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تعالمی و آموزههای مکاتب فلسیف ،مترینهای معنوی هستند که به منظور آمادهسازی نفس مخ اطب
ج
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جایگاه تربۀ عرفاین در مکتب
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از تأسیس حمکت اشراق را می توان ،ارائۀ برنامهای جامع و عمیل دانست که با کمک به ارتقاء سطح آ گاهی
برای تربۀ نوعی دیگر از زندگی آماده میسازد.
مخ اطب ،او را
ج
اشراق ،تربۀ عرفاین ،مترینات
واژ گان کلیدی :یپیر آدو ،فلسفه به مثابه روش زندگی ،فلسفۀ باستاین ،حمکت
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مقدمه
یپیر آدو ( )1922-2010با ارائۀ الگوی فلسفه به مثابۀ روش زندگی ،وحدت میان تعالمی مکاتب فلسیف را نشان
و تربۀ عرفاین 1ر یشه دارد.
میدهد .از نظر او ،تعالمی و آموزههای مکاتب فلسیف دوران باستان
در تربۀ احتاد ج
ج
بنابراین میتوان هدف از ارائۀ تعالمی فلسیف را ،کمک به مخ اطب برای انتخاب روش زندگیای دانست که او را
در تربۀ امر متعایل یاری میرساند.
ج

بر تربۀ عرفاین و کشف
سهروردی نیز با ارائۀ حمکت اشراق ،درک و فهم صحیح تعالمی و آموزههای خو یش را ج
و شهود مبتین میکند .از نظر او شخیص که فاقد قدرت شهود است از فهم صحیح تعالمی اشراق یبهبره میماند.

هرچند اغلب تعالمی فلسیف سهروردی در قالب حتلیل و ارز یایبهای منطیق و عقالین رایج منیگنجد ،لکن حتلیل
این مسأله با استفاده از الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی نه تهنا نشانۀ ضعف و سسیت مسائل حمکت اشراق
نیست بلکه حاکی از قوت مسائل و تعالمی این مکتب نیز میباشد ،ز یرا از نظر آدو ،زبان ،ظهور هسیت و نشان
از مرتبۀ آن است که با استفاده از عناصر و مؤلفههای الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی قابل باز یایب است.
بنابراین بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی ،زبان اشراق سهروردی از دعویت نشان دارد که سهروردی
در قالب تعالمی اشرایق از  مخ اطب خو یش برای انتخاب روش زندگی اشراق به عمل میآورد .به عبارت روشنتر،
تفاوت در عرضه و بیان تعالمی فلسیف از جانب سهروردی را میتوان دلییل روشن بر رو یکرد او به فلسفه همچون
مدار تربۀ عرفاین است.
رویش برای زندگی برمشرد که دایر بر
ج

جایگاه تربۀ عرفاین در مکتب اشراق که در این مقاله با استفاده از الگوی فلسفه
بناراین ،با شناخت و حتلیل
ج

به مثابه روش زندگی حمقق میگردد ،میتوان هدف از تأسیس حمکت اشراق را ارائۀ برنامۀ جامع عمیل به منظور
برای تربۀ نوعی دیگر از زندگی ،که برآمده از استعالی آ گاهی است ،قلمداد کرد.
ارتقاء سطح آ گاهی مخ اطب
ج

 -1فلسفه به مثابه روش زندگی
یپیرآدو متولد سال  1922فیلسوف و زبانشناس معاصر و مبتکر الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی است .وی
هر چند در ابتدا به مطالعۀ فلسفه مشغول شد اما تخ صص او در رشتۀ زبانشنایس ،سبب گشت با توجه به
حساسیت نسبت به قیود و استعارات و الفاظ و کمک برای ن
یافت معاین آنها ،به درکی جامع از دوران باستان

دست یابد.
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ز یربنای الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی ،تعایل نفس است .از نظر آدو ،حقیقت و ماهیت فلسفۀ دوران باستان،
و تربۀ عرفاین ر یشه داشته است ( .)Hadot, 1995: 275بنابراین ارزش زندگی فلسیف از نظر آدو ،در
در تربۀ احتاد ج
ج

کسب تربۀ معنوی میکند (.)Ibid, 2011: 81
ایاد آمادگی نفس برای
ج
خدمیت هنفته است که به ج
ن
ن
فلوطی وحتت تأثیر روش
فلوطی و سادگی چشمانداز  2نقل میکند ،در اثر مطالعه آثار
آنچنان که خود آدو در کتاب
نوعی تربۀ عرفاین دست یافته است)Ibid, 1998: 56( .
زندگی او ،به
ج

ن
دانست مراتب شناخت نیست بلکه نوعی حتول وجودی و رفتاری است که برخاسته
از نظر آدو ،فلسفه ،صرف
از تربۀ عرفاین میباشد .آدو به ن
مهی دلیل توجه به نکایت ذیل را در حتلیل و تفسیر مکاتب فلسیف حائز امهیت
ج

میداند:

 .1توجه به اینکه تعالمی و آموزههای مکاتب فلسیف ،متر ینهایی معنوی هستند؛
 .2توجه به این مطلب که هدف و قصد هنایی مکاتب فلسیف ،ارائۀ رویش برای زندگی است؛
توصیف تارب شخص حکمی و توصیف رفتار و اعمال او
 .3توجه به این مطلب که مسائل فلسیف در حقیقت
ج

است)Ibid, 2011: 90( .

 :1-1عناصر و مؤلفههای اصلی مدل فلسفه به مثابه روش زندگی
 :1-1-1گفتار فلسفی
از نظر آدو ،غایت گفتار فلسیف (تعالمی و آموزههای فلسیف) بر مبنای تعالمی سقراطی ،کمک به زایش من حقییق
فلسیف ،تربه و ملس حقیقت و نزدیکی به گوهر اصیل
در  مخ اطب است .به بیان دیگر هدف از تعالمی و آموزههای
ج
ن
فلوطی تهنا به منظور توصیف
مهان تربۀ عرفاین است) میباشد .به عنوان منونه گفتار فلسیف
آموزهها (که
ج
خ
چگونگی تربۀ واحد به کار برده شده است ( .)Ibid, 1995: 209کارکرد کیل گفتار فلسیف از نظر آدو به دو بش
ج

تقسمی میشود:

الف:گفتارهای فلسیف یا گزارش زندگی ،اعمال و رفتار و افکار فیلسوف هستند؛
کسب تربه معنوی هستند ()Ibid,2002:178
ب :گفتارهای فلسیف متر یین در جهت آمادگی نفس مخ اطب برای
ج
چنانکه خود آدو نیز در اثر مطالعه کتب و آثار

ن
نوعی تربۀ عرفاین دست یافته است)Ibid, 2011: 76( .
فلوطی ،به
ج

 :2-1-1تمرینات معنوی
بروز تربۀ دیین به
متر ینات معنوی ،اعمایل ارادی و شخیص هستند که به قصد حتول دروین شاگردان و ظهور و
ج
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انام متر ینات معنوی را که
آنها در دو سطح روحاین و جسماین توصیه میشده است )Ibid: 87( .آدو نتیجۀ ج
بروز تربۀ عرفاین میباشند را به دو خبش کیل تقسمی میکند:
علت معده در ظهور و
ج
الف -خودشنایس (سیر در خود)؛

و تربۀ احتاد با کل (.)Ibid, 1995: 102
ب -سعۀ وجودی ج

 -2بررسی مکتب اشراق با استفاده از الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی

ن
حسی نصر:2 ،1386 ،
حمکت اشراق سهروردی ،پیوند میان تربیت عقالین و تزکیۀ نفساین است( .لیمون،

انام آموزههای
 )175-174سهروردی حکیمی وارسته بود که در سراسر زندگی کوتاه خو یش ،متعهد به رعایت ج

حمکت اشراق بود .شهرزوری شیوۀ زندگی او را اینگونه توصیف می کند« :به زی قلندران میز یست ،و مرتکب
ً
ر یاضات شاقه بود ...هفته یک نوبت افطار میکرد ...اصال التفات به جانب دنیا نداشت و در باب پوشیدین
و خوردین پروا منیکرد ،اکثر عباداتش گرسنگی و بیداری و فکر و تأمل در عوامل اهلی بود .صاحب کرامات و آیات
بود( ».شهروزی )459-458 :1365 ،بنابراین و بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی ،حمکت اشراق را
میتوان ،حمکیت برآمده از رویش دانست که سهروردی در زندگی خو یش ،به کار میبسته است.

 :1-2معرفتشناسی اشراقی
علم حضوری را میتوان اساس معرفتشنایس اشرایق دانست .سهروردی در تلوحیات ،ذیل داستان به خواب

دیدن ارسطو و بیان حقیقت علم به امهیت علم حضوری تأ کید میکند و رجوع به نفس و خودشنایس را کلید
حل معما میداند( .سهروردی )71-70 :1 ،1380 ،بنابراین میتوان ،بنیان معرفتشنایس اشرایق را بر اساس
الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی ،رهایی از تعلقات مادی دانست که تهنا از طر یق خودشنایس حاصل می
شود .در نتیجه در این نوع معرفتشنایس ،فاعل شناسا ،جایگاهی بسیار برتر از موضوع شناسایی پیدا میکند.

 :2-2هستیشناسی اشراقی
سهروردی در کتاب حمکتاالشراق ،هسیتشنایس خو یش را بر ر یاضت و کشف و شهود مبتین میکند( .مهو،

 )10 :2 ،1375هسیتشنایس اشرایق بر مبنای الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی ،به تصو یر کشیدن حقیقت
دروین انسان است .هسیتشنایس اشرایق ،انتخاب روش زندگی اشرایق را توجیه و مرتبۀ هسیت و بودن انسان
در جهان را به تصو یر میکشد.
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 :3-2تمرینات معنوی
متر ینات معنوی در مکتب اشراق را میتوان به دو دسته تقسمی کرد:
الف -رابطۀ با خو ن
یشت (متر ینات معطوف به خودشنایس)؛
ب -رابطۀ با عامل و طبیعت(سعۀ وجودی).

 :1-3-2رابطه با خویشتن (تمرینات معطوف به خودشناسی)
خودشنایس کلید فهم حقیقت حمکت اشراق است .سهروردی در تلوحیات میگو ید« :پس درک تو از خودت

مبتین بر علم حضوری است و این علم بنیاد و اساس هرگونه شناخیت است( ».مهان )503 :خودشنایس مهان
علم حضوری نفس به خو ن
یشت است.
متر ین معنوی ارتباط با خو ن
یشت و مترکز در درون ،شامل سه متر ین می شود:

 تربۀ مرگ (موت اصغر) یکی از مهمتر ین متر ینات معنوی در حمکت اشراق حمسوب میشود.
الف -متر ین مرگ :ج

(مهان) میان خودشنایس و مرگ در این مکتب پیوندی عمیق برقرار است .یاد مرگ از اصول اشراق مشرده
می شود« :ای برادرامن! ذکر و یادآوری مرگ از مهمات و اساس است( ».سهروردی )259 :2 ،1380 ،در رسالۀ
ن
چنی آمده« :به مرگ توان به عامل معقوالت رسیدن» (مهان)278 :
قصةالغربةالغربیه نیز

ب -ریاضت :تربیت جسم در کنار تربیت روح از امهات تربیت اشرایق است .نقش بدن ،مدیر یت حفظ اعتدال
میان قوا است .بنابراین تدبیر بدن ،از آن جهت که  بتوان بهواسطۀ آن ،اخالق اعتدال را میان شهوت و غضب

و امیال حکمفرما کرد ،در حمکت اشراق ضروری است( .مهان)266 :

ج -منطق :در مکتب اشراق ،بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی ،منطق ،متر یین در جهت مترکز ذهن
و جلوگیری از ابتذال آن حمسوب میگردد .به ن
مهی دلیل سهروردی ،در کتاب حمکتاالشراق ،منطق را ضابطۀ
تفکر (سهروردی )14 :2 ،1375 ،مینامد یا در رساله یزدان شناخت ،منطق را ابزار و آلت حمکت معریف می کند.
(مهان)411 :3 ،

 :2-3-2رابطه با عالم و سعۀ وجودی
در مکتب اشراق ،علم به حمسوسات و عامل خارج ،مقدمهای برای شناخت خو یش حمسوب میشود که سبب
آنا به عقل
انبساط و تعایل آن میگردد تا «علم حمسوسات حاصل کنمی و کمال خو یش در یابمی و تریق کنمی ،از ج

بامللکه و از عقل بامللکه به عقل مستفاد( ».سهروردی )276 :2 ،1380 ،بنابراین از نظر سهروردی با شناخت
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عامل طبیعت و دقت در نظم حاکم بر آن میتوان به شوق دروین و تعایل معنوی دست یافت که مقدمهای برای
تعایل و سیر نفس در عوامل عقالین است.
ّ
ُُ
هم ن
چنی سهروردی در کتاب حمکتاالشراق ،موجودات جهان حیس را ظل و سایۀ مثل معلقه دانسته و عامل
مثال را مستقل از نفس به مشار آورده است .به ن
مهی دلیل و بر اساس مدل فلسیف فلسفه به مثابۀ روش زندگی،
میتوان جایگاه عامل حمسوسات را از حیث معرفتشناخیت در حمکت اشراق در یافت ،ز یرا از نظر سهروردی تهنا
طر یق شناخت عامل مثال (عامل اعیل) ،توجه به طبیعت و موجودات آن و شناخت آنها است .بنابراین ،طبیعت
کسب تربۀ معنوی و اتصال به عامل انوار حمسوب میگردد
و توجه به آن در مکتب اشراق ،متر یین مقدمایت برای
ج

(مهان.)231-230 :

 :4-2گفتار فلسفی
از نظر سهروردی ،کلمات ،منعکسکنندۀ حقیقت هستند( .سهروردی )221-217 :3 ،1375 ،رسائل نگاشته
توصیف تربیایت است که سهروردی ،خود در سیر تعایل و کمال نفساین طی
شده توسط سهروردی ،شرح و
ج
کرده است .رسائیل همچون :رسالةالطیر ،آواز پر جبرئیل ،قصةالغر بیه ،عقل سرخ ،روزی با مجاعت صوفیان،
لغت موران یا کتابهایی همچون حمکتاالشراق ،املشارع و املطارحات ،اللمعات ،کلمۀالتصوف ....از مجله

و تریب دارند .سهروردی لسان اشراق را در نگارش کتب خو یش
کتابهایی هستند که مسائل و حمتوایی اشرایق ج
و انتقال معنا بر میگز یند (هروی .)30-29 :1358 ،این زبان ،زباین شاعرانه ،فراعقیل و پر رمز و راز است .در
ن
چنی
از تربۀ معنوی را
رسالۀ آواز پر جبرئیل ،سهروردی ضرورت به کار بردن زبان رمز در انتقال حقایق برآمده ج
توصیف میکند« :ای غافل ،نداین که این مهه رمز است که بر ظاهر بدانند ،این مهه طامات یبحاصل باشد».

(سهروردی )22 :1390 ،بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی ،نوع زبان مورد استفاده در این متون نیز
حاکی از رویش است که سهروردی در زندگی خو یش برگز یده است .این زباین است که هسیت و مرتبۀ آن را
ی سازد ،بنابراین زبان رمز حکایت از ارتباط با هسیتای فراتر از هسیتهای زمانمند و مکانمند میکند.
ظاهر م 

 :5-2ارشاد معنوی
یکی دیگر از عناصر مکتب اشراق که میتوان با استفاده از الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی به آن توجه منود،
جایگاه گفتار فلسیف است .در خامتۀ کتاب حمکتاالشراق ،سهروردی خواندن و درک معاین کتاب را منوط به

هدایت و راهنمایی استادی میداند که علم کتاب (حقیقت این کتاب) نزد او حاضر باشد (سهروردی:2 ،1390 ،
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  )259از نظر سهروردی مسیر و طر یق بازگشت به موطن اصیل و جایگاه هنایی انسان را استاد یا مرشد و یا قمی
(سهروردی )361 :1 ،1375 ،کتاب ،نشان میدهد .نفس مرشد در مکتب اشراق ،چون آیینهای است که نور
جالل و مجال خداوند را منعکس میکند ( مهان )87 :4 ،تصو یری که سهروردی از استاد(مرشد) ارائه میدهد،
حاوی و یژگیها و صفات عمیق باطین و نفساین است .سالک اشرایق در طی طر یق به منظور گذر از مسیرهای
صعب و احنرایف ،نیازمند هدایت و رهبری استاد و مرشد است ( مهان)239-238 :1 ،
 -3بررسی جایگاه تجربۀ دینی در مکتب اشراق سهروردی (بر مبنای الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی)
 :1-3جایگاه معرفتشناسانۀ تجربۀ دینی در مکتب اشراق (با استفاده از مدل فلسفه به مثابه روش زندگی)

شناسانۀ تربۀ معنوی در مکتب اشراق خواهمی پرداخت و آن را با طرح یک سؤال مشخص
ابتدا به برریس جایگاه معرفت
ج
خ
آیا تربۀ معنوی در مکتب اشراق با توجه به مدل فلسفه به مثابه روش زندگی ،معرفتبش است یا نه؟
میکنمی :ج
آدو ،تربۀ معنوی که گوهر آموزهها و مسائل مکاتب فلسیف را شکل میدهد ،مرتبهای از شناخت و آ گاهی
از نظر
ج

استعالیی است و این شناخت ،بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی ،ز یربنای تفسیر و فهم صحیح از
از تارب عرفاین و معنوی از مکاتب فلسیف،
آن مکاتب حمسوب میگردد .از نظر آدو دستیایب به تفسیر صحیح ج
ن
برای تربۀ دوبارۀ روش زندگی مکاتب استHadot,( .
برانگیخت عالقۀ مخ اطب به تالش
خود نیز حمرکی در
ج
 )2011: 59به ن
مهی دلیل آدو ،خبش بزرگی از مباحث خو یش را به حبث از گفتار فلسیف اختصاص میدهد.
ن
تعییکنندۀ نوع و سبک گفتار
است تربۀ معنوی (به عنوان روش زندگی)  در یک علیت متقابل،
او معتقد
ج
ن
حصول تربۀ معنوی (عرفاین)
تعییکنندۀ روش زندگی و چگونگی و کیفیت
فلسیف است و گفتار فلسیف نیز
ج

از تربۀ عرفاین است
میباشد ( .)Ibid, 2002: 175به عالوه ،از نظر آدو گفتار فلسیف که حاصل تفسیر صحیح ج

میتواند در بسط و انتقال روش زندگی مکاتب فلسیف مؤثر باشد.

از نظر سهروردی نیز کلمات انعکاسدهندۀ انوار اهلی هستند که به حسب دوری و نزدیکی به نوراالنوار دارای
مراتیب میباشند .سهروردی مراتب آ گاهی و شناخت را به سه مرتبه تقسمی میکند (سهروردی-194 :4 ،1375 ،
:)195
 تخ
 -1معرفت حیس  -2معرفت ییل  -3معرفت عقالین

معرفت حیس در حکم مقدمهای برای آمادهسازی نفس انسان است ،معرفت تخ ییل حاصل اتصال نفس با عامل
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صور معلقه یا عامل مثال است که در این مرتبه سالک میتواند با زبان رمز و استعاره آنچه را دیده ،توصیف کند.
اما در مرتبۀ معرفت عقالین که حاصل شناخت یبواسطه و حضوری از عامل عقل و حضور در آن عامل میباشد،
و تربۀ این عامل است؛ در
زبان از بیان آنچه دیده است ،باز میماند .تهنا راه فهم این مرتبه ،مشاهده و ملس ج

نتیجه این حنوه آ گاهی صوریت شخیص می یابد.

به عالوه از نظر سهروردی و بر مبنای الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی ،پیوندی عمیق میان زبان (گفتار) و
حنوۀ هسیت برقرار است .آنجا که سهروردی توصیه میکند :قرآن را چنان خبوانید ،گویی در شأن مشا نازل شده
است (سهروردی ،مهان ،)139 :تأییدی بر این مطلب است که ن
مت در انتقال معاین استعالیی چونان هسیتای
مست تربۀ هسیت
است که به صورت پو یا و زنده میتواند احساسایت عمیق بر جان انسان برجاگذارد و او را به
ج

و مشاهدۀ آن رهنمون سازد.
ً
نتیجۀ تربۀ عرفاین و اشراق انوار بر نفس مستعد انسان است .در کتاب
اساسا دانش حقییق از نظر سهروردی
ج
حمکتاالشراق حبث علم ،ذیل مبحث مشاهده و اشراق مطرح میشود .ن
جایگاه تربۀ دیین
مهی مطلب حاکی از
ج

از تربۀ معنوی (عرفاین)
در مکتب اشراق و نقش معرفتشناسانۀ آن دارد .از نظر سهروردی متناسب با هر مرتبه ج
ن
بست حقایق است
در مهاهنگی با تعایل نفس ،مرتبهای از علم و معرفت حاصل میشود« :معرفت صورت
به قدر طاقت و استعداد نفس انسان از نزدیکی به خداوند و کسب صفات و افعال او»( .مهان )3:134 ،علم
اساس تربه دیین است ،اساس معرفتشنایس حمکت اشراق نیز قرار میگیرد.
حضوری که
ج

ماهیت تارب دیین (عرفاین) عقلگر یز است لکن فلسفه میخواهد و میتواند
سهروردی معتقد است هر چند
ج

تناقضات و احنرافات ذهین و عقالین را در اینباره برطرف سازد و انسان را به مسیر صحیح متمایل سازد .بهطور
کیل از نظر سهروردی ،حمکت نظری (استدال یل) مقدم بر حمکت عمیل است ،لیکن غایت حمکت نظری،
ً
کمک به حتقق حمکت عمیل است و اساسا اگر حمکت نظری به عمل منهتی نشود ،یبفایده خواهد بود .در نتیجه
حمکت نظری (فلسفۀ استدال یل) مقدمهای الزم اما ناکایف برای ورود به حمکت اشراق است .سهروردی در کتاب

املشاع و املطارحات به صراحت به تقدم حمکت نظری (فلسفۀ استدال یل) بر حمکت عمیل تأ کید کرده و میگو ید:

وقیت شخیص فلسفه استدال یل را خوب فهمید و علم او در آن راسخ شد ،آنگاه میتواند ریاضت های زاهدانه را
آغاز کند و پا به عرصۀ حمکت بگذارد ،تا برخی از مبادی حمکت اشراق را به عیان ببیند ...هر کس در علوم حبیث
مهارت ندارد ،راهی به سوی فهم حمکت اشراق ندارد (سهروردی.)195-194 :1 ،1375 ،
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یا در رسالۀ تلو حیات ،برهان و استدال ل را معیار و میزان معریف میکند( .مهو)121 :1 ،1380 ،
هبرهمندی از فلسفۀ نظری و حمکت حبیث نیز از نظر سهروردی دارای شرطی است که عدم رعایت آن ،فلسفۀ
نظری را به احنراف و ابتذال میکشاند .سهروردی این شرط را اینگونه توصیف میکند« :پس از ترک امیال و
خواستههای نفس ّاماره و ّلوامه توانست به یگانگی و یکتایی روح و نفس دست یابد و قوای عمیل و نظری آن
را در یابد( ».مهان )2:287 ،در نتیجه ،شرط الزم برای استفاده از قوۀ عقل نظری ،رهایی از بند اسارت امیال
ادراک تربه دیین
نفساین است .بنابراین از نظر سهروردی فلسفۀ نظری معبری امن و امین برای نیل به فهم و
ج

فراهم میسازد.

 :2-3ویژگیهای صوری مبنی بر اهمیت تجربۀ عرفانی در مکتب اشراق (بر اساس الگوی فلسفه به مثابه
روش زندگی)

:1-2-3کاربرد زبان رمز و استعاره
و تربۀ معنوی در
در حبث از گفتار فلسیف ،آدو ،گفتار استعاری و زبان رمزآلود را حاکی از وجود عنصر عرفاین ج

مکاتب فلسیف تلیق میکند (. )Hadot,2011: 78-79او وجود تناقضات در گفتار فلسیف فیلسوفان را حاکی از
ارتباط تنگاتنگ زبان و هسیت میداند ،ز یرا فیلسوف در هر مرتبه از شناخت و آ گاهی ،مرتبهای از هسیت و آ گاهی
بیان تربۀ خو یش از زبان هبره میبرد .لذا گاهی فالسفه دچار تناقضگو ییهایی میشوند
را تربه میکند و برای
ج
ج
ن
فلوطی میتوان مشاهده کرد
و تارب معنوی آنها دارد .آنچنان که در نوشتههای
که نشان از مراحل وجودی ج

(.)Ibid: 167-168
ً
در برریس مکتب اشراق سهروردی ما به طور آشکار به این خصوصیت از گفتار فلسیف واقف میگردمی .تقر یبا
ً
متامی رسائل فاریس سهروردی ،زباین رمزگونه و استعاری دارند .اساسا سهروردی بهدنبال انتقال آن دسته از
آن تارب بر میگز یند.
معاین میباشد که در عامل مافوق
ماده تربه کرده است ،از اینرو لسان اشراق را در انتقال ج
ج
لسان اشراق ،زباین شاعرانه و پر رمز و راز است که نایش از استعالی آ گاهی و آ گاهی استعالیی است .بهعنوان
مثال در رسالۀ عقل سرخ یا لغت موران از منادهایی همچون :کوه قاف ،گوهر شب افروز ،زره داوودی ،تیغ بالرک،
توصیف تارب عرفاین خو یش هبره میبرد.
چشمۀ آب حیات و غیره در
ج

از طرف دیگر ،کاربرد زبان رمز  از نگاه سهروردی در گفتار فلسیف نوعی کاربرد حفاظیت نیز دارد ،ز یرا حقایق را از دستبرد
گوهر تارب را از هر گونه نقد و حتریف مصون میسازد .اما در مقابل به تشو یق و
نااهالن در امان نگاه میدارد و لذا
ج
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ترغیب سالک حق هم مبادرت میکند و او را به مست کشف حقیقت و باطن فرا میخواند .نکتۀ مهمی که باید در
ُ
اینجا یادآور شد ،این است که :بیان رمزوار کتب سهروردی ،دعویت از  مخ اطب خاص است (سهروردی-26 :1391 ،
 )27تا با سیر و تعمق در باطن و درون خو یش ،به سیر و سلوک در اطوار هسیت بپردازد .در حقیقت ،رمزگشایی از یک
ن
مت ،نوعی انتقال و طی طریق است که انسان را از مرتبهای از هسیت به مرتبۀ باالتر ،هدایت میکند.
به عالوه ،در حبث از گفتار فلسیف ،بر مبنای الگوی فلسفه به مثابۀ روش زندگی میتوان مطالعه و خوانش آثار
و کتب سهروردی را متر ین معنوی حمسوب کرد .این متر ین ،متر یین در جهت تعمق و مترکز در امور متعایل است که
امکان تربۀ زندگی دیگری ،فراتر از عامل حمسوسات را فراهم سازد .تأ کید سهروردی بر رعایت ترتیب در مطالعۀ
ج
ُُ
انام سلسلهای از اعمال پیش
کتب فلسیف (سهروردی )194 :1 ،1375 ،یا مشروط کردن فهم معنای کتاب به ج
از مطالعه مانند آنچه در آغاز کتاب حمکت االشراق (شهرزوری )3-2 :1363 ،مییابمی ،بر اساس الگوی فلسفه
بهمثابه روش زندگی نشاندهندۀ آ گاهی سهروردی از تأثیر رواین و معنوی گفتار فلسیف ،بر مخ اطبان است.

 :2-2-3جایگاه عشق و ارتباط آن با معرفت
جایگاه تربۀ دیین در مکتب اشراق ،آ گاهی از حضور امری متعایل و عشق به آن در این
نکتۀ دیگر در برریس
ج

مکتب است .از نظر آدو ،عشق جنبهای مهم از شخصیت فیلسوف را شکل میدهد و او را به مست گز ینش
کشیدن تربۀ عشق و ز یبایی از سوی افالطون را
خیر و کمال هدایت میکند .به عنوان منونه،آدو ،به تصو یر
ج
این تربه و این متر ین،
دعویت آشکار برای حتقق آن در زندگی مخ اطب میداند )Hadot, 2011: 79( .از نظر آدو،
ج

به تربۀ شهودی و حضوری نیکی نائل میسازد .سهروردی نیز به این مهم اذعان کرده و در کتاب
انسان را
ج
ن
چنی میگو ید « :و شوق (عشق) حاصل ذوات درککننده است،
حمکت االشراق در رابطه با معرفت و عشق

به عباریت نفس مدرک«معرف» را هادی است به سوی نوراالنوار ،پس آن کس که شوق و حمبتش بیشتر باشد،
تعایل مییابد( ».سهروردی )224 :2 ،1375 ،در رسالۀ کلمةالتصوف سهروردی به نوعی ارتباط دیالکتیک میان
معرفت و حمبت اشاره میکند (مهان .)138 :4 ،او حمبت را از لوازم کسب معرفت میداند .از نظر او هنگامی که
دانش و معرفت کامل شود ،حمبت و عشق به معرفت فزوین مییابد و در مقابل زماین که حمبت و عشق لبر یز
شد ،اراده به کسب معرفت و علم بیشتر میگردد و البته چه بسیار هستند کساین که تهنا بهواسطۀ عشق و حمبت
و فزوین آن به معرفت و کمال دست یافتهاند.

 :3-2-3تمرینات معنوی
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ن
جایگاه تربۀ دیین در مکتب اشراق سهروردی با استفاده از الگوی فلسفه به
سومی نکتهای که در برریس
ج
مثابۀ روش زندگی میتوان بیان کرد :اشاره به نقش اعدادی متر ینات معنوی در حمکت اشراق برای دست
ن
به تربۀ معنوی است .از نظر سهروردی ر یاضتهای فکری و جسماین که شامل منطق ،هسیتشنایس و
یافت ج

کسب تربۀ معنوی و مشاهده حقایق عامل انوار هستند .به طور
معرفتشنایس میشوند ،مقدمهای الزم برای
ج
مشخص میتوان به نقش عامل مثال در هسیتشنایس سهروردی اشاره کرد .بر مبنای الگوی فلسفه به مثابۀ

اشراق ،تربهای مقدمایت از ورود به عامل انوار و مشاهدۀ حقایق آن عامل
روش زندگی ،عامل مثال در مکتب
ج
حمسوب میگردد .از نظر سهروردی عامل مثال را میتوان از طر یق شناخت کارکرد قوۀ متخیله «خیال مقید» که از

طر یق شناخت نفس حاصل میشود ،بازشناخت (شهرزوری.)210 :1372 ،
اصیل تربۀ دیین در مکتب اشراق سهروردی حمسوب میشود .عامل مثال،
به طور کیل عامل مثال و یژگی روشن و
ج

مرز میان عامل معقول و حمسوس است .اثبات این عامل منوط به کشف و شهود است و با برهان مقدور نیست
(مهان .)254 :بنابراین عامل مثال ،عاملی است که قابل اشارۀ حیس نیست و انسان تا زماین که در بند عامل
مهی دلیل سهروردی اثبات این عامل را از طر یق برهان ّ
حمسوسات باش ،به فهم آن راه ندارد .به ن
میسر منیداند
و ادراک آن را به تعایل نفس از ّ
مادیات و کشف و شهود منوط میکند (مهان).
ن
چنی مینو یسد:
در این زمینه در کتاب تلوحیات نیز

زماین که تعلقات حیس ،کاهش یابد ،نفس انسان در خود فرو می رود و رو به جانب قدس و عامل انوار می کند
و نفس مهچون صفحه ای صاف و شفاف می گردد که صورت های جهان معقول در آن منعکس می شود...
هنگامی که این صورت ها در حس مشترک مجع می شوند ،گاهی در قالب صور یت زیبا ،گاهی به صورت
نوشتار و یا ندایئ غییب ،تصویر می شوند و انسان چه در خواب و چه در بیداری قادر به رؤیت و مشاهدۀ آنها
میگردد (سهروردی.)104-103 :1 ،1375 ،

از نظر سهروردی ،امهیت جایگاه قوۀ متخیله (خیال و مثال مقید) در ارتباط آن با عامل مثال (خیال و مثال
مطلق) قرار دارد .آنگاه که قوۀ متخیله در اثر متر ین و مترکز در امور لطیف توانست به عامل مثال وارد شود ،میتواند
جتربیایت معنوی داشته باشد( .مهان)72 :

به عالوه ،شناخت کارکرد حدسیات نیز بر مبنای الگوی فلسفه بهمثابه روش زندگی ،متر یین معنوی در مکتب
اشراق حمسوب میگردد .سهروردی در مقالۀ دوم از قسم اول کتاب حمکتاالشراق در باب برهان و اقسام
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قضایای یقیین ،ضمن بیان این مطلب که در علوم حقییق تهنا قیاس برهاین 3معتبر است ،مقدمات یقیین را به
سه دسته تقسمی میکند:

 .1اولیات :قضایایی که تصور آنها ن
عی تصدیق به آنها است :کل بزرگتر از جزء است.
حاصل تربۀ حواس ظاهری و باطین هستند :خورشید میدرخشد.
 .2مشاهدات :قضایایی که
ج

الف :مربات :قضایایی که حاصل مشاهده مکرر
 .3حدسیات :قضایایی که خود به سه قسم تقسمی میشود:
ج
هستند و تکرر در این مشاهدات ن
یقیآور است :زدن با چوب دردآور است .ب :متواترات :قضایایی که به دلیل
فراواین گواهی و شهادات ،ن
یقیآور هستند ،و نفس را از تباهی و گمراهی امین میسازد و این مطلب را یادآور
میشود که ،حدسیات ،منیتواند برای دیگران ن
به تربۀ دروین در یابد.
یقیآور باشد ،مگر آنکه خود فرد نیز آن را ج
از نظر سهروردی افراد بر اساس مراتب وجودی و معرفیتشان حائز مرتبهای از حدس هستند.
از نظر سهروردی ،حدسیات منیتواند برای دیگری ن
به تربۀ
را تربه کند و
ج
یقیآور باشد مگر آنکه خود فرد آن ج
دروین آن را در یابد( .خالد غفاری )101 :1380 ،از نظر سهروردی ،افراد بر اساس مرتبۀ وجودی و معرفیت خود
ن
چنی آمده است:
حائز مرتبهای از حدس هستند .در رسالۀ یزدانشناخت
 ...و فاضلتر ين و كاملتر ين آنها آن است كه بهمرتبۀ ّ
ّ
خاصيتها در نفس او پديد آيد كه نفوس
نبوت رسد و
ديگر را نبود ،چنانكه سخن خداى بهگوش بشنود و فرشتگان را بهچشم ببيند ...چون اين ّ
مقدمه بشناخىت در

ترتيب وجود كه ممكن است در اين عامل وجود چنين شخىص و مثل آن ّ
مادت كه قبول اين صورت تواند كردن،
ّ ّ
شدت اتصال به عامل عقل
پسهم ممكن باشد كه ّقوت نفس او و ّقوت اين شخص تا بهحدى رسد كه بهسبب
و جواهر فر يشتگان چنان بود كه بهزماىن سخت اندك چون او حتصيل معقوالت انديشه كند ،در هر مسأله او را

ّ
رنى مجل ه معقوالت ّ
ل مىشود او را،
متخي 
كليات ىبمعلمى و كتاىب
حدود وسطى پيش آيد كه بدان سب 
ب ىب ج
ّ
و ّقوت حدس او تا به ّ
حدى بود كه پس تفكر نبايد كردن او را تا اين معىن حاصل شود ،و چنان پندارد كه اين
مسائل را كىس از دور در دل او مىافكند .و وجود اين چنين شخص در عا مل بس نادر بود و او خليفۀ خداى تعاىل
بود (سهروردی.)446 :3 ،1375 ،

جایگاه تربۀ معنوی
بنابراین ،بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی ،سهروردی با استفاده از منطق نیز
ج
و عرفاین در مکتب اشراق را تثبیت کرده است .ن
مهی مطلب میتواند ،دلیل غیرمتعارف بودن منطق در مکتب
اشراق سهروردی و فاصلۀ آن با منطق رایج و سنیت آن زمان را به خویب نشان دهد .سهروردی به دنبال انتقال
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حمسوسات تربه کرده است و به ن
مهی دلیل از هر ابزاری در اثبات و انتقال
معاین است که در عاملی ورای عامل
ج

معنا هبره میبرد.
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نتیجهگیری
در نتیجه میتوان هدف از ارائۀ حمکت اشراق بر اساس الگوی فلسفه به مثابۀ روش زندگی را ارائۀ برنامۀ جامع
انسان ،تربۀ نوعی دیگر از زندگی را برای مخ اطب به
عمیل و نظری دانست که در جهت ارتقای سطح آ گاهی
ج

ارمغان میآورد .از نظر آدو ،متون فیلسوفان حامل پیامی است که مخ اطب را قادر میسازد با برگز یدن روش
به تربه درآورد .فلسفه از نظر آدو ،کوشیش برای آ گاهی از خو ن
یشت،
زندگی ارائه شده در مکاتب فلسیف آن را ج
حجیت تارب دیین
آ گاهی از هسیت-خود-در جهان و بودن با دیگری است .دالیل سهروردی در پذیرش و
ج

و عرفاین را میتوان به طور کیل از نوع دالیل القایی 4دانست (حسیین  .)26 :1388 ،به این ترتیب سهروردی
ن
ن
چنی احتمایل برای ترغیب
 تاریب را به ما نشان دهد .البته خود او از وجود
تهنا میتواند احتمال وجود
چنی ج
به تربۀ آن هبره میبرد .درک ن
مهی مطلب از دیدگاه آدو نقطۀ قوت یک مکتب فلسیف تلیق میشود که
مخ اطب ج

یعین تربۀ شخیص و درگیری
بیانگر روش زندگی است که سهروردی در مکتب اشراق به دنبال ارائۀ آن میباشد
ج
و تربۀ حضور در عامل انوار .کشف و ن
یافت روش زندگی اشرایق با استفاده از الگوی
وجودی مخ اطب با امر متعایل ج
فلسفه بهمثابه روش زندگی به مفسر کمک خواهد کرد تا به گوهر اصیل و معنای حقییق مکتب اشراق ،که مهانا

جتربه و مشاهدۀ عامل انوار است رهنمون گردد .آنچنان که پیشتر هم اشاره شد ،آدو ،گوهر مکاتب فلسیف را

وجود تربهای عرفاین (دیین) قلمداد میکند و معتقد است با توجه به عناصر و مؤلفههایی در حتلیل زباین (گفتار
ج
فلسیف) که شامل متامی آثار مکتوب و شفاهی فیلسوف است و با توجه به شرایط فرهنگی ،تار خیی و غیره قادر
خواهمی بود به تفسیر صحیح از مکاتب فلسیف دست یابمی .اما جان کالم و حقیقت هر مکتب را تهنا در سایۀ
ن
قوانی عمیل و نظریاش میتوان یافت .براین اساس
پذیرش و امیان حقییق به آن مکتب و پیروی از قواعد و
جتربۀ عرفاین در مکتب اشراق را میتوان حمور متام تعالمی اشرایق برمشرد.
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 -1تربۀ عرفاین در اینجا به معین هر
ج
ج
ج
می خ
بشید.

2- Hadot, pierre. (1998). Plotinus: The Simplicity of Vision, Trans Michael Chase, University of
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انمن آثار و مفاخر فرهنگی.101 ،
غفاری ،سید حممد .)1380( .فرهنگ اصطالحات آثار شیخ اشراق .هتران :ج
4- Suggestive.
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