ORIGINAL RESEARCH Vol. 11/ Issue: 27/ Autumn & Winter 2021-2022/PP. 135-140

“Reflection on Suhrawardi’s Scientific Foundations and Its
Capacity Assessment in Presenting an Educational Model”
Aysooda Hashempour 1, Alireza Farsinezhad 2

Submitted:
Considering the correspondence between the levels of existence

Accepted:

:
Education;
The Light;
Enlightenme
nt
Principles;
Suhrawardi;
Intuition;
Intensity
Science.

and the levels of perception in Suhrawardi’s thought, a new definition of science
can be presented, the validity of which is generally different from other theories
in the field of knowledge. In the school of enlightenment, “intuition” is
considered as a great support for understanding the deep degrees of truth, which
can be achieved through the world of imagination and the promotion of the realm
of human enlightenment. The present article intends to study the coordinates of
this type of scientology in the wisdom of illumination with a descriptiveanalytical method, and through this it can explain its educational results in
accordance with the results of this research “Gradual evolution” The degree of
“perception” and, consequently, the “recognition of different understandings of
a single truth” in such a way that it does not lead to skepticism and reprehensible
relativism. There are two main consequences of the theory of intensity science,
the realization of which depends on the implementation of the definition and
dimensions of the theory of intensity science and the adoption of appropriate
solutions in the educational system; therefore, it seems that the vast capacity of
the wisdom of enlightenment in inferring the various dimensions of education
and improving the components of the educational system, such as the principles,
results and strategies of education, is undeniable.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره یازدهم ،شماره  ،27پاییز و زمستان  ،1400صفحه 141-163

ی سهروردی و ظرفیتسنجی آن در ارائۀ الگوی آموزشی
تأملی بر مبانی علمشناس ِ
آیسودا هاشمپور  ،1علیرضا فارسینژاد
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تاریخ دریافت:

چکیده :این نوشتار در پی واکاوی مبانی حکمت اشراق در ارائۀ تعریف نوینی از علم و ترسیم

1400/1/29

الگویی آموزشی بر آن اساس است .با تأملی در مبانی نورشناسی اشراقی ،معرفتشناسی ،انسانشناسی

تاریخ پذیرش:

و روششناسی سهروردی این مطلب متبادر میشود که مراتب نور ،مراتب ادراک و مراتب نفس

1400/4/12

ال متناظر هستند و انسان با ارتقای درجات نوری خود با دستورالعملهای خاص ،به لحاظ
انسانی کام ً

واژگان کلیدی:

ادراکی نیز مترقی میشود .از اینرو میتوان تعریف نوینی از علم ارائه کرد که اعتبار آن بهطور کلی با
دیگر نظریههای حوزۀ معرفت متفاوت است .از نظر سهروردی «شهود» بهعنوان پشتوانهای عظیم برای

آموووزش؛ نووور؛ فهم درجات عمیق حقیقت تلقی میشود که نیل به آن از طریق عالم خیال و ارتقای ساحت نورانیت
موبوانوی اشوووراقوی؛ انسان میسور است .نوشتار حاضر بر آن است تا با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی مبانی و مختصات
سهروردی؛ شهود؛ این نوع از علمشناسی در حکمت اشراق -که میتوان آن را علم اشتدادی نامید -بپردازد و از این
رهگذر ،نتایج آموزشی آن را تبیین کند .مطابق نتایج این جستار «تکامل تدریجی مراتب ادراک» و به
علم اشتدادی.
تبع آن «رسمیت فهمهای مختلف از حقیقت واحد» بهگونهای که منجر به شکاکیت و نسبیت محض
نشود ،دو نتیجۀ اساسی نظریۀ علم اشتدادی خوانده میشود که تحقق آن منوط بر پیادهسازی تعریف
و ابعاد نظریۀ علم اشتدادی و اتخاذ راهکارهای متناسب در سیستم آموزشی است؛ از اینرو به نظر
میرسد ظرفیت وسیع حکمت اشراق در استنباط ابعاد مختلف آموزش و بهبود اجزای سیستم
آموزشی نظیر اصول ،نتایج و راهکارهای تعلیم ،غیر قابل انکار باشد.
DOI: 10.30470/phm.2021.141742.1918
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مقدمه
سوهروردی با تدوین حکمت اشوراق ،فلسوفه
و عرفوان در تمودن اسوووالمی را بوه شوووریوان
واحودی مبودل سووواخوت و عالوه بر مبواحو
نظری و اسوووتد،لی ،تجربۀ شوووهودی را نیز
معتبر و با تأکید بر اصوالت شوهود نسوبت به
تجربه ،مقدمات اسوتنتا و بسوع علم نوینی
را فراهم کرد .وی با ترسووویم مراتب نور به
مثوابوه مراتوب فواعلیوت خوداونود ،معلومیوت
آنها را با مظهریتشووان یکی دانسووت و قائل
به تشووکید در مراتب نوری شوود .معرفت
شوهودی را از سونخ نور و ذومراتب دانسوت
و اذعان کرد که انسووان با ارتقان نورانیت یا
بوهعبوارتی بوالفعول نمودن توانواییهوای بوالقوۀ
خود ،میتوانود بوه فهم عمیقی از حقیقوت
نوایول گردد .ینین علمی کوه میتوان آن را
«علم اشوووتودادی» نوامیود ،بر مراتوب مختلف
علم اطالق میشوووود؛ بودینگونوه کوه در
فلسووفۀ اشووراق ،علم از سوونخ نور اسووت و با
عنایت به تشوووکید در نور ،علم نیز دارای
مراتب گوناگون میشوود و هی مرتبهای با
مرتبۀ دیگر در تعارض نخواهد بود .انسووان
با به فعلیت رسوواندن قوای خود بهتدریج از
ادراک محسوووسووات و تجربیات حسووی به
عوالم برتر و تجربیات شووهودی راه مییابد
و قادر به مشواهدۀ حقیقت امور میشوود .از

آنجا که تعاریف مختلف علم متناسوووب با
بوافوت محیطی ،تواریخی و آرموانهوای خود،
بر رونوود آموزش مر ر اسووووت ،بررسوووی
مختصوووات علم اشوووتودادی و د،لوتهوای
آموزشوووی آن -کوه بر پویوایی متربی توأکیود
دارد -از اهمیت بسوویاری برخوردار اسووت؛
زیوورا تووا زمووانوویکووه ن وظوواآ آموووزش در
یهواریوب سووواموانوۀ آموزشوووی بوهگونوهای
محدود و مکانیکی شکل یابد و راه هرگونه
پویایی ،انعطافپذیری و مشووواهدۀ افقهای
برتر را ببندد ،متربیانی تربیت میشووووند که
قدرت کشووف و ابداع ندارند و تفکرشووان
در بُعود ذهن ،قلبشووووان در بُعود عواطفوه و
رفتوارشووووان در بُعود ارزش ،عقیم اسووووت
(نوروزی؛ هواشووومی اردکوانی)77 :1391 ،؛
در حوالیکوه آموزش وقتی میتوانود موفق
بواشووود کوه هموه ابعواد شوووخصووویتی متربی و
مراتوب زنودگی فردی و اجتمواعی او را در
بر بگیرد و از این طریق ابواب وسویعتری از
علم و معرفت را به روی آنها بگشاید.
اگریووه در این زمینووه تحقیقوواتی بووه
انجواآ رسووویوده کوه از آن میوان میتوان بوه
(نووربوخو ( ،)1388 ،نووروزی؛ هوواشوووموی
اردکووانی( ،)1391 ،خجسوووتووه و دیگران،
 )1394و (عزیزی علویجوه )1398 ،اشووواره
کرد ،اما ارائۀ الگویی آموزشووی بر اسوواس
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نظاآ نوری -اشوراقی سوهروردی ،وجه تمایز

 .1-1مبانی نورشناسی اشراقی نظریۀ علم اشتدادی

نوشوتار حاضور محسووب میشوود .1به منظور

سووهروردی بنیانگذار مشووربی در حکمت

ترسووویم نظریوۀ علم اشوووتودادی در فلسوووفوۀ

اسووت که جامع بح

و اسووتد،ل و ذوق و

اشووووراق ،ابوتوودا موبووانوی نوورشوووونوواسووووی،

شوهود اسوت .هسوتیشوناسوی وی ،آموزهای

موعورفووتشووونوواخوتوی ،انسووووانشووونوواخوتوی و

اسووت که با شووهود و عقل ،فهم و دریافتی

روششوناختی سوهروردی بررسوی و سوپس

مرکووب از نظوواآ و مراتووب نوری را ارائووه

نتایج آموزشوی علم اشوتدادی و راهکارهای

میدهود؛ ینوانکوه در توأمالت وی« ،خرد»

محوری مربی

یونانی و ایرانی با عرفان ایرانی -بینالنهرینی

تحقق آنهوا بوا توأکیود بر نق

شوووریوان واحودی دارد .در این آیین نور بوا

تبیین میشود.

ظلمت توأآ است و با تماآ تباین ماهوی که
 .1نظریۀ علم اشتدادی در حکمت اشراق

سوهروردی ،انسوان را تنها موجودی میداند
کووه در سووویور توکوواموول ،هوموواره موفوتوو و
منکشوف اسوت .بر همین اسواس معتقد اسوت
آدمی میتوانود از عوالم مواده عبور کنود و بوا
سویر در عوالم با ،،به فهم و دریافت مراتب
عوالی علم نوایول آیود .تبیین این نوع از علم،
منوط به تقریر مبانی نورشووناسووی اشووراقی،
موعورفووتشووونوواخوتوی ،انسووووانشووونوواخوتوی و
روششووونواختی سوووهروردی اسوووت کوه از
مرلفههای اسواسوی علم اشوتدادی محسووب
میشود.

،.1زآ به ذکر است نویسنده در پژوه

دارنود ،بوهکلی از هم متموایز نبوده و هر یود
از جهتی وقایۀ دیگری اسوووت .در این نظاآ
فلسوووفی ،مراتب نور از با ،به پایین به مثوابوۀ
مراتب و جلوههای فاعلیت خداوند هسووتند
کوه معلومیوت آن بوا نورانیوت و مظهریوت آن
یوکوی اسووووت .از ایونرو در عولوما،نووار
سوووهروردی از درجووات مختلف نور کووه
نسوووبوت بوه هم دارای شوووودت و ضوووعف
تشووکیکی دارند ،سووخن به میان میآید .در
این سووولسوووله ،میان مراتب نوری که مبنای
حکمت اشووراقی را تشووکیل میدهد ،رابطۀ
علّی برقرار اسوت (سوهروردی:2 ،1375 ،

دیگری

پرداخته است .این مقاله هماکنون در قسمت مقا،ت

تحت عنوان «تأملی بر نظریۀ علم اشتدادی در

آمادۀ یاپ نشریۀ حکمت صدرایی قابل مالحظه

حکمت متعالیه و هنجارهای آموزشی آن» بر اساس

است.

علمشناسی حکمت متعالیه به ارائۀ نظریۀ آموزشی
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 .)148نزد سهروردی ،مراتب نور که از نور

منفصول همان عالم مثال (همان ،)230 :عالم

موحوض آغوواز و بووه ظولومووت عووالوم موواده

صویاصوی معلقه (همان )231 :و عالم اشوبا

میانجامد ،ینین است (همان:)145 :

موجورده (هومووان )234 :اسووووت؛ هومویونویون،

نورا،نوار
↓
انوار قاهرۀ طولی (انوار اعلون)
↓
انوار قاهرۀ عرضی (ارباب انواع)
↓
انوار مدبره (عالم نفوس)

در نمودار فوق ،سووویر نزولی مراتوب
نور مشووخش شووده اسووت .برقراری پیوند
میوان عوالم انوار بوا عوالم غواسوووق و برز
(عالم طبیعت) ،بهوسوویلۀ «عالم مثال» اسووت.
بوه اعتقواد سوووهروردی در پرتو عوالم مثوال،
پیوسوووتگی میوان زمین و آسوووموان محفوظ
میموانود .این عوالم ،آمیختوه بوا خواص موادی
اسووت .به سووبب این ویژگی ،اشووبا مثالی
موجود در این عوالم کوه مورد مشوووواهودۀ
عووارفووان قورار مویگویورد نویوز حووائوز یونویون
ویژگیهایی میشوووند .عالم خیال منفصوول
توسووع انوار اسووفهبدی بر قوۀ خیالِ متصوول
انسان اشراق میشود (همان.)215 :2 ،
قووابوول ذکور اسووووت عووالوم موثووال از
ابتکارهای مهم سوهروردی اسوت .وی عالم
مثال را به دو سواحت آفاقی و انفسوی تقسویم
میکند و آنها را به ترتیب ،خیال منفصوول
و خیوال متصوووول مینوامود .منظور از خیوال

منظور از خیال متصوول نیز قوۀ خیالی اسووت
که درون انسوان و از حواس باطنی او اسوت
کوه اشوووبوا مثوالی موجود در عوالم مثوال کوه
مورد مشوواهدۀ انسووان قرار میگیرد ،بر قوۀ
خیال او اشووراق و در این قوه ظهور مییابد
(هموان،

 .)215 :2بنوابراین توجوه بوه این

نکته ضوووروری اسوووت که قوۀ خیال غیر از
عوالم خیوال منفصووول یوا عوالم مثوال اسوووت.
سوووهروردی قوۀ خیوال متصوووول را موادی
میدانود .نزد وی ،نسوووبوت میوان قوۀ خیوال
متصول و عالم خیال منفصول ،نسوبت ظاهر به
مظهر اسوت و مدرک اصولی صوور خیالی،
نفس و نور اسوووفهبدی اسوووت و قوۀ خیال،
هی وسواطتی در شوهود خیالی ندارد (برای
اطالع بیشتر در این مورد ر.ک :کمالیزاده،
.)116 :1390
بنابراین از طریق عالم مثال ،سووونخیت
میان دو عالم مادی و مجرد برقرار میشووود
و یود سووواختوار معقول و منطقی از سووویر
وجودی عوالم نوری محقق میشود و تنزل
فیض از عوالم برتر بوه عوالم موادی موجوه و
قابل تبیین میگردد .در مکتب اشووراق ،این
عووالوم از طوریوق قوواعوودۀ اموکووان اشووورف
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(سهروردی )159 :1373 ،ابت شده است.
 .1-2مبانی معرفت شناختی نظریه علم اشتدادی

نورشووناسووی اشووراقی نزد سووهروردی پیوند
و یقی با معرفتشووناسووی او دارد؛ ینانکه
مطوابق این مطوالب میتوان دریافت که نظواآ
معرفتشوناسوی سوهروردی نیز بر اسواس علم
شووهودی بنا شووده و تماآ درجات ادراک،
اعم از حسوووی ،خیوالی و عقلی کوه هموه از
جنس شووهود هسووتند را در بر گرفته اسووت.
بهعبارتی معرفت شووهودی که از سوونخ نور
اسووووت ،مواننود نور ،مراتوب متعودد دارد و
مشوتمل بر طیف وسویعی از عالیترین درجه
تووا نووازلتووریوون درج وۀ ادراک اسووووت.1
سوووهروردی بووا التفووات بووه قوا ،حووا،ت،
اندیشوووهها ،نیات و خطورات هر شوووخش،
دسوووتیوابی بوه حقیقوت و معرفوت را امری
بودیهی و دریوافوتهوای شوووهودی و معوارف
بدیهی را بنای معرفت میداند (سوهروردی،
.)111 -41 -18 :2 ،1375
در مکتوب سوووهروردی ظهور حقیقوت

145

وجود ،مترادف با شوناخت اشوراقی اسوت و
این شوناخت که از مکاشوفۀ اشوراقی حاصول
میآید ،معرفتی بدیهی و معنوی اسوووت که
بسوووتر آن ،جان آدمی اسوووت و بر اسووواس
اشوووراق انوار قاهره بر نفس مجرد حاصووول
میشوووود .از اینرو میتوان گفوت مودرِک
مباشور و بدون واسوطه ،نفس انسانی است .به
همین دلیل ،سوهروردی «شوهود» را مشواهدۀ
نفس مینامد که کشوفی صوریح و ذوقی تاآ
اسووووت (جوانمحمودی .)10 :1390 ،آرا و
اندیشووههای او در این باب صووراحتاً بیانگر
این مطلب اسوت که تماآ انسوانها بر حسوب
توانوایی بواطنی و معرفوت درونی ،میتواننود
حقایق هسوووتی را مشووواهده کنند و با سوووعۀ
معرفت ،به جایی برسوند که از شودت پیوند
نوفوس بووه عووالوم عوقوول و موجوردات ،آنویووه
دیگران در عوالم خواب و رویوا میبیننود ،در
بیوداری مشووواهوده کننود (ذبیحی؛ صووویودی،
.)139
قوابول ذکر اسوووت علم ،مودار فلسوووفوۀ
سوهروردی اسوت و شوهود در مسوألۀ محوری

.1با بررسی آرای سهروردی میتوان شالودۀ

آنجایی که انوار بسیع هستند ،پس جزن ذاتشان هم

تشکید وجود را نزد او جست .برای مثال ،وی

نمیتواند عامل تمایز باشد .عوارض مادی نیز در این

اذعان دارد اختالف انوار به کمال و نقش میباشد.

مسأله بیمعناست .پس باید معتقد شد که تمایز انوار

او توضیح میدهد که اختالف انوار مجرد نه به تماآ

به کمال و نقصان وجودی است (سهروردی،1375 ،

ذات است و نه به جزن ذات و نه به عوارض آن؛
یراکه ماهیت نمیتواند عامل اختالف باشد و از

.)119 :2
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حکمت اشوراق -علم اشوراقی -حائز اهمیت

قسوووم را در پرتو معرفوت قلبی بیوان میکنود

ویژه اسوت .وی اصوطال شوهود را بر تماآ

(یزدانپنواه،

)56 :1؛ بوهگونوهای کوه در

مراتب ادراک حسوی ،خیالی ،عقلی و قلبی

پرتو شوووهود قلبی ،قلوب بوهعنوان قوۀ برتر،

اطالق میکند .نزد سووهروردی ،شووهود در

خود را در عقول ،جواری و سووواری و آن را

عوالیترین مرتبوه متعلق بوه مشووواهودۀ قلبی و

منور میکنوود (سوووهروردی،1375 ،

:3

همینین معرفت فوق ادراک عقلی اسوت و

.)69

حقیقوت معرفوت اشوووراقی نیز در این مرحلوۀ

شوهود قلبی ،مشواهده و کشوف مسوتقیم

نهوایی از شووونواخوت شوووهودی عقول ،تحقق

حقایق مجرد و انوار برین به نحو حضووری

مییوابود و بوه ظهور میرسووود (کموالیزاده،

اسوووت که صووورفاً از طریق رفع موانع مادی

 .)217 -215 :1390سووووهووروردی گووذر

توسوع نفس شوخش میباشود .سوهروردی به

تودریجی نفس بوه سووووی دریوافوت مودار

تفصویل از این قسوم سوخن میگوید و آن را

وا،ی معرفت را با اقسواآ شوهود به این نحو

مرۀ دو عوامول خطیر «خلع بودن از نفس در

بیان میکند:

ا ر ریاضوت و مجاهدت» و «اشوراق و تاب

شوهود حسوی ،ناظر بر تجربۀ انسوان از

انوار الهی بر نفس انسوووان» میدانود (هموان:

اشوویای خارجی اسووت و به نحو شووهودی از

 .)3عامل نخسوت ،د،لت بر این دارد که به

طریق اضوووافوۀ اشوووراقی بوه دسوووت میآیود

میزان افزای

توان انسوووانی در ریاضوووت و

(همان.)486 :

مجواهودت در نتیجوۀ خلع یوا تجریود نفس از

شوووهود خیوالی ،آن قسوووم از معرفوت

بوودن ،معرفوت شوووهودی و طبعواً یقین نیز

مشووتمل بر حقیقت صووورتهایی اسووت که

افزای

مییوابود .عوامول دوآ نیز شوووهود را

در عالم خواب و رؤیا مشواهده میشود و به

مسووتقیماً با اشووراق و نور پیوند میزند و بر

نحو حضووری ،از طریق رفع موانع جسومانی

ویژگیهووای کووامالً اشوووراقی آن تووأکیوود

و مادی و بدون نیاز به وسووواطت صوووورت

میورزد؛ بوه این ترتیوب ،معرفوت اشوووراقی،

ذهنی حاصل میگردد.

در عوالیترین مرتبوۀ خود ،در شوووهود قلبی

شوهود عقلی ،عبارت اسوت از دریافت

موتوبولوور مویشووووود .بونووابورایون بووه اعوتوقوواد

حقیقوت بوه نحو شوووهودی از طریق عقول و

سوووهروردی ،شوووهود قلبی حائز دو ویژگی

بودون نیواز بوه اقواموۀ برهوان .سوووهروردی این

منحصوور به فرد اسووت :اول اینکه با،ترین
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درجۀ معرفت انسووان اسووت و میتواند عقل

 .)81در موعورفووتشوووونوواسووووی موورد نوظور

انسووووان را بووا خود وفق دهوود؛ ینووانکووه

سوووهروردی ،توجوه بوه این نکتوه ضوووروری

میگویود« :اهول ریواضوووت آنگواه کوه علوآ

اسوت که تجربیات حسوی بهعنوان مقدمهای

برایشوان حاصول گردد و در معلومات خود

برای تجووارب شوووهودی و نیز برای تعلیم

از مسوووبوبا،سوووبواب فروتر از وی بوه تفکر

مباح

حاصووول از تجارب اشوووراقی مورد

لطیف بپردازد ،فکر و عقلشوووان با قلبشوووان

اسووتفاده قرار میگیرند .درواقع اسووتفاده از

سووووازگوار میگردد» (هموان .)271 :و دوآ

دادههوای حسوووی بوه منظور تجربوۀ شوووهود

آنکه ،یافتههای شووهودی در عین حال که

خیوالی و قلبی ضوووروری و غیر قوابول انکوار

شوخصوی هسوتند ،اسوتد،لپذیرند و از این

اسوت؛ زیرا عدآ آن ،نقش ادراک انسوان را

طریق قوابول انتقوال بوه غیر میبواشووونود؛ گریوه

در پی دارد؛ ینانکه اگر انسان فاقد توانایی

شوهود بر اسوتد،ل تقدآ دارد (همان.)156 :

اقواموۀ برهوان و دلیول در بیوان تجوارب شوووهود

بنوابراین نزد سوووهروردی عوالیترین مراتوب

خیوالی و قلبی بواشووود نیز ادراک و بیوان او

شووهود با عقل و فکر تناسووب دارد .در باب

ناقش اسووت (سووهروردی .)361 :1380 ،به

تفواوت شوووهود خیوالی بوا قلبی نیز میتوان

این ترتیوب ،نزد سوووهروردی «ادراک» بوه

گفت ،شهود خیالی نیازمند درجهای از رفع

عنوان عملی جوامع برای آگواهی از اشووویوان،

حجواب در نتیجوۀ تهوذیوب نفس و رهوایی از

زمانی ر میدهد که مثال حقیقت اشووویان،

ماده اسووت؛ اما شووهود قلبی صوورفاً از طریق

توسوووع فواعول شووونواسوووا حواصووول شوووود

رفع تموواآ حجووابهوا صوووورت میپوذیرد

(سوووهروردی،1375 ،

 .)15 :2بنوابراین،

(سهروردی.)272 :1388 ،

ادراک بر مراتووب گونوواگون علم د،لووت

،زآ بوه ذکر اسوووت ،علیرغم توأکیود

دارد و مشوتمل بر همۀ اقسواآ شوهود اسوت.

فراوانی که سووهروردی به امر شووهود دارد،

سوووهروردی به مراتب وا،ی شوووهود توجه

تفکر و تعقل را برای شناخت ،امری ،زآ و

دارد و معتقد است که دقت به «رمزگونگی»

ضووروری میداند و به دلیل اهتماآ به هر دو

حقایق ،امری ضووروری اسووت .وی سووخنان

مورد شوووهود و تفکر ،ظرفیوت اسوووتنبواط

حکموای متقودآ را -کوه بوه عقیودۀ او بوه

د،لوتهوای تربیتی در فلسوووفوۀ او بوه خوبی

درجات با،ی ادراک رسویدهاند -رمزگونه

فراهم اسوووت (شووورفیجم؛ خلیلی:1389 ،

میدانود (سوووهروردی )34 :1375 ،و ینین
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باشود؛

خداوند نایل شوود و حقایق نهفتۀ عالم بر او

نیسوت که ظاهر رمز برخالف باطن

بلکوه بوایود از همین ظواهر عبور کرد و بوه

آشوووکوار گردد؛ بهگونهای که مداآ با لذت

باطن رسووید و این عبور به میزان اسووتعداد و

وصووفناشوودنی همراه باشوود (همان.)82 :

توانایی هرکس متفاوت اسوت (ابنالهروی،

بنابراین ،انسوان باید سواحت نورانیت خود را

 .)8 :1363از اینرو سوووهروردی بوا بیوانوات

ارتقوا دهود توا بتوانود بوه مراتوب وا،ی حقوایق

خود در باب نسبت انسان با معرفت و اساساً

عالم صوعود کند و حقیقت شوین برای قلب

امکان دسووتیابی به آن ،شووکاکیت مطلق را

او آشوکار شوود (همان .)214 :2 ،مشواهدۀ

نقض میکند؛ زیرا معتقد اسوت هر شوکاکی

حقایق جهان برای تماآ انسووانها بر حسووب

،اقل به شود خود یقین دارد (سوهروردی،

توانایی باطنی و معرفت درونی آنان میسووور

 .)212 :1سووووووهوووروردی،

اسوت .هر شوخصوی میتواند به جایی برسود

نسووبیتگرایی محض را نیز نمیپذیرد و در

کوه از شووودت پیونود نفس بوه عوالم عقول و

این باب میگوید :ینین نیسووت که اندیشوۀ

مجردات ،آنیوه دیگران در عوالم خواب و

شوخش بهطور تاآ متأ ر از حا،ت نفسوانی و

رؤیوا میبیننود ،در بیوداری مشوووواهوده کنود

محیطی و شووورایع مکوانی و زموانی بواشووود؛

(همان )178 :3 ،و صودایی را از آن عالم

ینانکه نور خورشوید منوط بر حس باصوره

بشونود یا خبری را توسوع نوشوتاری بخواند

نیسوووت و اگر دیودگوان موا نبواشووود نیز نور

یوا بویی را اسوووتشووومواآ کنود و یوا مزهای از

خورشووید بروز و ظهور دارد (سووهروردی،

میوههای عالم خیال را بیشوود (همان:3 ،

.)114 :2 ،1375

 .)361بووه اعتقوواد سوووهروردی بووا افزای

،1375

 .1-3مبانی انسانشناختی نظریۀ علم اشتدادی

به اعتقواد سوووهروردی ،انسوووان دارای ینوان
جایگاهی اسووت که میتواند از عالم خلقی
تا عالم ربوبی را طی کند و در عالم هسووتی
بوه اذن الهی ،تصووورف نموایود (هموان،

:4

 )239و دارای ینووان ظرفیووتهووای بووالقوۀ
علمی اسوووت کوه بوا تحقق آنهوا و ارتقوای
سوواحت معرفت میتواند به مقاآ جانشووینی

همواهنگی بوا نظواآ و مراتوب نوری ،حکموت
و دانایی شخش نیز ارتقا مییابد .از اینرو،
وی حکیم واقعی را نسوخهای کامل از عالم
میدانود کوه سوووواحوت فکری و معنوی او،
مرزهووای زمووان و مکووان را درمینوردد و
حیطۀ جو،ن او ،ازل تا ابد را تحت پوشو
خود قرار میدهوود .وی در آغوواز بووا بووال
اندیشووه و نظر ،به پرواز درمیآید و سووپس
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خود را از قل مادی میپیراید و به سوویر در

اینرو شوهود قلبی ،مشوتمل بر شوهود عقلی

کائنات درمیآید (همان.)76 :

از راه پاکسازی و تصفیۀ باطن است (همان،

شوایان ذکر اسوت که آیین اشوراقی ،در

 .)69 :3سووهروردی معتقد اسووت اشوویان

اندیشوۀ تسولع بر انسوان ،تیییر و تصورف در

عالوه بر ظاهر که از طریق شوهود حسوی به

نظواآ کیهوانی نیسووووت (طبواطبوایی:1368 ،

دسوت میآید ،دارای باطن هسوتند و نیل به

 )153و ینوانکوه گفتوه شووود ،نورانیوت و بوه

آنها از طریق شوووهود خیالی و قلبی میسووور

توعوبویوری ،مشووورقویبوودن آدموی نویوز در پورتوو

میشوود .حس ،اسوتد،ل و شوهود خیالی و

سوازگاری و هماهنگی هریه بیشوتر انسوان با

قلبی در واقع از مراتوب شوووین بوه حسووواب

مراتب نوری تأمین میشوود .به همین دلیل،

میآیند و در تعارض با یکدیگر نیسوتند .اما

در این آیین ،محوریترین ویژگی انسوووان

اکوتوفووا بور یوکوی از آنهووا ،مووجووب نوقوش

کامل ،هماهنگی او با نظاآ کیهانی اسووت و

ادراک میشوود؛ ینانکه سوهروردی ضومن

بر انسووووانهوا واجوب اسووووت کوه از هموۀ

مشوووائی
معرفی تألیفات خود که بر سووویاق ّ

مقدورات و تواناییهایشوان در راسوتای این

اسوت ،حکمتا،شوراق را ا ری میداند که

سازگاری بهره برند.

واجد همۀ اقسواآ ادراک اسوت (همان:2 ،

 .1-4مبانی روششناختی نظریۀ علم اشتدادی

سوووهروردی مراتوب مودرکوات نفس را بر
اساس مراتب نوری شر میدهد .او هستی
را دارای سوووه مرتبوۀ طبیعوت ،مثوال و عقول
میداند که در طول یکدیگر قرار گرفتهاند.
نفس میتواند صوووور موجود در هر ید از
این مراتوب را درک کنود و بوه هموان میزان
به کشووف حقیقت نایل آید .بنابراین ،نفس
به لحاظ مدرکات خود نیز دارای سوه مرتبۀ
حس ،خیال و قلب اسووت .اما ینانکه ذکر
شود ،در شوهود قلبی ،قلب بهعنوان قوۀ برتر،
خود را در عقل جاری و منوّر میسووازد .از

)10؛ حکمتی که هم شوووهود و کشوووف را
ار مینهود و هم بر اسوووتود،ل و برهوان
اهتماآ میورزد و با اصویل دانسوتن کشوف و
شوووهود از ظرفیت اسوووتد،ل در جهت رفع
کواسوووتیهوای آن بهره میجویود .بنوابراین
میتوان «شووهود به مثابۀ روش» را بر موارد
زیر مبتنی کرد:
 حقیقت اشیان فقع از راه حس و ظاهرکشف نمیشود ،بلکه برای دریافت کامل
آن ،نیاز به شهود و مکاشفه -اعم از خیالی
یا عقلی -است.
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 -هستی دارای مراتب است و عالم خیال ،حد

بنابر مطالب فوق ،در دسوتگاه اشوراقی،

فاصل عالم ماده و تجرد محض است و از

ظرفیت مناسووبی برای معرفی و شووناسوواندن

این طریق امکان شهودی متناسب با توانایی

علمی وجود دارد که از سوونخ نور اسووت و

هر کسی فراهم میشود.

بووهطوور کوواموول بووا موعورفووتشوووونوواسووووی

 -انسان دارای ینان جایگاهی است که می-

(اپیسوتمولویی) که شواخهای از فلسوفه و به

تواند از عالم خلقی تا عالم ربوبی را طی

مثوابوۀ نظریوۀ ییسوووتی معرفوت بوده ،متموایز

کند و حتی به اذن الهی در عالم تصرف

است؛ زیرا موضوع معرفتشناسی ،شناخت

نماید و اگریه مسائلی از قبیل حرکت

اسوووت و بوه «بواور صوووادق موجوه» تعریف

جوهری و سایر مسائل که به تبع اصالت

میشوووود و از اینرو موجووب بروز برخی

وجود مطر است ،برای سهروردی مطر

مشوووکالت میشوووود .1اسووواسوواً این نوع از

نبوده ،اما وی به ارتباط مستقیم تناظر انسان

علمشووونواسوووی ،علم را از سووونخ مفواهیم

با عالم کیهانی در جهت تکامل و دریافت

نمیدانود و بوا التفوات بوه «حقیقوت خوارجی و

هریه بیشتر معرفت و علم حقیقی عنایت

عینی» در صودد کشوف آن اسوت .بهعبارتی،

ویژهای دارد.

متعلق آن را «حقیقوت» میخوانود نوه صوووور

 -به میزان رهایی از موانع و حجابهای مادی،

ذهنی امور .به این ترتیب ،سوواحت وسوویعی

نیل به حقیقت از طریق شهود میسر میشود.

از عولوم موطور مویشوووود کووه ابوزار حوس،

 -میتوان گفت سهروردی با توجه به همین

تجربوه ،عقول و شوووهود را در بر میگیرد و

روش ،علم حقیقی را تلفیقی از استد،ل و

هویو یوود را در کسووووب حوقویوقووت نوفوی

شهود دانست و فهم حقیقت را به ساختار

نمیکند.

محدود استد،ل منحصر نساخت .شایان
یادآوری است که سهروردی ،تمایز میان
شهود درست و نادرست را نیز مطر و
آزمون با موازین صحیح منطق را بهعنوان
معیاری برای آن عرضه کرد.
 .1مطابق این تعریف از معرفت ،مبح

علم

حضوری ،تصدیقات ظنی ،مفاهیم تصوری،

 .2نتایج آموزشی علم اشتدادی

ابعاد مختلف اندیشووۀ سوووهروردی ،ظرفیت
استنباط دستورالعملهای تربیتی و آموزشی
متناسوب با بافت اسوالمی -ایرانی دارد .برای

بدیهیات اولیه و حدسیات از حوزۀ معرفت خار
میشوند.
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مثوال ،آ وار و انودیشووووههوایِ «عرفوانی» او

و فهم ،یوههوای عمیقتری از حقیقوت نوایول

میتوانود در پرورش و تربیوت نوجوانوان و

میشوووود (سوووهروردی،1375 ،

.)82 :4

جوانوان کوارآمود بواشووود و بوا توجوه بوه رشووود

انسووان با ماهیتی غیر ابت همواره در مسوویر

فزایندۀ انگیزههای عرفانی ،مسویر صوحیح و

کشوووف حقوایق پویواسوووت و این قوابلیوت را

مطلوب را برای آنان ترسوویم کند و آنان را

دارد تا به نهاییترین درجۀ سعادت و کمال

از بیراهووه بوواز دارد (خووادمی؛ گوولآقووایی،

برسووود .از اینرو ،تکوامول مراتوب مودرکوات

 .)37 :1389هومویونویون در آران و توفوکورات

متربی از اهداف اسوواسووی آموزش اشووراقی

فلسوفی سوهروردی ،مشواهده میشوود که با

بوهشوووموار میرود کوه خود منوط بر پرورش

رسوومیتدادن به روش شووهود در سوویسووتم

همهجانبۀ قوای حس ،خیال و تعقل است.

یادگیری ،با نظاآ رسومی و خشود مشوائیان
که معرفت را در بح

و اسووتد،ل صوورف

محودود کردهانود ،مخوالفوت میشوووود؛ البتوه
این نوع نگرش ،نافی اندیشوووههای مشوووائی
نیسوووت بلکوه بوا توسوووعوۀ سووواحوت علم و
روشهوای یوادگیری ،بحو

و اسوووتود،ل را

تنها بخشی از طرق متعدد فهم میداند و در
رونود تحقق فهم برتر ،بر ارتقوان سوووواحوت
نورانیت انسووان و توانایی وی در انکشوواف
،یههای حقیقت تأکید بسوویار دارد .ترویج
و رسووومیت این نوع علمشوووناسوووی در میان
موتوربویووان ،نوتووایوجوی را بووه دنوبووال دارد کووه
تحققشووووان منوط بر اتخوواذ راهکووارهووای
مناسب آن است.

 .2-1-1راهکارهای تحقق نتیجۀ اول
الف) پرورش حواس

به اعتقاد سوهروردی ،نخسوتین منبع دریافت
حقیقت ،عالم طبیعت و ماده اسوت و بخ
عظیمی از معلوموات انسووووان از این طریق
حاصول میشووند (سوهروردی:3 ،1375 ،
 .)408 -255 -252از ایونرو ،بووه مویوزان
تقویووت و پرورش حواس ظوواهر ،ارتبوواط
متربی با عالم طبیعت و ماده برقرار میشوود
و معلوموات اولیوۀ ذهن او افزای

مییوابود و

نفس در افعوال بعودی بوهلحواظ کمّیوت و
کویوفویووت و ابوتوکووارات ذهونوی ،بوهوتور عوموول
میکند .شووناخت متربی از جهان مادی و به
تبع آن ،کشوف اسورار و رموز آن ،مسوتلزآ

 .2-1نتیجۀ اول :استکمال مراتب مدرکات متربی

مهارتهای ویژۀ مربی اسوت؛ مربی باید در

به اعتقاد سوهروردی ،انسوان به میزان توسوع

راسوووتوای تحقق اسوووتکموال نفس متربی بوا

وجودی و ارتقای نورانیت خود ،به کشووف

فراهم کردن فرصووووتهووایی برای تموواس
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حواس متربی بوا پودیودههوای جهوان ،معطوف

مرحلوه ،تخیول متربی بوایود بوهگونوهای خالق

کردن توجوه بر وقوایع و امور محسووووس،

رشد یابد .تقویت تخیل در دوران کودکی،

تدریس بر اساس عینیات خارجی ،توصیف

اهمیت شووایانی دارد و پرورش درسووت آن

پودیودههوای محسووووس بوه طرق مختلف اعم

مسوتلزآ روشهایی اسوت که خالقیت متربی

و انجاآ

را به منصووۀ ظهور برسوواند .در این راسووتا،

فعالیتهای آموزشی در بستر طبیعت ،زمینۀ

مربی میتواند به مدد درسهایی که بیشووتر

پرورش و تقویووت قوای حسوووی متربی را

جونوبووۀ ذوقوی دارنوود و عوواطوف موتوربوی را

فراهم کنود.کووارکرد این روش در نظریوۀ

برمیانگیزنوود ،تخیوول او را پرورش دهوود.

علم اشوتدادی ،اهمیت و سوازگاری کشوف

برای مثال ،درسووی مانند ادبیات تخیلی اعم

حقایق با ظواهر محسوووسووات اسووت؛ زیرا

از داسووتان و شووعر ،متربی را وامیدارد تا با

بخشووی از کشووف حقیقت از طریق حواس

زیر پا نهادن اندیشوههای قراردادی ،افقها و

پنجگانه صوورت میپذیرد و سویر انسوان از

عواطف درونی را کشووف کند .این روش،

آنجا آغاز میشود.

متربی را بوه داوریهوای روشووونبینوانوه مجهز

از شووعر ،داسووتان ،تجزیه ،آزمای

ب) پرورش تخیل

پس از تکامل متربی در روش قبل ،باید
به تدریج او را از ظواهر پدیدهها متوجه
بواطن آنها ساخت و مقدمات تعقل و

میکند و موجب توسع اندیشۀ متربی نسبت
به جایگاه وجودی خودش میشود.
هنر :بهرهگیری از روشهوای هنری و
زیباشووناسووانه میتواند مفاهیم و معانیای را
کوه بیشوووتر مردآ از درک آن عواجزنود ،بوه

تفکر را در متربی ایجاد کرد .کوش

راحوتوی الوقووان کونوود .در ایون روش ،موربوی

مربی در این مرحله باید در راستای

میتوانود بوا بوهکوارگیری صوووحیح از هنر،

توسل به مواردی باشد که در رشد تخیل

سوطح تجربه و درک زیباییشوناختی متربی

متربی مر ر است .برای نمونه میتوان به

را ارتقوان بخشووود (الیواس .)136 :1382 ،بوا

موارد زیر اشاره کرد:

بوهکوارگیری این روشهوا ،متربی عالقوهمنود

خالقیتت :قوۀ تخیول بوا ارتبواط و یقی

خواهد شوود تا مسووائل مختلف را با راههای

کوه بوا خالقیوت دارد ،متربی را بوه دریوافوت-

متعودد حول کنود و روشهوای مختلف را

هوای نو از حقیقوت سووووق میدهود .در این

بیوازموایود و بوهتودریج برای پوذیرش فهمهوای
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عقل نظری و عملی به تکامل برساند.

دیگران نیز آماده شود.
عشتت ورزی :عشووق به عنوان نیروی

ج )1-عتلتن نت:تری :عوقوول نوظوری

محرک انسوووان بوه سووووی حقوایق اسوووت؛

دارای مراتوب هیو،نی ،بوالملکوه ،بوالفعول و

ینانکه سوهروردی میگوید :عشوق ،طالب

بالمسووتفاد اسووت .وقتی اطالعات حسووی و

را به مطلوب میرسواند (سوهروردی،1380 ،

خیوالی در اختیوار عقول قرار میگیرنود ،عقول

 .)244 :3در ایوون روش ،بوور ارتووبوواط

بهوسوویلۀ تجزیه ،تجرید ،انتزاع ،توصوویف و

دوسوتانۀ مربی با متربی تأکید میشوود ،زیرا

ترکیوب بوه مفواهیم کلی مواننود مفواهیم وانی

متربی بوا احسووواس امنیوت و محبوت در کنوار

فلسوفی و منطقی دسوت مییابد .این روند به

مربی ،آزادی خاطر مییابد .اسووواسو واً مربی

مرتبۀ عقل هیو،نی و بالملکه مربوط اسووت

خوشرو و بوا محبوت در جوذب و ایجواد

عقل ،نقشوی

عالقووۀ متربی بووه مبوواحو

و ینانکه مشوهود اسوت ،نق

درسوووی ،تووأ یر

ابزاری اسوت که با دادههای حسوی و خیالی

بهسزایی دارد و متربیان در یادگیری مطالب

سوور و کار دارد (سووهروردی:2 ،1375 ،

مربیِ مورد عالقوهشوووان ،موفقتر هسوووتنود.

139؛  .)96-54 :3نق

مربی در پرورش

هومویونویون موربوی مویتووانوود بووا بوهورهگویوری از

تعقول بوا ورود بوه مرحلوۀ عقول بوالفعول آغواز

داسوتانها و افسوانههای غنی ایرانی و اصویل

میشووود .فردی که در این مرحله به تکامل

که بنمایهای عشووقی دارند ،توجه متربی را

میرسوود ،قادر میشووود بدون نیاز به ماده و

بوهتودریج از ظواهر امور موادی دور کنود و

تعقالت جسووومانی ،به تفکر و تأمل بپردازد

بسوووتر آشووونایی با اهداف غیر مادی را مهیا

و معلومات مکتسوبه را بهصوورت بالفعل در

نماید.

ذات خود داشووته باشوود (همان.)54 :3 ،

ج) پرورش تعقل

متربی پس از پرورش شوایسوتۀ مراحل قبل،
میتواند به کمال عقلی برسود .مطابق نظریۀ
علم اشووتدادی ،معرفت حصووولی ،مقدمهای
برای دریوافوت وکشوووف مراتوب بوا،ی علم
اسوت .در این مرحله ،انتظار میرود مربی با
بهکارگیری اصوووول متناسوووب ،متربی را در

در این مرحلوه باید بسوووتر اتقوان تعقول فراهم
شووود و سوواحت عقل از ییزی که آن را به
بویوراهووه مویکشوووود و در داآ حوسگورایوی،
سوووطحینگری و خیا،ت خاآ میکشووواند،
محفوظ بمووانوود (همووان،

 )46 :2تووا فرد

بتوانود بوه تودریج بوا اسوووتفواده از معیوارهوای
صوحیح ،در شوناسوایی شوهودات و مکاشوفات
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رحمانی از شوویطانی موفق گردد (همان،

درگیر پرسو گری و جسوتجو کند .به این

 .)493 :1اما مرتبۀ بعدی عقل ،عقل مسوتفاد

منظور ،رعایت موارد زیر بایسته است:

اسووت و در صووورتی حاصوول میشووود که

بت کتارگیری روش دیتالککیت  :هودف از

متربی در مراحل پیشوووین به کمال رسووویده

روش دیوالکتیکی ،دسوووتیوابی بوه شووونواخوت

باشد .در این مرتبه ،عقل میتواند معقو،ت

حقیقی اسوت .در این روش ،نفس انسوانی به

را به تفصووویل نزد خود احضوووار کند بدون

سووووی درک حوقووایوق رهونوموون مویشوووود

آنکوه نیوازی بوه کسوووب و انتزاع و تجریود

 .)71 :1از آنجوا کوه

(طبواطبوایی،1387 ،

خوطویور موربوی در توعولویوم و توربویووت،

باشود .در این مرحله ،همۀ اسوتعدادهای قوۀ

نوقو

عواقلوه بوه فعلیوت میرسوووود و هی حوالوت

گزین

منتظرهای متصوووور نیسوووت و این به سوووبب

کوه بوه حصوووول فهم و معرفوت متربی منجر

اتصوووال به عقل فعال اسوووت (سوووهروردی،

میشووود ،پس شووایسووته اسووت مربی پس از

232 :2 ،1375؛ صووودرالمتوألهین:1360 ،

بیوان تجربوههوای گوذشوووتوۀ خوی

و سوووایر

 .)276البته ،زآ به ذکر اسووت که در مسوویر

تجربیات مشابه ،همواره ذهن متربی را فعال

تکوامول نفس انسووووان ،عقول نظری و عقول

و بوه دور از انفعوال نگوه دارد .محیع کالس

عملی دوشوووادوش هم هسوووتند که با فرض

نیز باید محرِّک قوۀ تفکر و مشووق حضوور

تکوامول در هر دو ،متربی ارتبواط وجودی

در کالس باشود و عالقۀ متربی را برای فهم

مسووتقیمی با عقل فعال پیدا میکند و جمیع

حقایق برانگیزد .بنابراین ضوروری اسوت که

معلوموات را واجود میشوووود؛ اموا بوه نظر

موربوی و موتوربوی ،هور دو در گوفوتوگوو و

میرسوود تا زمانی که تأکید نظاآ آموزش و

سوووازماندهی تجارب ،انتخاب مفاد بح و

پرورش بر اسوووتفواده از روشهوایی مواننود

روش تدریس سهیم باشند.

و سووازماندهی فعالیتهایی اسووت

سووخنرانیهای یدطرفه برای آموزشهای

اندیشتت ورزی :از مهمترین اسووتعدادهای

نظری اسوت ،رشودی در قوۀ تفکر و اندیشوۀ

موجود در نهواد آدمی و شووورط پی برد افکوار و

متربی حواصووول نشوووود (بوابوازاده؛ نوروزی،

تحو،ت در تکامل انسووان ،اندیشووهورزی اسووت.

 .)45 :1392از اینرو ،مربی بوایود بوا بوه-

در دیدگاه اشوراقی ،فقدان اندیشوهورزی ،نقصوی

کوارگیری مهوارتهوای خواص ،ذهن متربی

بزرگ در کسووب معرفت اسووت (سووهروردی،

را از انفعوال دور نگوه دارد و همواره وی را

 .)149 :1 ،1375بورای توحوقوق ایون امور ،فوراهوم
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کردن بسوووترهوای منواسوووب ،بوهویژه در دوران

کشوووفی ،2پرورش تفکر انتقوادی 3بوه طوری کوه

کودکی ،الزامی اسووت؛ زیرا اوان کودکی منشووأ

متربی بتوانود بودون غرضورزی ،هر عقیودهای را

پیدای سوورا،ت کنجکاوانهای در مورد مسووائل

به ورطۀ نقد بکشواند (بختیار نصورآبادی؛ نوروزی،

متعودد اسوووت .اصوووو ً ،اینگونوه کنجکواویهوا بر

 .)45 :1383بنابراین ،مربی باید توجه داشوته باشود

فعالیت تدریجی اندیشوۀ آنان د،لت دارد .بنابراین

کوه برای تحقق یوادگیری و انودیشوووهورزی متربی،

ینوانکوه از هموان ابتودا ،توجوه بوه پواسوووخگویی

از همان ابتدا او را با شویوههای صوحیح مطالعه آشونا

صوووحیح و اسوووتفواده از ابزاهوای منواسوووب برای

سوووازد و از واداشوووتن متربی بر حفب مطوالوب غیر

کودکان معطوف شوود ،زمینۀ مناسوب برای تفکر

مرتبع پرهیز کند.

خالق متربی در مراحول بعودی فراهم میگردد.

ج )2-علن عملی :از نظر سوهروردی ،دسوتیابی

ابتدای مرحلۀ نوجوانی ،زمان شوکوفایی اسوتد،ل

بوه مراتوب وا،ی حقیقوت از طریق تلطیف سوو ّر

و تحقیق اسوووت و مربی بوایود در این مرحلوه بوا

میسوور اسووت؛ زیرا عقل نظری تنها طریق کسووب

بهرهگیری از حوداکثر امکوانوات ،مطوالوب را بوه

حقیقت نیسوت و در درک بسویاری از مسوائل توان

شوویوهای مسووتدل و منطقی برای او بیان کند .البته

ینودانینودارد .برای مثوال ،کیفیوت و مراتوب جهوان

فضوای القای مطالب باید فضوایی شواد و پویا باشود

آخورت ،کویوفویووت وحوی و نوبووت و یوگوونوگوی

توا متربی را برای کسوووب علم ،خسووتوه و دلزده

مکاشوفات از مواردی اسوت که آموزههای عقلی

نکونوود .همینین از روشهووای تقویووت تفکر در

و فلسوفی بهتنهایی نمیتواند به شوناخت آنها نایل

مدار عالی تحصویل میتوان به این موارد اشواره

شوود (سوهروردی.)361 -198 -73 :1 ،1375 ،

کرد :الگوی حول مسوووائول ،1تقویوت یوادگیری

در این راسوووتوا هموت فرد بوایود بر مجواهودت و

 .1الگوی حل مسائل ،متربی را در موقعیتی قرار می-

 .3تفکر انتقادی یا تفکر سنج گرایانه یعنی تالش

و کاوش

بر درست اندیشیدن برای کسب آگاهی قابل اعتماد.

قرار میدهد و

این تفکر به مثابۀ ید روش شامل فرآیندهای ذهنی

شخصاً از آنها نتیجهگیری میکند (فتحیآذر،

اعم از تشخیش ،تحلیل و ارزیابی اطالعات است.

.)45 :1382

فردی که منتقدانه میاندیشد ،میتواند پرس های

 .2در یادگیری کشفی ،فرد با بازسازی واقعیتهای

مناسب طر کند و پس از جمعآوری اطالعات،

دنیای اطراف  ،به کشفی میرسد که او را به

آنها را با خالقیت دستهبندی و با منطق ،استد،ل

یادگیری سوق میدهد (همان.)67 :

کند و در آخر به ید نتیجۀ مورد اطمینان در مورد

دهد که او فرضیههای مختلف را با پژوه
و به کمد شواهد ،مورد سنج

مسأله دست یابد (واربرتون.)1388 ،
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ریواضوووت نفس ،راز و نیوازبوا خوداونود ،مواظبوت بر

داده اسوت و بر این باور اسوت که انسوانِ در

واجوبووات ،توالوت قورآن کوریوم ،روزهداری و

جسوووتجوی کمال و سوووعادت ،باید مراقب

اعمالی از این دسوت گمارده شوود (سوهروردی،

نمازهای روزانۀ خود باشووود و در اول وقت

 .)113 :1از آنجووا کووه آموووزش و

و بوا آداب و سووونن ،نموازش را اقواموه کنود و

،1375

پرورش مهمترین محور تقویت تزکیوه و فضوووایل

در غیر اینصوورت از میدان سولوک خار

اخالقی متربیان بر اسوواس تعالیم اسووالمی اسووت

اسووت و همسووان کسووانی خواهد بود که از

(آقازاده ،)61 :1383 ،ضروری است که مربی در

کموال و سوووعوادت بیخبرنود (سوووهروردی،

پی برد فرامین عملی نیز متربیوان را مسووواعودت

،1375

 .)112 :1همینین میدانیم قرآن

نموایود؛ بوه این منظور ،بوایود بر دسوووتورالعمولهوا و

کریم بر قلوبهوای آمواده ،توأ یری غیرقوابول

وصوایای مکتب اشوراق توجه داشوته باشود و آنها

انکوار دارد .کسوووانی کوه بوا قرآن ،انس پیودا

را به کار بندد .این مرحله بر جنبۀ عملی و تأمالت

کردنود و آن را مالک تشوووخیش حق از

باطنی تکیه دارد و یگونگی برونرفت از حجب

بواطول دانسوووتنود و فراگیری و عمول بوه آن را

و موانع و کموا،ت نفس و رهوایی از عوالم غربوت

ارزش وا ،بوه حسوووواب آوردنود و خلق و

را اصوول قرار میدهد (سووهروردی:3 ،1375 ،

خوی ،کردار ،گفتار ،اندیشوه و نظر خود را

.)107

بوا آن محود زدنود ،بوه سوووعوادت و کموال
احتکتاد دیت  :موربوی مویتووانوود بووا

دسوت یافتند و دنیا و آخرتشوان آباد شود و

آموزش احکواآ دین ،آشووونوایی بوا فرامین

در همین دنیوا بوه حقوایق سوووترگ و معوارف

قرآن و سوونت ،متربی را در مسوویر رشوود و

ناب دسووت یافتند .سووهروردی ،قرآن کریم

کموال هودایوت کنود .بیوان زنودگی انبیوان و

را تازیانۀ تربیتی خداوند میداند و تمسوود

اولیوان و ایموان ،محبوت و احتراآ بوه آنهوا،

و اعتصوووواآ بووه حبوول مسوووتحکم قرآن و

یووادگویوری عومولوی نوموواز و قورائووت قورآن و

یادگیری و تالوت مداآ آن را در سووولوک

تورجومووۀ آن در مورحولووۀ اول و پوس از آن

اشووراقی عرفانی بسوویار مر ر میداند (همان:

آشووونوایی بوا تفواسووویر آن ،بیوان واجبوات و

 )102و خطواب بوه آنوان کوه در جسوووتجوی

محرموات شووورعی در این مرحلوه بسووویوار

راه کومووالونوود ،مویگوویوود« :هوموواره قورآن

کارآمد اسوووت .سوووهروردی اقامۀ نمازهای

بخوانید .البته مشوووروط به دو شووورط :یکی

روزانه را بهصوورت خاص مورد تأکید قرار

اینکه در هنگاآ تالوت قرآن ،دارای نشوواط
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و انبساط خاطر بوده و از خستگی و کسالت

این راه از سووختیها نهراسوود (همان132 :؛

بوه دور بواشووویود .دوآ اینکوه قرآن کریم را

بهشتی .)144 :1 ،1393 ،یکی از مواردی

ینوان تالوت کنیود کوه گویوا قرآن تنهوا در

کوه وی توصووویوۀ مرکود بر انجواآ آن دارد،

شووأن شووما نازل شووده اسووت» (همان.)139 :

«شبزندهداری» است؛ زیرا در روز به دلیل

قوابول ذکر اسووووت ،سوووهروردی در تمواآ

کووار و تالش و معوواش ،تمرکز ،زآ برای

مواردی که از سووبد زندگی اشووراقی و از

عبادت وجود ندارد؛ اما در شووب ،آمادگی

بایسوتههای حیات معنوی و سولوکی سوخن

فکری و روحی بر این کوار افزون اسوووت و

گفتوه ،از تالوت قرآن کریم نیز سوووخن بوه

آرام

دل بیشوووتر و راه رسووویودن بوه مقواآ

میوان آورده اسوووت ،آن هم بوا دو قیود :یکی

محمود و منزلوت مطلوب ،هموارتر اسوووت.

تالوت بسویار و دیگری تالوت قرآن همراه

از اینرو ،شوووبواهنگواآ کوه اغلوب مردآ در

با نماز (همان 119 ،113 :و .)120

خوابند ،سوالد باید از بسوتر خود جدا شوود

ریاضتت :سووهروردی ،ریاضووت را از

و به عبادت بپردازد و با اخالص نماز شووب

بوایسوووتوههوای بنیوادین سووولوک اخالقی و

بخواند و تا زنده اسوووت در تماآ شووورایع و

عرفوانی دانسوووتوه اسووووت و هموانگونوه کوه

موقعیوتهوا ،نمواز شوووب را از دسوووت نودهود

خودش اهل ریاضت بوده ،دیگران را نیز به

(سووووهوروردی،1375 ،

.)113 -120 :1

آن فرا خوانووده و یگونگی انجوواآ آن را

سوووهروردی در پووایووان کتوواب تلویحووات،

آموزش داده و مواردی را که سووالد باید

فصوووولی را با عنوان «مرصووواد عرشوووی» به

بوه آنهوا روی آورد ،برشووومرده اسوووت؛ از

یگونگی ریاضوت و سویر و سولوک باطنی

جملووه اینکووه هر کس بخواهوود بووه کمووال

اختصوواص داده اسووت (همان)105 -121 :؛

برسوود ،باید از خود و دنیا و وابسووتگیهای

همینین در پایان کتاب مطارحات ،فصوولی

این جهوانی رهوا شوووود ،بوا موانع و حجوابها

با عنوان «سولوک حکیمان متأله» گشووده و

بوه مبوارزه برخیزد ،خود را بوه عبوادت دائم و

در ضووومن آن بوه دقوایقی از ریواضوووت اهول

تالوت قرآن کریم و مواظبت تاآ بر فرایض

بواطن پرداختوه اسووووت (هموان )506 :و در

و نوافل ،بهویژه نماز شووب و نیز مواظبت بر

پایان حکمها،شووراق نیز فصوولی را با عنوان

روزهداری ،ذکر دائم ،ابتهال و تضورع و نیز

«احوالالسووووالکین» آورده و در نهووایووت،

کمخوردن و کمگفتن عووادت دهوود و در

مطوالوب مهمی را در بواب ریواضووووت ،بیوان
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کرده است (همان)260 :2 ،

رسومیت بخشویدن به آن در نظاآ آموزش و

یونووانکووه روشوووون شوووود ،از نوظور

پرورش اسوووت و ینانکه مشوووهود اسوووت،

سوووهروردی ،نفس نواطقوۀ آدمی ،کموال-

نوهتنهوا بوا هی یود از مراتوب کسوووب علم و

جوسووووت و هرگز در خود نمیموانود و بوا

روشهای آن منافاتی ندارد بلکه با ترسوویم

تصوفیۀ باطن ،تزکیۀ نفس ،سولوک معنوی،

دایورهای وسوووویوع ،توموواآ موراتووب عولوم و

کنوار زدن حجوب و موانع کموال و رهوایی از

روشهوای آن را در خود جوای میدهود و بوا

تعلقوات موادی ،میتوانود گوهرهوای بواطنی

این جوامعیوت ،خود بوه مثوابوۀ یود روش ،بر

خود را آشوکار سوازد و رو و جان خود را

تکوامول هر یود از علوآ و کشوووف حقیقوت

از اشوووراقوات انوار الهی و مشوووواهودات و

برتر ،تأکید دارد.

مکواشوووفوات بهرهمنود کنود و یون راه را
همینوان اداموه دهود ،بوه نفس مطمننوه نوایول
شوود و به مرحلهای برسود که توانایی اخبار
از خوواطور دیوگوران و اطوالع بور اموور غویوبوی
برای او حاصول شوود (همان319 :3 :؛
 .)271 ،2بوه عبوارتی بوا فرض تکوامول متربی
در مراحل فوق ،خودشووناسووی ،1انسووجاآ و
وحدت شوخصویت متربی حاصول میشوود و
بوه این ترتیوب وی بوه درجوات وا،ی علم
نایل میگردد .در واقع این همان اعلیدرجۀ
علم اسووت که نظریۀ علم اشووتدادی در پی

 .2-2نتیجه دوم :رسمیت فهمهای متعدد

رسووومیتیافتن فهمهای مختلف از حقیقت
واحود ،نتیجوۀ دیگر نظریوۀ علم اشوووتودادی
اسوووت کوه البتوه بوا تبیین نتیجوۀ اول ،بوه ذهن
موتوبووادر مویشوووود؛ در واقوع ،نوظوری وۀ عولوم
اشووتدادی از طریق اتحاد وجودی انسووان با
مراتب نوری و به تبع آن ،درک و انکشاف
هر مرتبوه ،تبیین میشوووود و از این طریق،
فهمهای متعدد از حقیقت بر اسوواس مراتب
متعودد نور و یگونگی مشوووواهودۀ تجلیوات

.1سهروردی در آ ار متعدد ،بهخصوص در داستان-

اساس ،نفسشناسی یا خودشناسی در فلسفۀ

های رمزیاش همواره به مسألۀ خودشناسی توجه

سهروردی ،مدخلی است به نورشناسی ،جهان-

کرده است .عاملی که موجب شد وی بر این امر

شناسی و خداشناسی اشراقی ،و زمینۀ استنتا

تأکید زیادی داشته باشد ،اصل روحانی و نورانی-

د،لتهای تربیت دینی نیز از این نوع نگرش قابل

بودن نفس انسانی است .به اعتقاد او ،در مرکز هر

حصول است (اسفندیاری؛ الیاسی-322 :1399 ،

ید از این نفوس انسانی ،ید نور اسفهبدی وجود

.)323

دارد که فعالیتهای او را رهبری میکند .بر این
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حاصوول میشووود و بر اسوواس تواناییهای

در کسب علم ،پیمودن روشهای مذکور و

مختلف افراد در برقراری اتحواد وجودی بوا

تناظر وجودی با مراتب هستی متفاوت

هور مورتوبووه از نوور و حوقویوقووت ،ایون فوهومهووا

هستند و بر این اساس ،هر ید به مراتبی از

رسومیت مییابد، .1زآ به ذکر اسوت ،وقوع

علم نایل میآیند .علم هر ید از این

فوهومهووای موتوعوودد از حوقویوقووت واحوود بووه

متربیان در طول هم است نه در عرض هم.

نسوووبیگرایی مطلق منجر نمیشوووود؛ زیرا

بنابراین ،علم و فهم متربی ضعیف ،متوسع

سووهروردی در باب اکتشوواف حقیقت ،منبع

و قوی ،بنا به مرتبۀ وجودی آنان ،صحیح

وا،یی به ناآ شووهود عرفانی با منشووأ قلب را

است .اما علم متربیان ضعیف و متوسع فاقد

مطر میکنود کوه ورای اکتشوووواف عقلی

تکامل و جامعیت است و به هی وجه با

اسوت و زنجیرۀ نسوبیت مطلق را میگسولد و

مراتب با،ی علم منافات ندارد .به منظور

به نحو مسووتقیم از منبعی که بر تماآ حقایق

رسمیت دادن به فهمهای مختلف در میان

جهوان فیزیکی و مواوران آن محیع اسوووت،

متربیان پیشنهاد میشود مربی از روشهای

کسب معرفت میکند .این منبع شناخت در

زیر مدد بجوید:

تفکر تحلیلی-پوزیتیویسوووتی ،بواطول و در

جتامتتتیتت در روش تتدریت  :وجوود

تفکر زمینهگرایی 2مسکوت یا میفول مانده

درجوات متعودد توانوایی و ادراک ،ایجواب میکنود

است.

کوه نظواآ تعلیم و تربیوت دارای جوامعیوتبواشووود؛بوه

 .2-2-1راهکارهای تحقق نتیجۀ دوم

نحوی که قوای حس ،خیال ،عقل و شوهود را در

نتیجۀ دوآ اجرای الگوی علم اشتدادی در
نظاآ آموزشی ،رسمیت بخشیدن به فهمهای
مختلف است؛ زیرا انسانها به لحاظ توانایی

خود جوای دهود و نواظر بوه این فراوانی در حوزۀ
شوونواختی ،عواطفی و روانی حرکوت کنود .بوه این
منظور ،مربی بوایود فرآینود آموزش را بوهگونوهای
طراحی کنود کوه جنبوههوای مختلف نفس وبودن را

.1رسمیت یافتن فهمهای متعدد در اندیشۀ سهروردی ،از

اجتماعی ،فرهنگها و دیگر موقعیتهای جوامع انسانی توجه

تأمالت تأویلی او نیز قابل استنباط است( .برای مثال ر.ک:

میشود و به این ترتیب نوعی کثرتگرایی و نسبیتگرایی در

کمالیزاده و دیگران.)58:1394،

باورها ،حاصل میشود (امی؛ قاسمپور.)1397،

 .2تفکر زمینهگرایی به موازات نظریههای مبناگرایی و انسجاآ-
گرایی ،واکنشی متفاوت به شکاکیت است .در تفکر زمینه-
گرایی برای موجه یا ناموجهساختن ید باور ،به اعمال ،روابع
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به کار اندازد و محدود به ید جنبۀ خاص نباشود.

مربی باید همواره متربیان را به شووورکت در

آنگواه متربی را متوجوه سوووازد کوه راههوای تحقق

فوعووالویووتهووای توعولویوموی و توربویوتوی و انوجوواآ

یود حقیقوت ،محودود بوه یود روش و یود فهم

کووارهووای گوروهوی دعووت کونوود و از ایون

نیسوووت .برای مثوال ،مربی میتوانود بوه تعواریف

طریق ظرفیووت پووذیرش نظرات مختلف را

مختلفی که از باریتعالی به عمل آمده اشواره کند

در آنان گسوترش دهد .به عنوان مثال ،مربی

و بگوید که تعریف عرفا ،فالسوفه ،شویمیدانها،

میتوانود از متربیوان بخواهود فهمهوای خود

ادیبان و  ...گریه متعدد است و هر ید از درییۀ

از یود حقیوت واحود را بنویسووونود و پس از

به موضووع نگریسوتهاند اما هی ید منافی

و تبوادل نظر بپردازنود .بوا این

خوی

آن بوه بحو

هم نیسوووت و هموه در ا بوات یود حقیقوت واحود

کوار ،هر یود از متربیوان میفهمنود کوه یود

اسووت .ینین آموزشووی عالوه بر رعایت اصوول

حقیقوت واحود میتوانود جنبوههوای متعوددی

جامعیوت ،برای متربیوان لذتبخ نیز خواهد بود.

داشوته باشود که در حد همان جنبه ،صوحیح

مطوابق دسووتواور برخی از محققوان ،برنواموۀ درسوووی

باشد.

حوواصوووول از موکوتووب اشوووراق ،از رویوکوردی

پرورش ستتۀ دتدر :سوعۀ صودر ،رفتاری

دان آموزمحور برخوردار است و هدفگذاری

اجتمواعی مبتنی بر بوه رسووومیوت شوونواختن عقوایود

را بر مبنای عالیق وی در کسب معرفت حصولی

دیگران است (فرمهینی فراهانی .)9 :1375 ،متربی

قرار میدهود .مربی بوا این نگواه کوه تحقق هودف

باید به درجهای از رشووود اجتماعی برسووود که در

غوایی مسوووتلزآ تالش خود متربی اسوووت ،روش

برابر عقووایوود و نظرات ادیووان دیگر یووا نژادهوای

تودریس را در تعوامول بوا وی قرار میدهود و مطوابق

مختلف بردبوار بواشووود .بوه این منظور ،مربی بوایود

استعداد و ظرفیت فکری هر ید از متربیان ،شیوۀ

متربی را بوا زنودگی اجتمواعی خوار از محیع

تدریس را برمیگزیند (هاشومی؛ میرشواه جعفری،

خانواده و آموزشگاه آشنا سازد و بر اساس اصول

.)150 :1392

صوحیح رشود ،برای تقویت ارتباطات اجتماعی و

ترویج مشتارکت :ترویج مشوارکت و

عاطفی او با دیگران تالش کند.

همکاری ،تأ یر یشوومگیری در پیشوورفت و

در پووایووان ،خوواطورنشووووان مویسووووازد کووه

موفقیت انسوووان دارد (وایتزمن)59 :1373 ،

بووهکووارگیوری همووۀ روشهووای مووذکور ،اعم از

و شووایسووته اسووت که مورد توجه همگان،

آموزش حسوووی ،خیوالی ،عقلی و تهوذیوب نفس

بهویژه مربیان در فضووای آموزشووی باشوود.

باهم و در ید مسوویر مشووخش ،قادر خواهد بود
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نفس را ارتقوان و توا درک عمیقترین و نوابترین

بوا ینین نگرشووی« ،اسووتکموال تودریجی ادراک»

حقوایق هودایوت کنود .بنوابراین ،بودیهی اسوووت کوه

بوهعنوان اولین نتیجوۀ اصوولی قلموداد میشووود کوه

اکتفوا بوه یود روش و غفلوت از روشهوای دیگر،

بوهمونوظوور توحوقوق آن ،پورورش موتوربویوان از اوان

این مهم را محقق نخواهد ساخت.

کودکی ،مسووتلزآ مهوارت ویژۀ مربی در رشووود

نتیجهگیری

تودریجی مراتوب ادراک متربی اسوووت؛ بوهگونوهای
که مربی با راهکارهای بیانشووده در این نوشووتار،

التفات به تناظر مراتب نور و مراتب ادراک

آموزش را بر اسوواس ظواهر و محسوووسووات آغاز

در مکتب اشووراق ،بسووتر ارائۀ علمشووناسووی

کنود و بوا تقویوت قوۀ تخیول و آموادهسوووازی برای

نوینی را مهیا میکند که میتوان آن را علم

ورود بوه درگواه عقالنیوت ،متربی را توا سوور حو ّد

اشوتدادی خواند؛ به این نحو که اسواسواً علم

پرورش عقول نظری و عملی سوووق دهود .بوا این

از سونخ نور و ذومراتب اسوت .سوهروردی با

روش ،متربی تمواآ مراتوب علم را در ظواهر و علوآ

بیان اقسواآ شوهودات به موازنۀ مراتب نور ،با

وتجوربوی موحودود ونخوواهود کورد و بوهتودریوج بورای

ترسووویم یود سووویر صوووعودی ،آغواز فهم

تحقق نتیجوۀ دوآ علم اشووتودادی یعنی «رسوومیوت

حوقویوقووت را از حوس مویدانوود و وا،توریون

فهمهوای متعودد» مهیوا خواهود شوود .مربی میتوانود با

درجوۀ آن را دریوافوت معوارف بیواسوووطوه

اتخواذ جامعیوت روش تدریس ،افزای همکاری و

توسع قلب معرفی میکند.

سووعۀ صوودر ،این نتیجه را محقق سووازد و متربی را
آموادۀ پوذیرش فهمهوای گونواگون از وجانوب دیگران
سازد.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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