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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 ییتا رارر .همچةتی رر
البهالی آثار فیسف یی مةاجاتها ذکر شده است که رر مجموع م توان
آیها را به ری رسقد ییا (ر ا ی صیوات) ی ستقا (تستیی ی تلتد ی
سالم) تلسیم یمور .رر ا ملاله با بررس ایتواع مةاجتاتهتا رر آثتار شتیخ
اشراق ،یّت توجّه ک فییسوف به ر ا ی ییا مورر بررست رترار فرفقته
است .بد مةظور به توصیههای شیخ اشراق یسیت 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 استت.
بر ا اساس یشان راره شده است که ر ا ی ییا  ،بخش ام یظام حکمتت
ذیر ی مقةاسب با سیوک اشرار سهریرری است .همچةی مضامی بهکتار
رفقه رر ار ید یی با مطالب فیسف ی حکم سهریرری ی ییز تفکر حکمت
خالدة یی مطابلت رارر؛ به یحوی که م توان به کمک ا ار یه ،به برخت
ام یکات ذکر یشده رر یظام مابعدالطییع ی ر دفاههتای فیستف یی رستت
افت .همچةی با بررس ار ید یی خطتاب بته ستیارات آستمان ی یفتوس
فیک  ،به ارتیاط ا فویه ر اها با یوم غر یه اشاره شده است ی یشان راره
شده است که با یجور باطل شدن یظر تد افتالک ی یفتوس فیکت  ،چگویته
م توان مةاجاتهای یی با کواکب را همچةان رابل ریول رایست.
کلیدواژهها :ر ا ،سقا

 ،سهریرری ،حکمت ،مةاجات.

 ضو هیأت یم فریه فیسفه ،رایشگاه المه طیاطیائ  ،را ایامهsaeed.anvari@atu.ac.ir :
تار خ پذ رش8931/7/81 :
تار خ رر افت8931 /6/7 :
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طرح مسأله
برخ ام رسالههای کوچک شیخ اشراق همچون الواررات ی القلد سات ،به ر ا ی ییا
اخقصاص رارید .همچةی بهجز ا فویه رسالههتا ،رر میتان آثتار فیستف یی همچتون
حکمةاالشراق ی القیو حات ی  ...ییز ر اها

بیان شده است 8.رر مواجهد با ا ت ار یته

ا سؤال مطرح م شور که چرا فییسوف همچون سهریرری به یگارش ر تا ی ییتا
پرراخقه است؟ آ ا ا ار یه بخش ام یظام حکم یی هسقةد ی ا امتوری هستقةد کته
شیخ اشراق به رال ل غیرفیسف ی الئق شخص به آیها پرراخقه است؟ ی آ تا مضتامی
ا ار یه با یظر ات فیسف یی مطابلت ا سامفاری رارید؟ همچةی ا پرس مطرح
م شور که آ ا با باطل شدن یظر د افالک رد م ،همچةان م تواییم ار یه ی مةاجاتهتای
سهریرری رر خطاب با سقارفان را رابل ریول بداییم؟ رر ا ت ملالته بتا پاستخ رارن بته
سؤاالت فوق ،جا گاه ر ا ی ییا رر یظام حکمتت اشترار ی ارتیتاط آن بتا میاحت
مابعدالطییع اشرار مشخص شده است.
 .8دعا و نیایش در آثار شیخ اشراق
برخ ام فالسفد اسالم به تفسیر ی ا شرح فیسف ی حکم مقون ر ة همچون رترآن
معصومی پرراخقهاید (به ةوان یمویه یک:
کر م (به ةوان یمویه یک :اب سیةا )8919 ،ی احار
مالصتدرا .)8966 ،همچةی برخ ام ا شتان تعتداری ام ار یتد متأثوره را شترح ی تفستیر
کررهاید (به ةوان یمویه یک :سیزیاری)8931 ،؛ اما یوشق ر ا بته ةتوان یاررات ی الهامتات
اله رر میان فالسفه امری کم سابله است (جهت مطالعد بیشقر یک :رای پتویه ،8931 ،صتص
848-848؛ ییز صیوات 768 :8938 ،؛ همچةتی یتک :ابراهیمت ر ةتای 87 :8977 ،؛ کر مت میجتای ،

 .)8916شیخ اشراق رر برخ ام رسالههای مسقلل خور ،ر اها را ایشا ی تةظیم یمتوره
است (شتهرمیری911-914 :8913 ،؛ ییتز یتک :میکت 897-899 :8913 ،؛ .)Walbridge, 2011: 82
همچةی رر البهالی آثار فیسف یی ییز با ییا ها مواجه مت شتو م .ا ت متوارر را
م توان به ری رسقه تلسیم کرر:
الف) استفاده و استشهاد به مضامین ادعیه؛ شیخ اشتراق رر آثتار فیستف ختور رر

موارری به برخ ام ر اها اسقشهار کرره است .به ةوان مثال رر کقتاب فیستف حکمةة
االشراق م یو سد (سهریرری8911 ،ی:)864 :
ی ام برفز دهها ام ر اهای پیامیر ا است که « :ا یور الةتور احقجیتت رین
خیلک ،فال درک یورک یور  ...ی رر ر اهای متأثوره ]آمتده استت[« :أستألک
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بةور یجهک الذى مأل أرکان رشک» ی ا ت مطالتب را بته ةتوان رلیتل ذکتر
یکررهام ،بیکه آیها را به ةوان تةیّه بیان کررهام.

ب) نگارش ادعیة جدید؛ شیخ اشراق رر میان آثار فیسف خو

ییز ار یههتا

را

مطرح کرره است که بةظر م رسةد توسط خور یی پد د آمده ی ایشا شدهاید .یمویههای
مخقیف ام ا فویه ار یه رر میان آثار یی یجور رارید (بته ةتوان یمویته ،یتک8911 :ی3 :
ی861؛ 8911ی811 :؛ 8911ح 814-818 :ی886؛ 8911هتتتت 31-39 :ی817؛ 8911التتت  838 :ی831؛

8911ب 99 :ی36؛ 8911م.)464 :
 .7انواع مناجاتهای سهروردی :نیایشها و ستایشها
بر اساس ةوان رسالد الواررات ی القلد سات8م توان مةاجاتهای شیخ اشراق را بته ری
رسقد کی تلسیم یمور« )8 :الواررات» که به معةای الهامات است ی بته معةتای ار یته ی
ییا ها است که بر ذه ی ریب شیخ اشراق الهام شتده استت .رر ا ت مةاجتاتهتا
حاجق مطرح شده است ی م توان آیها را «ییا ها» یامید« )8 .تلد سات» که به معةای
سقا ها است ی رر آیها تةها به تمجید ی ثةافو پرراخقه ی حاجق مطرح یشده است.
م توان ا رسقه ام مةاجاتها را «سقا ها» یامید.
الف) نیایشها :ییا های سهریرری شامل ر ا ی صیوات است .چةان که م رایتیم
صیوات یو ر ا به شتمار مت آ تد .رر رترآن کتر م ام صتیوات ی ر تای خداییتد ی
فرشقگان بر پیامیر اکرم (ص) ار شده است ی ام مؤمةان خواسقه شده است تا آیهتا ییتز
بر پیامیر صیوات بفرسقةد (االحزاب ( .)16 :)99سهریرری ییز بر ا ت ستیاق رر ر اهتای
خور ام خدایید خواسقه است تا بر بةدفان ی یفت هتای فالتل ی کامتل (8911ط836 :؛
8911ب )99 :ی برفز تتدفان ی صتتاحیان رستتالت (8911ی )3 :ی مالئکتتد ملتتربی صتتیوات
بفرسقد (8911ح.)818 :
ب) ستایشها :سقا

ها شامل تسییحات ی تلد سات ی به تعییر ستهریرری «تمیّتق

فو » (سهریرری8911 ،ر11 :؛ 8911ج418 :؛ 8911ح )883 :ی اذکار ی سالم رارنها است:
یک) تسبیحات و تقدیسات (تمجیدات)؛ شیخ اشراق رارای رسالههای مستقلی رر
ا ممیةه است .همچةی یارات م اری ام ا رست رر آثار شیخ اشراق یجتور راریتد
که به ةوان یمویه م توان به مورر م ر اشاره کرر:
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ایوار راهرة ا ی را تلد م کةم که چشمههای زت ی ریشتةا ی کمتال ی
شرف ی ارباب تمام طیسمهای آسمان ی ممتی هستقةد (رایت پتویه:8931 ،
.)819

دو) اذکار؛ سهریرری مدایمت بر ففق اذکتار ی ذکتر خداییتد را توصتیه مت کةتد
(سهریرری8911 ،ی817 :؛ 8911ج )937 :ی ک لحظه ام ذکر خدایید غافل شتدن را رر یتزر
اصحاب رل شلایت ظیم م راید (سهریرری8911 ،ج .)931 :یی ففتق ذکتر ی خوایتدن
ر ا را رر کةار هم مطرح کرره (ستهریرری8911 ،ی )841 :ی ییتز مت یو ستد ...« :لتروین
األذکار ی ةارین ربّهم» (همان .)846 :همچةی شیخ اشراق ک ام شرا ط ستیوک را ذکتر
خدایید ام سر خشوع رایسقه است (سهریرری8911 ،ح )881 :ی حقّ فکتر را بعتد ام ذکتر
رایسقه است (سهریرری8911 ،ج . )937 :یی معقلتد استت کته ذکتر را با تد پیتر ی مرشتد
معةوی تیلتی یما تد ی رر مکتای خیتوت ففقته شتور (همتان .)933 :یی رر ا ت بتاره
م یو سد (همان):
ی ییز ذکر حقّ یاجب است  ...ی ایّل ذکر مبان باشد ،آیگاه ذکتر جتان .ی چتون
جان بهذکر رر آمد مبان خاموش شور.

سه) سالمها؛ چةانکه م راییم ،خدایید رر ررآن کر م به حضرت حیت (ع) ستالم
فرسقاره است 9.شیخ اشراق ییز رر چةد مورر با تأس ام خطاب خدایید رر ررآن کتر م،
چةد سالم خطاب به یف های پاک مطرح کرره است که آیهتا را ییتز مت تتوان رر ذ تل
سقا ها ررار رار (یک :سهریرری8911 ،م469 :؛ همتو8911 ،هتت39 :؛ همتو8911 ،ی .)848 :یی
خطاب به ک خسری که صاحب خرّة کیای ی ملام ارجمةد رر حکمت اشترار استت
م یو سد:
سالم بر ای ریمی که ام خرابهها ی ی رایههای الم مفاررت کرر ی ستالم بتر ای
ریمی که ام بیةدای یرربان الم مفاررات باال رفت (سهریرری8911 ،ب.)39 :

 .6نقش دعا و نیایش در سلوک معنوی اشراقی
اکةون به ا سؤال بام م فرر م که چرا ک فییستوف بته ر تا ی ییتا توجته کترره
است؟ ی آ ا ا ار یه بخش ام حکمت اشرار است ی ا به رال ل غیرفیسف ی الئق
شخص (مثالً ر ة ) رر آثار یی مطرح شدهاید؟
رر پاسخ به ا سؤاالت با د توجّه راشت که حکمت اشرار  ،حکمق ذیر استت
که هتدف آن ستیوک معةتوی استت .ستهریرری فرافیتری حکمتت ذیرت اشترار را
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ملدّمهای برای سیوک می م راید ی م یو سد« :تمتام ا ت یتوم بته مایةتد ستوت
(شیپور) فرسقارفان ]الهت [ هستقةد کته تتو را ام ختواب غفیتتمرفتان بیتدار ستامید»
(سهریرری ،تیو حات .)811 :بد جهت رر یظر یی ،ر ا ی ییا که با رشد معةوی ی
تصفید رریی ایسان است ام اهمیّت خاصّ برخوررار است ی به یتو میتان حکمتت
یظری ی می پیوید برررار م کةد .ا امر ک ام تفایتهای اصی حکمتت ذیرت ی
بحث است .4طییع است که رر چةی یظام  ،به خوایدن ر ا ی مةاجتات ی استقمدار ام
والم غیی توجّه م شور.
شیخ اشراق رر پرتویامه شرا ط را ذکر م یما د که سالک با ر ا ت آیهتا مت توایتد
به مشاهدة ایوار اله رست ابد (ص)11؛ یی ام جمید ا شرا ط م یو ستد «بتا متال
ا ی مةاجات کةد ی تمیّق کةد» (همان) .رر ا یارت« ،مةاجات» با ر ا ی ییتا رابتل
تطییق است ی «تمیّق» با تسیی ی سقا  .سهریرری برای اسقجابت ر تا ییتز شترا ط
ذکر کرره است .به ةوان مثال سهریرری رر ر تای طیتاع تتام ختور شترا ط را بترای
مةاجاتفر ذکر م کةد (سهریرری ،یستخد  8411راغتب پاشتا ،a984 :بته یلتل امWalbridge, :
.)2011: 83
همچةی رر رسالد الواررات ی القلد سات رر مورر ریگ لیتاس ی شترا ط المم بترای
ر ای ا ّام هفقه سخ ففقه است (سهریرری ،یسخد87-81 :8844؛ ییز یتک :رایت پتویه:8931 ،
 )813ی توصیه کرره است که تضرّع ی تمیّق بسیار کةةد (سهریرری8911 ،ج .)418 :بر ا ت
اساس شیخ اشراق رر آثار خور به خوایدن ر ا ی مةاجات توصیه کرره است .بته ةتوان
مثال یی رر رسالد کلمة التصوف م یو سد (ص« :)893ی رر مورر امر آخرت ختور م تار
ر ا یما» ی رر رسالد القیو حات پ

ام تکرار ا

توصیه م یو سد (ص:)883

«یسیت ر ا به اجابت مطیوب ،مایةد یسیت فکر به طیب مطیوب یمت استت.
پ هر ک ام آیها ممیةهسام امر مةاسب با خو است».

 .9مناجات با فرشتگان
شیخ اشراق رر برخ ام ار ید خور فرشقگان ی طیاع تام را ییز متورر خطتاب رترار راره
است (رر ا مورر یک :حییی  .).18-18 :8934 ،به ةوان مثال رر ار ید خو  ،فرشقد بهم
که ک ام امشاسپةدان آ تی مرتشتق استت 1را مخاطتب رترار راره استت (ستهریرری،
یسخد84 :8844؛ رای پتویه819 :8931 ،؛  )17 :8913ی ا خطاب به سریش (رب الةتوع ایستان)
6
م یو سد (سهریرری ،یسخد:)86 :8844
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تلد 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 مل ،یور سرایح (سریش) را.

سهریرری به تیعیت ام اب سیةا فرشقگان را تمثیی ام ییریهای رریی ایسان م رایتد
که تجسم بیریی

افقهاید (امی رلوی .)894 :8977 ،یی ام ا شان به «مالئکة القوی» تعییتر

کرره است (سهریرری8911 ،ح .)889 :ا ییریها راهةما ان یی رر سیوک معةوی به شمار
م آ ةد .حکیم اشرار با اسقمدار ام فرشقگان ی یفوس فیک سیوک م کةد ی رر یها ت
رر ریج خور ام مالئکه باالتر م ریر .رر حلیلت فرشقگان تجیّ آفار مراحل سیوک
هسقةد ی تجیّ ایفس آیها رر یف سالک ی مراحل ستیوک یی ر مت رهتد .بتر ا ت
اساس مةاجات ی ییا با فرشتقگان رر حلیلتت یتو استقمدار ام ییریهتای غییت ی
معةوی برای رشد سالک است .فرشقگان امشاسپةد به همراه ستپةقه میةتو ،مظتاهر هفتت
یاری سیوک را تشکیل م رهةد (یک :الیخای  )41-93 :8973 ،که حکیم ذیر با استقمدار
ام ا شان ا مراحل سیوک را پشت سر م فتذارر .ستهریرری مت یو ستد (ستهریرری،
8911ی:)843 :
ّ
کل سالک ّ
سیار
جعل الله فی البسیطة سبعا من المسالک و عند السابع تقر عین

ا ر ا ی ررخواست با شفا ت فرشقگان رر حق سالکان همتراه مت شتور .چةایکته
سهریرری ام ر ای مالئکه رر حق ابرار ار م کةتد (8911ی .)818-818 :همچةتی شتیخ
اشراق م یو سد که مالئکه به صابران تحیّت ی رریر م فرسقةد (8911ی 7)841 :ی ر تا
را که فرشقگان به سرفشقگان رر بیابان هالکت (تا هون ف مهمة البوار) تیلی م کةةد ،یلتل
کرره است (8911هت.)817 :
 .5مناجات با کواکب و نفوس فلکی
ک کوکتب ی ذکتر خصوصتیّات یی
ر ای ا ام هفقد سهریرری ،رر هر ریم با سقا
آغام م شور .سپ یف آن کوکب را یاسطه ررار م رهد تتا ام لتل مترتیط بتا آن ی
تمام لول مفارق ررخواست یما د تا آیها ام لل ایّل ی صارر یخستقی بخواهةتد تتا
یی ام یوراألیوار بخواهد که حاجت یی را برآیرره یما تد .حاجتت یی امتری معةتوی
است که تلر یاً با کم تغییر ،رر تمام ریمها به ک شتکل تکترار مت شتور .رر ا ةجتا
برای ا جار تصو ری بهقر رر ذه خوایةدفان ،بخ هتا ام ر تای ریم پتة شتةیه کته
خطاب به مشقری (هرمز) است را بیان م یما یم تا ساخقار ی اجزا ر ا مشخص فررر:
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بخشهای دعا
سقا

ی سالم

ذکر خصوصیات کوکب
تسیی خدایید
ررخواست شفا ت ام لول
ررخواست شفا ت ام لل ایل
ررخواست شفا ت ام خدایید
ررخواست حاجت معةوی
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نمونه
لک التقدیس و السالم علیک ...
أیها السید الشریف «هرمز سپهر» عظیم الشأن والأد البرکأا
واسطة الخیرا ...
سبحا مبدعک و مبدع الکل و منورک و منور الکل ...
أسنلک أیهأا اب السأعید المضأیل العأد أ تسأن أبأاک و
علتک و معشوقک النأور القأاهر العقأل المضأار ... .و جمیأع
العقو المضارقة ابقربین ...
لیسنلوا سؤاال یلیق بعالم السأرمد  ...أبأاهم و علأتهم المعلأو
ّ
ابو النور ابقر  ،عقل الکل
لیسن هو هکذا إالهه ،إاله اآللهة ،آلهة العالمین نور االنوار ...
 ...لیجعلنی من مقربیه و حملة انواره و عارفی أسراره و یصأر
عنی آفأا الأنضس و البأد و ینصأر أهأل النأور و اال أرا .و
ّ
یبارکهم و ّإیانا و یقدسهم و ّإیانا إلی الدهر الداهرین .آمین

چةانکه بهیظر م رسد ک ام میای ا ت ر تا ،جایتدار ی ذی حیتات بتورن (رارای
یف بورن) اجرام سمایی است که رر جهانبیة ی طییعیّتات رتد م امتر مستیّم بتوره
است .چةایکه سهریرری م یو سد« :و اعلم ّانه ال ّ
میت فی عأالم ابيیأر» (ستهریرری8911 ،ی:
 .)811رر حلیلت رر ر دفاه شیخ اشراق ی بر اساس جهان بیة رد م ،افتالک ی کواکتب

به ةوان یسائط فیض رر یظتر فرفقته مت شتدید .بتر ا ت استاس رر حکمةة االشةراق
م یو سد (ص:)846-841
خداییدی را تسیی فو ید که خورشید را یسییه رراررار ی ییّتر (خورشتید ی
ماه) را خییفد ]خور[ ررار رار ی ستقارفان مقحترّک (خمستد مقحیّتره) را حمتل
کةةدفای ررار رار که رر ررب خدایید مقةعم هسقةد ی ایعام م کةةد.

مالصدرا رر تعییلد خور بتر حکمة االشراق بتا ذکتر آ تات ام رترآن مت یو ستد کته
خدایید امر ییّرات سمایی را رر ررآن ،ظیم راشقه است به حدی که به آیهتا رستم تار
کرره است (یتک :مالصتدرا ،8938 ،ج .)878 :8یی ستپ بته ر تا رر صتحیفد ستجّار ه
اسقشهار م کةد که امام سجّار (ع) رر ر ای خور خطاب به ماه ا ت فویته مت فرما ةتد
(امام سجار:)881 :8488 ،
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ای مخیوق مطیع که بسیار سر ع حرکت م کة ی رر جا گاههتا کته برا تت
ملدّر شده است رر رفت ی آمد هسق ی رر فیکت کته برا تت مشتخص شتده
است رر فررش هسق  ،ا مان آیررم به کس که بته یاستطد تتو تتار ک هتا را
یورای ساخت ...

شیخ اشراق رر مق
1
است که یارتاید ام:
ریمهای هفقه

رب ر ای ا ّام هفقه ،ام اسام ا رای کواکب ییز اسقفاره کترره
مخاطب

یام فارس
سیاره

3

صفت
به مبان پهیوی

کشةیه
ریشةیه

شم
رمر

خورشید
ماه

هُورَخ
یم ر هُورَخ

سهشةیه
چهارشةیه

مر خ
طارر

بهرام
تیر

برهان سپهر
فوران سپهر

پة شةیه

مشقری

هرمز

هرمز سپهر

جمعه

مهره

یاهید

اَیَرمان اسپهر

شةیه

محل

کیوان

کیان سپهر

مالصدرا رر تعییلات خور بر حکمة االشراق ،به ا

ر ا اشتاره کترره ی مت یو ستد

(مالصدرا ،8938 ،ج:)878 :8
ی برای مصة ]حکمة االشراق[ ر اهای مشهوری رر مورر کواکب هفتتفایته
است ی رر هر ریم ام ا ام هفقه ر ا مخصوص است که به یسیید آن هر ک
ام آیها را مخاطب ررار م رهد ی رر ا ر اها تعظیم ی مدح یستیت بته آیهتا
است که بی ام آن یم توان ففت.

یی سپ ر ای ریم کشةیه که خطاب به خورشتید استت را بته طتور کامتل یلتل
م کةد که به ر ای «هتورخ کییتر» معتریف استت 81.ستهریرری یفت خورشتید را
«هورخ » م یامد ی آن را یاسطد افالد «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 آسمان ی ممی تعییر کرره است (ستهریرری8911 ،ط .)434 :ام آیجتا
که سهریرری هورخ

را «قرة اعین السالکین و وسیلتهم إلی الحق تعالی» رایستقه استت

(همان) ی یی را امل یزیل برکت به شمار آیرره است (سهریرری8911 ،ی ،)814 :لذا ر ا
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ی ییا خطاب به یی رر سیوک اشرار اهمیّت خواهد راشت .یی همچةی م یو سد
که یفوس بشری ام یفوس افالک فائض م شوید ی رر ا میتان یفوست کته ام آفقتاب
فائض م شوید ،ام یظر شترافت برتتر ام یفوست هستقةد کته ام متاه فتائض مت شتوید
(سهریرری8911 ،ک.)487 :
یی رر ر ای هورخ م یو سد (سهریرری ،یسخد88 :8844ب):
تو هورخ ییریمةدی که مسیّط بر تار ک ها ی رئی
 ...ی جایشی یور األیوار رر الم اجرام هسق .

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 (همتان) .شتیخ اشتراق
پ ام بیان تأثیر هورخ بر ایسان مت یو ستد« :وللسأااا الباقیأة أی أا إلقأاع و عنایأا »
(سهریرری8911 ،ط)434 :؛ ا یکقه که رر مورر سا ر یفوس فیکت (بتار ستارات) بیتان
شده است ،رر ر ای ا ام هفقد شیخ اشراق به خوب یشان راره شده است.
 .3تحلیل برخی از مضامین بهکار رفته در ادعیة سهروردی
رر ا بخ با بررس ی تحییل مضامی بهکار رفقه رر ار ید شیخ اشراق ،بته برخت ام
خصوصیّات ا ار یه اشاره م شور.
یک) انعکاس جهانبینی اشراقی در ادعیه؛ ار ید سهریرری یما ایگر رابطتد یظتر ی
مل رر حکمت اشرار است ی یشان م رهةد کته ام یظتر یی وامتل غیرمعرفقت بتر
معرفت تأثیرفذار هسقةد .مةاجاتهای سهریرری را م توان فو ای رر افتهتای یی ام
موجورات الم غیب ی شهارت رایست (رحمقت  )18 :8931 ،کته بتا مطالتب فیستف یی
مطابلت رارید .هایری کرب معقلد است که ر ا بخش ام ستیر معةتوی حکتیم اشترار
است که به صورت می ایجام م شور .یی ار ید ستهریرری را ستامفار ی مةطیتق بتا
یظام فیسف یی رایسقه است (کرب  ،8931 ،ج 896 :8ی .)891به ةوان یمویه ،یتارات یی
رر ر ای «ایرار األیوار» (سهریرری ،یسخد88 :8844الت ) رر متورر هتورخ بتا آیچته رر
حکمة االشراق رر مورر آن بیان کرره است (ص )811مطابلت رارر:

اوراد االنوار

حکمة االشراق

ّ
عظمأأوا هأأوردی أأدید قأأاهر ال سأأق ،ملأأک و هوردی الذ ،هأو للسأم
ّ
الملکو  ،رئیس السماع ،فاعل النهار بأنمر ،،فننأه دید ال وع ،فاعل النهأار ،رئأیس السأماع،
واجب تعظیمه فی ّ
سنة اال را.
مثا جاللی و هو عاع هریر نور

أهریر نأور11،
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دو) امکان استفاده از ادعیه در تکمیل نظام فلسفی اشراقی؛ اطال ات که ام طر تق
مضامی مةاجاتهای شیخ اشراق به رست م آ ةد ،م توایةد رر متوارری مکمّیت بترای
برخ ام یظر ّات مطرح رر رسالههای فیسف یی باشةد که به صراحت ذکتر یشتدهایتد.
به ةوان مثال یی رر ار ید خور ام خدایید به «اله األرباب» (سهریرری ،یسخد6 :8844الت
ی3ب) ی «رب األرباب» تعییر کرره است (همان ،ص84ال ) .ام آیجا که سهریرری رائل بته
ارباب ایواع است ،تعییر ام خدایید به رب األرباب ،کامالً مطابق با یظام فیستف یی بته
شمار م آ د .همچةی اصطالحات همچون «سترایح » (ستریش) ی «اَیَرمتان استپهر»
ی ...که رر ا ملاله به آیها اشاره شده است ،تةها رر میان ار یتد یی مطترح شتدهایتد ی
بد جهت م توایةد مکمّی بر یظام فرشقهشةاس یی به شمار آ ةد .همچةی به ةتوان
یمویهای ر گر بر اساس رسالد الواررات یالقلد سات م توان رر افت که هورخ یف
خورشید است .همچةی ام مضامی ار ید یی به رست م آ د که یور شهر ور (شتهر ر)
صاحب طیسم ا رب الةوع خورشید است (همان81 :ب):
یورِ شهر ور را تلد م کةم که ربِ طیسمِ هتورخ ییریمةتد استت ،کست کته
هورخ سا د ای است .ی تلد مت کتةم بةتدة مطیتع خداییتد ،پتدر ی ستریر ]متا[،
هورخ فالل ی حکیم ی چراغ الم ی پارشاه سقارفان ی کست کته رر میایتد مةظومتد
سقارفان ررار رارر ی رئی آسمان است.
بد ترتیب به کمک ار ید شیخ اشراق ،م توان جدیل م تر را رر متورر بخشت ام
یظام مابعدالطییع یی کامل یمور:
الم ایوار راهره

الم ایوار اسفهید ه
الم برام

امشاسپةد شهر ور
صاحب طیسم ی صةم
رب الةوع
هورخ
طیسم ی صةم شهر ر
یف خورشید
ییّر ا ظم
هیکل هورخ

سه) تأثیر نگرش جاویدان خرد بر ادعیة سهروردی؛ رر یگترش حتاکم بتر ار یتد
شیخ اشراق ،ریح حکمت خالده ییز مشاهده م شور (رر مورر حکمت خالده ی اید شد شتیخ
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اشراق یک :ایواری .).114-111 :8938 ،بر ا اساس ا ت ار یته را مت تتوان پیویتدی میتان
تفکرات ا رای  ،ریم  ،آرام  ،هرمس ی اسالم رایست.
ال ) فرهةگ استالم (رترآن ی حتد )؛ بته یمویتههتا ام ا ت فویته ار یته رر
بخ های ریل اشاره شد .اسقفارة ستهریرری ام مضتامی ررآیت ی احار ت پیتامیر رر
ایشای ا ار یه ،یشایگر تأثیرپذ ری یی ام تفکّر اسالم است.
ب) فرهةگ ا رای ؛ فیسفه ی حکمت ا رای ییز همواره توأم با ییا ی سقا بوره
است یمورار است (رر
است که رر شتها ی سةای ایسقا که به معةای سقا ی ییا
مورر معةای شت ی سةا ،یک :پوررایر .)89 :8911 ،همی مطیتب کت ام یشتایههتای پیویتد
حکمت اشرار سهریرری ی تفکّر ا ران باسقان است .همچةی توجّه به امشاسپةد بهم
ی سالم فرسقارن به ک خسری ی یام بررن ام اسام ا رای سقارفان ی کیمتات پهیتوی ی
ایستتقا مایةتتد «ایرمتتان ستتپهر»« ،ستترایح » ی «هتتورخ » رر رستتالد التتواررات ی
القلد سات ،یشان ام پیوید ا ار یه با تفکّر ا ران باسقان رارر .سهریرری رر ار ید خور
ام سریش با ةوان «سرایح » تعییر کرره است کته بتا تیفتو ایستقا آن «سترآیشَ»
 sraošaمشابهت رارر (یک .)Bartholomac, 1961: 1634 :همچةی اصطالح «هورخ » ییز
با تیفو ایسقا خورشید به صورت «هوَرِخشئتَ»  hvarƏ-xšaētaمشابهت رارر (همتان:
8141؛ ییز یک :پوررایر ،8977 ،ج .)914 :8مرحوم رای پویه احقمال راره استت کته ر تای
هورخ سهریرری با ر ای خورشید رر خرره ایسقا ارتیتاط راشتقه باشتد (رایت پتویه،
 .)841 :8931کرب ییا های سهریرری را مطابق سةت حکمای ا ران باسقان ی حکمای
کیدای به شمار آیرره است (کرب  ،8931 ،ج.)897 :8
ج) فرهةگ آرام ی ریم ؛ چةایکه یالیر اشاره کرره استت ،ستهریرری رر ر تای
ا ّام هفقه ،ام مصارر افعال آرام اسقفاره کرره است ،مایةتد :الرغیتوت ( Walbridg, 2011:
 )86ی الرهیوت (ستهریرری8911 ،هتت )71 :ی العظمتوت (8911ی )818 :کته یشتان ام تتأثیر
فرهةگ سور ه ی مبان سر ای (آرام ) رر شکلفیری ا ار یه رارر .همچةی برخالف
سةّت اسالم  ،که آغام هفقه ام ریم شةیه است ،ر تای ا ّتام هفقته شتیخ اشتراق ام ریم
کشةیه آغام شده است ی سقارفای که رر هر ریم هفقه مخاطب ررار راره است با استم
آن ریم رر تلتتو مهتتای ریمتت ی هةتتدی مطابلتتت راریتتد (یتتک :ابور حتتان818 :8419 ،؛
 .)Britannica, 1988: 555چةایکه امریمه ییز یام سه ریم ام ریمهای هفقه به مبان ایگییس
ام تلو م ریم ارقیاس شده است Sunday ،به معةای ریم خورشید Monday ،ریم متاه
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ی  Saterdayبه معةای ریم محل ( )Suternاست (همان) .ا ت امتر یشتان ام تتأثیر فکتر
ریم ی بابی (آرام ) ا هةدی رر اید شد شیخ اشراق رارر .الیقه افرچه تطییق ریمهتای
هفقه با سیارات مخقی  ،مطابق آیچه شیخ اشراق ذکر کرره است ،بتا ستةّت هةتدی ییتز
مطابلت رارر (ابور حان ،)818 :8419 ،امّا ام آیجا که رر ممان شیخ اشراق جةگهای صییی
رر جر ان بورید ،لذا یی با فرهةگ ریم ی ویای آشةا بتوره استت ی احقمتاالً رر ا ت
مورر تحت تاثیر ا فرهةگ ررار راشقه است.
ر) فرهةگ هرمس -مصری؛ سهریرری رر مورر هرم مت یو ستد کته ای شتی رر
هیکل یور رر ملابل خورشید به ر ا کررن ا سقار 88ی سپ ر ای یی را ذکتر مت کةتد
(8911هت .)811 :چةایکه م راییم هترم سرسیستید حکمتا استت کته ستهریرری رر
خمیرة امل خور بیان کرره است (سهریرری8911 ،ط )119-118 :ی توجّه هرم بته ر تا،
یشایگر اهمیت ا مسأ له رر مکقب هرمست استت .ا قلتار بته طیتاع تتام رر حکمتت
سهریرری ی ر ای یی خطاب به طیاع تام ییز به مکقب هرمس تعیق رارر (یصتر:8916 ،
 .)861هایری کرب ییز ییا مخصوص سقارفان سهریرری را رابتل ملا سته بتا ار یتد
صابئی حران 89ی مقعیّق به سةّت هرمس رایسقه است (کترب  ،8931 ،ج .)846 :8همچةتی
آیها رابل ملا سه با مةاجاتهای پریکی ( 84ابرری ) یوافالطوی به شتمار آیرره استت
(همان.)897 :
چهار) ارتباط ادعیة سهروردی با علوم غریبهه؛ حترم ی تعو تذ ی ایرار ی اذکتار ی
حقّ طیسمات مطرح رر یوم غر یه را م توان بته یتو ر تا رایستت .رر همتد ا ت
موارر ،موجورات غیرماری ی برتر مورر خطاب ررار م فیرید .ییا های شتیخ اشتراق
خطاب به کواکب ییز با یوم غر یه ارتیاط راریتد (جهتت مطالعتد بیشتقر یتکWalbridge, :

 )2011ی رابل ملا سه با ار ید مشابه ذکر شده رر کقتاب مربتوط بته یتوم غر یتد غایةة
الحکیم مجریطی است (یک :مجر ط  ،غایةة الحکةیم ص .)884-818معمتوالً ر اهتای یتوم
غر یه با آراب ی شرا ط خاص ی غیرمعمول خوایده مت شتوید ی خطتاب بته کت ام
کواکب آسمای هسقةد .به ةوان مثال سهریرری رر آراب ی شرا ط ر ای مهتره (دعةوة
الزهرة) آیرره است (رای پویه813 :8931 ،؛ سهریرری ،یسخد:)86 :8844
طالب ا ف با د که هر یرت که مهره به برج حتوت ریر  ...لیتاس ابر شتمی رر
پوشد ی غذای حیوای یخورر ی رر یرت طیوع مهره ا بخور م سوماید :تور ،شتکر،

جا گاه ر ا ی ییا
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رسط ،م فران ،الرن  81 ...ی ا
شور إن شا اهلل تعال .
یپ

ام ا

خطاب م خواید ی حاجت م خواهد که مترار حاصتل

ر ا (که همان ر ای ریم جمعه رر رسالد الواررات ی القلد سات است) (یک:

سهریرری ،یسخد )84 :8844آمده است که چون مهره به شرف رسد 86،شکل م ر را رسم
کةد (رای پویه:)861 :8931 ،
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چةان که م راییم مربع فوق را مربع یِفل ( ا جاری ) م یامةد کته ا تدار تک تتا
بیست ی پة به یحوی رر آن ررار فرفقهاید که مجموع سطرها ی سقونها ی رطرهتای آن
برابر هسقةد ی رر یوم غر یه کتاربرر راریتد (یتک :اختوان الصتفا ،8976 ،ج .)881 :8اختوان
الصفا رر ا باره م یو سد که هةگام که برخ ام اشکال هةدس ی ا دار بتا کتد گر
جمع م شوید ،خواص بر آیها مرتب م شور (همان ،)813 :ا شان شاهد بر صتحت ا ت
امر را الحان موسیل ی تأثیرات رایسقهاید که ام مجموع آیها بر ایستانهتا پد تد مت آ تد
(همان .)889 :مربع فوق ییز رر رسائل اخوان الصفا آمده است ،فرچته محتل ررارفترفق
ا دار ک تا بیست ی پة رر آن با مربع فوق مقفایت است (یک :همان.)881 :
همچةی سهریرری رر برخ ام ار ید خور ریگ لیاس که شتخص با تد رر هةگتام
مةاجات با کواکب رر بر راشقه باشد را مشخّص کرره است که با ریگ کته رتدما بترای
آن کوکب رر یظر فرفقه بورید مطابلت رارر .به ةتوان مثتال بترای مخاطتب رتراررارن
محل رر ریم شةیه لیاس سیاه ی برای ییا با خورشتید رر ریم کشتةیه لیتاس مرر را
توصیه کرره است (یک :یسخد خط 87-81 :8844؛ ملا سه کةید با ریگ لیاس رر :مجر طت  ،غایةة
الحکیم 819 :ی 886ی ییز ریگ سیارات رر :یظام .)816-11 :8938 ،
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همچةی سهریرری رر ا ار یه ام اصطالحات طیسم ،صةم ی هیکل اسقفاره کترره
است .هیکل رر لغت به معةای بتخایه (بیتالصةم) است (رهخدا ،متدخل هیکتل) کته رر
آیجا اصةام که طیسم ک سقارة خاص بتورهایتد یگهتداری مت شتده استت .ار یته ی
سخةان سهریرری رر رسالد الواررات ی القلد سات با آیچه شهرسقای رر مورر اصتحاب
هیاکل ی ریحاییات ففقه است مشابهت رارر .شهرسقای رر المیل ی الةحل م یو سد که
اصحاب ریحاییات برای هر موجور ریحای ک هیکل ی به اما هر هیکل ک فیک رر
یظر م فرفقةد ی یستیت موجتور ریحتای بته هیکتل را مایةتد ریح یستیت بته جستد
م رایسقةد که مدبّر آیها هسقةد (شهرسقای  .)7 :8918 ،یی ستپ مت یو ستد کته ام میتان
ا شان «اصحاب هیاکل» ،هر ک ام ریمهتای هفقته را بته کت ام ستیارات اخقصتاص
م رارید ی رر آن ریم با پوشیدن لیاس مخصتوص ی ر تا ختاص ،حتوائ ختور را
مطرح م کررید .ا شان ام طر ق یاسطه رراررارن هیاکل (سیارات) به موجورات ریحای
تلرب م افقةد ی با یاسطه رراررارن ریحاییات به خدایید تلرب م افقةتد ( )11-43یی
تمام طیسمهای مطرح رر یوم غر یه را ام یوم اصحاب هیاکل به شمار آیرره استت
(همان).
چةانکه مالحظه م شور ،توصی شهرسقای ام اصحاب هیاکل با مطالب سهریرری
رر رسالد الواررات ی القلد سات همخوای رارر ی ا فویه ار ید سهریرری را مت تتوان
مرمی میان ار ید اری ی ایرار ی اذکار مطرح رر یوم غر یه رایست .چةانکه مت تتوان
ففت که رر یظر شیخ اشراق ،برخ ام موجورات لالی (ایوار راهره) ،رارای طیسم رر
الم یفوس هسقةد ،عة غا ت ی مرکز توجّه ک ام یفوس (ایوار استپهید ه) هستقةد ی
همچةی رارای مظهری (صةم ،هیکل) رر الم مارّی ( الم برام ) هسقةد کته مطتابق بتا
ک ام کواکب آسمان است .یی ام ا ایوار به صتاحب صتةم ی اربتاب اصتةام تعییتر
م یما د (یک :سهریرری8911 ،ی.)846 :
 .2نقد و بررسی مناجات با کواکب
چةانکه م راییم امریمه برهان فالسفه بر جایدار بورن افالک م ر سؤال رفقه استت81،بتر
ا اساس آ ا ا فویه ار یه ییز ا قیار خور را ام رست رارهاید؟ رر پاسخ به ا ستؤال
با د چةد یکقه را رر یظر راشقه باشیم:
ک) اصوالً یم جد د یسیت به جایدار بتورن تا ییتورن افتالک البشترط استت ی
حرکت آیها را بدین توجّه به میده بورن ا ییورن آیها محاسیه م یما د .بةتابرا فرچته
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رلیل ردما بر میده بورن افالک معقیر ییست ،امّا رلیی ییز بر غیرجایدار بورن آیها یدار م.

ام طرف ر گر بر اساس مسایرت یجور ی حیات ،ی آ تات چتون ﴿و إن مةن شةیءٍ إالّ

یُسَبِّحُ بِحَمده﴾ 19همچةان م توان کواکب را ام ا

مةظر جایدار به شمار آیرر.

ری) شا د بقوان هر ک ام کواکتب را رمتزی بترای حلیلقت غییت بته شتمارآیرر.
چةانکه م راییم رر یظام فکری رد م ،هر ک ام کواکب رارای خصوصتیّات بوریتد کته
ستهریرری ییتز رر تلتد ی ستقا ا شتان بته همتان خصوصت ّیات اشتاره مت کةتتد
( .)Walbridge, 2011: 90-91به 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 ا امور رایسقه است (یسخد.)84 :8844
لذا آیچه رر مورر کواکب اهمیّت رارر ،خصوصیّات استت کته بته هتر تک ام آیهتا
یسیت رارهاید ی آیها را مظهر آن رایسقهاید ی یه خور کوکب .بر ا استاس شتا د بقتوان
بخش ام ا ار یه را رمومی رایست که ییا د آیها را بر معةای ظاهریشان حمل کرر ی
فرچه رر ملابل ک ام سیارات ی خطاب به یی بیان م شوید ،امّا مت توایةتد اشتارهای
رمزی به مرتیهای ام مراتب هسق ی ا حقّت مرتیتهای ام مراتتب یفت ستالک باشتةد.
بةابرا رر ا ار یه با د به طور همممان خورشید مارّی ی معةوی را رر یظتر فرفتت ی
خورشید مارّی را یاسطد اشراق خورشید معةوی رراررار (کرب  ،8931 ،ج .)893 :8کت ام
مؤلفان آثار رمزی رر سةّت هرمس م یو سد که هرفاه احساس کرر د کته رر ا ت اثتر
بسیار یال ی ریش سخ مت فتو م ،رر یارتع بستیار متیهم ی رمتزی حترف مرهام
(بورکهارت)91 :8917 ،؛ رر یظام اشرار ییز که بر میةای سخةان رمتزی بیتان شتده استت،
م توان ر اهای سهریرری را اشارات رمزی به معای باطة رایست ی ییا تد آیهتا را بتر
ظاهر آیها تفسیر یمور.
سه) مةشا اسقجابت ر ا را ییریی یفسای فترر ر اکةةتده ییتز رایستقهایتد (ابت ستیةا،
اشارات ،ج 489 :9ی481؛ همو ،القعییلات ،ص .)41اب سیةا ممان ی مکان خاصّ مایةد کت ام
اماک مقیرّکه را با جمعیّت خاطر فرر ی تمرکز یفت یی رایستقه استت کته ام ا ت
طر ق یف یی رر الم تأثیرفذار خواهد شد (اب سیةا ،رساله اسئید اب سعید .)6 :سهریرری
ییز تأثیر ر ا را ام ردرت یفوس م راید که به رلیل اتّصال به تالم میکتوت ام آن تالم
تأثیر پذ رفقهاید (سهریرری8911 ،ک443 :؛ شهرمیری .)138 :1831 ،یی م یو سد هرک که
بر سپاس ی تلد یوراألیوار مدایمت کةد ،به خرّة کیای رست م ابتد (ایستان کامتل

48

48

جای دان خرر ،شماره  ،96پا یز ی ممسقان 8931

م شور) ی آیگاه مستجاب الدعوة م شور («ستخ ای رر تالم یتوی مستموع باشتد»)
(سهریرری8911 ،ر .)18 :همچةی م یو سد (سهریرری8911 ،ی:)818 :
بدان که هةگام که اشرارات الم یوی بر یف ها بقابتد ،متارّة تالم مطیتع ا شتان
م فررر ی ر ا شان رر الم باال اجابت م شور .ی رر رضای پیشتی الهت ملتدّر شتده
است که ر ای ک شخص ،سیی است برای اجابت ک چیز.
با توجّه به ا یکقه م توان ففت که ر ای خطاب به کواکب ،چةایکه اب ستیةا ییتز
اشاره کرره است ،رر یفوس سمایی تأثیر یم فذارر (اب سیةا ،القعییلات ،)47 :بیکته شتا د
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
یما د.
چهار) فرچه هر ک ام پاسخهای فوق م توایةد رر جای خور صتحی باشتةد ،امّتا
شا د پاسخ یها ا سؤال را بقوان رر بخش ام اثولوجیا افت که رر ارامه به آن اشاره
خواهد شد .چةایکه رر بخ سوم ا ملاله ذکر شد ،ستهریرری رر رستالد القیو حتات
ر ا را ممیةهسام اجابت حوائ رایسقه است ی سپ م یو سد (سهریرری8911 ،هت:)883 :
ی چةان که افالطون م فو د ،ر ا ذکر حکیم را به حرکت رر م آیرر.

رر ا یارت ،سهریرری ر ا کررن را با به حرکت ررآمدن ذکر حکتیم رایستقه
است (همچةی یک8911 :هت« .)817 :الذکر الحکیم» رر آثار سهریرری به معةای تالم مُثتل
غیی (همان )33 :ی تالم افتالک استت (ستیزیاری 841 :8919 ،ی 816ی)411؛ 81ا ت ستخ
سهریرری را م توان اشارهای به یارت رر اثولوجیا رایست 88که به کمک 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 سجار ه رست افت .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 ا معةا ییست که آیها صدای یی را م شةوید؛ بیکه همانطور کته هةگتام
که یوامیدة ور (یو سام) ک سیم را به حرکت رر م آیرر ،سیم ر گر ییز ختور بته
خور به ارتعاش ی حرکت رر م آ د؛ یرق کس ر ا مت کةتد ،بتا همتاهةگ ای کته بتا
بخ های ر گر الم برررار م کةد ،با به حرکتت رر آمتدن تالم یتوی مت شتور
(فیوطی  .)818 :8971 ،با توجّه به ا سخةان م توان ففت کته حقّت رر یظتام طییعیتات
رد م ،فالسفه معقلد ییورید که چون افالک میدهاید ،ر ا ی ییا سالکان را مت شتةوید،
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بیکه معقلد بورید که الم ک کل کپارچته استت (یتک :فیتوطی  )818-818 :8971 ،ی بتا
ا جار تغییر رر خور ،م توایةد رر الم یوی ی رر یقیجه (بر اثر تأثیر تالم اثیر تات بتر
الم ةصر ات) ،با تغییر رر ا رییا بشوید .چةایکه م راییم بر اساس را دة «العال
ال فعل شتیئاً ألجتل الستافل» (یتک :ابراهیمت ر ةتای  ،8911 ،ج ،)831 :8رر هةگتام ر تا ی
مةاجات ،ا ما هسقیم که خور را به سوی فرشقگان صعور م رهیم ی یه آیکته آیهتا بته
سوی ما تةزّل م ابةد ی با برآیرره شدن حاجتت متا مت شتوید .ا ت ستخ تأ یتد
ر گری بر جا گاه ر ا ی مةاجات رر سیوک اشرار رارر.
نتیجه
رر ا ملاله یشان راره شد ،ییا ها ی سقا ها رر حلیلتت بخشت ام یظتام حکمتت
ذیر ی بخش ام سیوک می حکیم اشرار هسقةد کته رر آیهتا ستالکان بترای رشتد
معةوی خور به موجورات برتر مقوسّل م شوید .بر ا اساس توجّه بته ر تا ی ییتا ،
الرد شخص سهریرری رر کةار فیسفد اشراق یی به شمار یم آ د .شترا ط کته یی
برای اسقجابت ر ا بیان کرره است ییز همگ بر اساس حکمت ذیر ی ستیوک میت
شکل فرفقهاید .بر ا اساس مشخص م شور که چرا فییسوف همچون شیخ اشراق بته
یوشق ر ا ی ییا پرراخقه است.
همچةی ام آیجا که ا ار یه بخش ام یظام حکمت ذیر یی را تشکیل م رهةتد،
رارای مضامیة مةطیق با یظام مابعدالطییع حکمت اشترار استت .بتر ا ت استاس بته
کمک ا ار یه م توان به تکمیل یکات پرراخت که رر رستالههتای فیستف یی ذکتر
یشدهاید .همچةی یشان راره شد کته مةاجتاتهتای ستهریرری یمویتد کتامی ام تفکتر
حکمت خالده ی خمیرة امل رر یزر شتیخ اشتراق استت کته ام فرهةتگهتای مخقیت
اسالم  ،ا رای  ،آرام ی  ...تأثیر پذ رفقه است.
رر ارامد ملاله با بررس ر ای ریمهای هفقه ستهریرری کته رر آن یفتوس فیکت ی
کواکب مورر خطاب ررار فرفقهاید ،ارتیاط ا ار یه با یوم غر یته ی اصتحاب هیاکتل
مورر بررس ررار فرفت ی یشان راره شد که با یجور باطل شدن یظر د افتالک رتد م ی
یفوس فیک  ،همچةان م توان ام ا ار یه رر سیوک اشرار بهره برر.
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پینوشتها
 .8تاکةون رر مورر ر ا ی ییا های شیخ اشراق ملالهای با ةوان «مةابع ی میای ییا هتا ی ار یته رر
حکمت اشرار شیخ شهاب الد سهریرری» یوشقه شده است که به بررس مةابع ی میای ار یتههتای
مةقشر شدة شیخ اشراق ی تحییل مضامی آیها پرراخقه است (حیییت  .)31-71 :8934 ،ملالتهای ییتز بتا
ةوان «رسالههای ییا ش ی مرتیط با یوم غر یه رر مکقب اشترار ستهریرری» توستط جتان یالیتر
یوشقه شده است (یکWalbridge, 2011 :؛ ترجمد ا ملالته توستط ا ةجایتب ،رر فصتیةامد اطال تات
حکمت ی معرفت ،تابسقان  ،8931سال چهاررهم ،شمارة ،9پیاپ  ،818ص 61-68مةقشر شده استت).
هایری کرب ییز رر فصی ام کقاب اسالم رر سرممی ا ران به بررس ار ید شیخ اشراق پرراخقه استت
(یک :کرب  .)8931 ،همچةی بهجز چةد ر ا ام سهریرری که توسط رکقتر معتی ی رکقتر رایت پتویه
تصحی شدهاید (یک :معی 8971 ،؛ رای پویه ،)8931 ،کقاب کوچک با ةتوان ستقا ی ییتا بته
چاپ رسیده است که شامل برخ ام ار ید مةقشر شدة شیخ اشراق ی ییز تولیحات رر مورر آیها است
(یک :سهریرری .)8913 ،اما مقأسفایه بخ بزرف ام رساله های مسقلل شیخ اشتراق رر متورر ر تا ی
ییا همچةان مورر بررس رراریگرفقه ی به صورت یسخد خط بار مایدهاید.
 . 8ا رساله تاکةون به طور کامل تصحی یشده است .رر ارامد ا ملاله بر اساس یسخد خط شمارة
 8844/8کقابخاید ا اصوفیه ،مضامی مابعدالطییع مطرح رر ا رساله مورر بررس ررارفرفقه است.
 . 9مر م (﴿ 81 :)83و سالمٌ علیه یومَ وُلدَ و یومَ یَمُوتُ و یومَ یُبْعَثُ حَیًّا﴾.

 . 4جهت مطالعد بیشقر رر ا ممیةه یک :ایواری.737-716 :8938 ،
 . 1امشاسپةدان یارتاید ام :بهم  ،ارر یهشت ،شهر ور ،ستپةدارمز ،ختررار ی امتررار (یتک :پتوررایر،
 ،8977ج.)36-63 :8
 . 6مضامی ا

سقا

 ،با یارات رر حکمة االشراق رابل ملا سه است (یکت8911 :ی.)818-811 :
آ د ررآن که م فرما د« :تحیّقهم توم یلویته ستالم» (االحتزاب (:)99

 . 7احقماالً اشارهای است به ا
.)44
 . 1ام آیجا که صفات ذکر شده رر میان ا ر ای رب  ،به مبان پهیوی است ،کسای که تاکةون به ا
ر ا اشاره کررهاید یقوایسقه اید برخ ام ا کیمات را به ررسق ررائت یما ةتد .بته ةتوان مثتال کیمتد
«ایرمان اسپهر» را به صورت «أی أمان» خوایده ی «اسپهر» را کیمتهای یاخوایتا رایستقهایتد (ستهریرری،
 )811 :8913ی ا آن را «ایممان» خوایده ی رر مورر معةا راشق آن ترر د کررهاید ( Walbridge, 2011:
 ،)91اما رر حلیلت ا لغت رر مبان پهیوی به صورت (اَیَرمان )avarmān ،تیفتو شتده ی بته معةتای
مقصدی ی سرپرست است (مکةزی .)81 :8919 ،همچةی «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
ریشةا است (جفری .)841 :8916 ،بةابرا «برهان سپهر» م تواید به معةای ریشتةا ستپهر باشتد.
«کیان» ییز به معةای پارشاه ی سقاره م باشد (رهخدا ،مدخل کیان) ی لذا «کیتان ستپهر» را مت تتوان بته
معةای پارشاه آسمان ی ا سقارة آسمان رایست.
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 . 3مجر ط رر غایة الحکیم  ،اسام ا رای کواکب را به ترتیتب ا ت فویته ذکتر کترره استت :کیتوان،
برجی  ،بهرام ،مهر ،آیاهید ،تیر ،ماه (مجر ط  ،غایة الحکیم .)884-814 :یی یام مشقری را بته فارست
برجی ی به جم هرمز رایسقه است (همان.)816 :
 . 81المم به ذکر است که برخ به رلیل دم رسقرس به رستالد التواررات ی القلد ستات ،ر تای ریم
کشةیه خطاب به خورشید را ر ا

مسقلل رایسقه ی آن را ر ای «الدعوة الشمسیة» ا رسالد «هتورخ

کییر» یامیده اید (یک :معی 818 :8971 ،؛ سهریرری .)73 :8913 ،همچةی ر ای ریم جمعه خطاب بته
مهره را ییز ر ای مسقلی رایسقهاید (سهریرری .)37 :8913 ،رر صورت که بر اساس رسالد الواررات ی
القلد سات ،ا ری ر ا بخ ها ام ک ر ای یاحد با ةوان ر ای ا ام هفقه به شمار م آ ةد.
. 88یکقهای که ام طر ق ر ا ایرار األیوار رر مورر یارت ذکر شده رر حکمة االشراق مشخص م شتور
ا است که برخالف آیچه مشهور است ی یارت را به صورت «طیستم شتهر ر ،یتور شتد د لتو »
خوایدهاید ،یارت صحی «طیسم شهر ر یور ،شد د الضتو » استت .بته یتارت ر گتر ،ستهریرری ام
شهر ور به «شهر ر یور» تعییر کرره است.
 . 88تعییر سهریرری « صی » است که م تواید به معةای یمامخوایدن ی ا ر ا کررن باشد ،اما ام آیجتا
که معةای لغوی «صالة» همان ر ا کررن است ی سهریرری بخش ام ر ای هترم
است ،م توان « صی » رر ا

را ییتز بیتان کترره

مق را به معةای ر ا رایست.

 . 89ار ید سهریرری خطاب به کواکب با بخ

«ا مال الصابئی » رر کقاب غایة الحکیم مجر ط رابتل

ملا سه است (یک :مجر ط  ،غایة الحکیم ،ص 831به بعد).
84 . Proclus.

 . 81اب سیةا رر کةوم المعزمی ی مجر ط رر غایة الحکیم همی بخور را مخصوص مهتره رایستقهایتد
(اب سیةا ،کةوم.)83 :
 . 86ک برج ا ررجات ام ک برج را شرف ک سیاره رر یظر فرفقهاید .شرف مهره رر بترج حتوت
است (مصف .)493 :8911 ،

 . 87رر ملالد «ییا یامههای سهریرری» ،رر ا خایه ام جدیل در  91ررج شده است؛ اما
ام آیجا که جمع تمام سطرها ی سقونهای ا جدیل در  61است ،در مةدرج رر ا خایه
اصالح فرر د.
 . 81رربارة رلیل ردما بر جایدار بورن افالک ،یک :ایواری.14-19 :8916 ،
 . 83االسرا (.44 :)87
 . 81همچةی ذکر حکیم را م توان معارل لوح محفوظ رایستت (اررکتای )667 :8971 ،؛ رر برخت ام
آثار مقأخر ،ذکر حکیم را به معةای ررآن کر م ییز رایسقهاید (صتیییا ،)989 :8966 ،امتا ا ت معةتا رابتل
تطییق با آثار شیخ اشراق ییست.
 . 88فرچه رر جهان اسالم اثولوجیا را به ارسطو یسیت رارهاید (جهت مطالعتد بیشتقر یتک :خراستای ،
 ،)173 :8979اما شواهدی یجور رارر که م توان ا احقمال را مطرح کرر که رر یظر شیخ اشراق ،ا
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کقاب ام آن افالطون بوره است .به ةوان مثال بهجز آیچه رر ا

ملاله رر مورر «ذکر حکتیم» ی ارتیتاط

آن با مطالب کقاب اثولوجیا ذکر شد ،سهریرری رر حکمة االشةراق یتارت ام اثولوجیتا را بته یلتل ام
افالطون ذکر کرره است (یک :سهریرری8911 ،ی868 :؛ ملا سه کةید با :فیوطی .)96-91 :8971 ،

منابع

 ررآن کر م.
 ابراهیم ر ةای  ،غالمحسی  ،روا د کی فیسف رر فیسفد اسالم  ،پویهشگاه یوم ایسای ی
مطالعات فرهةگ  ،تهران.8911 ،
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت « ،ییا فییسوف» ،ییا فییسوف (مجمو ه ملاالت)،
رایشگاه یوم اسالم رلوی ،مشهد.8977 ،
 اب سیةا ،االشارات ی القةییهات ،به همراه شرح خواجه یصیر الد

طوس  ،نشر البالغة ،رم،

.8971
 تتتتتتتت  ،پة رساله ،تصحی احسان ارشاطر ،ایجم آثار ی مفاخر فرهةگ  ،تهران.8919 ،
 تتتتتتتت  ،القعییلات ،تصحی

یدالرحم بدیی ،مکتبة االعالم االسالمی بیریت8414 ،ق.

 تتتتتتتت ،رسالد اسئلة اب سعید اب الخیر م الشیخ ،رسائل اب سیةا ،رر حاشید شرح الهدایة





االثریة ،چاپ سةگ  ،تهران8989 ،ق.
تتتتتتتت  ،کةوم المعزمی  ،تصحی جالل الد هما  ،ایجم آثار می  ،تهران.8998 ،
ابور حان بیریی  ،محمد ب احمد ،تحلیق ما لیهةد ،الم الکقب ،بیریت8419 ،ق.
اخوان الصفا ،رسائل اخوان الصفا ی خالن الوفا ،رار صارر ،بیریت8976 ،ق.
اررکای  ،احمد ب محمد حسیة  ،مرآت االکوان (تحر ر شرح هدا د مالصدرای شیرامی)،
تصحی یداهلل یورای  ،میراث مکقوب ،تهران.8971 ،

 امام سجار ،ی ب الحسی  ،الصحیفة السجادیة الجامعة ،مؤسسد االمام المهدی ،رم8488 ،ق.

 امی رلوی ،مهدی ،سهریرری ی مکقب اشراق ،ترجمد مجدالد
.8977
 ایواری ،سعید ی سپیده رل «خرة کیای باالتر ملام معةوی رر حکمت اشرار » ،جای دان
خرر ،شمارة  ،99تابسقان ،ص.8937 ،46-87
 ایواری ،سعید« ،میای حکمت ذیر ی حکمت خالده ام ر دفاه شیخ اشراق» ،سالک حکمت
(ارجیامد اسقار رکقر غالمرلا ا وای ) ،به کوش شهی ا وای  ،تهران ،مؤسسد پویهش
حکمت ی فیسفد ا ران ،ص.8938 ،111-711
کیوای  ،یشر مرکز ،تهران،

جا گاه ر ا ی ییا

رر سیوک اشرار ی مةاجاتهای شیخ اشراق با سقارفان

47

 ایواری ،سعید ی اصغر راربه « ،یظر د افالک ی تأثیر آن بر فیسفد اسالم » ،ری فصیةامد حکمت
سیةوی ،سال امرهم ،پا یز ی ممسقان ،ص.8916 ،17-47
 بورکهارت ،تیقوس ،کیمیا :یم جهان یم جان ،ترجمد فیةام ر دی آذرخش ی پری
فرامرمی ،تهران ،ایقشارات حکمت ،تهران.8917 ،
 پوررایر ،ابراهیم ،سةا ،اساطیر ،تهران.8911 ،
 تتتتتتتتتتتتتتت ،شتها ،اساطیر ،تهران.8977 ،
 حییی  ،محس ی اطفه یصیری یصر« ،مةابع ی میای ییا ها ی ار یه رر حکمت اشرار شیخ
شهاب الد سهریرری» ،ری فصیةامد حکمت معاصر ،سال ششم ،شمارة ،4ممسقان ،ص-71
.8934 ،31
 خراسای  ،شرف الد « ،اثولوجیا» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالم  ،ج ،6بةیار دائرةالمعارف اسالم ،








تهران.8979 ،
رای پویه ،محمد تل « ،ییا یامههای سهریرری» ،آرامیامه (مجمو ه ملاالت یم ی ارب
تلد م شده به احمد آرام) ،به اهقمام مهدی محلق ،ایجم آثار ی مفاخر فرهةگ  ،تهران.8931 ،
رشقک  ،غیاث الد مةصور ،اشراق هیاکل الةور ،تصحی  :ی ایجی  ،میراث مکقوب ،تهران،
.8918
رهخدا ،ی اکیر ،لغت یامد رهخدا ،ایقشارات رایشگاه تهران ،تهران.8977 ،
رحمق  ،ایشا اهلل« ،مةاجات سهریرری» ،هایری کرب  ،اطال ات حکمت ی معرفت ،سال ششم،
شمارة  ،8ارر یهشت.8931 ،
سیزیاری ،مالهاری ،اسرار الحکم ،تصحی کر م فیض  ،مطیو ات ر ة  ،رم.8919 ،
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ،شرح ر ا الصیاح ،تصحی یجفلی حییی  ،ایقشارات رایشگاه تهران،
تهران.8931 ،
سهریرری ،شهاب الد  ،الواح ماری ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید ،9تصحی
سیدحسی یصر ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،ال .

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،االلواح العمادیة ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید ،4تصحی
یجفلی حییی  ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،ب.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،بسقان اللیوب ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید ،9تصحی
سیدحسی یصر ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،ج.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،پرتویامه ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید ،9تصحی سیدحسی
یصر ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،ر.

جای دان خرر ،شماره  ،96پا یز ی ممسقان 8931

41

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،القیو حات ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید ،8تصحی هایری
کرب  ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،هت.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،حکمة االشراق ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید ،8تصحی
هایری کرب  ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،ی.

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،کلمات ذوقیة (رسالة األبراج) ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید،9
تصحی سیدحسی یصر ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،م.

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،کلمة التصوف ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید ،4تصحی






یجفلی حییی  ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،ح.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،المشارع ی المطارحات ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید،8
تصحی هایری کرب  ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،ط.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،ییا ی سقا ( ،پة رساله ام شیخ اشراق) ،ترجمه تصحی محمد
میک (جالل الد ) ،یشر ار ان ،رم.8913 ،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،الواررات ی القلد سات ،کقابخاید ا اصوفیه ،یسخد خط شمارة
.8844/8
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،هیاکل الةور ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید ،9تصحی
سیدحسی یصر ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،ی.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،زران شةاخت ،مجمو ه مصةفات شیخ اشراق ،جید ،9تصحی
سیدحسی یصر ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران8911 ،ک.

 شهرمیری ،شم

الد

محمد ،شرح حکمة االشراق ،تصحی حسی لیائ تربق  ،پویهشگاه

یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران.8911 ،

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،کنز الحکمة (تار خ الحکما ) ،ترجمد لیا الد

رری ،بةیار

حکمت اسالم صدرا ،تهران.8913 ،

 شهرسقای  ،یدالکر م ،المیل ی الةحل ،تحلیق :محمد سید کیالی  ،دارالمعرفة ،بیریت8918 ،ق.
 صیوات  ،یداهلل« ،ر ا» ،رایشةامد جهان اسالم ،ج ،87بةیار دائرةالمعارف اسالم  ،تهران.8938 ،

 صیییا ،جمیل ،فرهةگ فیسف  ،ترجمد مةوچهر صایع
.8966
رفای رر یصوص قیق ایسقا  ،هرم  ،تهران.8973 ،
 الیخای  ،بابک ،بررس لطا
 فیوطی  ،اثولوجیا (ترجمد رب اب یا مه حمص ام تاسو ات فیوطی ) ،به همراه ترجمه ی
شرح حس میکشاه  ،ایقشارات سریش ،تهران.8971 ،
رره بیدی ،ایقشارات حکمت ،تهران،

جا گاه ر ا ی ییا

43

رر سیوک اشرار ی مةاجاتهای شیخ اشراق با سقارفان

 کرب  ،هایری ،اسالم رر سرممی ا ران ،ج :8سهریرری ی افالطوییان ا ران ،ترجمد رلا
کوهک  ،مؤسسد پویهش حکمت ی فیسفد ا ران ،تهران.8931 ،
 کر م میجای اصل ،محمد« ،ییا های فیسف رر جهان اسالم (ابویصر فاراب ی لول
شره) ،اطال ات حکمت ی معرفت ،شمارة ( 8پیاپ  ،)84ارر یهشت ماه ،ص.8916 ،71-69

 مجر ط  ،ابواللاسم مسلمة ب احمد ،غایة الحکیم ی احقّ الةقیجقی بالقلد م ،تصحی هت .ر قر،
مطبعة آفوسقی  ،هامیورگ8387 ،م.

 مصف  ،ابوالفضل ،فرهةگ اصطالحات یجوم  ،پویهشگاه یوم ایسای ی مطالعات فرهةگ ،
تهران.8911 ،
 معی  ،محمد« ،هورخ سهریرری» ،مةقخی ام ملاالت فارس رربارة شیخ اشراق سهریرری،
ایقشارات شفیع  ،تهران ،ص.8971 ،818-847
 مکةزی ،ر و د ییل ،فرهةگ کوچک مبان پهیوی ،ترجمد مهشید میرفخرائ  ،پویهشگاه یوم
ایسای ی مطالعات فرهةگ  ،تهران.8919 ،
 مالصدرا ،تعییله بر شرح حکمة االشراق ،لمیمد کقاب شرح حکمة االشراق رطب الد





شیرامی ،تصحی  :سیدمحمد موسوی ،ایقشارات حکمت ،تهران.8938 ،
تتتتتتتت ،شرح اصول کاف  ،تصحی محمد خواجوی ،تهران ،پویهشگاه یوم ایسای ی
مطالعات فرهةگ  ،تهران.8966 ،
میک  ،محمد ،رر امقدار یح ی رفان (م ستیامه ی ری کرر یحیای ی رفای شیخ اشراق رر
فیسفه) ،یشر ار ان ،رم.8913 ،
یصر ،سیدحسی « ،هرم ی یوشقههای هرمس رر جهان اسالم » ،معرفت جایران (مجمو ه
ملاالت) ،به اهقمام سیدحس حسیة  ،مهرییوشا ،تهران.8916 ،
یظام فةجوی ،هفت پیکر ،تصحی برات میجای  ،ایقشارات رایشگاه تهران ،تهران.8938 ،
Bartholomae, C, Altiranisches Worterbuch, Walter De Gruyter & Co,
Berlin, 1961.
Britannica, "Week", The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia,
Chicago, 1988.
Walbridge, John, "THE DEVOTIONAL AND OCCULT WORKS OF
SUHRAWARDI THE ILLUMINATIONIST'', Ishraq: Islamic Philosophy
Yearbook, No 2, ed. Y. Eshots, Moscow. Vostochnaya Literatura, P. 8097, 2011.





