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بر اساس الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی* زهرا رستاخیز قصرالدشتی1

چکیــده

یشهدارد.ازنظراو ربۀعرفاینر ربۀاحتادوحتج یپیرآدومعتقداستماهیتوحقیقتفلسفۀدورانباستان،درحتج

ربۀ اطببرایحتج کهبهمنظورآمادهسازینفسحمن ینهایمعنویهستند تعالمیوآموزههایمکاتبفلسیف،متر

ربۀامرمتعایلومشاهدهواشراقبنامیکند. امرمتعایل،ارائهشدهاند.سهروردینیزحمکتاشراقرامبتینبرحتج

ربۀعرفایندرمکتب بنابرایندراینمقالهبااستفادهازالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،بهبرریسجایگاهحتج

اشراقمیپردازمی،تاازاینرهگذر،بهشناختهرچندعمیقترمسائلاینمکتبنائلگردمی.برایناساسهدف

گاهی کمکبهارتقاءسطحآ کهبا ازتأسیسحمکتاشراقرامیتوان،ارائۀبرنامهایجامعوعمیلدانست

ربۀنوعیدیگراززندگیآمادهمیسازد. اطب،اورابرایحتج حمن

ینات ربۀعرفاین،متر کلیدی: یپیرآدو،فلسفهبهمثابهروشزندگی،فلسفۀباستاین،حمکتاشراق،حتج گان  واژ

معنوی.

یخپذیرش:1397/04/20 تار یافت:1396/12/14 یخدر *تار
ghasroaldashti@gmail.com.1-دکترایفلسفۀتطبییق،دانشگاهآزاداسالمیهترانواحدعلوموحتقیقات

دوفصلنامۀ علمی پژوهیش پژوهش های عقیل نوین/



80

مقدمه

یپیرآدو)2010-1922(باارائۀالگویفلسفهبهمثابۀروشزندگی،وحدتمیانتعالمیمکاتبفلسیفرانشان

یشهدارد. ربۀعرفاین1ر ربۀاحتادوحتج میدهد.ازنظراو،تعالمیوآموزههایمکاتبفلسیفدورانباستاندرحتج

کهاورا اطببرایانتخابروشزندگیایدانست ارائۀتعالمیفلسیفرا،کمکبهحمن بنابراینمیتوانهدفاز

ربۀامرمتعایلیاریمیرساند. درحتج

ربۀعرفاینوکشف یشرابرحتج سهروردینیزباارائۀحمکتاشراق،درکوفهمصحیحتعالمیوآموزههایخو

وشهودمبتینمیکند.ازنظراوشخیصکهفاقدقدرتشهوداستازفهمصحیحتعالمیاشراقیبهبرهمیماند.

یایبهایمنطیقوعقالینرایجمنیگنجد،لکنحتلیل هرچنداغلبتعالمیفلسیفسهروردیدرقالبحتلیلوارز

اینمسألهبااستفادهازالگویفلسفهبهمثابهروشزندگینهتهنانشانۀضعفوسسیتمسائلحمکتاشراق

بان،ظهورهسیتونشان یراازنظرآدو،ز کیازقوتمسائلوتعالمیاینمکتبنیزمیباشد،ز نیستبلکهحا

یایباست. کهبااستفادهازعناصرومؤلفههایالگویفلسفهبهمثابهروشزندگیقابلباز ازمرتبۀآناست

باناشراقسهروردیازدعویتنشانداردکهسهروردی بنابراینبراساسالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،ز

یشبرایانتخابروشزندگیاشراقبهعملمیآورد.بهعبارتروشنتر، اطبخو درقالبتعالمیاشرایقازحمن

یکرداوبهفلسفههمچون تفاوتدرعرضهوبیانتعالمیفلسیفازجانبسهروردیرامیتواندلییلروشنبررو

ربۀعرفایناست. رویشبرایزندگیبرمشردکهدایربرمدارحتج

ربۀعرفایندرمکتباشراقکهدراینمقالهبااستفادهازالگویفلسفه بناراین،باشناختوحتلیلجایگاهحتج

بهمثابهروشزندگیحمققمیگردد،میتوانهدفازتأسیسحمکتاشراقراارائۀبرنامۀجامععمیلبهمنظور

کرد. گاهیاست،قلمداد ربۀنوعیدیگراززندگی،کهبرآمدهازاستعالیآ اطببرایحتج گاهیحمن ارتقاءسطحآ

1- فلسفه به مثابه روش زندگی
بانشناسمعاصرومبتکرالگویفلسفهبهمثابهروشزندگیاست.وی یپیرآدومتولدسال1922فیلسوفوز

گشتباتوجهبه بانشنایس،سبب صصاودررشتۀز ابتدابهمطالعۀفلسفهمشغولشداماحتن هرچنددر

معاینآنها،بهدرکیجامعازدورانباستان حساسیتنسبتبهقیودواستعاراتوالفاظوکمکبراییافتن

دستیابد.
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یربنایالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،تعایلنفساست.ازنظرآدو،حقیقتوماهیتفلسفۀدورانباستان، ز

یشهداشتهاست )Hadot, 1995: 275(.بنابراینارزشزندگیفلسیفازنظرآدو،در ربۀعرفاینر ربۀاحتادوحتج درحتج

.)Ibid, 2011: 81( ربۀمعنویمیکند ادآمادگینفسبرایکسبحتج خدمیتهنفتهاستکهبهایج

وحتتتأثیرروش آنچنانکهخودآدودرکتابفلوطین و سادگی چشم انداز 2 نقلمیکند،دراثرمطالعهآثارفلوطین

)Ibid, 1998: 56( .ربۀعرفایندستیافتهاست زندگیاو،بهنوعیحتج

مراتبشناختنیستبلکهنوعیحتولوجودیورفتاریاستکهبرخاسته ازنظرآدو،فلسفه،صرفدانستن

دلیلتوجهبهنکایتذیلرادرحتلیلوتفسیرمکاتبفلسیفحائزامهیت ربۀعرفاینمیباشد.آدوبهمهین ازحتج

میداند:

ینهاییمعنویهستند؛ 1.توجهبهاینکهتعالمیوآموزههایمکاتبفلسیف،متر

2.توجهبهاینمطلبکههدفوقصدهناییمکاتبفلسیف،ارائۀرویشبرایزندگیاست؛

اربشخصحکمیوتوصیفرفتارواعمالاو 3.توجهبهاینمطلبکهمسائلفلسیفدرحقیقتتوصیفحتج

)Ibid, 2011: 90( .است

1-1: عناصر و مؤلفه های اصلی مدل فلسفه به مثابه روش زندگی

گفتار فلسفی  :1-1-1
گفتارفلسیف)تعالمیوآموزههایفلسیف(برمبنایتعالمیسقراطی،کمکبهزایشمنحقییق ازنظرآدو،غایت

ربهوملسحقیقتونزدیکیبهگوهراصیل اطباست.بهبیاندیگرهدفازتعالمیوآموزههایفلسیف،حتج درحمن

توصیف منظور به تهنا  فلوطین فلسیف گفتار منونه بهعنوان ربۀعرفایناست(میباشد. )کهمهانحتج آموزهها

ش کارکردکیلگفتارفلسیفازنظرآدوبهدوبن .)Ibid, 1995: 209(کاربردهشدهاست ربۀواحدبه چگونگیحتج

تقسمیمیشود:

گزارشزندگی،اعمالورفتاروافکارفیلسوفهستند؛ الف:گفتارهایفلسیفیا

 )Ibid, 2002: 178(ربهمعنویهستند اطببرایکسبحتج ییندرجهتآمادگینفسحمن گفتارهایفلسیفمتر ب:

)Ibid, 2011: 76(.ربۀعرفایندستیافتهاست ،بهنوعیحتج چنانکهخودآدونیزدراثرمطالعهکتبوآثارفلوطین

1-1-2: تمرینات معنوی
ربۀدیینبه گردانوظهوروبروزحتج یناتمعنوی،اعمایلارادیوشخیصهستندکهبهقصدحتولدروینشا متر
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که یناتمعنویرا اممتر آنهادردوسطحروحاینوجسماینتوصیهمیشدهاست. )Ibid: 87(آدونتیجۀانج

شکیلتقسمیمیکند: ربۀعرفاینمیباشندرابهدوبن علتمعدهدرظهوروبروزحتج

الف-خودشنایس)سیردرخود(؛

.)Ibid, 1995: 102(ربۀاحتادباکل ب-سعۀوجودیوحتج

2- بررسی مکتب اشراق با استفاده از الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی
نصر،2،1386: حمکتاشراقسهروردی،پیوندمیانتربیتعقالینوتزکیۀنفسایناست.)لیمون،حسین

امآموزههای یش،متعهدبهرعایتانج کوتاهخو 174-175(سهروردیحکیمیوارستهبودکهدرسراسرزندگی

یست،ومرتکب حمکتاشراقبود.شهرزوریشیوۀزندگیاورااینگونهتوصیفمیکند:»بهزیقلندرانمیز

یاضاتشاقهبود...هفتهیکنوبتافطارمیکرد...اصاًلالتفاتبهجانبدنیانداشتودربابپوشیدین ر

کثرعباداتشگرسنگیوبیداریوفکروتأملدرعواملاهلیبود.صاحبکراماتوآیات وخوردینپروامنیکرد،ا

بود.«)شهروزی،458:1365-459(بنابراینوبراساسالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،حمکتاشراقرا

کارمیبستهاست. یش،به میتوان،حمکیتبرآمدهازرویشدانستکهسهروردیدرزندگیخو

2-1: معرفت شناسی اشراقی
تلوحیات،ذیلداستانبهخواب علمحضوریرامیتواناساسمعرفتشنایساشرایقدانست.سهروردیدر

کلید کیدمیکندورجوعبهنفسوخودشنایسرا دیدنارسطووبیانحقیقتعلمبهامهیتعلمحضوریتأ

براساس را بنیانمعرفتشنایساشرایق بنابراینمیتوان، )71-70:1 حلمعمامیداند.)سهروردی،1380،

یقخودشنایسحاصلمی کهتهناازطر الگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،رهاییازتعلقاتمادیدانست

برترازموضوعشناساییپیدامیکند. شود.درنتیجهدرایننوعمعرفتشنایس،فاعلشناسا،جایگاهیبسیار

2-2: هستی شناسی اشراقی
کشفوشهودمبتینمیکند.)مهو، یاضتو یشرابرر کتابحمکت االشراق،هسیتشنایسخو سهروردیدر

کشیدنحقیقت یر 10:2،1375(هسیتشنایساشرایقبرمبنایالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،بهتصو

دروینانساناست.هسیتشنایساشرایق،انتخابروشزندگیاشرایقراتوجیهومرتبۀهسیتوبودنانسان

یرمیکشد. درجهانرابهتصو
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2-3: تمرینات معنوی
کرد: یناتمعنویدرمکتباشراقرامیتوانبهدودستهتقسمی متر

یناتمعطوفبهخودشنایس(؛ )متر یشتن الف-رابطۀباخو

ب-رابطۀباعاملوطبیعت)سعۀوجودی(.

2-3-1: رابطه با خویشتن )تمرینات معطوف به خودشناسی(
ید:»پسدرکتوازخودت تلوحیاتمیگو کلیدفهمحقیقتحمکتاشراقاست.سهروردیدر خودشنایس

مبتینبرعلمحضوریاستواینعلمبنیادواساسهرگونهشناخیتاست.«)مهان:503(خودشنایسمهان

است. یشتن علمحضورینفسبهخو

ینمیشود: ومترکزدردرون،شاملسهمتر یشتن ینمعنویارتباطباخو متر

یناتمعنویدرحمکتاشراقحمسوبمیشود. ینمتر ربۀمرگ)موتاصغر(یکیازمهمتر ین مرگ:حتج الف- متر

اشراقمشرده ازاصول یادمرگ برقراراست. پیوندیعمیق اینمکتب در ومرگ میانخودشنایس )مهان(

میشود:»ایبرادرامن!ذکرویادآوریمرگازمهماتواساساست.«)سهروردی،259:2،1380(دررسالۀ

آمده:»بهمرگتوانبهعاملمعقوالترسیدن«)مهان:278( قصةالغربةالغربیهنیزچنین

یتحفظاعتدال تربیتروحازامهاتتربیتاشرایقاست.نقشبدن،مدیر یاضت:تربیتجسمدرکنار ب- ر

میانقوااست.بنابراینتدبیربدن،ازآنجهتکهبتوانبهواسطۀآن،اخالقاعتدالرامیانشهوتوغضب

وامیالحکمفرماکرد،درحمکتاشراقضروریاست.)مهان:266(

ییندرجهتمترکزذهن ج- منطق: درمکتباشراق،براساسالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،منطق،متر

کتابحمکت االشراق،منطقراضابطۀ دلیلسهروردی،در ابتذالآنحمسوبمیگردد.بهمهین وجلوگیریاز

تفکر)سهروردی،14:2،1375(مینامدیادررسالهیزدانشناخت،منطقراابزاروآلتحمکتمعریفمیکند.

)مهان،411:3(

2-3-2: رابطه با عالم و سعۀ وجودی
یشحمسوبمیشودکهسبب درمکتباشراق،علمبهحمسوساتوعاملخارج،مقدمهایبرایشناختخو

ابهعقل یابمیوتریقکنمی،ازآنج یشدر انبساطوتعایلآنمیگرددتا»علمحمسوساتحاصلکنمیوکمالخو

بامللکهوازعقلبامللکهبهعقلمستفاد.«)سهروردی،276:2،1380(بنابراینازنظرسهروردیباشناخت
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کمبرآنمیتوانبهشوقدروینوتعایلمعنویدستیافتکهمقدمهایبرای عاملطبیعتودقتدرنظمحا

تعایلوسیرنفسدرعواملعقالیناست.

قهدانستهوعامل
ّ
کتابحمکت االشراق ،موجوداتجهانحیسراظلوسایۀُمُثلمعل سهروردیدر همچنین

دلیلوبراساسمدلفلسیففلسفهبهمثابۀروشزندگی، مثالرامستقلازنفسبهمشارآوردهاست.بهمهین

یراازنظرسهروردیتهنا یافت،ز میتوانجایگاهعاملحمسوساتراازحیثمعرفتشناخیتدرحمکتاشراقدر

یقشناختعاملمثال)عاملاعیل(،توجهبهطبیعتوموجوداتآنوشناختآنهااست.بنابراین،طبیعت طر

ربۀمعنویواتصالبهعاملانوارحمسوبمیگردد یینمقدمایتبرایکسبحتج وتوجهبهآندرمکتباشراق،متر

)مهان:231-230(.

گفتار فلسفی  :4-2
کلمات،منعکسکنندۀحقیقتهستند.)سهروردی،217:3،1375-221(رسائلنگاشته ازنظرسهروردی،

کمالنفساینطی کهسهروردی،خوددرسیرتعایلو ربیایتاست شدهتوسطسهروردی،شرحوتوصیفحتج

بیه،عقلسرخ،روزیبامجاعتصوفیان، کردهاست.رسائیلهمچون:رسالة الطیر،آوازپرجبرئیل،قصة الغر

کلمۀالتصوف....ازمجله کتابهاییهمچونحمکتاالشراق،املشارعواملطارحات،اللمعات، لغتمورانیا

یش ریبدارند.سهروردیلساناشراقرادرنگارشکتبخو کتابهاییهستندکهمسائلوحمتواییاشرایقوحتج

بان،زباینشاعرانه،فراعقیلوپررمزورازاست.در یند)هروی،29:1358-30(.اینز وانتقالمعنابرمیگز

 ربۀمعنویراچنین انتقالحقایقبرآمدهازحتج بانرمزدر کاربردنز رسالۀآوازپرجبرئیل،سهروردیضرورتبه

توصیفمیکند:»ایغافل،نداینکهاینمههرمزاستکهبرظاهربدانند،اینمههطاماتیبحاصلباشد.«

بانمورداستفادهدراینمتوننیز )سهروردی،22:1390(براساسالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،نوعز

کههسیتومرتبۀآنرا یدهاست.اینزبایناست یشبرگز کهسهروردیدرزندگیخو کیازرویشاست حا

ارتباطباهسیتایفراترازهسیتهایزمانمندومکانمندمیکند. بانرمزحکایتاز ظاهرمیسازد،بنابراینز

2-5: ارشاد معنوی
یکیدیگرازعناصرمکتباشراقکهمیتوانبااستفادهازالگویفلسفهبهمثابهروشزندگیبهآنتوجهمنود،

کتابرامنوطبه کتاب حمکت االشراق،سهروردیخواندنودرکمعاین گفتارفلسیفاست.درخامتۀ جایگاه

هدایتوراهنماییاستادیمیداندکهعلمکتاب)حقیقتاینکتاب(نزداوحاضرباشد)سهروردی،2،1390:
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یقبازگشتبهموطناصیلوجایگاههناییانسانرااستادیامرشدویاقمی 259(ازنظرسهروردیمسیروطر

کهنور کتاب،نشانمیدهد.نفسمرشددرمکتباشراق،چونآیینهایاست )سهروردی،361:1،1375(

یریکهسهروردیازاستاد)مرشد(ارائهمیدهد، جاللومجالخداوندرامنعکسمیکند)مهان،87:4(تصو

ازمسیرهای یقبهمنظورگذر یژگیهاوصفاتعمیقباطینونفسایناست.سالکاشرایقدرطیطر حاویو

صعبوانرایف،نیازمندهدایتورهبریاستادومرشداست)مهان،239-238:1(

3- بررسی جایگاه تجربۀ دینی در مکتب اشراق سهروردی )بر مبنای الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی(

3-1: جایگاه معرفت شناسانۀ تجربۀ دینی در مکتب اشراق )با استفاده از مدل فلسفه به مثابه روش زندگی(
ربۀمعنویدرمکتباشراقخواهمیپرداختوآنراباطرحیکسؤالمشخص ابتدابهبرریسجایگاهمعرفتشناسانۀحتج

شاستیانه؟ ربۀمعنویدرمکتباشراقباتوجهبهمدلفلسفهبهمثابهروشزندگی،معرفتبن میکنمی:آیاحتج

گاهی ربۀمعنویکهگوهرآموزههاومسائلمکاتبفلسیفراشکلمیدهد،مرتبهایازشناختوآ ازنظرآدو،حتج

یربنایتفسیروفهمصحیحاز استعالییاستواینشناخت،براساسالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،ز

اربعرفاینومعنویازمکاتبفلسیف، آنمکاتبحمسوبمیگردد.ازنظرآدودستیایببهتفسیرصحیحازحتج

 Hadot,( .ربۀدوبارۀروشزندگیمکاتباست اطببهتالشبرایحتج عالقۀحمن برانگیختن خودنیزحمرکیدر

گفتارفلسیفاختصاصمیدهد. یشرابهبثاز شبزرگیازمباحثخو دلیلآدو،بن 59 :2011(بهمهین

گفتار کنندۀنوعوسبک ربۀمعنوی)بهعنوانروشزندگی(دریکعلیتمتقابل،تعیین اومعتقداستحتج

ربۀمعنوی)عرفاین( کیفیتحصولحتج کنندۀروشزندگیوچگونگیو نیزتعیین گفتارفلسیف فلسیفاستو

ربۀعرفایناست کهحاصلتفسیرصحیحازحتج گفتارفلسیف میباشد)Ibid, 2002: 175(.بهعالوه،ازنظرآدو

میتوانددربسطوانتقالروشزندگیمکاتبفلسیفمؤثرباشد.

کهبهحسبدوریونزدیکیبهنوراالنواردارای کلماتانعکاسدهندۀانواراهلیهستند ازنظرسهروردینیز

گاهیوشناخترابهسهمرتبهتقسمیمیکند)سهروردی،194:4،1375- مراتیبمیباشند.سهروردیمراتبآ

:)195

ییل3-معرفتعقالین 1-معرفتحیس2-معرفتحتن

ییلحاصلاتصالنفسباعامل معرفتحیسدرحکممقدمهایبرایآمادهسازینفسانساناست،معرفتحتن
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بانرمزواستعارهآنچهرادیده،توصیفکند. صورمعلقهیاعاملمثالاستکهدراینمرتبهسالکمیتواندباز

امادرمرتبۀمعرفتعقالینکهحاصلشناختیبواسطهوحضوریازعاملعقلوحضوردرآنعاملمیباشد،

ربۀاینعاملاست؛در بانازبیانآنچهدیدهاست،بازمیماند.تهناراهفهماینمرتبه،مشاهدهوملسوحتج ز

گاهیصوریتشخیصمییابد. نتیجهایننوهآ

بان)گفتار(و بهعالوهازنظرسهروردیوبرمبنایالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،پیوندیعمیقمیانز

گوییدرشأنمشانازلشده وانید، کهسهروردیتوصیهمیکند:قرآنراچنانبن نوۀهسیتبرقراراست.آنجا

انتقالمعایناستعالییچونانهسیتای در است)سهروردی،مهان:139(،تأییدیبراینمطلباستکهمتن

ربۀهسیت گذاردواورابهمستحتج یاوزندهمیتوانداحساسایتعمیقبرجانانسانبرجا استکهبهصورتپو

ومشاهدۀآنرهنمونسازد.

کتاب برنفسمستعدانساناست.در ربۀعرفاینواشراقانوار دانشحقییقازنظرسهروردینتیجۀحتج
ً
اساسا

ربۀدیین کیازجایگاهحتج مطلبحا حمکت االشراقبثعلم،ذیلمبحثمشاهدهواشراقمطرحمیشود.مهین

ربۀمعنوی)عرفاین( درمکتباشراقونقشمعرفتشناسانۀآندارد.ازنظرسهروردیمتناسبباهرمرتبهازحتج

حقایقاست درمهاهنگیباتعایلنفس،مرتبهایازعلمومعرفتحاصلمیشود:»معرفتصورتبستن

بهقدرطاقتواستعدادنفسانسانازنزدیکیبهخداوندوکسبصفاتوافعالاو«.)مهان،3:134(علم

ربهدییناست،اساسمعرفتشنایسحمکتاشراقنیزقرارمیگیرد. حضوریکهاساسحتج

یزاستلکنفلسفهمیخواهدومیتواند اربدیین)عرفاین(عقلگر سهروردیمعتقداستهرچندماهیتحتج

تناقضاتوانرافاتذهینوعقالینرادراینبارهبرطرفسازدوانسانرابهمسیرصحیحمتمایلسازد.بهطور

نظری، غایتحمکت لیکن است، برحمکتعمیل مقدم یل( )استدال نظری سهروردی،حمکت نظر از کیل

اگرحمکتنظریبهعملمنهتینشود،یبفایدهخواهدبود.درنتیجه
ً
کمکبهحتققحمکتعمیلاستواساسا

یل(مقدمهایالزماماناکایفبرایورودبهحمکتاشراقاست.سهروردیدرکتاب حمکتنظری)فلسفۀاستدال

ید: کیدکردهومیگو یل(برحمکتعمیلتأ املشاع و املطارحاتبهصراحتبهتقدمحمکتنظری)فلسفۀاستدال

یاضت های زاهدانه را  یل را خوب فهمید و علم او در آن راسخ شد، آنگاه می تواند ر وقیت شخیص فلسفه استدال

کند و پا به عرصۀ حمکت بگذارد، تا برخی از مبادی حمکت اشراق را به عیان ببیند... هر کس در علوم حبیث  آغاز 

وردی، 1375، 1: 195-194(. مهارت ندارد، راهی به سوی فهم حمکت اشراق ندارد )سهر
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لرامعیارومیزانمعریفمیکند.)مهو،121:1،1380( یات،برهانواستدال یادررسالۀتلو

کهعدمرعایتآن،فلسفۀ هبرهمندیازفلسفۀنظریوحمکتبیثنیزازنظرسهروردیدارایشرطیاست

نظریرابهانرافوابتذالمیکشاند.سهروردیاینشرطرااینگونهتوصیفمیکند:»پسازترکامیالو

خواستههاینفساّمارهولّوامهتوانستبهیگانگیویکتاییروحونفسدستیابدوقوایعمیلونظریآن

یابد.«)مهان،2:287(درنتیجه،شرطالزمبرایاستفادهازقوۀعقلنظری،رهاییازبنداسارتامیال رادر

ربهدیین نفسایناست.بنابراینازنظرسهروردیفلسفۀنظریمعبریامنوامینبراینیلبهفهموادراکحتج

فراهممیسازد.

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

3-2-1:کاربرد زبان رمز و استعاره
ربۀمعنویدر کیازوجودعنصرعرفاینوحتج بانرمزآلودراحا گفتاراستعاریوز گفتارفلسیف،آدو، دربثاز

از کی راحا گفتارفلسیففیلسوفان تناقضاتدر .اووجود )Hadot,2011: 78-79( مکاتبفلسیفتلیقمیکند

گاهی گاهی،مرتبهایازهسیتوآ یرافیلسوفدرهرمرتبهازشناختوآ بانوهسیتمیداند،ز ارتباطتنگاتنگز

بانهبرهمیبرد.لذاگاهیفالسفهدچارتناقضگوییهاییمیشوند یشازز ربۀخو ربهمیکندوبرایبیانحتج راحتج

میتوانمشاهدهکرد اربمعنویآنهادارد.آنچنانکهدرنوشتههایفلوطین کهنشانازمراحلوجودیوحتج

.)Ibid: 167-168(


ً
یبا گفتارفلسیفواقفمیگردمی.تقر دربرریسمکتباشراقسهروردیمابهطورآشکاربهاینخصوصیتاز

از انتقالآندسته بهدنبال سهروردی
ً
واستعاریدارند.اساسا رمزگونه باین ز متامیرسائلفاریسسهروردی،

یند. ارببرمیگز انتقالآنحتج ربهکردهاست،ازاینرولساناشراقرادر معاینمیباشدکهدرعاملمافوقمادهحتج

گاهیاستعالییاست.بهعنوان گاهیوآ لساناشراق،زباینشاعرانهوپررمزورازاستکهنایشازاستعالیآ

مثالدررسالۀعقلسرخیالغتمورانازمنادهاییهمچون:کوهقاف،گوهرشبافروز،زرهداوودی،تیغبالرک،

یشهبرهمیبرد. اربعرفاینخو چشمۀآبحیاتوغیرهدرتوصیفحتج

یراحقایقراازدستبرد ازطرفدیگر،کاربردزبانرمزازنگاهسهروردیدرگفتارفلسیفنوعیکاربردحفاظیتنیزدارد،ز

یقو اربراازهرگونهنقدوحتریفمصونمیسازد.امادرمقابلبهتشو نااهالندراماننگاهمیداردولذاگوهرحتج
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ترغیبسالکحقهممبادرتمیکندواورابهمستکشفحقیقتوباطنفرامیخواند.نکتۀمهمیکهبایددر

اطبخاصاست)سهروردی،26:1391- اینجایادآورشد،ایناستکه:بیانرمزوارُکتبسهروردی،دعویتازحمن

27(تاباسیروتعمقدرباطنودرونخویش،بهسیروسلوکدراطوارهسیتبپردازد.درحقیقت،رمزگشاییازیک

یقاستکهانسانراازمرتبهایازهسیتبهمرتبۀباالتر،هدایتمیکند. ،نوعیانتقالوطیطر متن

گفتارفلسیف،برمبنایالگویفلسفهبهمثابۀروشزندگیمیتوانمطالعهوخوانشآثار بهعالوه،دربثاز

ییندرجهتتعمقومترکزدرامورمتعایلاستکه ین،متر ینمعنویحمسوبکرد.اینمتر وکتبسهروردیرامتر

کیدسهروردیبررعایتترتیبدرمطالعۀ ربۀزندگیدیگری،فراترازعاملحمسوساترافراهمسازد.تأ امکانحتج

امسلسلهایازاعمالپیش کتاببهانج کردنفهممعنای ُکُتبفلسیف)سهروردی،194:1،1375(یامشروط

ازمطالعهمانندآنچهدرآغازکتابحمکت االشراق)شهرزوری،2:1363-3(مییابمی،براساسالگویفلسفه

اطباناست. گفتارفلسیف،برحمن تأثیررواینومعنوی گاهیسهروردیاز بهمثابهروشزندگینشاندهندۀآ

3-2-2: جایگاه عشق و ارتباط آن با معرفت
گاهیازحضورامریمتعایلوعشقبهآندراین ربۀدییندرمکتباشراق،آ نکتۀدیگردربرریسجایگاهحتج

ینش گز مکتباست.ازنظرآدو،عشقجنبهایمهمازشخصیتفیلسوفراشکلمیدهدواورابهمست

یباییازسویافالطونرا ربۀعشقوز کشیدنحتج یر کمالهدایتمیکند.بهعنوانمنونه،آدو،بهتصو خیرو

ین، ربهواینمتر اطبمیداند.)Hadot, 2011: 79(ازنظرآدو،اینحتج دعویتآشکاربرایحتققآندرزندگیحمن

کتاب کردهودر ربۀشهودیوحضورینیکینائلمیسازد.سهروردینیزبهاینمهماذعان انسانرابهحتج

ید:»وشوق)عشق(حاصلذواتدرککنندهاست، میگو حمکت االشراقدررابطهبامعرفتوعشقچنین

بهعباریتنفسمدرک»معرف«راهادیاستبهسوینوراالنوار،پسآنکسکهشوقوحمبتشبیشترباشد،

تعایلمییابد.«)سهروردی،224:2،1375(دررسالۀکلمةالتصوفسهروردیبهنوعیارتباطدیالکتیکمیان

که لوازمکسبمعرفتمیداند.ازنظراوهنگامی معرفتوحمبتاشارهمیکند)مهان،138:4(.اوحمبترااز

یز کهحمبتوعشقلبر کاملشود،حمبتوعشقبهمعرفتفزوینمییابدودرمقابلزماین دانشومعرفت

شد،ارادهبهکسبمعرفتوعلمبیشترمیگرددوالبتهچهبسیارهستندکساینکهتهنابهواسطۀعشقوحمبت

وفزوینآنبهمعرفتوکمالدستیافتهاند.

3-2-3: تمرینات معنوی
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به فلسفه الگوی از استفاده با اشراقسهروردی ربۀدییندرمکتب برریسجایگاهحتج در که نکتهای  سومین

برایدست اشراق درحمکت معنوی ینات متر اعدادی نقش به اشاره کرد: بیان زندگیمیتوان روش مثابۀ

یاضتهایفکریوجسماینکهشاملمنطق،هسیتشنایسو ربۀمعنویاست.ازنظرسهروردیر بهحتج یافتن

ربۀمعنویومشاهدهحقایقعاملانوارهستند.بهطور کسبحتج معرفتشنایسمیشوند،مقدمهایالزمبرای

برمبنایالگویفلسفهبهمثابۀ کرد. مشخصمیتوانبهنقشعاملمثالدرهسیتشنایسسهروردیاشاره

انوارومشاهدۀحقایقآنعامل ازورودبهعامل ربهایمقدمایت روشزندگی،عاملمثالدرمکتباشراق،حتج

یقشناختکارکردقوۀمتخیله»خیالمقید«کهاز حمسوبمیگردد.ازنظرسهروردیعاملمثالرامیتوانازطر

یقشناختنفسحاصلمیشود،بازشناخت)شهرزوری،210:1372(. طر

ربۀدییندرمکتباشراقسهروردیحمسوبمیشود.عاملمثال، یژگیروشنواصیلحتج بهطورکیلعاملمثالو

کشفوشهوداستوبابرهانمقدورنیست مرزمیانعاملمعقولوحمسوساست.اثباتاینعاملمنوطبه

کهدربندعامل کهقابلاشارۀحیسنیستوانسانتازماین )مهان:254(.بنابراینعاملمثال،عاملیاست

یقبرهانمیّسرمنیداند دلیلسهروردیاثباتاینعاملراازطر حمسوساتباش،بهفهمآنراهندارد.بهمهین

وادراکآنرابهتعایلنفسازمادّیاتوکشفوشهودمنوطمیکند)مهان(.

یسد: مینو دراینزمینهدرکتابتلوحیاتنیزچنین

کند  و به جانب قدس و عامل انوار می  ود و ر و می ر کاهش یابد، نفس انسان در خود فر که تعلقات حیس،  زماین 

که صورت های جهان معقول در آن منعکس می شود...  گردد  و نفس مهچون صفحه ای صاف و شفاف می 

به صورت  گاهی  یبا،  ز یت  قالب صور در  گاهی  در حس مشترک مجع می شوند،  ها  این صورت  که  هنگامی 

ؤیت و مشاهدۀ آن ها  نوشتار و یا ندایئ غییب، تصویر می شوند و انسان چه در خواب و چه در بیداری قادر به ر

وردی، 1375، 1: 104-103(. می گردد )سهر

مثال و مثال)خیال باعامل آن ارتباط  در مقید( مثال و متخیله)خیال قوۀ نظرسهروردی،امهیتجایگاه از

ینومترکزدرامورلطیفتوانستبهعاملمثالواردشود،میتواند اثرمتر مطلق(قراردارد.آنگاهکهقوۀمتخیلهدر

ربیایتمعنویداشتهباشد.)مهان:72( حتج

یینمعنویدرمکتب کارکردحدسیاتنیزبرمبنایالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،متر بهعالوه،شناخت

اقسام و برهان باب در حمکت االشراق کتاب اول قسم از دوم مقالۀ در سهروردی میگردد. اشراقحمسوب
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کهدرعلومحقییقتهناقیاسبرهاین3معتبراست،مقدماتیقیینرابه قضایاییقیین،ضمنبیاناینمطلب

سهدستهتقسمیمیکند:

تصدیقبهآنهااست:کلبزرگترازجزءاست. 1.اولیات:قضایاییکهتصورآنهاعین

ربۀحواسظاهریوباطینهستند:خورشیدمیدرخشد. 2.مشاهدات:قضایاییکهحاصلحتج

کهحاصلمشاهدهمکرر ربات:قضایایی کهخودبهسهقسمتقسمیمیشود:الف:حمج 3.حدسیات:قضایایی

آوراست:زدنباچوبدردآوراست.ب:متواترات:قضایاییکهبهدلیل هستندوتکرردراینمشاهداتیقین

گمراهیامینمیسازدواینمطلبرایادآور آورهستند،ونفسراازتباهیو گواهیوشهادات،یقین فراواین

یابد. ربۀدرویندر آورباشد،مگرآنکهخودفردنیزآنرابهحتج میشودکه،حدسیات،منیتواندبرایدیگرانیقین

ازنظرسهروردیافرادبراساسمراتبوجودیومعرفیتشانحائزمرتبهایازحدسهستند.

ربۀ کندوبهحتج ربه آورباشدمگرآنکهخودفردآنراحتج ازنظرسهروردی،حدسیاتمنیتواندبرایدیگرییقین

یابد.)خالدغفاری،101:1380(ازنظرسهروردی،افرادبراساسمرتبۀوجودیومعرفیتخود دروینآنرادر

آمدهاست: حائزمرتبهایازحدسهستند.دررسالۀیزدانشناختچنین

که نفوس  که به مرتبۀ نبّوت رسد و خاصّیت ها در نفس او پدید آید  ین آن ها آن است  کامل تر ین و  ... و فاضل تر

دیگر را نبود، چنان که سخن خداى به گوش بشنود و فرشتگان را به چشم ببیند... چون این مقّدمه بشناخیت در 

کردن،  که قبول این صورت تواند  که ممکن است در این عامل وجود چنیخ شخیص  و مثل آن ماّدت  ترتیب وجود 

که به سبب شّدت اّتصال به عامل عقل   که قّوت نفس او و قّوت این شخص تا به حدى رسد  پس هم ممکن باشد 

کند، در هر مسأله او را  که به زماین سخت اندك چون او حتصیل معقوالت اندیشه  یشتگان چنان بود  و جواهر فر

کتاىب متخّیل  می شود او را،  کلّیات ىب معلمی  و  ی مجله  معقوالت  که بدان سبب  ىب رنج حدود وسطی پیش آید 

که این   کردن او را تا این معین  حاصل شود، و چنان پندارد  ر نباید 
ّ

که پس تفک و قّوت حدس او تا به حّدى  بود 

کیس از دور در دل او می افکند. و وجود این  چنیخ شخص در عامل  بس نادر بود و او خلیفۀ خداى تعایل  مسائل  را 

وردی، 1375، 3: 446(. بود )سهر

ربۀمعنوی بنابراین،براساسالگویفلسفهبهمثابهروشزندگی،سهروردیبااستفادهازمنطقنیزجایگاهحتج

مطلبمیتواند،دلیلغیرمتعارفبودنمنطقدرمکتب کردهاست.مهین وعرفایندرمکتباشراقراتثبیت

اشراقسهروردیوفاصلۀآنبامنطقرایجوسنیتآنزمانرابهخویبنشاندهد.سهروردیبهدنبالانتقال
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اثباتوانتقال دلیلازهرابزاریدر ربهکردهاستوبهمهین معایناستکهدرعاملیورایعاملحمسوساتحتج

معناهبرهمیبرد.
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ارائۀحمکتاشراقبراساسالگویفلسفهبهمثابۀروشزندگیراارائۀبرنامۀجامع درنتیجهمیتوانهدفاز

اطببه ربۀنوعیدیگراززندگیرابرایحمن گاهیانسان،حتج کهدرجهتارتقایسطحآ عمیلونظریدانست

یدنروش برگز با قادرمیسازد را اطب کهحمن پیامیاست فیلسوفانحامل آدو،متون نظر از ارمغانمیآورد.

، یشتن گاهیازخو کوشیشبرایآ ربهدرآورد.فلسفهازنظرآدو، زندگیارائهشدهدرمکاتبفلسیفآنرابهحتج

اربدیین گاهیازهسیت-خود-درجهانوبودنبادیگریاست.دالیلسهروردیدرپذیرشوحجیتحتج آ

کیلازنوعدالیلالقایی4دانست)حسیین،26:1388(.بهاینترتیبسهروردی وعرفاینرامیتوانبهطور

احتمایلبرایترغیب اریبرابهمانشاندهد.البتهخوداوازوجودچنین حتج تهنامیتوانداحتمالوجودچنین

مطلبازدیدگاهآدونقطۀقوتیکمکتبفلسیفتلیقمیشودکه ربۀآنهبرهمیبرد.درکمهین اطببهحتج حمن

ربۀشخیصودرگیری بیانگرروشزندگیاستکهسهروردیدرمکتباشراقبهدنبالارائۀآنمیباشدیعینحتج

روشزندگیاشرایقبااستفادهازالگوی ربۀحضوردرعاملانوار.کشفویافتن اطبباامرمتعایلوحتج وجودیحمن

فلسفهبهمثابهروشزندگیبهمفسرکمکخواهدکردتابهگوهراصیلومعنایحقییقمکتباشراق،کهمهانا

گوهرمکاتبفلسیفرا کهپیشترهماشارهشد،آدو، گردد.آنچنان ربهومشاهدۀعاملانواراسترهنمون حتج

باین)گفتار ربهایعرفاین)دیین(قلمدادمیکندومعتقداستباتوجهبهعناصرومؤلفههاییدرحتلیلز وجودحتج

یوغیرهقادر ین کهشاملمتامیآثارمکتوبوشفاهیفیلسوفاستوباتوجهبهشرایطفرهنگی،تار فلسیف(

کالموحقیقتهرمکتبراتهنادرسایۀ خواهمیبودبهتفسیرصحیحازمکاتبفلسیفدستیابمی.اماجان

عمیلونظریاشمیتوانیافت.برایناساس پذیرشوامیانحقییقبهآنمکتبوپیرویازقواعدوقوانین

ربۀعرفایندرمکتباشراقرامیتوانحمورمتامتعالمیاشرایقبرمشرد. حتج
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پی نوشت ها
بهزندگیمعناوجهت که ربههایئ امریمتعایلاست.حتج ربه گونهحتج اینجابهمعینهر  ربۀعرفایندر 1-حتج

شید. میبن
2- Hadot, pierre. )1998(. Plotinus: The Simplicity of Vision, Trans Michael Chase, University of 

Chicago Press, and Chicago.

کهازمقدماتیقیینتشکیلشدهباشد.خالد گفتهمیشود 3-برهان:اصطالحیاستمنطیقوبهقیایس

منآثارومفاخرفرهنگی،101. غفاری،سیدحممد.)1380(.فرهنگاصطالحاتآثارشیخاشراق.هتران:انج

4- Suggestive.
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