
 
 
 
 
 
 

 *نگاهي به فلسفة اشراقي سهروردي
 

 پژوهمحمدتقي دانش

 

النفوس كه اكنون از چاپ برآمده است  از ييودتد ااترا  حيات در ديباچة

ها و ادديشة فيثاغورس يودتادي ها و فهلويسهروردي و ادديشة فلسفي خسروادي

( هت  ي ياد كرده و برخوردم به اينكه همان اارا  با ادديشة امپتدكل  اادبتال ل

 ييودد ديس .بي

ستي(( در اتاري  يتي  از م 484-424سرگذا  ايت  فيلستوي يودتادي ا

داهلل ( و ارجمة عربي ااري  فالسفة يودادي از سيد عبت51: 8رسيوس ائديوگن  ال

 82و  37ا سفةدر آراءالفال (Ammonius)مده و آموديوس ( آ75-71افندي اص 

آلمتتادي آن واي يتتوس در متت   عربتتي( و ارجمتتة آلمتتادي و گتت ار   130و 

ادتد. در الهنتد بيرودتي ( ه  از او ياد كرده128و  104اص  ةيالطبيعراءاآل

به  چاپ دك ( بندي از ادبال لي  آمده كه آموديوس دياورده ولي د ديك 64اص 

 ( هس . 835آن در ملل و دحل اهرس ادي اص 

ري ديت  دگاري و گف اري دارد. اتهرزواا رن دربارة سخنان ادبال لي  اك

الحكماء سخنان او را آورد. آستي  ياالستيوس از روي دستخة ليتدن  در در ااري 

                                                           

.063-304جم  ايرادشناسي فرادسه  ص كور(  اهران  اددامة فواه. يند و سخ  اجش  *  
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ر ارجمتة ادگليستي( آدهتا را  164-162اص  ةدوا ة خود  دربتارة ايت  المست 

اي از ( و گ يتده55-50گذارده اس . اي  بندها در م   اهرزوري چتاپ دكت  ا

در اهتران  1365چاپ ( 19و  18آدها در ارجمة فارسي مقصودعلي ابري ي اص 

 اود.دي  ديده مي

 در ادواريه فهرس  دامهتا  از ادبتال لي  يتاد اتده است . مت  در ديباچتة

ام كه سرگذات  او در ك ابهتاي اتاري  حكمتاء ( دشان داده214اهرزوري اص 

ن( چاپ بدرا 835-825ديگر عربي در كجاها هس . اهرس ادي در ملل و دحل ا

( و در 539و  456در همتان حيتات النفتوس اص دي  سخنان او را آورده است . 

 الويحات و حكم  اارا  افهرس  آدها در چاپ هنري كربي ( ياد او هس . در

ادد كته او ( آمده اس  كه آدچه به ادبال لي  بس ه432المشارع والمطارحات اص 

گراييده اس  دروغ اس   چه او عل  غتايي را انهتا در كتار به بخ  و اافا  مي

س  يذيرف ه اس  ده در جاهاي ديگر  در طبيعي ارسطو در چندجا افهرخدا دمي

هاي فرادسوي و ادگليسي و عربي( از امپدكل  ياد اد دامهاي يايان آن در ارجمه

خ  ادگليسي( از ب 142: 1فرادسوي و  69: 1عربي و  114و  113و در آدجا اص 

ص  14و  13فصل  1يعي افاء امقاله چنان كه در طبد د او كاو  اده اس   ه 

 ( اي  سخ  هس .60-70

عربي( آمده كه عنصرها چهاردتد و بتا دوست ي  35در طبيعي ارسطو اص 

گرددد  در كون و فساد ارستطو اارجمتة آيند و با چيرگي ازه  جدا ميفراه  مي

و  6ي  6ب  2( از چهار عنصتر و در  234و  227و  212عربي لطفي سيد ص 

 102ص  فرادستتوي متتوگلر و 61-58ت ص  عربتتي 232و  220آدجتتا اص  10

فرادسوي اريكو( از صد ه و مصاد ه ياد اده اس . در كون و فستاد اتفاء اص 
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( آمده كه سخ  گرايندگان به دوس ي دادرس  است . در اتفاء و در 189و  112

( از دوست ي و چيرگتي يتاد اتده 2و  1فصتل  90و  89و  82كون و فساد اص 

 اس .

لتي محمد ب  عبداهلل جب ةد اسپاديايي اب  المسريي  از سهروردي دادشمن

( چنتان كته آستي  319ام.  ةفيلسوي صوفي بتاطني مللتا الحتروي وال بصتر

( از امپدكل  ييروي كرده 42و  41ياالسيوس در سرگذا  او آورده اس  اص 

رجمة ادگليستي آن در و ا 1914در مادريد در  دامة اسپاديايياس . اي  سرگذا 

. و مدرست ه ةچاپ اده اس . دي  ارجمة عربي آن گويا به دام اي  المستر 1978

 س مادنتداو از ك ابهاي ااري  فالسفه بهره برده و از كارهاي دادشمندان يهوداتنا

لستفه ف( و در اتاري  156: 3مواك و فريد الددر  هنري كربي  در اسالم ايرادي ا

اد كرده و او دژاد  عربي ديست  و بتا يتدر بته ( از او ي309-305و  292-234ا

ددبتا   بصره رف ه و در آدجا آموز  ديده و ادديشة او را اب  عربي و حيدر آملتي

ت ت اتاري  فلستفه و كتالم وا 153: 4  ارجمة عربي 378كرددد ابروكلم  ليل: 

المعاري ةائره دام ادبال لي  ت د( ب84: 2و  498: 1ت دادشنامة ايران و اسالم ا 150

چتاپ بتدران ت اتاري   823ت ملل و دحل اهرست ادي ص  892اسالم به فرادسه 

و  245و  119و  89و  55و  50و  24و  21حكمتتاء اتتهرزوري چتتاپ هنتتد از 

 .19و  18ارجمة فارسي آن ص 

هاي خود از عال  مثا  ياد كرده اس   دربارة آن چنتد سهروردي در دوا ه

 ام:ديگر ديدهك اب 
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 3430 مجموعته  1رسالة مثالية  طب ايرازي از ستدة هفت   ادستخة  .1

 الهيتاتو فهرست   11ج ه اهتران  ادادشتگهاي خطي فهرس  دسخه

 (.248: 2و  25/601   340: 1 ،دادشگاه اهران

 الملةةاز ااگرد اتم  العقلية االفالطونيةالمثل  .2

 ر چاپ كرده اس  ومظفر كه عبدالرحم  بدوي آن را با دو رسالة ديگ

 (.134و  143ساخ ه اده اس  اص  740و  730آن ميان 

هاي خطتي فهرست  دستخه(  ا714-786منامي ة سيد علتي همتدادي ا .3

و رياض  48ل فت فهرس  اوي 124: 4طوس   16/2401دادشگاه اهران 

 بته 1950در  18( فري   ماير. اي  مناميته را در ارادت  يتاربو  137

 آلمادي درآورد.

هاي خطتي ستخهفهرست  دا 1062ختان ستاخ ة المثوَّ  عليقلي ةمرا ط 

 (.2/7431 :16  ج دادشگاه اهران

التدي  محمتد الهيجتي ادر فادوس الخيا  يتا  نتديل الخيتا  از  طب .5

1077.) 

فهرست   11از بهاءالدي  محمد الهيجي ااز ستدة  يةالنور لةالرسا .6

 (.692: 2 ي ك ابخادة مرك ي دادشگاه اهرانفيلمها

 (14و  13مثالي ة هادي سب واري اسدة  رسالة .7

* 

كند كه با عال  مثتا  هاي خود از خلع و خلسه ياد ميسهروردي در دوا ه

اود و آن از ( از خلسه ياد مي540و  539النفوس اص ييودد ديس . در حياتبي

افالطون و ارسطو دادس ه اده اس . همچنان كه در آن افهرس  دامها مادنتد ص 
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از آن  452جاهاي ديگر از مثالهاي افالطتودي يتاد اتده و در ص و  531و  460

كاو  اده اس . صدراي ايرازي و اس اد  دامتاد است رابادي از مثتل كتاو  

 ادد.كرده

 14در     ديگري مور   1011رمضان  1داماد دو خلعيه دارد: يكي مور  

   8/2108: 9و  435و  432: 8ا اهران كه م  در فهرس  دادشگاه 1023اعبان 

ام. از محمد ب  علي جباعي ( از اينها كاو  كرده7/3152و  10/1837و  4/1827

 ادد.دادشگاه( ياد كرده 3/2144ا   965مادندي مور  خلسه

اص  1849خود امارة  لصحيفةمحمداقي مجلسي دخس ي  در ارح ا

( از خلستة هاي خطي ك ابخادة مركت ي دادشتگاه اهترانفهرس  دسخه 8ج  444

 كند.د ميخود يا

 


