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   ۀ اسالمیفلسف یهامفهوم یبرخ ۀدربار  ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

 ( یمنزو نقیعلی  دکتر)  کوشا یعل

 ،  174 –  168 ۀ، برگ33  فیرد ۀ ، شمار 1365، آبان  4، سال  3 ۀ شمار   ستا،ی چ ۀمجل

 های فلسفه اسالمیدربارۀ برخی مفهوم 

 اندیشه در اسالم  

 اسالمیبندی اندیشۀ تقسیم
شففراقی« تقسففیم کرد   ۀان فلسفففمؤرخ  به دو روش »مشففایی« و »اق

ب
اند، ولی دو روش »کالمی« و »عرفانی« را هم در اسففالمی را مومو 

 تاریخ فکر اسالم باید بر آن افزود.  

 های فلسفی روش -1
 کنیم:اینک فهرست این چهار روش اندیشه در اسالم را بیان می 

 مشایی الف: روش فلسفی 
 دهند و در بند چهارچوب استد ل عقلی محض بودند و با تجربه کار نداشتند.پیروان این روش، آن را به ارسطو نسبت می

 ب: روش فلسفی اشراقی 
های آن از گنوسیسم ایرانی  شمردند و آن از دو بخش »عملی« و »نظری« تشکیل یافته و ریشهفکران افالطون میپیروانش خود را هم

 شد  است.   گرفته

 کردند.روانی شخصق سالکق طریق توأم می ۀاینان استد ل عقلی را با تجرب
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 ج: روش کالمی  ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 
مشفائی، برای دفا  از مهه  سفّنی حاکم در »خم موتزلی« که در   دارچهارچوب  فلسففۀ  پایۀسفوم هجری بر   سفدۀمکتبی اسفت که در 

( شففناخته شففد و پ  از طرد موتزله از حکومت به دسففت متوکل در  ق198 –  232عهد مأمون و برادرانش حکومت را در دسففت داشففتند )

 بود، بر آن افزود  شد.  تر میّنیچهارم »خم اشوری« که س    سدۀسپ  در   ،تضویف گشت  ق232سال 

 نخستین کتاب کالمی در این خم »ا بانه« تألیف خود اشوری است )که ذکر آن خواهد آمد(.  :گویند

   د: روش عرفانی
 اشراق« با زهد عملی عرب در قرن دوم پدیدار گشت.  فلسفۀمکتبی است که از ترکی  »

 تری است.  بندی دقیقبهتر است چهار روش یاد شد  را در دو خم »گنوسیسم اسالمی« و »تسّنن اسالمی« نشان دهیم که تقسیم

 ویژگی
 
 ها از این قرار است:ی آنهای کل

 الف: گنوسیسم اسالمی -2
گنوسففیسففم هندوایرانی در پوشففش  ها،  باشففد که هم ی آن بخش »خّم موتزلی« مکت  کالم میهای اشففراقی و عرفان شففامل مکت 

 اسالم است.

در صففحا  آیند  این تمایز را ما  تر از »عددی« اسفت. ها آن اسفت که توحید ایشفان به »اشفراقی« نزدیکاین فرقه همۀوجه اشفترا  

 تر بیان خواهیم کرد.روشن

،  ماسفینیون   ،د کرد  اسفت. )سفلمان پا اسفالمی پیشفنها -مهاه  مخفی ایرانی کلیۀرا برای اطالق بر  Gnosبلوشفه اصفطالغ ونو   

 (.5بند   ،84 ،شهید شریوتی  برگردان 

ن اسالمی
 

 ب: تسن
یونانی اندود.    فلسففۀچهارم به بود اسفت که »تسفّنن سفلفی« را به رنگ   سفدۀشفامل مکت  سفّنی سفلفیق دو قرن اول و مکت  اشفوری از 

 ها »توحید عددی« است.ا شترا  این فرقهمابه
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 عددی و اشراقی. توحید 3 ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

بن سففهل ذوالریاسففتین و امام رعففا ) ( دید    ها در گفت وی میان حسففنوسففم میان آن  تقسففیم توحید به تشففبیهی و تنزیهی و حّد 

بابویه نقل کرد  اسففت و در تألیفا  ابن  تألیف محمد  ،جامعالکتاب  از   140 -  139 برگۀ  ،فرج المهمومطاووس آن را در شففود که ابنمی

 (  506پ   373 برگۀ  ،شود. )قفطی« دید  میافتراق الملل في التوحید( نیز کتابی به نام »ق258 د:بن اسحاق )  کندی یوقوب

دانش چون شفهرزوری آمد  اسفت. ر بار در آثار سفهروردی و شفاگلیکن توصفیف توحید و تقسفیم آن به »عددی« و »اشفراقی«، نخسفتین

 آمد  است.  1[ از »منظومه«ةو الکثر   ةالوحد يف  ةسادسالسبزواری در ]فریدة   و مالهادی اسفارماّلصدرا در 

 :ةو الکثر   ةالوحد  يورر ف گوید:

فهماکم       مثل ما  يو ذوالخصو  الودّد   بدأ األعداد کان م 

 شود.که از نخستین عدد وجود خا  فهمید  می چنان وحد  عددی دارد، هم  ،وجود خا 

های  فرقه ۀشفود. »توحید اشفراقی« در همد  میمشفخصفا  این دو گونه توحید در سفراسفر تاریخ اسفالم به عنوان دو خمی اصفلی دی

ّنی اسفالم چشفمفرقه همۀگنوسفیسفت اسفالم و »توحید عددی« در  ها »توحید عددی« را که ماّدی  . گنوسفیسفتگیر و نمودار اسفتهای سف 

هان« میو فیزیکی بی
 

شفف تر اسففت،  تر و روحانیخوانند و توحید اشففراقی را که متافیزیکیتر اسففت، گاهی »تشففبیهی« و طرفداران آن را »م 

نزیهی« و صاحبان این اندیشه را »م   هان« مین  »ت  ّنیان ایشان را »م  زی  ند.خواندّطالن« میو  نامیدند و س 

 « ء»اشراق و مشا -4
 کدی رند. ما در برابر ی  ۀاشراقی« و »مشایی« در تاریخ فلسفدو روش فلسفی »

نانی کهن دهد که به یوگرفتن مین و الهامهذشفدن  جا، مونی روشفنرد آن در این»اشفراق« به مونی پرتوافکنی اسفتو ولی کارب واژۀ

باشفد که نام روش اسفتد لی « به مونی روند  میء»مشفا واژۀتر از »اشفراق« خیلی تاز  واژۀشفد  اسفت. تاریخ کاربرد »گنوس« خواند  می

بار، سفهروردی )کشفته در  در صفورتی که »اشفراق« را نخسفتین  ،م نیز به همان مونی به کار رفته اسفتالارسفطو در فلسففه بود  اسفت و در اسف

گفتار حکمت اشفراق به گروهی از حکما، از جمله فیثاوورس نسفبت داد ، افالطون را رئی  اشفراقیان و ایرانیان ( در پیشق587سفال  

 است. انستهد«، افالطون را نیز مشایی ملل و نحلدر کتاب »  ،( مواصر سهروردیق548 د:خواند  است. عبدالکریم شهرستانی )

 
 ق.1413ی، نشر تاب تهران، حسن زاد  آمل، قیتحق ق(، 1289- 1212) یسبزوار یمالهاد ی، سبزوار ،ةمنظومالشرح  1
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 داد.، هموار  در حال رفتن، آن را آموزش میافالطون به احترام حکمت  گوید:می او ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

ه( و مشففایی )ب  تق اشففراقی )م   دسففتۀایشففان در دو  همۀبندی کرد که سففهروردی فیلسففوفان را به هشففت گرو ، طوری دسففته
ّ
 اث( جاّح أل

 گیرند:می

حثوو  تق م  ( 1 دیم الب  ه ع 
ّ
ل در تأل

ی
 و

ّح  (2 هوب 
ُّ
دیم التأل  اثق ع 

ل در م   (3
ی
ه و بحثوتوو

ُّ
 تأل

هم   (4
ُّ
ل در تأل

ی
توسم  ،توو  یا عویف در بحثو  وم 

ل در بحثم   (5
ی
هو  ومتوسم  ،توو

ُّ
 یا عویف در تأل

ه فقمو (6
ُّ
 طال ق تأل

ه و بحثو  طال ق  (7
ُّ
 تأل

 .1بحث فقم  طال ق  (8

ه =اشراق  همۀدر 
ُّ
 ست. ء او بحث= مشااست این هشت گرو  تأل

 ءسفینا را نمونه آورد  که در مشفا، فارابی و ابن2نیز در شفرغ این عبار ، همین را فهمید  و برای بند ق(  710  -  633)قط  شفیرازی  

 .  2کامل بودند و از اشراق هیچ ندارند

م اول، ارسففطوطالی  گران   جا گوید:در همانچنین  هم
ّ
ن قدر اسففتو ولی نباید دربارۀ او چنان مبال ت شففود که از شففأهرچند مول

 .3استادانش کاسته آید

 .4اشراقی بودند، به جز ارسطو و پیروانش که مشایی شدند ،س و یونانیراهمۀ حکمای ف قطب شیرازی در شرح آن گوید:

 
 . 12 برگۀ الدین سهروردی،، شهابحکمت اشراق  1

 . 23 برگۀ چ. هانری کربن، الدین سهروردی،شهاب  شرغ حکمت اشراق  2

 جا. همان 3

   .298همان جا،  4
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 به صففور  »  اندیشففۀ  پس شاااید بتوان گفت: ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 
ب
هند و اروپاییان، پیش از   اندیشففۀتوحید اشففراقی« درآمد،    فلسفففۀگنوسففیسففم که بودا

کم با »توحید عددی«  جوار یهودیان فلسفطین، کمجدایی ایشفان از یکدی ر بود  اسفت و یونانیان پ  از سفکونت در سفاحل مقابل و هم

 آشنا شدند.  

 فته باشد.مادی عددی را از ساحل شرق مدیترانه وام گر  اندیشۀشمرد که شاید قط  شیرازی، ارسطو را از نخستین یونانیان می

»اشففراقی« برخالم مشففایی، اسففتد ل عقلی خشففک بسففند  نیسففتو بلکه برای نفی و یا اثبا  یک حکم، تجربه نیز  زم    فلسفففۀدر 

 فلسفۀ اشراق، »دل« است.آید و تنها آزمایش ا  مسایل متافیزیک، یونی تنها موعو  بحث در می

چهارم هجری به کار   سفدۀسفوم و آواز   سفدۀوحشفّیه« در پایان  ی به نام »ابنبار مرد»اشفراق« را نخسفتین واژۀ  گوید:هانری کربین می

 .1برد  است

وحشفّیه را ابوطال  زّیا  « ابنةالنبطی ةلینوی ایتالیایی، کتاب »الفالحبنا بر تحقیقا  گوتشفمید ونولدکه آلمانی و نا زاده گوید:تقی

 . 2وحشّیه نسبت داد  استجول کرد  و به ابن

 رساند.متولق به مردم خاورزمین را می  فلسفۀبرد که مونی سینا از »حکمتق مشرقیه« نام میابن

 »دوگونه خداپرستی«  -5
پرسففتید و فقم در این مانند دریا، کو ، خورشففید را به عنوان خدایان می ،های بزرگ طبیوتپیش از میالد، بشففر قدر   ۀتا آواز هزار 

شفتو در سفواحل  جهان آن روز، یکتاپرسفتی حضفور دا ۀنقطپرسفتی رسفید. از هزار سفال پیش از میالد، در دو تاریخ بود که به توحید و یکتا

آن کفه از یکفدی ر آگفاهی  خورد. مردم این دو نفاحیفه، بیدو گونفه توحیفد بفه چشفففم می  ،روزآن   ۀخفاوری دریفای مفدیترانف ۀاقیفانوس هنفد و کرانف

های گروهی، هر یک از آن دو گونه شففمردند. به سففب  دوری جا و نبودن رسففانهد و یکتاپرسففت میّح و  داشففته باشففند، هر یک خود را م  

گونه یافته و    کردند، آن را دوهای آن دو توحید را بررسفی مییدادو ولی بودها که مردم ویژگتوحید، به سفیر تکاملی خا  خود ادامه می

 برای هر یک نامی نهادند.  

 نخستین را »توحید اشراقی« و دومین را »توحید عددی« خواندند.   ،یششم هجر  ۀدر سدسهروردی و شاگردانش 

 
 . 182،  73 برگۀ ،نصر نی، دکتر حسمسلمان میسه حک 1

 .213 برگۀ، 4و   3تهران شمار  زاد ، سید حسن تقی ، یو موارم اسالم ا یادب ۀدانشکد یقاتیگرو  تحق یۀنشر ها،یمقا   و بررس   ۀمجل 2
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هفای کهن »تورا « و کفه خواهیم دیفد، شفففهیفدمطهری »توحیفد عفددی« را »فکر ولم یهودی« خوانفد  اسفففت. بررسفففی بخش  چنفان  ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

 سازد.  خاوری مدیترانه و مردم هند را آشکار می کرانۀهای قدیم »وداها« دوگون ی توحید مردم  بخش

« مشفخص قابلق اشفار  حسفی طبیوی در زمان و   ترین، بیناترین و ترین، عالممکان اسفتو ولی قویخدای تورا  یک »واحد عددیق

 ...ترین است.

شفمار اسفت، روغ جهانو بلکه خود حسفی نیسفت، همه جا هسفت، هیچ جای خاصفی نیسفت، بی ۀخدای وداها شفخص قابل اشفار 

های  تا هند، تمدن ملتایران  هخامنشیان بر یونان و هجوم اسکندر بر    ۀئیزم هندی«. هرچند حملتهی »پان جهان است و این است مونا

النهرین مرز طبیوی این دو فرهنفگ  هفا بوفد، بینای درهم آمیخفتو ولی بفاز هم تفا قرن خفاوری مفدیترانفه و تمفدن ایران را تفا انفداز  کرانفۀ  آرام

 باقی ماند.  

   .های »توحید اشراقی« بودندبینی با ویژگیند، دارای یک جهان مردم خاور دجله تا سق 

 تا ساحل دریای مدیترانه، پیرو مهاهبی بودند که مشخصا  »توحید عددی« در آن هویدا بود.مردم باختر فرا  

 از ثنویت به »توحید اشراقی«  -6
آزادی و اختیار بشففر  اندیشففۀکرد و به مبارز  با نیاز به یک مرکزیت نیرومند را احسففاس میدر سففدۀ سففوم میالدی،  دولت سففاسففانی  

اند ، از خوا  وجودی جهان »ظلمت« کاسفته و بر جهان  یرانی کهن بود. پ  دانشفمندان، اند فکر ثنوی هندوا ۀبرخاسفت که نتیج

ح  و جاهل شففناخته شففد. این روند به جایی رسففید که اعتقاد به دو  »نور« افزودند. یزدان زند ، حسففاس و دانا، اما اهریمن مرد ، بی

که در فضفففای    مبدئینوار« جای آن را گرفت،  األ سفففهروردی »نور ۀا به گفتیک مبدأ »نور« ی مبدأ »نور« و »ظلمت« زایل شفففد و اعتقاد به

تر شفویم، نور بیشفتر و نیرومندتر و هر چه از آن دورتر کند. ما هر قدر به مبدأ نور نزدیکتاریک خالی )عدم محض= وسفق( نورافشفانی می

گیری  رسد. برای جایسهروردی »وسق« می  گفتۀشود تا به عدم مطلق و تاریکی محض و به تر و آمیخته به ظلمت میشویم، نور عویف

  ۀ ههبی مرک  از هفت موبد در آتشفففکدم( یک کنفران  م272 -  241این ن رش اخیر دولت سفففاسفففانی در زمان شفففاهپور اول )کامل 

های توحیدی در آن آ شفکار بود. این گرایش به »توحید اشفراقی« و  آذرفرنبع »پیروزگر« واقع در کاریان ) رسفتان( تشفکیل داد که گرایش
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نامه«  »ارداویرام  ۀم اسففت، رد داد که در منظومویا »موراج« ارداویرام مور   وکه به »خلسففه« گونهحاصففل آن به شففکل جریانی نمایش ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

 1دکتر عفیفی از دانش ا  مشهد چاپ شد  است.  وسیلۀباقی ماند  و به 

ور + ظلمت«  کنفران  یاد شد  توانست ثنویت »فیزیکی« ایرانیان را به توحید اشراقی »متافیزیکی« نزدیک سازد، یونی ثنویت مادی »ن

بینی این جهان شاهان ساسانی و مبتنی بر ثنویت »نور + درجا  نور« بود، تبدیل کند.   ۀزدیستایی اهورامزدا که مورد عالقرا به توحید م 

م( به ریاست آذرباد مهر اسپندان مطرغ کرد، مورد تأیید 379  -  309نی در یک کنفران  دی ر در زمان شاپور دوم )نوین را دولت ساسا

م( با مقاومت ثنویان به  531  -   487و ولی این »توحید اشراقی« ساسانی در روزگار قباد )دداد و به عنوان مهه  رسمی اعالم نمو  ارقر 

خوا  حکومت ساسانی با قباد کنار آمد و از امتیازاتی که مانی برای اهریمن رو شد. مزد  برای تأمین مرکزیت دلرهبری مزد ، روبه

 ی بکاست و بر قدر  اهورامزدا افزود.  قایل شد  بود، اندک

 یزدان و اهریمن، هر دو زند  و بیدارند.  مانی گفت:

 یزدان بیدار و اهریمن سست و خفته است.  مزدک گفت:

، قباد را برکنار کرد و مزدکیان را  م498ولی حکومت ساسانی که به مرکزیت نیاز بیشتری داشت، در سال    ،قباد نیز با مزد  کنار آمد

م به  529بار میدان را برای ثنویان مزدکی بازن هاشت و بر آنان تنگ گرفت تا در سال  ولی این ،تشم بازگ499که قباد در فرونشانید تا آن 

میترایی آیین رسمی ساسانی تأیید شد و تا ظهور اسالم  عهدش نوشیروان، ایشان را نابود کرد و »توحید اشراقی« آهورامزداییدست ولی

 ت.  ادامه یاف

شود و همان است که سهروردی در ( نیز دید  میق143  ۀمقفع )کشتدر آثار ابن  در سدۀ دوم هجری،  ،بینیجهان هایی از این  رگه

بن سودالله استرآبادی مشهدی  حسینعبدالوهاب بنششم هجری آن را به »فهلویون« نسبت داد  است و ابوجوفر محمدتقی بن  سدۀ

چه اعتقاد فارسیان است این است که در خارج، یک  « منسوب به فارابی چنین آرد: ... و آن الحکم  فصوصدر شرغ »ق 1058 گهشتۀدر 

اند و به سب  اختالمق مرات ، سوی حقیقت  شخص موجود است که مانع از بطالن و شیئیت اوست. این ماهیا ، پرتوق آن یک شخص

 
م( و »انجیل یوحنا« و پ  از آمدن  270  -  205م( در »اوئولوجیای« فلوطن )272  -  241»ارداویرام« )زمان با  ه هم ییا خلو  وگونه خلسه  این.  1

« منسوب به ةفصوص الحکماز » 14شود. این حالت نفسانی در فصل ( نیز دید  می ق 1041 – 970( و میرداماد )ق 587  :اسالم نزد سهروردی ) 

ابن یا  نامید  شد  است. )فارابی  بر فصوصسینا »طی «   ی سودالله استرآباد  بننی حسعبدالوهاب بنبن   یابوجوفر محمدتق  ،شرح استرآبادی 

 ( 177و  172 برگۀ ،تهران ،1358 .چ (،ق 1058 )د: یمشهد
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ند و  ابه رویی با قو  و به رویی با فول  ،و باقی امور   محض از فّولیت  ز قو  مبّرا است و عدمکه بری از قو  است، که واج  ا  ،وجودی ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

ماهیت و امکان در این مرات  از حقیقت موجود، انتزا  شود و ویر واج  و عدم محض همه چیز را مرک  دانند و از اثر این دو مونی در  

 
ّ

گمان دارند، به کتابی    یت آذربادگانی که مجوس او را نبکه زرادشو قو . چنان   فّولیتیونی    ،ممکن زّوج ترکیبی  تحلیل عقلی، که کل

یونی نسبت به آن چیزی  ،یکی است و به نهاد دو، یونی جهان به ذا  یکی است که یک موجود است و به نهاد دو ،گفت: گیتی به بنیاد

اهریمن که عدم است و قو  به آن است    ۀآن است و یکی مقارن  از   فّولیتبود که که اثر آن فراهم آمد  است، که یکی پرتو حقیقت یزدانی  

  منظومه در کتاب  (  ق1289  د:و این همان است که حاج مالهادی سبزواری )  1است و سخن ایشان نزدیک است به سخن »متصوفه«  

 : بدان اشار  دارد

فم  ه  فنفد   عق
فویففون الفوجفود 

ّ
ف ةفففقفیفقفح      الفّففهفل فف ذا  تفشفکفک ت   ّم فو 

 وفنف
ب
 تفخفتفلففيب مفراتفبفا

ب
 فی فکفالفنفور حش    و ففقفرا

ب
یف  يتفقوّ  ما وق

 و ع 

نتیجه توحیدگرایی کنفران  اول )آذر فرنبغ پیروزگر( تشکیل دادگاهی به ریاست کرتیر بود که مانی را به عنوان یک ثنوی  

 م اعدام کرد. 276که به رسمیت شناخته شد  بود، محاکمه و به سال   ،درست منحرم و افراطی در برابر ثنویتق 

 های دورگه« »فرهنگ -7
یاد شد( دو فرهنگ توحیدی »عددی« و »اشراقی« در اثر تماس و تبادل فرهن ی میان    5در مرزهای ج رافیایی )که در بند 

کیلومتری تیسفون( حّران،    40شاپور و سورا ) ن جندی تواها می ترین آن هایی پدید آمد  بود که از موروم آن دو قوم، دانش ا  

مسیحیت مرقیون، دیصانی و مانوی پدیدار    ۀ های دورگها بود که مهه  نصیبین، انطاکیه و اسکندریه را نام برد و از این دانش ا  

با نیز نام  ةشد. یک مرکز دی ر برای تماس این دو فرهنگ جزیر  شد، مرکز افکار  ید  میالورب بودو زیرا جنوب آن )یمن( که س 

 ها: اشراقی و میترائیسم هند و ایرانی و شمال آن مرکز توحید عددی بود. اینک گزارشی کوتا  دربارۀ برخی از آن 

ها  اند، هرگا  بخواهیم آن کم و با گهشت زمان، درهم آمیخته شد  اگر بپهیریم که دو فرهنگ یاد شد ، کم  زنجیرۀ تاریخی:

ها  ترین( آن ترین )یونی هندی ترین و شرقی شدن نشان دهیم، بایستی ناگزیر میترائیسم را که کهن یختهرا به ترتی  تاریخ آم

 
 (46 -  45 برگۀ ،د1358پژو  دانش   .چ ،شرغ فصو  الحکمه 1
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از  های یهودی کمتر می است و آمیزش آن با اندیشه  ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار  باشد، در آواز این فهرست بنهیم، که چون آمیزش افزایش یافت، یکی 

های یهودی به صور   به صور  دیصانّیت و با ورود بیشتر اندیشه های آن به صور  مرقیونی درآمد و پ  از فزونی بیشتر،  شوبه

دیصان و مانی در سدۀ سوم  دوم و ابن   ۀدسها بنهیم. هرچند خود مرقیون در  پ  باید مسیحیت را پ  از آن   ،مانوّیت درآمد

م(  274  -   337ن اول ) سدۀ چهارم است که به دست کنستانتی   ۀگرفت میالد مسیح بودنو لیکن در واقع مسیحیت امروزین، شکل 

م(  154  -   222دیصان ) م( و ابن 85  -  150های مرقیونی ) م پ  از بررسی انجیل 325با تشکیل مجمع مسکونی نیقیه به سال  

 یا به دست خود مسیح!  وم( پدید آمد  است، نه در نخستین سدۀ میالد216 -  276و مانی ) 

 میترائیسم -7
 نسبتی است به »میترا« به مونی خورشید و تلفظی از »مهر« است.  

 شمردند.  آن می   ۀ بخش و در اصطالغ سامانیان، آفرینندان روان و ها، خورشید را مرکز جهان و ر میترائیست

م بودو زیرا که اروپاییان شکل ابتدایی آن را از هن ام  
ّ
جداشدن از  آیین میترائیسم پیش از مسیحیت، بر بیشتر اروپا مسل

نیاکان مشتر  هند و اروپایی، به همرا  آورد  بودند. میترائیسم به شکل مزدیستایی آن در ایران ساسانی و پ  از کنفران   

مهر اسپندان به صور  توحید اشراقیق آن، دین رسمی بود و رواج کامل داشت. در سدۀ پنجم و ششم با ارتش ایران به    آذرپاد 

= یمن« مهرپرست خواند     شد  است. در قرآن کریم مردم »سبا های آن سامان، تدری  میشکد  »یمن« سرایت کرد ، در آت

 اند.  شد  

شمال  پادشا   ازدواج  داستان  ملک  در  با  می   ،جنوب  ۀ »سلیمان«  سلیمان  به  د  ده  ه  قومها  »بلقی «،  و  ها  دت  ج  ]و  گوید: 

م ... سور 
 
لش با و بلقی ، فراوان یاد    1[ 27:24ل  م ن   ۀیسجدون  لق در ادبیا  فارسی مانند مثنوی مولوی، دفتر چهارم نیز از س 

 
1
ون   :  24، آیت  27قرآن کریم، سورۀ نمل، شمارۀ     د  ْسج  ا ی  ه  ْوم 

 
ق ا و  ه  ْدت  ج  یلق و  بق

نق الس ّ
ْم ع  ه  د ّ ص 

 
ْم ف ه 

 
ال ْعم 

 
ان  أ ْیط 

ّ 
م  الش ه 

 
ن  ل ی ّ ز  هق و 

ّ 
ونق الل

ْن د  ْم ق مق
ّ 
لش لق

ون   د  ْهت   ی 
 

ْم   ه 
 
پرستیدند و شیطان اعمال زشت آنان را در نظرشان زیبا جلو  داد  و  خورشید را می  ، آن زن را با تمام رعیتش یافتم که به جای خدا /  ف

 ها را بآن
ّ
 .ها هم به حق را  یافته نیستندی از را  خدا باز داشته و آنه کل
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مجنون« متودد است و در  های داستانی عشقی به نام »سلیمان و بلقی « در برابر »یوسف و زلیخا« و »لیلی و  شد . مثنوی  ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

 توان دید که از روی منابع دست دوم تلمود یهود و تفاسیر ما ساخته شد  است. شناسی میهای کتاب فهرست 

 م( 150 - 85مرقیون ) -8
یهودی در کردستان و آسیای ص یر است. او ثنویت ایرانی خود را از این را  به    -   هندی   ۀگزاران فرهنگ دورگیکی از پایه 

تز( پدید آمد  است که شهرستانی  تز( جهان سوم )سن گفت:  از ترکی  جهان نور )تز( و جهان ظلمت )آنتی رسانید که می ثالوث  

 اند.  ندیم آن را »مزیج سوم« نامید  آن را »موّدل« و ابن 

ا »مسیح« و مانویان  »ماهانی« از مرقونیان، جهان سوم ر   ۀ دانست و شاخمرقیون دو مبدأ نخست را ناآگا  و سومین را آگا  می 

 آن را »انسان قدیم« نامیدند.  

 اند.  دین دبیر  نیز داشته ۀمرقیون یک »انجیل« نیز داشته، پیروان او خطی ویژ 

 کنند.مسیحیت زندگی می  ۀ در خراسان بسیارند و زیر پرد ندیم گوید:ابن 

  1م( 222 - 154) دیصانابن -9
 ها« در کردستان باختری است.  از شاهان »ر  گار نهم از بزرگان دربار آب   دیصان ابن 

نمود، ب روید و ثنویت ایرانی خود را با آن  ای تأویل می گرفت و هر روشنفکر آن را به گونه او به کیش ترسا که تاز  رواج می

 آمیزی نمود.  زنگ 

شکل ایشان یک پله به  ت. بدین مبدأ نور، روان و آگا  و مختار است و مبدأ تاریکی، جسم و ناآگا  و مجبور اس  گفت:او می 

  ای از مسیحیت شناخته شدند و با کمک مانویان عّد توحید اشراقی نزدیک شدندو ولی مانند »مرقیون« و »وا نتین« شاخه 

 نمودند.  توحید عددی ایشان مارز  می ها عّد توحید اشراقی زردشتی ساسانیان و پ  از آمدن عرب 

 
 ای در آن منطقه است. النبل نسبت به رودخانهسبا، ابنفرا ، ابنترجمه از سریانی بردیسان است که مانند ابن . 1
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کشتند. ناگزیر افراد این  دانستند و ایشان را می مانوی و مرقیونی، »اهل کتاب« نمی خلفای عرب، مهه  دیصانی را مانند   ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

نژادان باختری ایشان که زودتر از  کردند. سامیسه مهه  ایرانی که در خراسان بسیار بودند، زیر پردۀ مسیحیت زندگی می 

 سرودند. ایرانیان عربی را آموختند، به عربی شور می

 ( » 1928  -  1859لوی  شیخو  کتاب خود  در  لبنانی  النصرانی م(  این گرو  1890بیرو     . « چةشعراء  نیز  م شاعران  را  ها 

سه« ثالوث هندی یادشد  را به توبیر  مسیحی مورفی نمود  است. ابن  دیصان زیر تأثیر فرهنگ مسیحی سریانی، دانش ا  »إدق

پدر زندگی + تن مادر زندگی= مسیح    ، مههبی نوین درآورد  این    واژۀ فرزند زندگی[ مانویان به جای  گفت: ]روان  مسیح در 

 ندیم در احوا   مانی( ابن  فهرست)  .بردند انسان قدیم را به کار می   واژۀثالوث، 

تاریکی و بدی ماد ( کاسته و بر ارزش روان )جهان روشنی و   از ارزش وجودی تن )جهان  تکامل اندیشه با گهشت زمان 

 »نیکی« مرادم »هستی« شناخته شد.   واژۀی« مرادم »نیستی« و »بد   واژۀ نیکی( افزود. تا جایی که 

زندگی، دانش، احساس، ادار ، هم ی از صفا  جهان روشنایی است. جهان تاریکی، مرد ، جاهل،    گفتند:ایشان می 

تق نبودن است« نتیجه    1احساس است. ناتوان، بی 
ّ
ت، خود عل

ّ
پ  چون بدی= نیستی شناخته شد، بر طبق قانون »نبودنق عل

ت است، بدی   ۀگرفتند که: ]هم
ّ
تق آن ها نیز عدمیجهان هستی نیک است و یک عل

ّ
 ها نیز عدمی است[ اند و عل

 (  216 - 276مانی ) -10
  ۀ دربارۀ این فیلسوم ایرانی که یاد او گهشت، باید گفت: اندیشمندان و موبدان دوران ساسانی، نیروی خیال آدمی را پای 

پای ا  نبّو  خواند     متخّیله را  ۀشمردند. فارابی آن را به رنگ مهه  حاکم زمان خود بنیان کرد ، قواتصال با مینوخرد می 

 سینا آن را حّد اعالی سرعت انتقال و حدس دانسته است.  است و ابن 

سینا ندارد، که در »حکمت اشراق«  بینیم، فرقی چندان با عالم مثال فارابی و ابن « می نامهارداویرافجهان مینوی که در »

 سهروردی نام »عالم هورقلیا« گرفته است.  

 نمودند.  ان یز استوار می های خیال مههبی خود را بر پایۀ تمثیل و تشبیه -  های عقلیموبدان استد ل اندیشمندان و 

 
 . 199 - 190پ   90-  2،81ج  ،شهرستانی. ملل و نحل. 1
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های  دانستند، در این بود که او پرورد  علم و پیوند با مینوخرد می   ۀبرتری مانی بر آن موبدان که هم ی نیروی مخّیله را پای ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

های  کرد. در صورتی که دی ران اندیشهن را از را  چشم سر نیز به مردم القا می نمود و آخیال خود را بر روی صفحه نیز نقاشی می 

 رسانیدند. خود را تنها از را  زبان و گوش به دی ران می 

 ها و شیویان اسماعیلی و صوفی قرارگرفته بود .  گنوسیست  ۀاین روش پ  از اسالم مورد استفاد

ن است که در کت  اسماعیلی: )سجستانی، اخوان الصفا، کرمانی، ناصر  های اسماعیلی و مانوی در ایاختالم میان کتاب 

بر عقاید سلفیان، تصویرکردن آن   ، خسرو( از ترس تسّنن حاکم  ها همانند  از نقاشی موجودا  زند  خالی استو زیرا که بنا 

ری خود جان بخشید و چون  هن   ۀ شمار است و در روز رستخیز از نقاش خواسته خواهد شد که به آفریده  مداخله در کار خدا ب

  العقل   ةراححالج و    طواسینمانند    ،های اسماعیلی و گنوسیستی دی ر، تا ابد در آتش خواهد سوخت. با این همه، کتاب دنتوان

  ، های دی ر خالی نیستهای هندسی زمین و آسمان و جها شود، از نقشه هایشان دید  میکه در نسخه و دی ران، چنان   کرمانی

ها را برای خوانندگان های مههبی، صور  خیالی آن های تمثیلی و تشبیه پای استد ل های خویش، پابه اما مانویان، در کتاب 

های تصویردار را  ر ادبیا  فارسی، به صور  آلبوم نقاشی، مورفی شد  است و کتاب مانی د ارتنگ  ،رونمودند. ازاین نقاشی می 

 کردند.  بدان تشبیه می

 خانۀ وزنویان در وزنه بود  است. مانی در کتاب ارتنگ ها  گویند مد  

ه سال مانوی بودن، زیر تأثیر مادرش به مسیحی 430  د:هن امی که سنت آگوستین )  ا همۀ دشمنی  گری رو آورد، بم( پ  از ن 

های دی ر آنان  دهد، باز از هنرهای سحران یزشان در خطابه، شور، موسیقی، سرود و نقاشی و از کتاب که با مانویان نشان می

 .1گوید که به زبان  تین در ایتالیا و شمال آفریقا فراوان بود  است، سخن می 

نقاشی  )دوآلیزم(  پایۀ  نی  ب  بر تصورا  فلسفی دو  و پیکرن اری روان های مانویان  بد(  برای نشان دادن  )نیک و  های دوقلو 

 استوار بود  است.  

 
 . 108،  86تا   82،  57 برگۀ ، م1962 ،بیرو  ،حلو  یوحنا ،ترجمۀ عربی ،آگوستین ،اعترافات 1
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داشت، تا این اواخر نیز  ها، کمابیش ادامه می گیریهنر نقاشی ارواغ نیک و بد، در دوران حکومت تازیان نیز با همۀ سخت  ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

جهل و عدل و ظلم و اجّنه و شیاطین مومول    سازی و پیکران اری از عقل وشد، شبیههایی که دربارۀ ارواغ ن اشته می در کتاب 

ها در ایران و هند چاپ شد  است. البته نقاشی دوران ساسانی به همین هنر فانتزی  ها با همان پیکر  بود  است و برخی از آن 

قهرمانان    ن اری از بزرگان و منحصر نبودو بلکه برای ساختن مناظر واقوی و ترمیم مجال  تاریخی و حماسی و تفریحی و صور  

حتری ) نیز به کار می  ( شاعر دربار  ق284  د:رفته است. گویند کاهنی مانوی صور  انوشیروان را به مأمون عباسی نشان داد، ب 

 دهد.  متوکل عباسی، تصویرهای نقاشی شد  بر دیوارهای طاق کسری را در قصیدۀ خود گزارش می

تصویر از شاهان ساسانی بود که دو تن ایشان    27ید  است که دارای  کتابی مانند آلبوم د  ق 298ن ار در سال  مسوودی تاریخ 

 زن بودند. 

 نقاشی فلسفی مانوی و تأثیر آن در مسیحیت 
 روش تبلی ی مانویان همانند روش سموی و بصری امروز در آموزش بود  است.  

 فهمانیدند.  یش را به طرم میدادن تصویر مالئکه و اجّنه و خدایان عقاید خوایشان ویر از گفتن و نوشتن، با نشان 

های دوران آخر ساسانی، در میان اسیرانی که به چنگ رومیان افتاد  بودند، مانویان بسیار بودند. اینان در دورۀ در جنگ 

بینیم پ  از چندی می  ، اسیری خود، این هنر را که پدرانشان از چین به ایران آورد  بودند، در میان مسیحیان پخش کردند

رود و مسیحیان سامی خاوری آن را تحریم کرد ،  وپایی پهیرفته شد ، در کلیساهایشان به کار می ر در میان مسیحیان ا  این هنر 

شمارند. پ  از تشکیل حکومت خلیف ان در خاورمیانه، سریانیان مسیحی، به تقلید پسرعموهای  پرهیزند و گنا  می از آن می 

قدس در کلیساها( پرداختند. اختالم با  گرفت، تا در مجمع مسکونی دوم  های مها )صور  عرب خود به شکستن آن ایقون 

ولی موفق نشدند و کلیساها    ، م سریانیان کوشش بسیار کردند که تصویر، گنا  شناخته شود787  ق /170در نیقیه در سال  

  ، پاری   .چ   ،اسناد کنیسهشکنی متوقف شد. برای تصمیما  مجمع نیقیه، مجموعۀ تصویرها را مقدس اعالم نمودند و ایقون 

 شود. دید  می  311 برگۀ  ،م1961
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های اروپایی نیز ترجمه و چاپ شد   مانی و فلسفۀ او و میترائیسم به زبان  تین ن اشته که به زبان  بر  سنت اگوستین یک رساله در رّد  ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

دان  باشد. به امید روزی که یک  تینسودمند میاست. ترجمۀ این کتاب به فارسی برای شناخت فلسفۀ اشراق دورۀ ساسانی، بسیار  

 شناس آن را ترجمه کند.فلسفه
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 نامه کتاب ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

 نمایۀ کتاب و مقاله 
، ابویوقوب سجستانی،  اثبات النبواتو دی ر:  (، چ بیرو ه 4، سجستانی ابویوقوب اسحاق فرزند احمد )سدۀ  اثبات النبوة

 د. 1395تصحیح ویلفرد مادلونگ و پل واکر با مقدمۀ حسن انصاری، کتاب رایزن، تهران، 

 . 163منسوب به ارسطوطالی ، چ. دیتریشی. برگۀ  Theologieأثولوجیا 

برگۀ  1315میرداماد، سال    قبسات ، چاپ سن ی، در حاشیۀ  اثولوجیا و چاپ عبدالرحمان بدوی، قاهر ،  211،  172ق، 

 م. 1966

ق( از تاسوعا   220ناعمۀ حمصی عبدالمسیح فرزند عبدالله )ز:  ترجمۀ به عربی ابن   ،م( 270  -  205فلوطن ) ،  اثولوجیا

و برگردان به پارسی حسن ملکشاهی، انتشارا   1955ند الورب، قاهر ،  عفلوطین، تحقیق عبدالرحمان بدوی، با نام افلوطین  

 . 1388سروش، تهران، چاپ دوم،  

قفطی  إخبار العلماء بأخبار الحکماء،    قو 1326الدین القفطی، چاپخانه سواد ، قاهر ،  جمال إخبار العلماء بأخبار الحکماء،  

ق(، برگردان پارسی آن  646-563الدین ابوالحسن علی فرزند قاعی یوسف فرزند ابراهیم فرزند عبدالواحد شیبانی ) جمال 

 د. 1347گیرد، پژوهش بهین دارایی، تهران، ق به دستور شا  سلیمان صفوی انجام می 1099قفطی در سال  تاریخ الحکماء  

وی، ژینیو، فیلیپ، ترجمه  لهن پت ه مم رج ی، ت سوی ی، آوان س وی نرم ح   ،م( 272  -  241)   رامیارداو(،  هامرازن ارداوی)   هامن رافارداوی 

 د. 1372ران، چاپ اول: هه، ت سران ی ف اسن شران ن ای مجن و ان ی وو تحقیق ژاله آموزگار، انتشارا  م 

ترجمه دکتر رحیم عفیفی، انتشارا  توس،    ،م( 272  -  241)   ارداویرام(،  بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی)   ارداویرافنامه

 د.  1343برگه،   164نامه، تحقیق رحیم عفیفی، دانش ا  مشهد، دو ارداویرام 1391

 ، ارتنگ یا آردهنگ. مانی ارژنگ

 . 95، برگۀ  1962ربی، چ. بیرو ، م(، ترجمۀ ع430، اگوستین )د: اعترافات سنت اگوستین

 . م1962 ، بیرو   ،حلو یوحنا  ، ترجمۀ عربی  ،آگوستین ،اعترافات 
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ق(، دارالمفید، بیرو ،  381بابویه )د:  ، شیخ صدوق ابن اعتقادات االمامیةیا    االعتقادات في دین االمامیة،  اعتقادات صدوق ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

1416   

الدالئل و  النبوة  معجزاتهم ،  اعالم  و  األئمه  ابن دالئل  )د:  ،  قمی  /  381بابویه  ذریوه، ج991ق  ، شمارۀ  239،  8م(. نک: 

1011 . 

 در قاهر .  ی همدان نی نزد حس  ،ی خط  ۀنسخ ،یلی اسماع ی اعالم النبوة، ابوحاتم راز

 (  ق258 د:بن اسحاق )   کندی یوقوب  ، افتراق الملل في التوحید

   م( 222 -  154)  دیصان ابن   انجیل

 م(  150 -   85)  مرقیون انجیل 

 وحنا ی  لی انج

 تورا  

 ق( 381- 305قمی )  هیبن موسی بن بابو نی ابوجوفر محمد بن علی بن حس ،جامعال

ْشراق  ِ
ْ

َمُة اال
ْ
ردی) اشراق شهاب   ، شیخ ِحک و  هرق

توی  ق( موروم به ، تصحیح هانری کوربن، انستی 578  –   549الدین یحیی س 

 د. 1355مو ترجمه جوفر سجادی، تهران، 1970د /  1349ایران و فرانسه، تهران، 

 خلسه 

 ه ی خلو

، آگوست  1389، جمادی یکم  1348، سال هفتم، شهریور  25، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوهمنزوی،    نقیعلی   در پیرامون عرفان،

 . 258 –  254، برگۀ  1969

،  1365، آبان 4، سال 3 ۀ شمار  ستا،ی چ  ۀمجل، ی( نقی منزوعلی  دکتر)  کوشا ی عل، یفلسفه اسالم  یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

 ،  174  –  168 ۀ، برگ33 ف یرد ۀشمار 

  ،   لد ن  ار اد  ، ل او  یفطصم  حی حص ت  ،( ق411  –   386)   کرمانی  هللادب ع  دن ز ر ف  دم حا  نید لادی م ح  دم حا   یعاد  ، العقل  ةراح

 . م1967  ، ور ی ب
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فا   ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار  ن الوفا،    یارسائل ِاْخوان الَصَّ
َّ

رونوی  کنند  محمدعلی کشکول فرزند محمد اسماعیل شیرازی،  رسائل ِاْخوان الصفا و ُخال

 مو چاپ دارصادر، بیرو .  1884فوریه   7/  1301الثانی ربیع  9هند 

های مونویت اسفالم در و سفلمان پا  و نخسفتین شفکوفه39مو برگۀ 1964سفلمان پا ، لویی ماسفینون، ترجمۀ بدوی، چ  

 د.1390ایران، ماسنیون، برگردان به پارسی علی شریوتی، چاپخش، چاپ چهارم، 

 .د1393  ،ن ار هت ،ری ب کر ی ما ،مار آ دمحا م جرت م :ر ید ود1340 .چ ،نصر نی حس، مسلمان م ی سه حک

ق(،  606  –  522، زوبهان بقلی فرزند ابونصرر   شررح احوا  و آثار و مجموعۀ اشرعار به دسرت آمده شریخ شرواح روزبهان فسرایی

 خ.1363غالمعلی آریا، انتشارات روزبهان، تهران، 

 د:سبزواری )   ی دهم  د ن ز ر ف  حاج مالهادی  ، الحکمة  ی المنوق و الحکمة: شرح غررالفرائد المنظومة ف  ی شرح المنظومة ف

 (  ق1289

 ق.1413ی، نشر تاب تهران، حسن زاد  آمل،  ق ی تحق ق(،  1289- 1212)  ی سبزوار ی مالهادی، سبزوار ،ةمنظومالشرح  

 خ.1344ق(، تصحیح هانری کوربن، تهران، 606 – 522وزبهان بقلی فرزند ابونصر   ، شیخ شواح ر شرح شوحیات

  حی حصت ق(، 1058)د:    ی مشهد  یسودالله استرآباد   بنن ی حسعبدالوهاب بنبن   ی ابوجوفر محمدتق ،م کحل ا  ص وص ف  شرح 

 . ، تهران 1358چ.   ، وژ پش ن اد ی قتدمحم

 ( 46  -   45  برگۀ ، د1358پژو   دانش . چ  ،شرغ فصو  الحکمه

 . 1241عامر ، رج    ۀق(، مطبو894)  یفاراب   لی ق(، اسماع891)ن ارش:  ی فصو  فاراب  شرغ

   . م1890 ،بیرو   .چ  ،م( 1928 -  1859لوی  شیخو ) ، ةشعراء النصرانی 

، مجموعه آثار حالج  طواسرین، کتا  روایت، تفسریر قرآن، کتا  کلمات، تجریات عرفانی و اشرعار(، حسرین  طواسرین حالج

 خ.1386خ؛ دیگر: انتشارات شفیعی، تهران، 1379فرزند منصور حالج، یادآوران، تران، 

النرجروم ترراریخ علرمرراء  المَرهرمروم في  َرج 
َ
الحرال  من علرم  ،  ف نهر   المرهرمروم في معررفررة  ابنالنرجرومفرج  طرراو ، سررریررد  ابی، 

 ق.1368م؛ انتشارات دارالذخائر، قم، 1968(، چاپ نجف، 664الدین، علی فرزند طاوو  حلی  د: رضی
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صو   ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 
 
صو ، ف

 
م ف

 
ک   1304(، قاهر ، م 1240  -  1165 /ق 638  -  560)   یی طا  یمحمد فرزند عل  ن یالد ی مح  ی عرب، ابن الحق

– 1323 . 

صو  
 
م ف

 
ک  ( ق339 –  251 /  م950  –  872ٔ) یابونصر محمد بن محمد بن طارخان بن اوزلوغ فاراب، الحق

النبویة، الکبیر  الفالحة  الصغیر  الفالحة  ابن و  تألیف  فرزند  ،  فرزند قی  مختار  فرزند علی  احمد  ابوبکر  کلدانی،  وحشیه 

 (.ه 2عبدالکریم فرزند جرثیا فرزند بدنیا فرزند برطانیا فهزند عالطیا کسدانی صوفی )سدۀ 

م(،  995ق / 385)د:  یاسحاق فرزند محمد وراق ب داد  وقوبیابوالفرج محمد فرزند ابو  م،یندفوز الولوم، ابن  ایالفهرستو  

قو برگردان محمدرعا تجدد،  1348مصر، چاپ   یرحمان  ۀ: چاپخان رید  کوی پزیم،   1872  –  1871گوستاو فلوگل،    حی تصح

 د. 1346 ران، یا  یتهران، بانک بازرگان 

 . 24 ت ی، آ 27 ۀ نمل، شمار   ۀسور  م،یقرآن کر 

   سلیمان و بلقی  مثنوی

 لیلی و مجنون  مثنوی 

 یوسف و زلیخامثنوی 

در پیرامون  ،  258  –   254، برگۀ  1969، آگوست  1389، جمادی یکم  1348، سال هفتم، شهریور  25، شمارۀ ردیف  مجلۀ کاوه

 منزوی.  نقیعلی ، عرفان

و    3تهران شمار   زاد ،  سید حسن تقی   ،ی و موارم اسالم  ا ی ادب  ۀدانشکد  یقاتی گرو  تحق  یۀنشر   ها،ی مقا   و بررس  ۀمجل

 . 213 برگۀ،  4

و    3تهران شمار   زاد ،  سید حسن تقی   ،ی و موارم اسالم  ا ی ادب  ۀدانشکد  یقاتی گرو  تحق  یۀنشر   ها،ی مقا   و بررس  ۀمجل

 . 213 برگۀ،  4

 . م 1961 ، پاری  . چ  ،اسناد کنیسهمجموعۀ 

د /  1349، تصحیح هانری کربن، انستیتوی ایران و فرانسه، تهران، در مجموعۀ دوم مصنفات شیخ اشراق در حکمت الهی 

 د. 1355انستیتوی ایران و فرانسه، تهران،  دو مجموعه مصنفا  شیخ اشراق، تصحیح هانری کربن،  1970
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 موراج ی اسالم ۀفلسف   یهامفهوم  یبرخ  ۀدربار 

الِنَحل ل و 
َ
) الِمل دو چاپ دی ر:  1364ق(، انتشارا  شریف رعی، قم،  548  –  479، محمد فرزند عبدالکریم شهرستانی 

 م. 1972دارالمورفة للطباعة و النشر، بیرو ، لبنان، 

  ودا
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