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مه مقد

يÇن شهابالد شيخ نكوداشت معاصر, انسان و ايران اسالم, "عرفان, همايش
بهمنماه 27 تا 2ë روزهاي در كه بود عرفاني صبغة با همايش دومين سهروردي"
با ل او همايش شد/ برگزار تهران دانشگاه دانشجويان باشگاه محل در 1383 سال
در (1382 اسفند Ç تهران (دانشگاه معاصر" انسان براي موالنا "آموزههاي عنوان
و پÇيشنهاد بÇه بÇنا قÇبل, همايش مانند همايش اين بود/ شده برگزار محل همين
با و دانشگاه دانشجويان باشگاه و تهران دانشگاه دانشجويان صميمانة همكاري
ايÇران در اسÇالم معنوي ميراث كه عرفان و ف تصو با دانشجويان آشنايي هدف
هÇمين هÇمت به بود, موالنا ياد به مراسمي كه ل او همايش گرديد/ منعقد است,
شد; برگزار ايران در دهه چند از پس اسالمي, معنويت جستجوي در و دانشجويان
راه كه باشد سياه شبي در ما راهنماي ميتواند هدايتي, كوكب بهعنوان كه تي معنوي

است/ شده گم آن در مقصود
تÇذكر, خÇواهÇان بÇلكه نÇبود, دانشگاهي علمي بحثهاي Hصرف آنان انگيزة
ايÇنرو از بودند; عمل و نظر در معنوي, ميراث اين از استمداد سپس و آشنايي
دانشكدة از ميكردند, مجاهده همايش برگزاري در فراوان شوق با كه كساني اغلب
حكيمي يا اديب را سهروردي يا مولوي آنها كه چرا نبودند, انساني علوم و ادبيات
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و/// ايران اسالم, عرفان, هشت

ÇÇ دانشگÇاه در مÇرسوم HالبÇغ مÇطالعاتي بÇهسبك ÇÇ گذشته به مربوط تفكراتي با
زمان در راني متفك بهعنوان سهروردي و مولوي با كه بودند آن طالب و نميديدند

شوند/ مأنوس حاضر,
فرهنگ اصلي ركن بهعنوان عرفان, و ف تصو به عام بهطور همايش اين در
بÇه خÇاص بÇهطور و شÇد ه وجÇت آن مÇختلف جÇلوههاي و ابÇعاد از اسالمي ايران
دورة در اسالم از قبل ايران معنويت استمرار ه متوج كه عارفي بهعنوان سهروردي,
مباحث از شده خوانده مقاالت اينرو از است/ داشته اظهار را آن و شد اسالم از بعد
را سÇينما تÇا معماري و موسيقي از عرفان, هنري مظاهر تا نظري عرفان غامض

دربرميگرفت/
انسان و ايران اسالم, همايشعرفان, مقاالت مجموعة حق لطف به كه ا كنون
و قان حقÇم و دانشگÇاهها عÇزيز اسÇاتيد هÇمة از است, شÇده چÇاپ آمÇادة معاصر

همچنين بودند, مشورت طرف يا كردند شركت همايش اين در كه پژوهشگراني
و خÇود جانب از نمودند, مساعدت همايش برگزاري در كه ساتي سÆم و افراد از

ميكنم: تشكر دانشجويم دوستان
و حكمت پژوهشي سة سÆم محترم رياست اعواني, غالمرضا دكتر آقاي از
و تهران دانشگاه دانشجويي معاونت اميد, دحسين محم دكتر آقاي و ايران فلسفة
مسÇاعدت كÇه تهران دانشگاه دانشجويان باشگاه محترم مدير تي, حج رضا آقاي
بهشتي, د محم سيد مهندس آقاي از كردند/ همايش اين برگزاري در مالي و معنوي
مÇعدود از كÇه جÇهانگردي و فÇرهنگي مÇيراث سازمان پژوهشگاه وقت رياست
فÇرهنگي مساÄل در صاحبنظري با را مديريت تدبير كه است فرهنگي مديران
يافتن مانند ما, براي انديشمند مديران قبيل اين يافتن ا كنون كه است كرده جمع
ديناني, ابراهيمي غالمحسين دكتر آقايان محترم اساتيد از است/ شده احمر  كبريت
استاد و ريخته گران درضا محم دكتر االسالمي, شيخ علي دكتر داوري, رضا دكتر
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نه مه مقد

سÇيد دكÇتر استاد از همايش/ در حضورشان و مشاورهها جهت به ناظري شهرام
كه هستند كساني لين او از و غرب در معنوي اسالم مبلغان از خود كه نصر حسين
دبيرخانة درخواست به كه پيامي جهت به و كردند احيا ايران در را سهروردي آثار
و آمÇوزشي مÇعاونت اعÇوانÇي, شÇهين دكÇتر خÇانم سركار از فرستادند/ همايش,
در دانشÇجويان راهÇنماي كÇه ايران فلسفة و حكمت پژوهشي سة سÆم پژوهشي
هادي دكتر آقاي از بودند/ دانشجويان همراه مسير, تمام در و همايش برگزاري
مÇهندس آقÇاي فÇنآوري, و تÇحقيقات عÇلوم, وزارت وقت مÇعاونت خÇÇانيكي
كرمي حسين آقاي و تهران دانشگاه دانشجويي وقت معاونت خداياري, علياصغر
شوق كه دانشجويم دوستان از و ايران اسالمي جمهوري سيماي چهار شبكه مدير
و مÇيجوشيدند هÇمايش ايÇن بÇرگزاري براي ماهها و بود كار اصلي محر ك آنها
درنÇميآمدند/ حÇركت بÇه افسÇردهحاالن نÇبود, آنان همت ا گر و ميخروشيدند
صÇاحب هÇاديزاده, سÇعيد نÇاصري, مÇحسن آقÇايان از سÇپاسگزارم بهخصوص,
نÇظري, حامد شهپر, پيام د محم راد, سعيد راعي, سعيد مينايي, احسان ديان, محم
جهانداد و اميرنصري وفاپور, حسين پا كدل, مسعود وكيليان, رضا بختياري, مهدي
سÇپيده و مÇازني خÇديجه شÇريفي, زهره كاظمپور, فرشته خانمها از و معماريان/

 كاشاني/
و است شÇده تÇقسيمبندي مÇوضوعي براساس همايش اين مقاالت مجموعه
و تنظيم تدوين, در است/ بوده مبنا همين بر Hعمدت مقاالت چيدن ر تأخ و م تقد
بÇنده شÇفيق همكار كاظمپور, فرشته خانم سركار مقاالت, مجموعه اين ويرايش

كرمه و بمنه هستم/ ايشان سپاسگزار نيز بابت اين از و بودند

پازوكي شهرام

همايش علمي دبير
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ايران و اسالم ف, تصو عرفان,

ايران/ فلسفة و حكمت پژوهشي سة سÆم علمي هيأت عضو /1

پازوكي1 شهرام

سÇير دربÇاره تÇحقيق هÇمچون ايÇران, در ف صوÇت و عÇرفان دربÇارة تحقيق
سير و ظهور درباره تحقيق بلكه نيست اسالمي مذهبي فرقه يك تاريخي الت تحو
ديگر سرچشمههاي يافتن براي جستجو لذا است/ ايران در اسالم حقيقت و معنا
نظر به است/ عبث كاري اسالم, زالل سرچشمه از غير به ايران, در ف تصو براي

است/ كرده نقل (31ê ص سنگي, جلي(چاپ Ôم در احسايي ابيجمهور را حديث اين /2

شÇريعت, جÇنبه سه داشتن به نبوي2 حديث براساس را اسالم ا گر ه صوفي مشايخ
و اسالم, شرع قوانين و احكام همان را شريعت و كنيم تقسيم حقيقت و طريقت
همة الهي مقصد همان را حقيقت و اسالم, باطني جنبه و معنوي حيات را طريقت
جÇنبه هÇمين كÇه است عنوانÇي ف تصو بدانيم; قدس ساحت و مÆمنان و سالكان
ا گرچه است, كريم قرآن و اسالم خود منشأش لذا و است يافته اسالم در طريقتي
هجري دوم قرن در است مشهور چنانكه و Gبعد ف تصو اسم و عنوان اين خود
مانند ف تصو جهت اين از شد/ گفته كه است همان آن, اي مسم ولي شد متداول
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و/// ايران اسالم, عرفان, دوازده

اخÇتالفات ف صوÇت مÇقام در اينكه Hخصوص ندارد ترك و عرب و ايراني اسالم,
فرقي هيچگاه ه صوفي اينرو از ميگردد/ همزباني منشأ همدلي و رفته كنار قومي
مÇصري ذوالنÇون و يÇمن اهÇل قÇرني اويس و فÇارسي سÇلمان مÇثل كساني ميان
مشÇايخ وجود به ه توج بدون را ايران در ف تصو سير نميتوان پس نميگذارند/

كرد/ بررسي غيرايراني بزرگ
و دل در لي تحو چنان ايران, در اسالم گسترش و نفوذ از پس احوال اين با
ديگر ميان در كه بستند اسالم با معنوي پيوند چنان آنان و شد پيدا ايرانيان جان
بÇه كÇه بود اقبالي پيوند اين ثمره عاليترين نشد/ ديده مسلمان تازه اقوام و ملل
ظÇاهر اسÇالمي ايÇران تÇاريخ در كÇه بÇزرگي عارفان و صوفيان به و شد ف تصو
ميان ماهوي ارتباط فهم در نكته همين و شد نيز ع تشي به كه اقبالي همان  گرديدند;
چگونه كه است آن از حا كي ديگر جهت از پيوند اين است/ مهم تشيع و ف تصو
از پس كه معنويتي اعراب/ سلطه تسليم نه شدند آن معنويت و اسالم تسليم ايرانيان
صوفيه سلسلههاي عمده واسطه بههمين و بود علي(ع) در آن كامل ظهور پيامبر

ميرسانند/ ايشان به را خود معنوي اجازه
مخالفان با داليلشان نوع اسالم در ف تصو اصالت مخالفان كه نيست بيجهت
ايرانيان فكر حاصل را ع تشي و ف تصو و است يكسان Hغالب اسالم در تشيع اصالت
حكÇمت جسÇتجوي در سÇهروردي حكيم كه نيست بيجهت هم باز و ميدانند/
بÇه كÇه آن از پس است اشراق حكمت او تعبير به و مشرقي حكمتي كه حقيقي
ايÇن حÇامالن از و مÇيرسد بÇاستان ايÇران باالخره و باستان هند و باستان يونان

/11 ص ,2 ج مصنفات, مجموعه االشراق, حكمت سهروردي, /1

حكÇمت اين استمرار ميكند1, ياد فرس حكماي يعني باستان ايران در حكمت
مثل ه صوفي بزرگ مشايخ ميان در و ف تصو طريقه در فقط اسالم عالم در را خالده
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سيزده ايران اسالمو ف, عرفان,تصو

/7ê ص ,1 ج مصنفات, مجموعه تلويحات, سهروردي, /1

ابنسينا و فارابي مثل اÄي مش فالسفه حتي و مييابد تستري1 سهل و بسطامي بايزيد
در فلسفهاش ابنرشد, اÄي, مش ديگر فيلسوف هم ا گر نميداند/ حكمت اين اهل را
ارتÇباط عدم همين بهواسطة نميكند, پيدا جايگاهي ايران در اسالمي فلسفة سير
عÇارف از مÇيتوان مقايسه مقام در است/ اسالمي عرفان و ف تصو با وي تفكر
شارحشان بيشترين كه برد نام ابنعربي ا كبر شيخ او, همواليتي و معاصر بزرگ

بودند/ ايراني حكماي
شدند آن بر گروهي كه بود گونهاي به اسالمي ف تصو با ايران قرابت و انس

/1ì تا 13 صص ايران, ف تصو در جستجو عبدالحسين, ينكوب, زر /2

گفتند ديگر گروهي و است2 مانوي مذهب يا زرتشت تعاليم ف تصو منشأ Áاصو
و طÇبقاتي امÇتيازات دÇض بÇر ايرانيان جانب از است شعوبي نهضتي ف تصو  كه

/ 81 و 33 صص ايران, در ف تصو سرچشمه سعيد, نفيسي, /3

مولود ايران, در ف تصو نيز هاي عد نزد به ميداشتند/3 روا عرب خلفاي كه قومياي
سÇلطه و حÇمله هÇنگام بÇه ايران تاريخ ادوار در كه است نا كاميهايي و تلخيها
اصÇل زنÇدگي نا كÇاميهاي كه درحالي است/ شده پيدا مغول دوره مثل بيگانگان

شد/ آن رواج لذا و ف تصو به مردم بردن پناه سبب بلكه نكرد ايجاد را ف تصو
سÇاساني دوره اواخÇر در ايÇران در موجود مذاهب ديگر از مسير همين در
با قرابتها پارهاي بهسبب بودايي مذهب يا شباهتها, پارهاي سبب به عيسويت
مÇثل ايÇرانÇي صوفي بزرگان لين او از و شدهاند گفته ف تصو منشأ ف تصو تعاليم
نÇواحÇي از اسÇالم از قÇبل از كÇه بلخ در اصم حاتم و بلخي شقيق يا ادهم ابراهيم

/3ë ص ايران, در ف تصو سرچشمة /ê

تمام همه اين با بردهاند/4 نام ايران در ف تصو منشا¾ بهعنوان بودهاند بودايينشين
و تÇوافÇق نوعي مÆيد فقط نامبرده, مذاهب با ف تصو بين موجود شباهت موارد
است معنويتي همان عنوان و نام ف تصو زيرا است; طبيعي هم آن كه است تطابق
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