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



سعید انواری

چکیده
شیخ اشراق رسالههای مستقلی رر ممیةتد ر تا ی ییتاار راررچ هن ةتی رر
البه الی آثار فیسف یی مةاجاتهاا ذکر شده است که رر مجنوع م توان
آیها را به ری رسقد ییاار (ر ا ی صیوات) ی ستقاار (تستحیو ی تلتدا ی
سالم) تلسیم ینورچ رر اا ملاله با بررس ایتواع مةاجتاتهتا رر آثتار شتیخ
اشراق ،یّت توجّه اک فییسوف به ر ا ی ییاار مورر بررست رترار فرفقته
استچ بدا مةظور به توصیههای شیخ اشراق یسحت به خوایتدن ر تا توجته
شده است ی ر اهای سالکان خطاب به خدایید ی فرشقگان ی مقلابالً ر تای
خدایید ی فرشقگان رر حق سالکان رر آثار شیخ اشراق بررس شتده استتچ
بر اا اساس یشان راره شده است که ر ا ی ییاار ،بخش ام یظام حکنتت
ذیر ی مقةاسب با سیوک اشرار سهریرری استچ هن ةی مضامی بهکتار
رفقه رر ار ید یی با مطالب فیسف ی حکن سهریرری ی ییز تفکر حکنت
خالدة یی مطابلت رارر؛ به یحوی که م توان به کنک اا ار یه ،به برخت
ام یکات ذکر یشده رر یظام مابعدالطحیع ی رادفاههتای فیستف یی رستت
اافتچ هن ةی با بررس ار ید یی خطتاب بته ستیارات آستنان ی یفتوس
فیک  ،به ارتحاط اا فویه ر ا ها با یوم غراحه اشاره شده است ی یشان راره
شده است که با یجور باطل شدن یظراتد افتالک ی یفتوس فیکت  ،هگویته
م توان مةاجاتهای یی با کواکب را هن ةان رابل رحول رایستچ
کلیدواژهها :ر ا ،سقاار ،سهریرری ،حکنت ،مةاجاتچ
 ضو هیأت ین فریه فیسفه ،رایشگاه المه طحاطحائ  .رااایامهsaeed.anvari@atu.ac.ir :
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طرح مسأله
برخ ام رسالههای کوهک شیخ اشراق هن ون الواررات ی القلداسات ،به ر ا ی ییاار
اخقصاص راریدچ هن ةی بهجز اا فویه رسالههتا ،رر میتان آثتار فیستف یی هن تون
حکمةاالشراق ی القیواحات ی چچچ ییز ر اهاا بیان شده استچ 8رر مواجهد با اات ار یته
اا سؤال مطرح م شور که هرا فییسوف هن ون سهریرری به یگارش ر تا ی ییتاار
پرراخقه است؟ آاا اا ار یه بخش ام یظام حکن یی هسقةد ی اا امتوری هستقةد کته
شیخ اشراق به رالال غیرفیسف ی الئق شخص به آیها پرراخقه است؟ ی آاتا مضتامی
اا ار یه با یظراات فیسف یی مطابلت اا سامفاری رارید؟ هن ةی اا پرسر مطرح
م شور که آاا با باطل شدن یظراد افالک ردام ،هن ةان م تواییم ار یه ی مةاجاتهتای
سهریرری رر خطاب با سقارفان را رابل رحول بداییم؟ رر اات ملالته بتا پاستخ رارن بته
سؤاالت فوق ،جااگاه ر ا ی ییاار رر یظام حکنتت اشترار ی ارتحتاط آن بتا محاحت
مابعدالطحیع اشرار مشخص شده استچ
 .8دعا و نیایش در آثار شیخ اشراق
برخ ام فالسفد اسالم به تفسیر ی اا شرح فیسف ی حکن مقون راة هن ون رترآن
کرام (به ةوان ینویه یک :اب سیةا )8919 ،ی احارا معصومی پرراخقهاید (به ةوان ینویه یک:
مالصتدرا)8966 ،چ هن ةی برخ ام ااشتان تعتداری ام ار یتد متأثوره را شترح ی تفستیر
کررهاید (به ةوان ینویه یک :سحزیاری)8931 ،؛ اما یوشق ر ا بته ةتوان یاررات ی الهامتات
اله رر میان فالسفه امری کم سابله است (جهت مطالعد بیشقر یک :رایترپتویه-848 :8931 ،
848؛ ییز صیوات 768 :8938 ،؛ هن ةی یک :ابراهینت راةتای 87 :8977 ،؛ کرانت میجتای )8916 ،چ
شیخ اشراق رر برخ ام رساله های مسقلل خور ،ر اهاا را ایشا ی تةظیم ینتوره استت
(شهرمیری911-914 :8913 ،؛ ییز یک :میک 897-899 :8913 ،؛ )Walbridge, 2011: 82چ هن ةی
رر البهالی آثار فیسف یی ییز با ییاارهاا مواجه م شوامچ اا موارر را مت تتوان بته
ری رسقه تلسیم کرر:
الف) استفاده و استشهاد به مضاامی ادعیاه شتیخ اشتراق رر آثتار فیستف ختور رر
موارری به برخ ام ر اها اسقشهار کرره استچ به ةوان مثال رر کقتاب فیستف حکمة

االرشاق م یواسد (سهریرری8911 ،ی:)864 :

ی ام برفزادههاا ام ر اهای پیامحر اا است که« :اا یور الةتور احقجحتت رین
خیلک ،فال ادرک یورک یور چچچ ی رر ر اهای مأثوره ]آمده است[« :أسألك بنور
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وجهك الذى مأل أ كان عرشك» ی اا مطالب را به ةوان رلیل ذکر یکررهام ،بیکته
آیها را به ةوان تةحّه بیان کررهامچ

ب) نگارش ادعیة جدید شیخ اشراق رر میان آثار فیسف ختوار ییتز ار یتههتاا را
مطرح کرره است که بةظر م رسةد توسط خور یی پداد آمده ی ایشا شدهایدچ ینویههای
مخقیف ام اا فویه ار یه رر میان آثار یی یجور رارید (بته ةتوان ینویته ،یتک8911 :ی3 :
ی861؛ 8911ی811 :؛ 8911ح 814-818 :ی886؛ 8911هتتتت 31-39 :ی817؛ 8911التتت  838 :ی831؛

8911ب 99 :ی36؛ 8911م)464 :چ
 .7انواع مناجاتهای سهروردی :نیایشها و ستایشها
بر اساس ةوان رسالد الواررات ی القلداسات8م توان مةاجاتهای شیخ اشراق را بته ری
رسقد کی تلسیم ینور« )8 :الواررات» که به معةای الهامات است ی بته معةتای ار یته ی
ییاار هاا است که بر ذه ی ریب شیخ اشراق الهام شتده استتچ رر اات مةاجتاتهتا
حاجق مطرح شده است ی م توان آیها را «ییاارها» یامیدچ « )8تلداسات» که به معةای
سقاار ها است ی رر آیها تةها به تنجید ی ثةا فوا پرراخقه ی حاجق مطرح یشده استچ
م توان اا رسقه ام مةاجاتها را «سقاارها» یامیدچ
الف) نیایشها :ییاارهای سهریرری شامل ر ا ی صیوات استتچ هةتان کته مت رایتیم
صیوات یو ر ا به شتنار مت آاتدچ رر رترآن کترام ام صتیوات ی ر تای خداییتد ی
فرشقگان بر پیامحر اکرم (ص) اار شده است ی ام مؤمةان خواسقه شده است تا آیها ییز بتر
پیامحر صیوات بفرسقةد (االحزاب ()16 :)99چ سهریرری ییز بر اا سیاق رر ر اهای ختور
ام خدایید خواسقه است تا بر بةدفان ی یف های فاضل ی کامتل (8911ط836 :؛ 8911ب:
 )99ی برفزاتدفان ی صتتاححان رستتالت (8911ی )3 :ی مالئکتد ملتتربی صتتیوات بفرستتقد
(8911ح)818 :چ
ب) ستایشها :سقاار ها شامل تسحیحات ی تلداستات ی بته تعحیتر ستهریرری «تنیّتق
فوا » (سهریرری8911 ،ر11 :؛ 8911ج418 :؛ 8911ح )883 :ی اذکار ی سالم رارنها است:
یک) تسبیحات و تقدیسات (تمجیدات)؛ شیخ اشراق رارای رسالههای مسقلی رر اا
ممیةه استچ هن ةی حارات مااری ام اا رست رر آثار شیخ اشراق یجور رارید که بته
ةوان ینویه م توان به مورر مار اشاره کرر:
ایوار راهرة ا ی را تلدا م کةم که هشنههای زت ی ریشتةاا ی کنتال ی
شرف ی ارباب تنام طیسمهای آسنان ی ممی هسقةد (رایرپویه)819 :8931 ،چ
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دو) اذکار سهریرری متدایمت بتر ففتق اذکتار ی ذکتر خداییتد را توصتیه مت کةتد
(سهریرری8911،ی817 :؛ 8911ج )937 :ی اک لحظه ام ذکر خدایید غافتل شتدن را رر یتزر
اصحاب رل شلایت ظیم م راید (سهریرری8911،ج)931 :چ یی ففق ذکر ی خوایدن ر ا
را رر کةار هم مطرح کرره (سهریرری8911،ی )841 :ی ییز م یواسد« :چچچ الرؤین األذکتار ی
اةارین ربّهم» (هنان)846 :چ هن ةی شیخ اشراق اک ام شرااط سیوک را ذکر خدایید ام
سر خشوع رایسقه است (ستهریرری8911،ح )881 :ی حقّ فکر را بعد ام ذکر رایسقه استت
(سهریرری8911،ج)937 :چ یی معقلد است که ذکر را بااد پیر ی مرشد معةوی تیلی ینااتد
ی رر مکای خیوت ففقه شور (هنان)933 :چ یی رر اا باره م یواسد (هنان):
ی ییز ذکر حقّ یاجب است چچچ ی ایّل ذکر مبان باشد ،آیگاه ذکتر جتانچ ی هتون
جان بهذکر رر آمد مبان خاموش شورچ

سه) سالمها هةانکه م راییم ،خدایید رر رترآن کترام بته حضترت احیت (ع) ستالم
فرسقاره استچ 9شیخ اشراق ییز رر هةد مورر با تأس ام خطاب خدایید رر ررآن کترام،
هةد سالم خطاب به یف های پاک مطرح کرره است که آیهتا را ییتز مت تتوان رر ذاتل
سقاارها ررار رار (یک :سهریرری8911 ،م469 :؛ هنتو8911 ،هتت39 :؛ هنتو8911 ،ی)848 :چ یی
خطاب به ک خسری که صاحب خرّة کیای ی ملام ارجنةد رر حکنت اشترار استت
م یواسد:
سالم بر ای ریمی که ام خرابهها ی یارایههای الم مفاررت کرر ی ستالم بتر ای
ریمی که ام بیةدای یرربان الم مفاررات باال رفت (سهریرری8911 ،ب)39 :چ

 .6نقش دعا و نیایش در سلوک معنوی اشراقی
اکةون به اا سؤال بام م فررام که هرا اک فییستوف بته ر تا ی ییتاار توجته کترره
است؟ ی آاا اا ار یه بخش ام حکنت اشرار است ی اا به رالال غیرفیسف ی الئق
شخص (مثالً راة ) رر آثار یی مطرح شدهاید؟
رر پاسخ به اا سؤاالت بااد توجّه راشت که حکنت اشرار  ،حکنق ذیر استت
که هتدف آن ستیوک معةتوی استتچ ستهریرری فرافیتری حکنتت ذیرت اشترار را
ملدّمهای برای سیوک نی م راید ی م یواستد« :تنتام اات یتوم بته مایةتد ستوت
(شیپور) فرسقارفان ]الهت [ هستقةد کته تتو را ام ختواب غفیتتمرفتان بیتدار ستامید»
(سهریرری ،تیواحات)811 :چ بدا جهت رر یظر یی ،ر ا ی ییاار که با رشد معةوی ی
تصفید رریی ایسان است ام اهنیّت خاصّ برخوررار است ی به یتو میتان حکنتت
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یظری ی نی پیوید برررار م کةدچ اا امر اک ام تفایتهای اصی حکنتت ذیرت ی
بحث استچ 4طحیع است که رر هةی یظام  ،به خوایدن ر ا ی مةاجتات ی استقندار ام
والم غیح توجّه م شورچ
شیخ اشراق رر پرتویامه شرااط را ذکر م ینااد که سالک با ر اات آیهتا مت توایتد
به مشاهدة ایوار اله رست اابد (ص)11؛ یی ام جنید اا شرااط مت یواستد «بتا متال
ا ی مةاجات کةد ی تنیّق کةد» (هنان)چ رر اا حارت« ،مةاجات» با ر ا ی ییتاار رابتل
تطحیق است ی «تنیّق» با تسحیو ی سقاارچ سهریرری برای اسقجابت ر تا ییتز شترااط
ذکر کرره استچ به ةوان مثال سهریرری رر ر تای طحتاع تتام ختور شترااط را بترای
مةاجاتفر ذکر م کةد (سهریرری ،یسخد  8411راغب پاشا ،a984 :به یلل امWalbridge, 2011: :
)83چ
هن ةی رر رسالد الواررات ی القلداسات رر مورر ریگ لحتاس ی شترااط المم بترای
ر ای ااّام هفقه سخ ففقه است (سهریرری ،یسخد87-81 :8844؛ ییز یتک :رایترپتویه:8931 ،
 )813ی توصیه کرره است که تضرّع ی تنیّق بسیار کةةد (ستهریرری8911 ،ج)418 :چ بر اات
اساس شیخ اشراق رر آثار خور به خوایدن ر ا ی مةاجات توصیه کرره استچ بته ةتوان
مثال یی رر رسالد کلمة التصوف م یواسد (ص« :)893ی رر مورر امر آخرت ختور ماتار
ر ا ینا» ی رر رسالد القیواحات پ

ام تکرار اا توصیه م یواسد (ص:)883

«یسحت ر ا به اجابت مطیوب ،مایةد یسحت فکر به طیب مطیوب ینت استتچ
پ هر اک ام آیها ممیةهسام امر مةاسب با خوار است»چ

 .9مناجات با فرشتگان
شیخ اشراق رر برخ ام ار ید خور فرشقگان ی طحاع تام را ییز متورر خطتاب رترار راره
است (رر اا مورر یک :ححیح 18-18 :8934 ،چ)چ به ةوان مثال رر ار ید خوار ،فرشقد بهن
که اک ام امشاسپةدان آاتی مرتشتق استت 1را مخاطتب رترار راره استت (ستهریرری،
یسخد84 :8844؛ رایر پویه819 :8931 ،؛  )17 :8913ی اا خطاب به سریش (ربالةوع ایستان)
6
م یواسد (سهریرری ،یسخد:)86 :8844
تلدا م کةم یور راهر ییریمةد ،رب طیستم ایستای  ،ریح اللتدس ،بخشتةدة
حیات ی فضییت به اذن خدایید ،توایگر الم ،لل فعال ،بخشتةدة یفت هتای
یاطله ،صاحب پیریمی ی نل ،یور سرایحر (سریش) راچ
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سهریرری به تحعیت ام اب سیةا فرشقگان را تنثیی ام ییریهای رریی ایسان م رایتد
که تجسم بیریی اافقهاید (امی رضوی)894 :8977 ،چ یی ام ااشان به «مالئکة القوی» تعحیتر
کرره است (سهریرری8911 ،ح)889 :چ اا ییریها راهةنااان یی رر سیوک معةوی به شنار
م آاةدچ حکیم اشرار با اسقندار ام فرشقگان ی یفوس فیک سیوک م کةد ی رر یهاات
رر ریج خور ام مالئکه باالتر م ریرچ رر حلیلت فرشقگان تجیّ آفار مراحل ستیوک
هسقةد ی تجیّ ایفس آیها رر یف سالک ی مراحل ستیوک یی رخ مت رهتدچ بتر اات
اساس مةاجات ی ییاار با فرشتقگان رر حلیلتت یتو استقندار ام ییریهتای غیحت ی
معةوی برای رشد سالک استچ فرشقگان امشاسپةد به هنراه ستپةقه میةتو ،مظتاهر هفتت
یاری سیوک را تشکیل م رهةد (یک :الیخای  )41-93 :8973 ،که حکیم ذیر با استقندار
ام ااشان اا مراحل سیوک را پشت سر م فتذاررچ ستهریرری مت یواستد (ستهریرری،
8911ی:)843 :
ّ
كل سالک ّ
سیا
جعل الله فی البسیطة سبعا من المسالک و عند السابع تقر عین

اا ر ا ی ررخواست با شفا ت فرشقگان رر حق سالکان هنتراه مت شتورچ هةایکته
سهریرری ام ر ای مالئکه رر حق ابرار اار م کةتد (8911ی)818-818 :چ هن ةتی شتیخ
اشراق م یواسد که مالئکه به صابران تحیّت ی رریر م فرسقةد (8911ی 7)841 :ی ر تاا
را که فرشقگان به سرفشقگان رر بیابان هالکت (تایهرن فی مهمة البورا ) تیلتی مت کةةتد،
یلل کرره است (8911هت)817 :چ
 .5مناجات با کواکب و نفوس فلکی
ر ای ااام هفقد سهریرری ،رر هر ریم با سقاار اتک کوکتب ی ذکتر خصوصتیّات یی
آغام م شورچ سپ یف آن کوکب را یاسطه ررار م رهد تتا ام لتل مترتحط بتا آن ی
تنام لول مفارق ررخواست ینااد تا آیها ام لل ایّل ی صارر یخستقی بخواهةتد تتا
یی ام یوراألیوار بخواهد که حاجت یی را برآیرره ینااتدچ حاجتت یی امتری معةتوی
است که تلراحاً با کن تغییر ،رر تنام ریمها به اک شتکل تکترار مت شتورچ رر ااةجتا
برای ااجار تصواری بهقر رر ذه خوایةدفان ،بخرهتاا ام ر تای ریم پتة شتةحه کته
خطاب به مشقری (هرمز) است را بیان م یناایم تا ساخقار ی اجزا ر ا مشخص فررر:
بخشهای دعا
سقاار ی سالم
ذکر خصوصیات کوکب

نمونه
لک التقدیس و السالم علیک ...
أیها السید الشریف «هرمز سپهر» عظیم الشوأن والود البركوا
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واسطة الخیرا ...
سبحان مبدعک و مبدع الکل و منر ک و منر الکل ...

أسألک أیهوا اب السوعید المیویا العودن أن تسوأن أبواک و
علتک و معشرقک النور القواهر العقول المیوا  ... .و جمیوع
ررخواست شفا ت ام لول
العقرن المیا قة ابقربین ...
لیسألرا سؤاال یلیق بعالم السورمد  ...أبواهم و علوتهم المعلورن
ررخواست شفا ت ام لل ایل
ّ
ابون النر ابقر  ،عقل الکل
لیسأن هر هکذا إالهه ،إاله اآللهة ،آلهة العالمین نر االنرا ...
ررخواست شفا ت ام خدایید
 ...لیجعلنی من مقربیه و حملة انرا ه و عا فی أسرا ه و یصور
عنی آفوا الونیس و البودن و ینصور أهول النور و االشورا .و
ررخواست حاجت معةوی
ّ
ّ
ّ
یبا كهم و إیانا و یقدسهم و إیانا إلی الدهر الداهرین .آمین
هةانکه بهیظر م رسد اک ام محای اات ر تا ،جایتدار ی ذی حیتات بتورن (رارای

یف بورن) اجرام سنایی است که رر جهانبیة ی طحیعیّتات رتدام امتر مستیّن بتوره
استچ هةایکه سهریرری م یواسد« :و اعلم ّانه ال ّ
میت فی عوالم ابيیور» (ستهریرری8911 ،ی:
)811چ رر حلیلت رر رادفاه شیخ اشراق ی بر اساس جهان بیة ردام ،افتالک ی کواکتب

به ةوان یسائط فیض رر یظتر فرفقته مت شتدیدچ بتر اات استاس رر حکمةة االشةراق
م یواسد (ص:)846-841
خداییدی را تسحیو فواید که خورشید را یسییه رراررار ی ییّترا (خورشتید ی
ماه) را خییفد ]خور[ ررار رار ی ستقارفان مقحترّک (خنستد مقحیّتره) را حنتل
کةةدفای ررار رار که رر ررب خدایید مقةعم هسقةد ی ایعام م کةةدچ

مالصدرا رر تعییلد خور بتر حکمة االشراق بتا ذکتر آاتات ام رترآن مت یواستد کته
خدایید امر ییّرات سنایی را رر ررآن ،ظیم راشقه است به حدی که به آیهتا رستم اتار
کرره است (یتک :مالصتدرا ،8938 ،ج)878 :8چ یی ستپ بته ر تاا رر صتحیفد ستجّاراه
اسقشهار م کةد که امام سجّار (ع) رر ر ای خور خطاب به ماه اا فویه م فرمااةد (امام
سجار:)881 :8488 ،
ای مخیوق مطیع که بسیار سراع حرکت م کة ی رر جااگاههتاا کته برااتت
ملدّر شده است رر رفت ی آمد هسق ی رر فیکت کته برااتت مشتخص شتده
است رر فررش هسق  ،اانان آیررم به کس که بته یاستطد تتو تتاراک هتا را
یورای ساخت چچچ
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شیخ اشراق رر مق
1
است که حارتاید ام:
ریمهتتتتتای
هفقه
اکشةحه

رب ر ای ااّام هفقه ،ام اسام اارای کواکب ییز استقفاره کترره
یام فارس
سیاره
خورشید

صفت
به مبان پهیوی
هُورَخر

ریشةحه

رنر

ماه

یمار هُورَخر

سهشةحه

مراخ

بهرام

برهان سپهر

تیر

فوران سپهر
هرمز سپهر
اَیَرمان اسپهر
کیان سپهر

مخاطب
شن

3

ههارشةحه

طارر

پة شةحه
جنعه

مشقری
مهره

هرمز
یاهید

شةحه

محل

کیوان

مالصدرا رر تعییلات خور بر حکمة االشراق ،به اا ر ا اشتاره کترره ی مت یواستد
(مالصدرا ،8938 ،ج:)878 :8

ی برای مصة

]حکم االرشاق[ ر اهای مشهوری رر مورر کواکب هفتفایته

است ی رر هر ریم ام ااام هفقه ر اا مخصوص است که به یسیید آن هر اک
ام آیها را مخاطب ررار م رهد ی رر اا ر اها تعظیم ی مدح یستحت بته آیهتا
است که بیر ام آن ین توان ففتچ

یی سپ ر ای ریم اکشةحه که خطاب به خورشتید استت را بته طتور کامتل یلتل
م کةد که به ر ای «هتورخر کحیتر» معتریف استتچ 81ستهریرری یفت خورشتید را
«هورخر» م یامد ی آن را یاسطد افاضد «خرّة کیای » م رایتد (ستهریرری8911 ،ط114 :؛
معی 811 :8971 ،؛ ییز یک :ایواری )41 :8937 ،ی ام آن به لسان اشراق به «یجهد ییای الهت »
ی مثل ا الی اله رر آسنان ی ممی تعحیر کرره است (ستهریرری8911 ،ط)434 :چ ام آیجتا
که سهریرری هورخر را «قرة اعین السالکین و وسویلتهم إلوی الحوق تعوالی» رایستقه استت
(هنان) ی یی را امل یزیل برکت به شنار آیرره است (سهریرری8911 ،ی ،)814 :لذا ر ا
ی ییاار خطاب به یی رر سیوک اشرار اهنیّت خواهد راشتچ یی هن ةی م یواسد
که یفوس بشری ام یفوس افالک فائض م شوید ی رر اا میتان یفوست کته ام آفقتاب
فائض م شوید ،ام یظر شترافت برتتر ام یفوست هستقةد کته ام متاه فتائض مت شتوید
(سهریرری8911 ،ک)487 :چ
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یی رر ر ای هورخر م یواسد (سهریرری ،یسخد88 :8844ب):
تو هورخر ییریمةدی که مسیّط بر تاراک ها ی رئی
چچچ ی جایشی یور األیوار رر الم اجرام هسق چ

الم ی پارشاه سقارفای

سپ رر ارامه ام یی م خواهد که ام یور راهری که رر «ظل ی طیسم» آن رتراررارر
بخواهد که یاسطه فررر تا حاجق که مطرح م کةد برآیرره شور (هنتان)چ شتیخ اشتراق
پ ام بیان تأثیر هورخر بر ایسان مت یواستد« :وللسوااا الباقیوة أی وا إلقواع و عنایوا »
(سهریرری8911 ،ط)434 :؛ اا یکقه که رر مورر ساار یفوس فیکت (بتار ستارات) بیتان
شده است ،رر ر ای ااام هفقد شیخ اشراق به خوب یشان راره شده استچ
 .3تحلیل برخی از مضامی بهکار رفته در ادعیة سهروردی
رر اا بخر با بررس ی تحییل مضامی بهکار رفقه رر ار ید شیخ اشراق ،بته برخت ام
خصوصیّات اا ار یه اشاره م شورچ
یک) انعکاس جهانبینی اشراقی در ادعیه ار ید سهریرری ینااایگر رابطتد یظتر ی
نل رر حکنت اشرار است ی یشان م رهةد کته ام یظتر یی وامتل غیرمعرفقت بتر
معرفت تأثیرفذار هسقةدچ مةاجاتهای سهریرری را م توان فواای رراافتهتای یی ام
موجورات الم غیب ی شهارت رایست (رحنقت  )18 :8931 ،کته بتا مطالتب فیستف یی
مطابلت راریدچ هایری کرب معقلد است که ر ا بخش ام ستیر معةتوی حکتیم اشترار
است که به صورت نی ایجام م شورچ یی ار ید ستهریرری را ستامفار ی مةطحتق بتا
یظام فیسف یی رایسقه است (کرب  ،8931 ،ج 896 :8ی)891چ به ةوان ینویه ،حتارات یی
رر ر ای «ایرار األیوار» (سهریرری ،یسخد88 :8844الت ) رر متورر هتورخر بتا آی ته رر
حکمة االشراق رر مورر آن بیان کرره است (ص )811مطابلت رارر:

اوراد األنوار

حکمة االشراق

ّ
عظموورا هوور دی شوودید قوواهر ال سووق ،ملووک و هر دی الذى هور للسوم شوهریر نور
ّ
الملکر  ،ئیس السماع ،فاعل النها بوأمرى ،فننوه شدید ال رع ،فاعل النهوا  ،ئویس السوماع،
واجب تعظیمه فی ّ
سنة االشرا.
مثان جاللی و هر شعاع شهریر نر

11،

دو) امکان استفاده از ادعیه در تکمیل نظام فلسفی اشراقی اطال ات که ام طراتق
مضامی مةاجاتهای شیخ اشراق به رست م آاةد ،م توایةد رر متوارری مکنّیت بترای
برخ ام یظراّات مطرح رر رسالههای فیسف یی باشةد که به صراحت ذکتر یشتدهایتدچ
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به ةوان مثال یی رر ار ید خور ام خدایید به «اله األرباب» (سهریرری ،یسخد6 :8844الت

ی3ب) ی «رب األرباب» تعحیر کرره است (هنان ،ص84ال )چ ام آیجا که سهریرری رائل بته
ارباب ایواع است ،تعحیر ام خدایید به رب األرباب ،کامالً مطابق با یظام فیستف یی بته
شنار م آادچ هن ةی اصطالحات هن ون «سترایحر» (ستریش) ی «اَیَرمتان استپهر»
یچچچ که رر اا ملاله به آیها اشاره شده است ،تةها رر میان ار یتد یی مطترح شتدهایتد ی
بدا جهت م توایةد مکنّی بر یظام فرشقه شةاس یی به شنار آاةدچ هن ةی به ةتوان
ینویهای راگر بر اساس رسالد الواررات یالقلداسات م توان رراافت که هورخر یف
خورشید استچ هن ةی ام مضامی ار ید یی به رست م آاد که یور شهراور (شتهرار)
صاحب طیسم اا رب الةوع خورشید است (هنان81 :ب):
یورِ شهراور را تلدا م کةم که ربِ طیسمِ هتورخر ییریمةتد استت ،کست کته
هورخر سااد ای استچ ی تلدا مت کتةم بةتدة مطیتع خداییتد ،پتدر ی ستریر ]متا[،
هورخر فاضل ی حکیم ی هراغ الم ی پارشاه سقارفان ی کست کته رر میایتد مةظومتد
سقارفان ررار رارر ی رئی آسنان استچ
بدا ترتیب به کنک ار ید شیخ اشراق ،م توان جدیل ماتر را رر متورر بخشت ام
یظام مابعدالطحیع یی کامل ینور:
الم ایوار راهره

الم ایوار اسفهحداه
الم برامخ

امشاسپةد شهراور
صاحب طیسم ی صةم
رب الةوع
هورخر
طیسم ی صةم شهرار
یف خورشید
ییّر ا ظم
هیکل هورخر

سه) تأثیر نگرش جاویدان خرد بر ادعیة سهروردی رر یگترش حتاکم بتر ار یتد
شیخ اشراق ،ریح حکنت خالده ییز مشاهده م شور (رر مورر حکنت خالده ی ایداشد شتیخ

اشراق یک :ایواری114-111 :8938 ،چ)چ بر اا اساس اات ار یته را مت تتوان پیویتدی میتان
تفکرات اارای  ،ریم  ،آرام  ،هرمس ی اسالم رایستچ

جااگاه ر ا ی ییاار رر سیوک اشرار ی مةاجاتهای شیخ اشراق با سقارفان

97

ال ) فرهةگ استالم (رترآن ی حتدا )؛ بته ینویتههتاا ام اات فویته ار یته رر
بخر های رحل اشاره شدچ اسقفارة ستهریرری ام مضتامی ررآیت ی احارات پیتامحر رر
ایشای اا ار یه ،یشایگر تأثیرپذاری یی ام تفکّر اسالم استچ
ب) فرهةگ اارای ؛ فیسفه ی حکنت اارای ییز هنواره توأم با ییاار ی سقاار بوره
است که رر اشتها ی اسةای ایسقا که به معةای سقاار ی ییاار است ینورار است (رر
مورر معةای اشت ی اسةا ،یک :پوررایر)89 :8911 ،چ هنی مطیتب اکت ام یشتایههتای پیویتد
حکنت اشرار سهریرری ی تفکّر ااران باسقان استچ هن ةی توجّه به امشاسپةد بهن
ی سالم فرسقارن به ک خسری ی یام بررن ام اسام اارای سقارفان ی کینتات پهیتوی ی
ایستتقاا مایةتتد «ایرمتتان ستتپهر»« ،ستترایحر» ی «هتتورخر» رر رستتالد التتواررات ی
القلداسات  ،یشان ام پیوید اا ار یه با تفکّر ااران باسقان راررچ سهریرری رر ار ید خور
ام سریش با ةوان «سرایحر» تعحیر کرره است کته بتا تیفتو ایستقاا آن «سترآیشَ»
 sraošaمشابهت رارر (یک)Bartholomac, 1961: 1634 :چ هن ةی اصتطالح «هتورخر»
ییز با تیفو ایسقاا خورشتید بته صتورت «هوَرِخشتتتَ»  hvarƏ-xšaētaمشتابهت رارر
(هنان8141 :؛ ییز یک :پوررایر ،8977 ،ج)914 :8چ مرحوم رایر پویه احقنتال راره استت کته
ر ای هورخر ستهریرری بتا ر تای خورشتید رر خترره ایستقا ارتحتاط راشتقه باشتد
(رایرپویه)841 :8931 ،چ کرب ییاارهای سهریرری را مطابق سةت حکنای ااران باستقان
ی حکنای کیدای به شنار آیرره است (کرب  ،8931 ،ج)897 :8چ
ج) فرهةگ آرام ی ریم ؛ هةایکه یالحرا اشاره کرره استت ،ستهریرری رر ر تای
ااّام هفقه ،ام مصارر افعال آرام اسقفاره کرره است ،مایةتد :الرغحتوت ( Walbridg, 2011:
 )86ی الرهحوت (ستهریرری8911 ،هتت )71 :ی العظنتوت (8911ی )818 :کته یشتان ام تتأثیر
فرهةگ سوراه ی مبان سراای (آرام ) رر شکل فیری اا ار یه راررچ هن ةی برخالف
سةّت اسالم  ،که آغام هفقه ام ریم شةحه است ،ر تای ااّتام هفقته شتیخ اشتراق ام ریم
اکشةحه آغام شده است ی سقارفای که رر هر ریم هفقه مخاطب ررار راره است با استم
آن ریم رر تلتتوامهتتای ریمتت ی هةتتدی مطابلتتت راریتتد (یتتک :ابوراحتتان818 :8419 ،؛
)Britannica, 1988: 555چ هةایکه امریمه ییز یام سه ریم ام ریمهای هفقه به مبان ایگییس
ام تلوام ریم ارقحاس شده است Sunday ،به معةای ریم خورشید Monday ،ریم متاه
ی  Saterdayبه معةای ریم محل ( )Suternاست (هنان)چ اات امتر یشتان ام تتأثیر فکتر
ریم ی بابی (آرام ) اا هةدی رر ایداشد شیخ اشراق راررچ الحقه افرهه تطحیق ریمهتای
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هفقه با سیارات مخقی  ،مطابق آی ه شیخ اشراق ذکر کرره است ،بتا ستةّت هةتدی ییتز
مطابلت رارر (ابوراحان ،)818 :8419 ،امّا ام آیجا که رر ممان شیخ اشراق جةگهای صییح
رر جراان بورید ،لذا یی با فرهةگ ریم ی اویای آشةا بتوره استت ی احقنتاالً رر اات
مورر تحت تاثیر اا فرهةگ ررار راشقه استچ
ر) فرهةگ هرمس -مصری؛ سهریرری رر مورر هرم مت یواستد کته ای شتح رر
هیکل یور رر ملابل خورشید به ر ا کررن ااسقار 88ی سپ ر ای یی را ذکتر مت کةتد
(8911هت)811 :چ هةایکه م راییم هترم سرسیستید حکنتاا استت کته ستهریرری رر
خنیرة امل خور بیان کرره است (سهریرری8911 ،ط )119-118 :ی توجّه هرم بته ر تا،
یشایگر اهنیت اا مسأله رر مکقب هرمست استتچ ا قلتار بته طحتاع تتام رر حکنتت
سهریرری ی ر ای یی خطاب به طحاع تام ییز به مکقب هرمس تعیق رارر (یصتر:8916 ،
)861چ هایری کرب ییز ییاار مخصوص سقارفان سهریرری را رابتل ملااسته بتا ار یتد
صابتی حران 89ی مقعیّق به سةّت هرمس رایسقه است (کترب  ،8931 ،ج)846 :8چ هن ةتی
آیها رابل ملااسه با مةاجاتهای پریکی ( 84ابرری ) یوافالطوی به شتنار آیرره استت
(هنان)897 :چ
چهار) ارتباط ادعیة سهروردی با علوم غریباه حترم ی تعواتذ ی ایرار ی اذکتار ی
حقّ طیسنات مطرح رر یوم غراحه را م توان بته یتو ر تا رایستتچ رر هنتد اات
موارر ،موجورات غیرماری ی برتر مورر خطاب ررار م فیریدچ ییاارهای شتیخ اشتراق
خطاب به کواکب ییز با یوم غراحه ارتحاط راریتد (جهتت مطالعتد بیشتقر یتکWalbridge, :

 )2011ی رابل ملااسه با ار ید مشابه ذکر شده رر کقتاب مربتوط بته یتوم غراحتد غایةة

الحکیم مجریطی است (یک :مجراطت  ،غایة اککة  ،ص)884-818چ معنتوالً ر اهتای یتوم
غراحه با آراب ی شرااط خاص ی غیرمعنول خوایده مت شتوید ی خطتاب بته اکت ام
کواکب آسنای هسقةدچ به ةوان مثال سهریرری رر آراب ی شرااط ر ای مهتره (دعةو
الزهر ) آیرره است (رایرپویه813 :8931 ،؛ سهریرری ،یسخد:)86 :8844
طالب اا ف بااد که هر یرت که مهره به برج حتوت ریر چچچ لحتاس ابراشتنی رر
پوشد ی غذای حیوای یخورر ی رر یرت طیوع مهره اا بخور م سوماید :تور ،شتکر،
رسط ،م فران ،الرن چچچ  81ی اا خطاب م خواید ی حاجت م خواهد که مترار حاصتل
شور إن شا اهلل تعال چ
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ام اا
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ر ا (که هنان ر ای ریم جنعه رر رسالد الواررات ی القلداسات

است) (یک :سهریرری ،یسخد )84 :8844آمده است که هون مهره به شرف رسد 86،شکل
مار را رسم کةد (رایرپویه:)861 :8931 ،
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هةان که م راییم مربع فوق را مربع یِفل (اا جاریا ) م یامةد کته ا تدار اتک تتا
بیست ی پة به یحوی رر آن ررار فرفقهاید که مجنوع سطرها ی سقونها ی رطرهتای آن
برابر هسقةد ی رر یوم غراحه کتاربرر راریتد (یتک :اختوان الصتفا ،8976 ،ج)881 :8چ اختوان
الصفا رر اا باره م یواسد که هةگام که برخ ام اشکال هةدس ی ا دار بتا اکتداگر
جنع م شوید ،خواص بر آیها مرتب م شور (هنان ،)813 :ااشان شاهد بر صتحت اات
امر را الحان موسیل ی تأثیرات رایسقهاید که ام مجنوع آیها بر ایستانهتا پداتد مت آاتد
(هنان)889 :چ مربع فوق ییز رر رسائل اخوان الصفا آمده است ،فرهته محتل ررارفترفق
ا دار اک تا بیست ی پة رر آن با مربع فوق مقفایت است (یک :هنان)881 :چ
هن ةی سهریرری رر برخ ام ار ید خور ریگ لحاس که شتخص بااتد رر هةگتام
مةاجات با کواکب رر بر راشقه باشد را مشخّص کرره است که با ریگ که ردما برای آن
کوکب رر یظر فرفقه بورید مطابلت راررچ به ةوان مثال برای مخاطتب رتراررارن محتل
رر ریم شةحه لحاس سیاه ی برای ییاار با خورشید رر ریم اکشةحه لحتاس مرر را توصتیه
کرره است (یک :یسخد خط 87-81 :8844؛ ملااسه کةید با ریگ لحاس رر :مجراط  ،غااتد الحکتیم:
 819ی 886ی ییز ریگ سیارات رر :یظام )816-11 :8938 ،چ
هن ةی سهریرری رر اا ار یه ام اصطالحات طیسم ،صةم ی هیکل اسقفاره کترره
استچ هیکل رر لغت به معةای بتخایه (بیتالصةم) است (رهخدا ،مدخل هیکل) که رر
آیجا اصةام که طیسم اک سقارة خاص بتورهایتد یگهتداری مت شتده استتچ ار یته ی
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سخةان سهریرری رر رسالد الواررات ی القلداسات با آی ه شهرسقای رر مورر اصتحاب
هیاکل ی ریحاییات ففقه است مشابهت راررچ شهرسقای رر النیل ی الةحل م یواسد که
اصحاب ریحاییات برای هر موجور ریحای اک هیکل ی به اما هر هیکل اک فیک رر
یظر م فرفقةد ی یستحت موجتور ریحتای بته هیکتل را مایةتد ریح یستحت بته جستد
م رایسقةد که مدبّر آیها هسقةد (شهرسقای )7 :8918 ،چ یی ستپ مت یواستد کته ام میتان
ااشان «اصحاب هیاکل» ،هر اک ام ریمهتای هفقته را بته اکت ام ستیارات اخقصتاص
م رارید ی رر آن ریم با پوشیدن لحاس مخصتوص ی ر تاا ختاص ،حتوائ ختور را
مطرح م کرریدچ ااشان ام طراق یاسطه رراررارن هیاکل (سیارات) به موجورات ریحای
تلرب م اافقةد ی با یاسطه رراررارن ریحاییات به خدایید تلرب م اافقةتد ( )11-43یی
تنام طیسم های مطرح رر یوم غراحه را ام یوم اصحاب هیاکل به شنار آیرره استت
(هنان)چ
هةانکه مالحظه م شور ،توصی شهرسقای ام اصحاب هیاکل با مطالب سهریرری
رر رسالد الواررات ی القلداسات همخوای رارر ی اا فویه ار ید سهریرری را مت تتوان
مرمی میان ار ید اری ی ایرار ی اذکار مطرح رر یوم غراحه رایستچ هةانکه مت تتوان
ففت که رر یظر شیخ اشراق ،برخ ام موجورات لالی (ایوار راهره) ،رارای طیستن
رر الم یفوس هسقةد ،اعة غاات ی مرکز توجّه اک ام یفوس (ایوار اسپهحداه) هستقةد
ی هن ةی رارای مظهری (صةم ،هیکل) رر الم مارّی ( الم برامخ) هسقةد که مطابق بتا
اک ام کواکب آسنان استچ یی ام اا ایوار به صتاحب صتةم ی اربتاب اصتةام تعحیتر
م ینااد (یک :سهریرری8911 ،ی)846 :چ
 .2نقد و بررسی مناجات با کواکب
هةانکه م راییم امریمه برهان فالسفه بر جایدار بورن افالک مار سؤال رفقه استت81،بتر
اا اساس آاا اا فویه ار یه ییز ا قحار خور را ام رست رارهاید؟ رر پاسخ به اا ستؤال
بااد هةد یکقه را رر یظر راشقه باشیم:
اک) اصوالً یم جداد یسحت به جایدار بتورن اتا یحتورن افتالک البشترط استت ی
حرکت آیها را بدین توجّه به میده بورن اا یحورن آیها محاسحه م یناادچ بةتابراا فرهته
رلیل ردما بر میده بورن افالک معقحر ییست ،امّا رلیی ییز بر غیرجایدار بورن آیها یدارامچ
ّ
یع إال ُیس حوب ُُ
ام طرف راگر بر اساس مسایرت یجور ی حیات ،ی آاات هون ﴿و إن ِمن ش ٍ
مده﴾ 19هن ةان م توان کواکب را ام اا مةظر جایدار به شنار آیررچ
ِبح ِ
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ری) شااد بقوان هر اک ام کواکتب را رمتزی بترای حلیلقت غیحت بته شتنارآیررچ
هةانکه م راییم رر یظام فکری ردام ،هراک ام کواکب رارای خصوصتیّات بوریتد کته
ستهریرری ییتز رر تلتدا ی ستقاار ااشتان بتته هنتان خصوصتیّات اشتاره مت کةتتد
()Walbridge, 2011: 90-91چ به ةوان مثال رر یم احکام یجوم ،مهتره را کوکتب میتان ی
شق ی شاری رایسقهاید (مصتف  )946 :8911 ،ی سهریرری ییز رر ر ای خور خطتاب بته
مهره یی را رارای صفات مقةاسب با اا امور رایسقه است (یسخد)84 :8844چ
لذا آی ه رر مورر کواکب اهنیّت رارر ،خصوصیّات استت کته بته هتر اتک ام آیهتا
یسحت رارهاید ی آیها را مظهر آن رایسقهاید ی یه خور کوکبچ بر اا استاس شتااد بقتوان
بخش ام اا ار یه را رمومی رایست که یحااد آیها را بر معةای ظاهریشان حنل کرر ی
فرهه رر ملابل اک ام سیارات ی خطاب به یی بیان م شوید ،امّا مت توایةتد اشتارهای
رمزی به مرتحهای ام مراتب هسق ی اا حقّت مرتحتهای ام مراتتب یفت ستالک باشتةدچ
بةابراا رر اا ار یه بااد به طور همممان خورشید مارّی ی معةوی را رر یظتر فرفتت ی
خورشید مارّی را یاسطد اشراق خورشید معةوی رراررار (کرب  ،8931 ،ج)893 :8چ اکت ام
مؤلفان آثار رمزی رر سةّت هرمس م یواسد که هرفاه احساس کرراد کته رر اات اثتر
بسیار یاضو ی ریش سخ مت فتوام ،رر یارتع بستیار متحهم ی رمتزی حترف مرهام
(بورکهارت)91 :8917 ،؛ رر یظام اشرار ییز که بر محةای سخةان رمتزی بیتان شتده استت،
م توان ر اهای سهریرری را اشارات رمزی به معای باطة رایست ی یحااتد آیهتا را بتر
ظاهر آیها تفسیر ینورچ
سه) مةشا اسقجابت ر ا را ییریی یفسای فترر ر اکةةتده ییتز رایستقهایتد (ابت ستیةا،
اشارات ،ج 489 :9ی481؛ هنو ،القعییلات)41 :چ اب سیةا ممان ی مکتان خاصّت مایةتد اکت ام
اماک مقحرّکه را با جنعیّت خاطر فرر ی تنرکز یفت یی رایستقه استت کته ام اات
طراق یف یی رر الم تأثیرفذار خواهد شد (اب سیةا ،رساله استید اب سعید)6 :چ سهریرری
ییز تأثیر ر ا را ام ردرت یفوس م راید که به رلیل اتّصال به تالم میکتوت ام آن تالم
تأثیر پذارفقهاید (سهریرری8911 ،ک443 :؛ شتهرمیری)138 :8911 ،چ یی م یواسد هرک که
بر سپاس ی تلدا یوراألیوار مدایمت کةد ،به خرّة کیای رست م اابتد (ایستان کامتل
م شور) ی آیگاه مستجاب الدعو م شور («ستخ ای رر تالم یتوی مستنوع باشتد»)
(سهریرری8911 ،ر)18 :چ هن ةی م یواسد (سهریرری8911 ،ی:)818 :
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بدان که هةگام که اشرارات الم یوی بر یف ها بقابتد ،متارّة تالم مطیتع ااشتان
م فررر ی ر ااشان رر الم باال اجابت م شورچ ی رر رضای پیشتی الهت ملتدّر شتده
است که ر ای اک شخص ،سحح است برای اجابت اک هیزچ
با توجّه به اا یکقه م توان ففت که ر ای خطاب به کواکب ،هةایکه اب ستیةا ییتز
اشاره کرره است ،رر یفوس سنایی تأثیر ین فذارر (اب سیةا ،القعییلات ،)47 :بیکته شتااد
بقوان ففت به رلیل ا قلاری که فرر به میده بورن آیها ی مؤثر بورن آیها رارر ،رر حلیلت
بر یف خور ای تأثیر م فذارید ی به یی ردرت م بخشد که مت توایتد رر تالم تتأثیر
یناادچ
ههار) فرهه هر اک ام پاسخهای فوق م توایةد رر جای ختور صتحیو باشتةد ،امّتا
شااد پاسخ یهاا اا سؤال را بقوان رر بخش ام اثولوجیا اافت که رر ارامه به آن اشاره
خواهد شدچ هةایکه رر بخر سوم اا ملاله ذکر شد ،ستهریرری رر رستالد القیواحتات
ر ا را ممیةهسام اجابت حوائ رایسقه است ی سپ م یواسد (سهریرری8911 ،هت:)883 :
ی هةان که افالطون م فواد ،ر ا ذکر حکیم را به حرکت رر م آیررچ

رر اا حارت ،سهریرری ر ا کررن را با به حرکت ررآمدن ذکر حکتیم رایستقه
است (هن ةی یک8911 :هت)817 :چ «الذکر الحکیم» رر آثار سهریرری به معةای تالم مُثتل
غیح (هنان )33 :ی تالم افتالک استت (ستحزیاری 841 :8919 ،ی 816ی)411؛ 81اات ستخ
سهریرری را م توان اشارهای به حارت رر اثولوجیا رایست 88که به کنک آن ،الیه بر
فهم سخ فوق ،م توان به یت مخاطب رراررارن کواکب رر ار ید سهریرری ی حقّت
ر ای یلل شده ام صحیفد سجاراه رست اافتچ رر اثولوجیا آمده است که هةگتام کته
جاریفر ی ساحر ،خورشید ی سیّارات را مخاطب رترار مت رهتد ی ام آیهتا ررخواستق
م کةد ،به اا معةا ییست که آیها صدای یی را م شةوید؛ بیکه هنانطتور کته هةگتام
که یوامیدة ور (یو سام) اک سیم را به حرکت رر م آیرر ،سیم راگر ییز ختور بته
خور به ارتعاش ی حرکت رر م آاد؛ یرق کس ر ا مت کةتد ،بتا هنتاهةگ ای کته بتا
بخرهای راگر الم برررار م کةد ،با به حرکتت رر آمتدن تالم یتوی مت شتور
(فیوطی )818 :8971 ،چ با توجّه به اا سخةان م توان ففت کته حقّت رر یظتام طحیعیتات
ردام ،فالسفه معقلد یحورید که هون افالک میدهاید ،ر ا ی ییاار سالکان را مت شتةوید،
بیکه معقلد بورید که الم اک کل اکپارهته استت (یتک :فیتوطی  )818-818 :8971 ،ی بتا
ااجار تغییر رر خور ،م توایةد رر الم یوی ی رر یقیجه (بر اثر تأثیر تالم اثیراتات بتر
الم ةصراات) ،با تغییر رر اا رییا بشویدچ هةایکه م راییم بر اساس را دة «العال
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ال افعل شتیتاً ألجتل الستافل» (یتک :ابراهینت راةتای  ،8911 ،ج ،)831 :8رر هةگتام ر تا ی
مةاجات ،اا ما هسقیم که خور را به سوی فرشقگان صعور م رهیم ی یه آیکته آیهتا بته
سوی ما تةزّل م اابةد ی با برآیرره شدن حاجتت متا مت شتویدچ اات ستخ تأایتد
راگری بر جااگاه ر ا ی مةاجات رر سیوک اشرار راررچ
نتیجه
رر اا ملاله یشان راره شد ،ییاارها ی سقاارها رر حلیلتت بخشت ام یظتام حکنتت
ذیر ی بخش ام سیوک نی حکیم اشرار هسقةد کته رر آیهتا ستالکان بترای رشتد
معةوی خور به موجورات برتر مقوسّل م شویدچ بر اا اساس توجّه بته ر تا ی ییتاار،
الرد شخص سهریرری رر کةار فیسفد اشراق یی به شنار ین آادچ شترااط کته یی
برای اسقجابت ر ا بیان کرره است ییز هنگ بر اساس حکنت ذیر ی ستیوک نیت
شکل فرفقهایدچ بر اا اساس مشخص م شور که هرا فییسوف هن ون شیخ اشراق بته
یوشق ر ا ی ییاار پرراخقه استچ
هن ةی ام آیجا که اا ار یه بخش ام یظام حکنت ذیر یی را تشکیل م رهةتد،
رارای مضامیة مةطحق با یظام مابعدالطحیع حکنت اشترار استتچ بتر اات استاس بته
کنک اا ار یه م توان به تکنیل یکات پرراخت که رر رستالههتای فیستف یی ذکتر
یشدهایدچ هن ةی یشان راره شد کته مةاجتاتهتای ستهریرری ینویتد کتامی ام تفکتر
حکنت خالده ی خنیرة امل رر یزر شتیخ اشتراق استت کته ام فرهةتگهتای مخقیت
اسالم  ،اارای  ،آرام ی چچچ تأثیر پذارفقه استچ
رر ارامد ملاله با بررس ر ای ریمهای هفقه ستهریرری کته رر آن یفتوس فیکت ی
کواکب مورر خطاب ررار فرفقهاید ،ارتحاط اا ار یه با یوم غراحته ی اصتحاب هیاکتل
مورر بررس ررار فرفت ی یشان راره شد که با یجور باطل شدن یظراد افتالک رتدام ی
یفوس فیک  ،هن ةان م توان ام اا ار یه رر سیوک اشرار بهره بررچ
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پ یوشتها
8چ تاکةون رر مورر ر ا ی ییاارهای شیخ اشراق ملالهای با ةوان «مةابع ی محای ییتاارهتا ی ار یته رر
حکنت اشرار شیخ شهاب الدا سهریرری» یوشقه شده است که به بررس مةابع ی محای ار یتههتای
مةقشر شدة شیخ اشراق ی تحییل مضامی آیها پرراخقه است (ححیحت )31-71 :8934 ،چ ملالتهای ییتز بتا
ةوان «رسالههای ییااش ی مرتحط با یوم غراحه رر مکقب اشترار ستهریرری» توستط جتان یالحترا
یوشقه شده است (یکWalbridge, 2011 :؛ ترجند اا ملاله توستط ااةجایتب ،رر فصتیةامد اطال تات
حکنت ی معرفت ،تابسقان  ،8931سال ههاررهم ،شنارة ،9پیاپ  ،818ص 61-68مةقشر شده استت)چ
هایری کرب ییز رر فصی ام کقاب اسالم رر سرممی ااران به بررس ار ید شیخ اشراق پرراخقته استت
(یک :کرب )8931 ،چ هن ةی به جز هةد ر ا ام سهریرری که توسط رکقتر معتی ی رکقتر رایترپتویه
تصحیو شده اید (یک :معی 8971 ،؛ رایرپویه ،)8931 ،کقاب کوهک با ةتوان ستقاار ی ییتاار بته
هاپ رسیده است که شامل برخ ام ار ید مةقشر شدة شیخ اشراق ی ییز توضیحات رر مورر آیها است
(یک :سهریرری)8913 ،چ اما مقأسفایه بخر بزرف ام رساله های مسقلل شیخ اشتراق رر متورر ر تا ی
ییاار هن ةان مورر بررس رراریگرفقه ی به صورت یسخد خط بار مایدهایدچ
 8چ اا رساله تاکةون به طور کامل تصحیو یشده استچ رر ارامد اا ملاله بر اساس یسخد خط شنارة
 8844/8کقابخاید اااصوفیه ،مضامی مابعدالطحیع مطرح رر اا رساله مورر بررس ررارفرفقه استچ
ُ
ُ
 9چ مرام (﴿ 81 :)83و ٌ
سالم علیه یرم ُو ِلد و یرم ی ُمر و یرم ُی ْبعث ح ًّیا﴾.
 4چ جهت مطالعد بیشقر رر اا ممیةه یک :ایواری737-716 :8938 ،چ
 1چ امشاسپةدان حارت اید ام :بهن  ،ارراحهشت ،شهراور ،ستپةدارمز ،ختررار ی امتررار (یتک :پتوررایر،
 ،8977ج)36-63 :8چ
 6چ مضامی اا سقاار ،با حارات رر حکمة االشراق رابل ملااسه است (یکت8911 :ی)818-811 :چ
 . 7احقناالً اشارهای است به اا آاد ررآن که م فرمااد« :تحیّقهم اتوم ایلویته ستالم» (االحتزاب (:)99
)44چ
 1چ ام آیجا که صفات ذکر شده رر میان اا ر ای رب  ،به مبان پهیوی است ،کسای که تاکةون به اات
ر ا اشاره کررهاید یقوایسقه اید برخ ام اا کینات را به ررسق ررائت ینااةتدچ بته ةتوان مثتال کینتد
«ایرمان اسپهر» را به صورت «أی أمان» خوایده ی «اسپهر» را کینتهای یاخوایتا رایستقهایتد (ستهریرری،
 )811 :8913ی اا آن را «ایممان» خوایده ی رر مورر معةا راشق آن ترراد کررهاید ( Walbridge, 2011:
 ،)91اما رر حلیلت اا لغت رر مبان پهیوی به صورت (اَیَرمان )avarmān ،تیفو شده ی بته معةتای
مقصدی ی سرپرست است (مکةزی)81 :8919 ،چ هن ةی «برهان» که امریمه به معةتای حجتت ریشت
است (رهخدا ،مدخل برهان) ،یاژه ای رخیل رر مبتان ربت استت کته رر اصتل بته معةتای ریشت ی
ریشةاا است (جفری)841 :8916 ،چ بةابراا «برهان سپهر» م تواید به معةای ریشتةاا ستپهر باشتدچ
«کیان» ییز به معةای پارشاه ی سقاره م باشد (رهخدا ،مدخل کیان) ی لذا «کیتان ستپهر» را مت تتوان بته
معةای پارشاه آسنان ی اا سقارة آسنان رایستچ
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 3چ مجراط رر غایة الحکیم ،اسام اارای کواکب را به ترتیتب اات فویته ذکتر کترره استت :کیتوان،
برجی  ،بهرام ،مهر ،آیاهید ،تیر ،ماه (مجراط  ،غایة الحکیم)884-814 :چ یی یام مشقری را بته فارست
برجی ی به جن هرمز رایسقه است (هنان)816 :چ
 . 81المم به ذکر است که برخ به رلیل دم رسقرس به رستالد التواررات ی القلداستات ،ر تای ریم
اکشةحه خطاب به خورشید را ر اا مسقلل رایسقه ی آن را ر ای «الدعو الشمسیة» اا رسالد «هتورخر
کحیر» یامیده اید (یک :معی 818 :8971 ،؛ سهریرری)73 :8913 ،چ هن ةی ر ای ریم جنعه خطاب بته
مهره را ییز ر ای مسقلی رایسقهاید (سهریرری)37 :8913 ،چ رر صورت که بر اساس رسالد الواررات ی
القلداسات ،اا ری ر ا بخرهاا ام اک ر ای یاحد با ةوان ر ای ااام هفقه به شنار م آاةدچ
 88چیکقهای که ام طراق ر ا ایرار األیوار رر مورر حارت ذکر شده رر حکمة االشراق مشخص م شتور
اا است که برخالف آی ه مشهور است ی حارت را به صورت «طیستم شتهرار ،یتور شتداد ضتو »
خوایدهاید ،حارت صحیو «طیسم شهرار یور ،شداد الضتو » استتچ بته حتارت راگتر ،ستهریرری ام
شهراور به «شهرار یور» تعحیر کرره استچ
 88چ تعحیر سهریرری «اصی » است که م تواید به معةای ینامخوایدن ی اا ر ا کررن باشد ،اما ام آیجتا
که معةای لغوی «صال » هنان ر ا کررن است ی سهریرری بخش ام ر ای هترم را ییتز بیتان کترره
است ،م توان «اصی » رر اا مق را به معةای ر ا رایستچ
 89چ ار ید سهریرری خطاب به کواکب با بخر «ا نال الصابتی » رر کقاب غایة الحکیم مجراط رابتل
ملااسه است (یک :مجراط  ،غایة الحکیم ،ص 831به بعد)چ

84 . Proclus.

81چ اب سیةا رر کةوم النعزمی ی مجراط رر غایة الحکیم هنی بخور را مخصتوص مهتره رایستقهایتد
(اب سیةا ،کةوم)83 :چ
 86چ اک برج اا ررجات ام اک برج را شرف اک سیاره رر یظر فرفقهایدچ شرف مهره رر بترج حتوت
است (مصف )493 :8911 ،چ
87چ رر ملالد «ییاار یامههای سهریرری» ،رر اا خایه ام جدیل در  91ررج شده است؛ اما ام آیجا که
جنع تنام سطرها ی سقونهای اا جدیل در  61است ،در مةدرج رر اا خایه اصالح فررادچ
 81چ رربارة رلیل ردما بر جایدار بورن افالک ،یک :ایواری14-19 :8916 ،چ
 83چ االسرا (44 :)87چ
 . 81هن ةی ذکر حکیم را م توان معارل لوح محفوظ رایستت (اررکتای )667 :8971 ،؛ رر برخت ام
آثار مقأخر ،ذکر حکیم را به معةای ررآن کرام ییز رایسقهاید (صتییحا ،)989 :8966 ،امتا اات معةتا رابتل
تطحیق با آثار شیخ اشراق ییستچ
 . 88فرهه رر جهان اسالم اثولوجیا را به ارسطو یسحت رارهاید (جهت مطالعتد بیشتقر یتک :خراستای ،
 ،)173 :8979اما شواهدی یجور رارر که م توان اا احقنال را مطرح کرر که رر یظر شیخ اشراق ،اا
کقاب ام آن افالطون بوره استچ به ةوان مثال بهجز آی ه رر اا ملاله رر مورر «ذکر حکتیم» ی ارتحتاط
آن با مطالب کقاب اثولوجیا ذکر شد ،سهریرری رر حکمة االشةراق حتارت ام اثولوجیتا را بته یلتل ام
افالطون ذکر کرره است (یک :سهریرری8911 ،ی868 :؛ ملااسه کةید با :فیوطی )96-91 :8971 ،چ
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