
 

 

 

 

 1041سال  درباره سهروردی در کتابهای منتشره

وسسه آموزشی و پژوهشی قم: م؛ بازتاب انقالب اسالمی بر جوامع بشری بر اساس نظام نوری شیخ اشراق/منوچهر محمدی .1

 .1۰۴1، ()رهامام خمینی

 .1۰۴1تهران: ادیان و عرفان، ، مزدهخسروانی در فلسفۀ اشراق/ نگارش و تحقیق بهمن صادقیتجلی حکمت  .2

 .1۰۴1سقز: گوتار، ، شیرمردشناسی زبان سهروردی از منظر ویتگنشتاین/محمد رحیمیانشناسی زبان : زیباییزیبایی .3

 ،الدین سهروردیشهاب شیخ سینا )حکمت سینوی( فلسفه مشاءاینمکتبهای فلسفی معاصر ایران: مدافع و بنیانگذار آنها  .۰

 .1۰۴1 ،همدان: برکت کوثر، شیرازی حکمت متعاله/ نویسنده علی امامیاالشراق، مالصدرایحکمت

  



 

 

 1044در سال  یمنتشره درباره سهرورد یکتابها

 .1۰۴۴آستان اشرفیه: مینوک، ؛ فرمسعود ربیعی/ ی سهروردیی اندیشه، آثار و فلسفهاز مشرق انوار: درباره .5

 .1۰۴۴گرگان: انتشارات نوروزی ، ، الدین سهروردی/تالیف صالح کاکوییاشراق : ترجمان هرمنوتیکی آثار رمزی شیخ شهاب .6

تهران ، یتحقیق علی اوجبشیرازی؛ تقدیم و منصور دشتکیالدینالغرور/ تالیف غیاثالنور لکشف ظلمات شواکلاشراق هیاکل .7

 .1۰۴۴ ،: موسسه پژوهشی میراث مکتوب

 .1۰۴۴خرم آباد: ستارگان آسمان، ، پلورالیسم از دیدگاه سهروردی/ نویسنده مجید احسانفر .8

 .1۰۴۴هران: نور اشراق، ، تتاریخ فلسفه اشراق از سهروردی تا عالمه طباطبایی/حسن سیدعرب .9

 .1۰۴۴ ،قم: میراث ماندگاری، شناسانه/ سمیه احمداز نظر سهروردی و مالصدرا با رویکرد معرفت« نفس»بیین علم حضوری ت .1۴

 الساداتحکمت شیخ اشراق سهروردی/ سید سلمان صفوی؛ ]به سفارش[ آکادمی مطالعات ایرانی لندن؛ ویراستار مهوش .11

 .1۰۴۴ ،تهران: انتشارات سلمان آزادهعلوی، 

هران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ، تشناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق/ محمد ذبیحیاختها، شناورید .12

 .1۰۴۴دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 

 .1۰۴۴تهران: ادیان و عرفان، ه ، مزد)شرح مونس العشاق سهروردی(/ نگارش و شرح بهمن صادقیدل آرام: .13

 .1۰۴۴،قم: نشر شلمچه، دو شیخ و یک نظر: وحدت و کثرت از منظرشیوخ اشراق و مشاء/ نویسنده جالل خدایاری .1۰

 .1۰۴۴ ،قم: آیت اشراق، هران سلگی )عبدالرحمن(م از تفسیر و شرحالدین سهروردی؛ رساله عقل سرخ/ تالیف شهاب .15

 .1۰۴۴هران : هرمس، عالیخانی، ت بابک/ اشراقی درسگفتارهای و هامقاله مجموعهرموز خسروانی :  .16

 .1۰۴۴قم: دفتر عقل، ن، سینا و سهرودی/محسن امیهای فلسفی در افالطون، ابنشناسی تطبیقی تمثیلروش .17

 .1۰۴۴ ،تهران : نگاه معاصر، هروردی؛ فلسفیدن فارغ از وجود/ مسعود امیدس .18

تهران: موسسه آموزشی تالیفی ، کردکندیکاربردی برای درک عمیق یکدیگر/ پویا امامیهای سهروردی در لغت موران: روش .19

 .1۰۴۴ ،ارشدان

کرج: موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان، ، سینا و شیخ اشراق و مالصدر/ نویسنده حوریه باغبانیعوالم هستی از منظر ابن .2۴

1۰۴۴. 

هران: مدرسه ت، تفرشیکاشانی؛ مهناز کهندانیکاشانی/ با تقریظ امامیضشناسی از دیدگاه شیخ اشراق و مالمحسن فیفرشته .21

 .1۰۴۴ ،عالی شهید مطهری

 .1۰۴۴ ،هران: ادیان و عرفان، تمزدهکلمات ذوقیه/ نگارش و تحقیق بهمن صادقی .22

 .1۰۴۴شت: سپیدرود، ر، عقولیت باور دینی در حکمت سهروردی/عباس بخشیم .23

ی، اراک: جهاد دانشگاه، سینا، فخر رازی و شیخ اشراق(/ تالیف مهدی جمالیاستداللی: )بررسی اختالفات منطقی ابنمنطق  .2۰

 .1۰۴۴سازمان انتشارات، واحد استان مرکزی، 

 .1۰۴۴ ،تهران: نور اشراق، هانری کربن و فلسفه سهروروی/حسن سیدعرب .25

 هران:، تمحدثه خاتمیتربقانی، سیدهتفسیر به نظم و نثر انوشه شریعتسهروردی؛ الدین یحییهیاکل نور/سیدشهاب .26

 .1۰۴۴،الهوت

 .1۰۴۴ ،هران: موسسه آموزشی تالیفی ارشدانفرداودی،ت محمدعلی گردآوری و تالیف/ درمانی در فلسفه اشراقمشاوره و روان .27



 

 

 1911در سال  یمنتشره درباره سهرورد یکتابها

 ،ران: رشد فرهنگته؛ شناسی فلسفه اشراق سهروردی/ مولف سیدحسن هاشمیتربیت: با تاکید بر معرفتالگوی نظری تعلیم و  .28

1399. 

ه بیات، الریجانی؛ ویراستار پروانندیشه سهروردی : دیدگاههای فلسفی غالمحسین دینانی/ تحقیق و تدوین اسماعیل منصوریا .29

 .1399 ،انتشارات سروشتهران: صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 

 .1399 ،هران: سنجش و دانشی، تنامه درسی معنوی/مولف محمدرضا محمدبر .3۴

 .1399 ،هران: شفیعی، تمزدهجلی حکمت خسروانی در فلسفه اشراق/ نگارش و تحقیق بهمن صادقیت .31

 .1399 ،هران: هرمسسیدعرب، ت حسن/ سهروردی االشراقحکمه مقدمهصحیح، تعریب، ترجمه و شرح ت .32

بجنورد:  ؛پور، فاطمه باباییایگاه عقل و عشق از دیدگاه فالسفه/ میثم نجفی، رامین نجفی؛ ویراستار اسماعیل صمیمیج .33

 .1399مهر، آذرین

 موسسهم: ی، قباالشراق/ سیدیحیی یثرکمت اشراق سهروردی: گزارش حکمت اشراق، با تطبیق و نقد همراه با متن حکمهح .3۰

 .1399 ،کتاب بوستان

 ؛البسطامی المشتهر بمصنفکمجدالدین الشاهرودیبنالذوقیه سهروردی(/ علیالکلماتالکنوز )فی شرحالرموز و کشفلح .35

 .1399 ،م: آیت اشراق؛ قصحیح و تحقیق هانیه کوهیت

 .1399 ،صفهان: انتشارات امیرفدکرمضانی، ا زهرا نویسندهرا، مالصدسینا، سهروردی و ابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابنر .36

 .1399 ،تهران : هرمس، حسن سیدعرب /هیافت تطبیقی به فلسفه سهروردی ر .37

 .1399نشر علم،  :هران، تمحمد صابریالدین سهروردی/شرح علیشهابالعشاق( شیخشرح رساله فی حقیقۀالعشق )مونس .38

 .1399 ،هران: فرا روانشناسی، تفلسفیتالیف احمد عالمه، الدین سهروردیشهاب .39

 .1399 ،م: کتاب حکیم، قلم برتر از دیدگاه فارابی و سهروردی/ نویسنده سیدمحمد موسویع .۰۴

حوزه علمیه قم، مرکز  م:ی، قسینا و سهروردی درباره عوالم کلی وجود/ آزاده نظاموالم وجـود: بررسی تطبیقی دیدگاه ابنع .۰1

 .1399 ،های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجرمدیریت حوزه

الدّین یحیی سُهرَوَردی ؛ تعلیقات صدرالدّین شیرازی... ]و دیگران[ ؛ شرح، ترجمه و تحلیل اب حکمه االشراق/ شهابکت .۰2

 .1399 ،قم: موسسه فرهنگی طه، کتاب طه(، الدّینملکی )جاللد محمّ

 .1399 ،هران: شفیعی، تفتارهایی در فلسفه سهروردی/ حسن سیدعرب؛ ویراستار صوری و محتوایی سعیده هادیگ .۰3

م های عرفانی شیخ اشراق در داستان لغت موران به انضماغت موران به روایت موری از تبار انسان!: )انعکاس تجربهل .۰۰

 .1399 ،گنبد کاووس: امرتاتی؛ ی لغت موران(/ مجتبی طالبنامهمایشن

 .1399 ،م: تولید و پخش کتاب ارزشمندق، عرفی اجمالی فلسفه سهروردی/ کاظم استادیم .۰5

 .1399 ،هران : وانیا، تگاهی به زندگی شیخ اشراق سهروردی/ مهدی فینین .۰6

صدر  فرهنگی موسسه برای] محمدی؛ منوچهر/ "اشراق شیخ نوری نظام اساس بر"ازتاب انقالب اسالمی بر جوامع بشری ب .۰7

 .1399 ،م: فرشتگان فردا، ق[آرمان سپهر

هران: سنجش و ، تمولف محمدرضا ریاحیسی(/دوفری با شاهنامهوردی سهری هانگاشتهی سی )هماننددوفروردی و سهر .۰8

  .1399دانش، 



 

 

 1911در سال  یمنتشره درباره سهرورد یکتابها

، المعارف سهروردی/ هاجر خادم، رضا اقدامیتکمیل ترجمه و شرح جامع اصطالحات و مشکالت عوارفشنای بحر وصال : آ .۰9

 .1398 ،هران : سفیر اردهال ت

سقز: ی، دمحم جهالمعارف سهروردی با ترجمه فارسی آن/ خدیای از عوارفخالص در ترجمه: تطبیق و بررسی گزیدها .5۴

 .1398 ،گوتار

 .1398 ،هران : هرمسع، ت/ زهرا زاربارنامه اشراقیان ت .51

 شپور ؛ تحقیق و نگارالدین شیرازی )بخش منطق(/مولف محمدحسین حشمتاالشراق قطبرجمه و تبیین شرح حکمهت .52

 .1398 ،م: نشر سینوی، قکریا بهارنژادز

 .1398 ،هران: میعاد اندیشه، تآراستهصویرنگاری در نور و وجود/ فاطمه وحدتیت .53

 .1398 ،هران: آریادانشت غالمی، اسفندیار/ سینا و سهروردیگونگی آفرینش از منظر ابنچ .5۰

گاه جف آباد: دانشی، ننجف آباداهلل شریعتیالنور شیخ اشراق/ رحمتای هیاکلکمت اشراق : ترجمه و شرح کامل و مقایسهح .55

 .1398آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، 

 .1398 ،رج: دادوری، کفلسفی شیخ اشراق/ نادیا مفتونخیال در نظام  .56

، یرآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت: تاملی بر فلسفه اشراقی سهروردی و فلسفه پدیدارشناسی هوسرل / مولف مریم نادرد .57

 .1398 ،هران: انتشارات علوم تربیتی و روانشناسیت

 .1398هران: مرکز نشر علوم اسالمی: نشر سخن، د، تدامار دادگاه جهل مقدس/ سیدمصطفی محققد .58

 .1398 ،رج: دادور، کیانندییمیراهاب نیسحالمهای فلسفه اشراق/ غسرچشمه .59

 .1398 ،محراب: هرانی، تیپیشوا محمد نگارش و پژوهش/ مکتب )سینائی، اشراقی و صدرائی( - 3ی سهروردی برجسته .6۴

 .1398 ،راغه: مکتب اسنوند، ممالصدرا/ آرش عباسی -شیخ اشراق -گاه حکمت: گذر و نظری بر حکیمان ایرانی ابن سیناهس .61

 – 1398 ،هران: دانشگاه هنر، تیحیی سهروردی/ تالیف مرضیه اخالقیالدیناالشراق شهابرح کتاب حکمهش .62

 .1398 ،رج: دادور، کتالیف نجفقلی حبیبیشیخ اشراق و آرای خاص او در فلسفه الهی/  .63

و  هتهی گردآوری،الدین سهروردی )شیخ اشراق(/مجموعه مقاالت همایش ملی حکمت اشراقی در پرتو آراء و آثار شهاب .6۰

 .1398هران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ، تشیریننظیم کاوه خورابه، فاطمه بستانت

هران : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ، تاندیشه سهروردی: شرح منطق حکمۀاالشراق / مهدی عظیمینطق و معرفت در م .65

 .1398 ،ایران، انتشارات

  



 

 

 1911در سال  یمنتشره درباره سهرورد یکتابها
 

 ،اهل بیت)ع( المللیبینهران: دانشگاه ، تالنفس فلسفی از منظر ابن سینا ، سهروردی و مالصدرا/سید عابدین بزرگیموزش علمآ .66

1397. 

هران: سازمان تبلیغات ، ت)فلسفه وجود از دیدگاه سهروردی(/مولف محمدحسین بزی ؛ مترجم غالمحسین انصاری شراق:ا .67

 .1397الملل، اسالمی، شرکت چاپ و نشر بین

بان و ز تحقیقات مرکز[ برای] حاجیان؛ خدیجه های فلسفی در شعر حافظ: خوانشی مشائی و اشراقی از شعر حافظ/ندیشها .68

 .1397 ،هران: دولت علمادب فارسی، ت

 .1397 ،بروجرد واحد ،اسالمی آزاد دانشگاهروجرد: ، بشناسی فلسفی/ مولف محمد گودرزینسانا .69

هران: ی، تالق و مخلوق/مولف انور رئیسررسی تطبیقی مبانی فلسفی سهروردی و مالصدرا و لوازم آن در بحث رابطه خب .7۴

 .1397انتشارات راه دکتری: سنجش و دانش، 

 ،یاشراق و مالصدرا(/ مولف گلتاب بیابانسینا ، شیخبا تاکید بر نظرات ابن)دود معرفت انسان به خدا در فلسفه اسالمی ح .71

 . 1397 انتشارات آلتین،  :بریزت

  .1397 ،یزد: اشراق کویر اشکذری،دهقانی محمدمهدی کمت اشراق سهروردی/ح .72

هدیه متار ها/ تالیف مریم سلگی، قاسم پورحسن؛ ویراسحلدای مهربان و مسئله شر: مسئله شر؛ معضالت، رویکردها و راهخ .73

 نشگاه عالمههران : دات ،[انوشه؛ زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه ]عالمه طباطباییمحمودزاده؛ سرویراستار نازیال فرمانی

 .1397طباطبایی، مرکز چاپ و انتشارات، 

اسوج: ید، ارجمن گلشیرینی فاعلیت مطلق خداوند با اختیار انسان در دیدگاه سهروردی با مالصدرا/ نویسنده سیدهابطهر .7۰

 .1397 ،سیده شیرین گل ارجمند

هران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم د، تنژاحسین هاشمسینا، شیخ اشراق و صدرالمتالهین/ شناسی در آثار ابنیباییز .75

 .1397 ،انسانی دانشگاهها)سمت(، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

 .1397 ،زرکر مش: نرانه، تیوانیک ندیدالجم یهمرجت ؛ویرضنیام دیهم/ راقاش بتکو م روردیهس .76

 ،انشتهران: سنجش و د، فامالدین شیرازی/مولف محدثه جوادیرح مبحث مغالطات در منطق شیخ اشراق و تطبیقی با قطبش .77

1397. 

تشارات تهران: انمحمدی،  عباس تصویرگر و پژوهش/ سهروردی اشراق شیخ از داستان دو: عقل سرخ و داستان غربت غربی .78

 .1397 ،روزگار

آباد: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رمی، خففلس حسین تالیفپژوهشی نو در حکمت اشراق سهروردی/:  1لسفه روشنایی ف .79

 .1397آباد، خرم

 .1397 ،هران : طراحان تین ی، تغز سرخ: اقتباسی آزاد از داستان عقل سرخ شیخ اشراق/ گلزار رضوم .8۴

 .1397 ،هران : نگاه معاصرن، ترحیمیاای برحکمت اشراق/سعید قدمهم .81

 : سیر تفکرات اشراقی/ به قلم حشمتاهلل ریاضی، تهران: نشر ریرا، 1397.نور تا نوراز  .82

 .1397 ،ایرانی آرایی کتاب: هراندورباش، تمدنی رضا نگارش و پژوهش/  ایگاه حسن در منطق پرواز سهروردیج .83

  1397 ،هران: مسیر دانشگاهی، تفضل شیرخانی، لیال شیرخانابوال نویسندگان/ ین مانی و فلسفه سهروردی) مقایسه و تطبیق(د .8۰

 .1397 ،و: قرانه، تیربثی ییحی/ روردیهس ندیالابهش خیش یدگزن اسراس: بهعلدر و قنقل .85



 

 

 1911در سال  یمنتشره درباره سهرورد یکتابها
 

: پژوهشگاه م، قعسکرینژاد؛ ویراستار سعیدرضا علیپناه؛ تحقیق و نگارش علی امینیسیدیداهلل یزدان/ آموزش حکمت اشراق  .86

م و توسعه علوتحقیق  پژوهشکده ،(سمت) دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان: حوزه و دانشگاه؛ تهران
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