجمی هرمز دانسته است )همان

، دعتای روز  التواردات و التلديستات  . الزم به ذکر است که برخی به دلیل عدم دسترسی به رستالد   83
هتورخش  »يا رسالد « الدعوة الشمسیة»ه و آن را دعای يکشنیه خطاب به خورشید را دعايی مستلل دانست

(. همچنی  دعای روز جمعه خطاب بته  73: 8013؛ سهروردی، 838: 8071اند )نک: معی ، نامیده« کییر
رسالد الواردات و  (. در صورتی که بر اساس37: 8013اند )سهروردی، زهره را نیز دعای مستللی دانسته

 آيند.هايی از يک دعای واحد با عنوان دعای ايام هفته به شمار میبخش، اي  دو دعا التلديسات

شتود  مشخص می حکمة االشراقنوار در مورد عیارت ذکر شده در ای که از طريق دعا اوراد األکته.ن 88
« طلستم  شتهرير، نتور شتديد لتو      »اي  است که برخالف آنچه مشهور است و عیارت را به صورت 

استت. بته عیتارت ديگتر، ستهروردی از      « طلسم شهرير نور، شديد الضتو  »ی  اند، عیارت صحخوانده
 تعییر کرده است.« شهرير نور»شهريور به 

تواند به معنای نمازخواندن و يا دعا کردن باشد، اما از آنجتا  است که می« يصلی»تعییر سهروردی .  83
هترم  را نیتز بیتان کترده     همان دعا کردن است و سهروردی بخشی از دعای « صالة»که معنای لغوی 

 در اي  مت  را به معنای دعا دانست.« يصلی»توان است، می
مجريطی قابتل   غایة الحکیمدر کتاب « اعمال الصابئی »ادعید سهروردی خطاب به کواکب با بخش .  80

 به بعد(. 833، صغایة الحکیمملايسه است )نک: مجريطی، 
83 . Proclus. 

انتد  زهتره دانستته   همی  بخور را مخصوص غایة الحکیمو مجريطی در  المعزمی کنوز سینا در . اب  83
 (. 33 :سینا، کنوز)اب 
اند. شرف زهره در بترج حتوت   . يک برج يا درجاتی از يک برج را شرف يک سیاره در نظر گرفته 83

 (.303: 8011است )مصفی، 
درج شده است؛ اما  03ل عدد ، در اي  خانه از جدو«های سهروردینیايش نامه». در ملالد  87

است، عدد مندرج در اي  خانه  33های اي  جدول عدد از آنجا که جمع تمامی سطرها و ستون
 اصالح گرديد.

 .33-30: 8013. دربارة دلیل قدما بر جاندار بودن افالک، نک: انواری،  81
 .33(: 87. االسرا  ) 83
در برختی از  (؛ 337: 8073توان معادل لوح محفوظ دانستت )اردکتانی،   . همچنی  ذکر حکیم را می 33

(، امتا ايت  معنتا قابتل     030: 8033اند )صتلییا،  آثار متأخر، ذکر حکیم را به معنای قرآن کريم نیز دانسته
 تطییق با آثار شیخ اشراق نیست.
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اند )جهت مطالعتد بیشتتر نتک: خراستانی،     یت دادهرا به ارسطو نس اثولوجیا. گرچه در جهان اسالم  38

توان اي  احتمال را مطرح کرد که در نظر شیخ اشراق، اي  (، اما شواهدی وجود دارد که می373: 8070
و ارتیتاط  « ذکر حکتیم »جز آنچه در اي  ملاله در مورد هکتاب از آن افالطون بوده است. به عنوان مثال ب

را بته نلتل از    اثولوجیتا عیتارتی از   حکمة االشةراق  ذکر شد، سهروردی در اثولوجیاآن با مطالب کتاب 
 (.03-03: 8071؛ ملايسه کنید با: فلوطی ، 833و: 8013افالطون ذکر کرده است )نک: سهروردی، 
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