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 یدر چشم عارف آلمان یرانیا لسوفیف

  
١قاسم کاکایی  

)٢٠تا  ١(صص   
١/٣/٢٠١٩؛ تاریخ پذیرش: ٣١/١/٢٠١٩تاریخ دریافت:   

  
  چکیده

بوده است. هنر بزرگ او  یاسالم ۀفلسف خیتار یانیم های سده شمندانیاند نیرگذارتریاز تأث نایس ابن
در  یمتقن ینظام هندس لهیوس نیقرار داد و بد» وجود« ای» موجود«بود که موضوع فلسفه را  نیا

او را  ییمشا لسوفانیتنها ف اسالم نه اناز او سابقه نداشت. در جه شیکرد که پ یگذار انیفلسفه بن
از او  یطوس نیرالدیبلکه در علم کالم، خواجه نص ،کردند تیو از او تبع دهینام »سیرئال خیش«

        ّ   که متکلم ان  یبه نحو ،کرد یگذار انیرا با مباحث وجود و موجود بن کالم علم . خواجهکرد تیتبع
از  یعرفان نظر یزری یدر پ زین یعرب ابن کتبکردند. شاگردان م تیامر همه از او تبع نیدر ا ینپس
داده مقاله نشان  یندر عرفان سابقه نداشت. در اپیشتر که  یاستقبال کردند؛ امر نایس ابن ۀویش

 ن،یبه الت نایس آثار ابن ۀبارز است. پس از ترجم اریبس نایس ابن ریتأث زین تیحیکه در عالم مس شده
خوش نشان  یرو نایس به ابن ناسیو توماس آکو ریکب برتچون آل یو متکلمان بزرگ لسوفانیف

 لسوفانی. اکهارت برخالف فاست اکهارت ستریبر ما نایس ابن ریثأت بر تمرکز پژوهش حاضردادند. 
دارد.  نایس از آثار ابن ی    ً      کامال  عرفان یمسلمان، خوانش شمندانیاند یبرخالف برخ یقبل از خود و حت

و آثار او استناد  نایس عرفان، به ابن ۀنیخود در زم یوجود های دگاهیاز د یاریدر استنتاج بس یو
  .کند یم
 

  ها کلیدواژه

  ربی، مایستر اکهارت، وجود، موجودع سینا، ابن ابن
  

                                                            
 ghkakaie@yahoo.com دانشگاه شیراز، رایانامه: ١
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 کمت اشراقح

   یسهرورد ییحی نیالد اشراق شهاب ۀعیمابعدالطببررسی 
  

  ١روالند پیچ
 )٤٤تا  ٢١(صص  

  ٣٠/٩/٢٠١٩؛ تاریخ پذیرش: ٢١/٨/٢٠١٩ تاریخ دریافت:
  
  

  چکیده
 لسوفیاشراق، عارف و ف کیزیمتاف کلی طور بهو  یاشراق اسالم ۀعیدر چارچوب مابعدالطب دتردی یب
 یحاضر پس از نگاه ۀاست. در مقال شمندانیاند نیاز بزرگتر یسهرورد ییحی نیالد شهاب یرانیا

داده  ن. ابتدا نشاشده استاشراق او شرح داده  ۀآموز یمبان ی،و آثار سهرورد یبه زندگ یکوتاه و کل
به  یاجمال ینگاه یاست. در گام بعد دیقرآن مج یسهرورد ۀعیعرفان مابعدالطب ءکه سرمنشا شده
پروردگار  ینور ازل ۀافتی بازتاب های و نشانه ها مراحل و نظم جلوه و سپس شده،اشراق ارائه  ۀمقدم

ی توضیح به نور اله یابیدست یعرفان برا یر و مراحل طنگرش به نو ،انی. در پاه استح شدیشرت
از  یکه سهرورد ینفلوطی – یافالطون ۀو فلسف یرانیکهن ا انیحال نگرش اد نیو در ع شده داده
  .شده است  یبررس کند، یم ادیآن 

  
  ها کلیدواژه

  هروردی، قرآن مجید، عرفان اسالمیالدین س مکتب اشراق، شهاب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  roland.pietsch@t-online.de: هماکسیمیلیان مونیخ، رایانام -دانشگاه لودویگ ١
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هاي سخن و مجازها به آرایه ینگاه   
زبان و ادبیات فارسي و آلماني در  

  
١حبیب کمالی روستا  

  )٦٦تا  ٤٥(صص 
  ٢٩/١٠/٢٠١٩؛ تاریخ پذیرش: ١٣/٩/٢٠١٩تاریخ دریافت: 

  
  

  چکیده
هر ملتي بر حسب ذوق و و  شود ملل دیده مي ۀهاي سخن و مجازها در زبان و ادبیات هم آرایه
ها و مجازها براي روشني، تأکید، تنوع و زیبایي  برد. این آرایه بهره مي آنهاوبیش از  خود کم ۀسلیق

ن ولذت بردن از خواندن مت ،ا براي درك صحیح مفهوم کالمآنهآشنایي با  و روند سخن به کار مي
 هاي سخن و مجازها در در این مقاله آرایهاست.  ناپذیر اجتنابعالمانۀ این متون ادبي و بررسي 

معادل آنها در زبان و ادبیات دیگر و نیز ذکر مثال از زبان  ۀفارسي و آلماني با ارائ های بانز هریک از
بالغت  و. با اینکه بالغت فارسي شده استاجمال تشریح و بررسي  و ادبیات مربوطه معرفي و به

بندي  بررسي و طبقه ۀدر شیوزبان  این دوآلماني هر دو ریشه در علم بالغت یونان باستان دارند، 
فنون «ها و مجازها در  آرایههریک از  در مقالۀ حاضر، .اند یکسان نرفته یهای ها و مجازها، راه آرایه

  . اند بررسی شده» شناسي سبک«و  »فنون ادب«، »سخن یا بالغت
 

  هاکلیدواژه
   یشناس سخن، مجاز، بالغت، فنون ادب، سبک ۀآرای

                                                            
  h.kamali@iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسالمی (واحد تهران مرکزی)، رایانامه: ١
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  تشریفات دیپلماتیک در ایران عصر صفوی نوازی و  فرهنگ مهمان

 م ١٨تا  ١٥های اروپاییان در قرون بر اساس سفرنامه
 

  ١علی شهیدی
  ٢کوثر حبیبی

  )٩٦تا  ٦٧(صص 
  ٢٨/٩/٢٠١٩؛ تاریخ پذیرش: ١٠/٨/٢٠١٩تاریخ دریافت: 

  دهیچک
 پایۀ که آمد  در به یدربار یفاتیآداب، تعارفات و تشر یدر عصر صفو یرانیا ینواز ز دل فرهنگ مهمانا

به  دیشا ها نییآداب و آ نیا اتییوجود، جز نیبا ا وقت شد. رانیا کیپلماتید فاتیتشر یریگ شکل
 یفارس یخیرتا یها کمتر در گزارش ،یرانیانسان ا یبودن برا تیاهم کم ایمعمول  ،ییعلت آشنا

تا  ١٥قرون  انییاروپا یها سفرنامه      ًخصوصا  یرانیرایدر منابع غ دیآن را با زیمکتوب و مدون شده و ر
بازتاب داشته است.  شانیها و در نوشته یتازگ شانیبرا یرانیا فاتیجو کرد که تشر و جست یالدیم ١٨
 سانینو سفرنامه نوشتاربر  هیمذکور با تک فاتیدر پژوهش حاضر تالش شد تا تشر ،اساس نیبر ا
 رانیبه حضور شاه ا کیپلماتید یها تیأمهمانان و ه ییایآداب بار ؛شود یبند و دسته یگردآور ییاروپا

 یها وهیش ،یابیدر بار تیحق تقدم و اولو ،یابیتجمالت بار تیرعا ،یابیزمان و مکان بار نییشامل تع
 یخلعت یو اهدا یشکشیپ افتیبار، نحوه در اسمنشستن مهمانان در مر گاهیجا نییاحترام به شاه و تع
است  یعصر صفو رانیدر ا کیپلماتید فاتیفرهنگ تشر نیاز ا یبخش ،یمرخص یو کسب اجازه برا

و مناصب  نیعناو شیدایبه پ فاتیتشر نیدارد. ا اریاز آن تفاوت بس شیپ یخیتار یها که با دوره
داشتند مراتب ادب و احترام  فهید که صاحبان آن وظیانجام یدر دربار صفو مهماندارباشی و دارمهمان
 یها تیأه یو اعضا یدو ورود تا هنگام خروج از کشور، در حق مهمانان خارجرا از ب رانیدربار ا

  آورند. یبه جا کیپلماتید
  ها دواژهیکل

 سفرنامه ه،یصفو ،ینواز مهمان ،یمهماندار ک،یپلماتیروابط د ک،یپلماتید فاتیتشر

                                                            
 alishahidi@ut.ac.ir: ، رایانامۀ نویسندة مسئولدانشگاه تهران ١
  دانشگاه تهران ٢
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  ماهیت عشق از دیدگاه ریچارد رله و احمد غزالی

  العشاق سوانحو  آتش عشقهای  کید بر کتاببا تأ
  

  ١زهره همت
  ٢فاطمه الجوردی

  )١١٢تا  ٩٧(صص 
  ٢٠/٧/٢٠١٩؛ تاریخ پذیرش: ١٥/٦/٢٠١٩تاریخ دریافت: 

  
  

  چکیده
        ّ         کتاب مقد س و احمد  یسی     ّ      و مفس ر انگل سندهینو ن،یگز م)، عارف، عزلت ١٣٤٩- ١٣٠٠رله ( چاردیر

و  آتش عشقآثار خود،  نیتر در مهم ،یرانیو واعظ ا سندهیق)، عارف، نو ٥٢٠ - ٤٥٢( ی  ّ  غز ال
را با  شیخو یعرفان یها و تجربه  از موضوع عشق به دست داده ی، شرح مبسوطالعشاق سوانح

در قالب توان  میب را  دو کتا نیشده در باب عشق در ا مباحث طرح اند. گذاشته انیدر م نخوانندگا
 جیو نتا یورز عاشق، اسباب عشق یها یژگی          ِ       عشق، متعلق  عشق، و  ِت  ّی : ماهدیفهرست گنجان نیا

دو  نیا یها  دگاهیوجوه تفاوت و شباهت د گر انیها نما مقوله نیا ۀو خوانش دوبار ی. بررسیورز عشق
 اریبس یپوشان عشق هم ت ّی و رله در بحث ماه ی  ّ  غز ال یها شهیعارف از مفهوم عشق است. اگرچه اند

از  ابد؛ی یم یتفاوت معنادار یورز عشق جیع و نتاعاشق، اسباب، موان یها یژگیچون و یدارد، در مباحث
و تنها در ارتباط با  ابدی ی   ّ    تحق ق نم یحیمس اتیو اخالق ینیرله عشق جز از رهگذر بستر د دگاهید

 ۀجنب ،ی             ّ  که از نگاه غز ال آن حال کند، یم دایاست که معنا و مفهوم پ ثیو تثل حیخداوند، مس
تر است و جز در رابطه با خداوند، در ارتباط با جمال و  عشق پررنگ یشناخت و روان یوجودشناخت

 ۀدربار یو احمد غزال هرل یها دگاهیتجربه برخوردار است. در پژوهش حاضر د تیاز قابل زین یصنع اله
  شده است. سهیمقا گریکدیو با  ی   ّ معر ف لیتفص عشق بهماهیت 

  ها کلیدواژه
  یعشق اله ،ی، عشق عرفانالعشاق سوانح، آتش عشق ،ی            ّ  رله، احمد غز ال چاردیر

                                                            
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ١
  flajevardi@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، رایانامۀ نویسنده مسئول: ٢
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 یاسالم یخیتار یها و نقشه ییایدماوند در متون جغراف یبررس

  
 ١صبا یساجد طهمورث
 ٢دیمج یدیفر فاطمه

 )١٤٢تا  ١١٣(صص  
  ٣٠/١٢/٢٠١٨: رشیپذ خی؛ تار٢٤/١١/٢٠١٨: افتیدر خیتار

 
 
 دهیچک 

در باور مردم و متون  یقیعم یخیتار ۀنیشیپ ۀدربردارند ،یمل یاز نمادها یکیعنوان  دماوند، به کوه
هـا را در   اسـطوره  نیبزرگتـر  ینمـاد ملـ   نیاست. ا ییایو جغراف یشناس باستان ،یخیتار یها افتهیو 

فرهنـگ،   طوره،نام، اس ۀ ِ                      ص رف خارج شده است. دربار ییایجغراف ۀدیپد کیخود پرورانده و از  ۀدامن
 انیـ کـوه در م  نیـ ا تیـ گفته و نوشته شده، اما موقع اریدماوند بس یایو جغراف یشناس نیزم خ،یتار

 شیمقالـه بـا در پـ    نیـ نبـوده اسـت. ا    یموضوع بررس گاه چیه یخیتار یها نقشه و ییایمتون جغراف
 یخیتـار  یهـا  نقشـه  انیـ دماونـد در م  یابیـ درصـدد جا  یفیو توص یخیتار قیگرفتن دو روش تحق

هـا،   هدور ۀو مسـلمانان در همـ   انیرانیکوه است. ا نیا ۀدربار دانان یجغراف یها شرح انیو ب ،یاسالم
و بـا   یا ) مملـو از اعتقـادات اسـطوره   رانیکوه ا نیعنوان بلندتر (به یاصل گاهیدماوند را منطبق با جا

 نیـ و عظمت ا یبه بلند کنیول اند، به خطا رفته یابیدر جا ییو اگرچه در موارد جز اند، افتهیاحترام 
 اند.  آن از منطقه دماوند واقف بوده زیکوه و تما

 
 ها دواژهیکل

 ها سفرنامه ،ییایمتون جغراف ،یاسالم یخیتار یها کوه دماوند، نقشه دماوند،
 

 
 

   

                                                            
  دانشگاه تهران ١
  f.faridi.m@gmail.com: ولئمس ۀویسندرایانامۀ نبنیاد ایرانشناسی،  ٢
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 )ستیز  طیحفظ مح کردی(با رو و عبدهللا هللا خلیفة های آموزه یبررس

  

  ١مسعود شاورانی
 )١٦٨تا  ١٤٣صص (

  ٢٥/٥/٢٠١٩ پذیرش:؛ تاریخ ٢٠/٢/٢٠١٩تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 یطور جد موجودات زنده را به اتیو ح نیزم ۀندیآ ستیز طیمح عیگسترده و سر بیتخر
میان پیروان در  حینگرش صح جادیا به در این زمینه تواند یم دینی یها آموزه. کند یم دیتهد

است که  یافراط و محور انسان ای آموزه ،یاسالم اتیدر اله» هللافةیخل« ۀآموز ادیان یاری برساند.
موجودات جهان است و  ۀو برتر از هم نیزم یخداوند بر رو نیآن انسان جانش بر اساس

 یریپذ تیو مسئول ییبه پاسخگو ازیبدون ن ،همانند خداوند بر جهان و موجودات آنتواند  می
روش  باو  یاسالم اتیاله گوناگونمنابع  یوجو جست در مقالۀ حاضر، با تکیه بر .کند ییفرمانروا

 نید یدر منابع اصل یگاهیجا» هللا فةیخل« ۀکه آموز ه شدهداد نشان  کیمحتوا و هرمنوت لیتحل
 یامو یها خالفت یاسیس الیاهداف و ام رین آموزه تحت تأثیا .اسالم شامل قرآن و سنت ندارد

 ،یریدر متون تفس »هللا فةیخل«کاربرد اصطالح  تدریج بهو  هافتیو تکامل  هشکل گرفت یو عباس
 گاهی. جاه استشد تیو تثب دییمسلمانان تأ یو عرفان یادب ،یفقه ،یفلسف ،یخیتار ،یکالم

خود را برتر از » عبدهللا« تیاست. انسان در موقع» عبدهللا« مقامانسان در قرآن و سنت، 
  و معتقد به سلطه اردد عتیو رفتار فروتنانه و خاکسارانه در مقابل طب داند ینم گریموجودات د

باشد،  شتریانسان در مقابل خداوند ب یاحساس بندگ هرقدر. ستیآن ن بیتخرو  ستیز طیبر مح
نگهبان و » عبدهللا. «است شتریب طبیعتخداوند و  یها دهیآفر برابرو احترام او در  یفروتن

  .است ستیز طیدوستدار مح
  

  ها کلیدواژه
 تسیز  طیمح ،تصوف، عبدهللا عباس، یبن ه،یام یهللا، بن فةیخل

                                                            
 shavarani@gmail.com: ه، رایانامتهران، ایرانمذاهب اسالمی، دانشگاه  ١


