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philosophical views and one of the topics discussed in 

philosophy is man. Suhravardi Nizami suggests that different 

from his predecessors, there is a world called Exemplary 
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seen this world. 

Materials and methods: The method of this research is 
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ontological aspect. 
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 مثال برعالم تأکید با سهروردی فلسفه در درمانیروان

 *فلسفی حسین
 دانشگاه آباد،خرم واحد اسالمی، حکمت و فلسفه گروه، استادیار

 .)نویسنده مسئول( ایران آباد،خرم اسالمی، آزاد
 

 دهیچک
 ییک و استوارند فلسفی هایدیدگاه بر درمانیروان هاینظریه :هدف

. است انسان رودمی سخن آن از فلسفه در که موضوعاتی از
 در که خود پیشینیان از متفاوت دهدمی پیشنهاد نظامی سهروردی

 کارکردهای و هاویژگی دارای که هست مثال عالم نام به عالمی آن
 ادیع مردم حتی و بزرگان از بسیاری و سهروردی و است گوناگونی

 . انددیده را عالم این

 همه آن در که است پدیدارشناسی تحقیق این روش: مواد و روش ها
 تا ودشمی داده اجازه متن به و شودمی گذاشته کنار ها انگاشته پیش

 . بگوید سخن خواننده با

 شراقا مکتب اساس بر که است آن تحقیق این بنیادی هدفیافته ها: 
 وی درمانیروان. شود داده نشان آن درمانیروان جنبه سهروردی

 راه از و سفر راه از درمانیروان: دارد گوناگونی هایشیوه و فنون
 .ددارن شناسیهستی جنبه سفر گونه سه این. هنر راه از و خودآگاهی

 یسهرورد فلسفه در که دهدمی نشان مقاله این نتیجه: نتیجه گیری
 از بسیاری آن با توانمی و هست گراانسان درمانیروان ایگونه

 .کرد درمان را هابیماری

 
 سهروردی، فلسفه سفر، درمانی،روان مثال، عالم :کلیدی کلمات

  سهروردی
 

 12/07/1399تاریخ دریافت: 
 11/10/1399 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولhosseinfalsafi@yahoo.com 

 مقدمه
تواند هم می گرانیاست و با کمک د یاجتماع یموجود انسان

را برطرف کند.  گرانیاز د یازیخود را برآورده کند و هم ن یازهاین
کمک کند  گرانیبه د اریتواند بسهایی که میاز گروه یکی

 .هستند اندرمانگرروان
از  یگوناگون نیوجود دارد و ا یگوناگون اتیدرمانی نظرروان در

 ییهمه هدف نهانیخیزد. باابرمیاو شناسی نوع نگاه به انسان و روش
گشایی از مشکالت انسان مانند آن است با گره اتینظر نیهمه ا

 برساند. آرامشرا به سعادت و  یدلهره و...و ،پریشی، روانیافسردگ
در  شهیدر غرب ر یشناسی و درمانگرهای رواناز دیدگاه یاریبس

کند ( و پرسشی که ذهن را به خود مشغول می1دارند ) یفلسف یمکتب
ول توان اصمی زین یهای فلسفه اسالممکتب انیدر م ایاست که آ نیا

توان از فلسفه اشراق آیا میگرفت؟  جهیدرمانی را نتای رواننظریه
درمانی درمانی را برگرفت و فنون روش های روانسهروردی روان

 آن چیست؟
 درمانی:پیشینه و چیستی روان

ای دراز دارد و ا پیشینههو راه درمان آن یهای روانشناخت بیماری
علت  انیرسد. بابلمی الدیاز م شیسال پ دو هزار و یک صدبه 

کردند و راه درمان قلمداد می نیاطیاندازی شرا دست یروان یماریب
ی روان ماریبه ب یاسالمفرهنگ پنداشتند. در آن را دعا و جادو می

 یکه جن در بدن و ندیگورا  یشود و مجنون کسگفته می مجنون
د و زناز او سر می یاختیار رفتارسبب بی نیالنه کرده است و به ا

 (.2ندارد. ) یتیدر مقابل آن مسئول یو
داند و اختالل در مغر میناشی از را  یروان یماریبعلت  سیناابن

 (.3اند )را رفته شانیراه ا زین یواز اطبا پس  گرانید
 یماریباستان؛ سقراط، افالطون و ارسطو سرچشمه ب ونانی لسوفانیف

 یانگاشتند و راه درمان را گفتمان معرفرا اختالل در تفکر می یروان
ا ر یروان یماریعلت ب انیمانند بابل زیکردند و در مسیحیت نمی

شمردند و راه درمان را در سرزنش، می نیاطیهای ناپاک و شروح
 (.4دانست ) یم انهیوحش یرهاشکنجه و انجام کا

 نیشود و در اتأسیس می یعموم مارستانیدر فرانسه ب 1656سال  از
 هایآسایشگاهدر شوند و می یگردآور یروان مارانیروزگار همگی ب

 (.5شوند. )می ینگهدار ینارو
هایی زندان مانند محل را در یروان مارانیب جدهمیقرن ه در

با آنان  واناتیای همانند حتااندازه یکردند و رفتارمی ینگهدار
تا  دیکوش یپزشک فرانسو نل؛یپ پیلیداشتند. در قرن نوزدهم ف

توان آن را کند که می یمعرف یعیطب دهیپد کرا ی یروان یماریب
انگاشته شده است  یماریب کی یوانر یماریپس بدرمان کرد و ازآن

 (.4دارد ) یعیکه درمان طب
و  عالمانه گیریبکار  :کرد فیگونه تعردرمانی را اینروان توانمی

 یاست برا یفرد انیهای مو ارتباط ینیهای بالروش عامدانه ی
 یهاویژگی گرید ها وها، هیجانکمک به افراد تا رفتارها، شناخت
 (.6دهند ) رییداند تغخود را نسبت به آنچه مطلوب می

مندی از فنون و ت که با بهرهاس یدرمانی دانشسخن روان گرید به
را درمان کرد.  یهای روانبتوان نابهنجاری یروانشناس سازوکارهای

 مارشیمتخصص به ب کیدرمانی آن است به عبارت سوم روان
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 نیدهد؛ بنابرا رییرا تغ شیکند تا احساسات و رفتارهاکمک می
تواند با پزشک، مشاور و هرکسی که میروان روانشناس، توانمی
 ،را درمان کند ماریب یشناسی اختالالت روانروان ریتداب

 درمانگر خواند.روان
 یرفتار کردیدرمانی وجود دارد: نخست رودر روان کردیرو چند

دوم  .شودبا مشکل رودررو می ماًیدرمانگر مستقکه در آن روان
پردازند و اسباب و علل مشکل میکه در آن به  یروانکاو کردیرو

ا کنند تکمک می ماریکه در آن به ب انهیگرا انسان کردیسوم رو
 رفتارهای نیگزیها را جاتا بتواند آن ابدیخود را ب یدهاخود استعدا

 (.7کند )نابهنجار 
کند و  یرا از هر نظر واکاو ماریاست که ب نیدرمانی اروان هدف

بدهد تا  یآگاه ماری، به بیشناختی مقبول وبر اساس اصول روان
و  درمانگرروان انیم ندیفرآ نی. در ادیبتواند بر مشکل خود فائق آ

ه است ک هیرابطه دوسو نیو هم آیدپدید میدوسویه  یارتباط ماریب
غلبه بر مشکل به  یانسان برا رایانجامد زمی ماریدرمان ببه 

تر راهنما هرچه در کار خود کارکشته نیاست و ا ازمندین ییراهنما
 (.8صد رهنمون شود )قتواند فرد را به ممی شتریباشد ب
درمانی موفق باشد که تواند در کار روانآنگاه می درمانگرروان

 یو ،هاگر بیماریهای تبیینباشد و دیدگاه دهیهای الزم را دآموزش
وت تفا رایز ابدیها را درنشانه و یکند و مضمون معان یبانیرا پشت

 یماریآثار ب یاست که و نیدرمانگر با پزشک و جراح اعمده روان
 یهای بدنباید و پزشک و جراح در آزمایشو نشانه می یرا در معان

(9.) 
 انسان یشناسی روانبتواند رفتار، آسیب دیدرمانی باروان هینظر کی

 یر بودن یکگا(. فر6کند ) نییرا تب ویرفتار  رِییهای تغحلراه زیو ن
 ی(. در بررس9است )آن  یعامل برتر گرید هینظربر  یدرمان هینظر

ها پاسخ داده شود که چه پرسش نیخواهیم به ادرمانی میاز روان
چه  رییتغ جادیمؤثر است و عوامل ا یماریچه ب یای برامداخله

 (.9تواند باشد )می
درمانی پیشنهادشده روان یهایی برافنون و راه یدر فلسفه سهرورد

اند و یا خود آن فنون است که از مبانی و روش فلسفی وی ناشی شده
 ها را تجربه کرده است یا از سالکانی معتمد شنیده است.و روش

 عالم مثال در فلسفه سهروردی:
و آن را  داندیاصل آغازین و بدیهی در فلسفه را نور م یسهرورد

ان کان فی الوجود ما ال یحتاج الی تعریفه : »کندیم فیتعر گونهنیا
و شرحه فهو الظاهر و ال شی اظهر من النور فالشی اغنی منه عن 

( 10) ستنور بی نیاز ترین چیزها از شناخت ا رای( ز10« )التعریف.
از آنجا که هر چه هست نور است و مقابل آن ظلمت است پس نور 

( بنابراین 10ترین چیزهاست )از همه چیز بی نیاز است. نور آشکار
 (11نور به تعریف نیازی ندارد چون از همه امور آشکارتر است. )

شناخت نور این است که از نفس  یبهترین راه برا از دید سهروردی
( زیرا 10و علم به خود آغاز کنیم و به عوالم و مراتب باالتر برویم )

شاید که کس را ننفس هر کس برای خودش عین ظهور است و هیچ
از خود غایب شود و گفتیم که ظهور همان نور است و چون نفس 

 (10ناچار باید نور باشد )هم بهمافوق آن ستنور ا

 یدر حقیقت نورند و برخ یاند: برخدو قسم یو دیاشیاء از د تمام
در  تئیاند یا هکه نورند خود بر دو قسم ییهاآن ستندینور ن قتاًیحق
نیستند قسم دوم را نور محض، مجرد، لنفسه،  ئتییا ه گرندید زیچ

لغیره که خود  نفسهیقسم اول را نور عارض، لغیره ف نامدیبنفسه، م
 یبر دو قسم است عارض بر اجسام و عارض بر امر مجرد. چیزها

یا به  ازندینیاند یا از محل بخود بر دو قسم ستندینور ن قتاًیکه حق
قسم  نامندیسق، برزخ و جسم مآن نیازمندند قسم اول را جوهر غا

 (10. )داندیم یظلمان ئتیدوم را ه
دارد. اولین مرتبه انوار قاهره طولی  ینور مراتب یاز نگاه سهرورد

و نه تصرفاً  انطباعاًاند و نه )اعلون( است که از برازخ و ماده پاک
ها رابط علی و معلولی به اجسام رابطه و وابستگی ندارند و بین آن

فاذن االنوار القاهره و هی المجردات عن البرازخ و »ارد وجود د
 (10).«…عالیقها 

ارباب انواع یا متکافئه یا مثل نوریه )=  ،یانوار قاهره عرض نیدوم
( که از برزخ و ماده به دورند و نه انطباعاً و نه تصرفاً یمثل افالطون

جود و یو معلول یها هم رابطه علندارند و بین آن یبه اجسام وابستگ
اند، وجود ندارد و در عرض هم یها رابطه علندارد؛ و چون بین آن

 (10. )نامندیها را انوار متکافئه منیا
عالم مُثُل معلقه، عالم  یمرتبه عالم مثال است که به نام ها نیسوم

هشتم  میعالم مثال و اقل ال،یصور معلقه، عالم اشباح مجرده، عالم خ
 (10برزخ است ) ایمرتبه عالم ماده  نیارم( و چه10شوند )می دهینام

است که موجودات آن، مقدار و شکل دارند اما  یمثال، عالم عالم
عالم مجرد از ماده و مقدار است. موجودات  نیا یعنیماده ندارند؛ 
تفاوت که  نیبا ا ی هستندالیخ یهاصورت یی مانندزهایآن جهان، چ

در خارج  ،یصور مثال نیتنها در ذهن وجود دارد اما ا یالیصورت خ
 (11و 12 و 10. )داناز ذهن متحقق

به عالم صور معلقه  یاله مانیکه عرفا و حک دیگویم یسهرورد
که زبان از وصف آن کوتاه  انددهیآن را د یهایاند و شگفترفته

 یکه با صداها شنوندیرا م ییسالکان در عالم مثال صدا نیاست. ا
عالم مثال را  یصدا نانیاز ا یندارد. برخ یمشترک وجهچیه ایدن نیا

ها آن دنیاز شن گرانیدر همان حال د یول شوندیم زیجهان ن نیدر ا
 اند.ناتوان

برای  یو و شوندیم دهیسهروردی بدون گوش شن دیصداها از د نیا
 و 13و10) شودیقاعده امکان اشرف متوسل مبه قتیحق نیاثبات ا

14) 
 یمردم عاد یو دیگر بزرگان و حت یخود و ینظر سهرورد به

 دیاز د (10اند )دربند و میانه موجودات عالم مثال را دیده یشهرها
مثل  توانندیدارند که م یمقام دیسهروردی کامالن و اخوان تجر

 رتصوها را در مظاهر گوناگون و بهکنند و آن جادیذات را ابهقائم
روردی همان مقام از منظر سه یمقام نیدلخواه آشکار کنند. چن

 دایپ نیقیبرسد به عالم مثال  یمقام نیاست و هر کس به چن« کن»
 (.14و 10) کندیم

که و با آن داندیم یعالم مثال را دارای طبقات گوناگون سهروردی
است  یمحدود و متناه یول ستین یشمردن یآدم یطبقات برا نیا
(13) 
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طبقه  نیهاست و برترطبقات لطافت و کثافت آن نیا یگوناگون علت
بختان و متوسطان است و سپس طبقات  کین گاهیجنان است که جا

 شوندیاست که در آن جا عذاب م یبدبختان گاهیاست که جا میجح
 یبه جهان حس کیاست که نزد کیتار اریطبقه، طبقه بس نیو آخر

طبقه و طبقه  نیا انیاست. م نساناز جن و ا نیمجرم گاهیاست و جا
ن و از فرشتگا یگروه گاهیاست و جا یناشمردن یباالتر خود طبقات

 .(13است ) نیاطیاجنه و ش
 کی یو عالم مثال را دارا میهفت اقل یرا دارا یجهان ماد سهروردی

یم لیهای هشت گانه را تشک میهم رفته اقل یکه رو داندیم میاقل
 است. یمثال ریم مثال و مقادهشتم همان عال میاقل ،یرونیو ازا دهند

. ایسه شهر است: جابلق وجابرص وهور قل یهشتم خود دارا میاقل
عالم افالک  ایجابلق وجابرص عالم عناصر از عالم مثال اند و هورقل

 ستندیجا ن چیشهرها به گفته سهروردی ه نی( ا10از عالم مثال. )
 .ندیزهایچ گرید یبلکه جا

عالم  کیبلکه  ست،یشهر ن کیتنها  ایهور قل ،یسهرورد دید از
 ای ایهورقل ۀواژ یجااست که به جیرا یریاست. واژه ناکجا آباد، تعب

از آن  یالیخ یاصطالح امر نی. غالباً از ادیآیم یونانیدر زبان  ایاتوپ
امر  کیجهان نه  نیاشراق ا خیش ۀاما در نگر شود؛یبه ذهن متبادر م

 یینویو م یبس جد یقتیصرف بلکه برعکس، حق یالیموهوم و خ
هور » ۀرا برگرفته از واژ ایهور قل ۀشناسان واژزبان یدارد. برخ

و  دانندیو رخش م دیخورش یآن به معنا« هور» ۀکه واژ« خش
 مراد از نینابرادانسته اند؛ ب« قلعه»را  «ایقل»مقصود از  زین یبرخ
 (15و 10ترجمه نموده اند. ) دیخورش ۀرا قلع «ایهورقل» بیترک

 یموزون یقیموس یرونیمثل عالم افالک است و ازا ندهینما ایهور قل
 ندیآن توان شن قتیاست و تنها رهروان حق یشگفت هیدارد که ما

ها، اشکال و  ییبایسهروردی خاستگاه تمام ز دید ازآن را دارند. 
هشتم است که تنها خواص آن را  میعالم همان اقل نیصور ظاهری ا

 .دنیتوان د
ه خبر داد ایاز عرفا و فرزانگان به هورقل ارییاز سفر بس یسهرورد

 شنوندیرا م ییها ییصدا نانیکه مپرس. ا انددهید ییهایاست و شگفت
 لتآندارد و بدون هر گونه  یعالم جسمان یبا صدا ینسبت چیکه ه

صوت  نیا دنیشن کهنیاست. سهروردی برای اثبات ا یجسمان
برد.  یقاعده امکان اشرف سود م زا ستیبا آلت ن یروحان

بزرگ مانند هرمس،  شمندانیاند انیاشراق دیاز د(14و13و10)
 (.11و12اند )عالم خبر داده نیو افالطون از ا ثاغورسیف

جابَلْص، جابَلصا،  ایجابَلسا، جابَلس، جابَلَص  ایوَ جابُلْقا  جابُلْسا
لْق جابَ ایجابُلصا، جابَرص، جابَرس، جابَرسا، جابَرصا؛ جابَلقا، جابَلَق 

م هشت میهشتم اند که جابرس مشرق اقل میاقل ینام دو شهر از شهر ها
 .است و جابلق مغرب آن

جابلقا و جابرسا دو شهر از عالم عناصر مثل معلقه  یسهرورد دید از
 0(16و  14) دهندیم لیناکجاآباد را تشک ایاست که همراه هورقل

نداشته باشند و  یدو واژه معنا و مصداق خاص نیرسد که امی بنظر
 اند. مهمدور دست و مقابل هم بکار رفته یاشاره به دو جا یتنها برا

و  نیتر یدر شرق یکیاست در عالم مثال  ییآن است که شهرها
کارکرد خاص خود را  کیآن و هر  یجا نیتر یدر غرب یگرید

 دارد.

نگاشته که  ییدر آثار خود به گونه ای رمز وار داستانها سهروردی
طور نمونه در رساله غالباً در عالم مثال رخ داده است. به دادهایرو نیا

که از وصف شکوه  کندیم تیباشکوه را رو رییپ لیآواز پر جبرئ
ه ای لحظ ست،یسخن گفتن با او ن اراییعظمتش زبانش قاصر شده و 

یاو در پاسخ م شود،یم تشیهو اییو جو کندیم مبعد به او سال
 مرا فهم م،یرس یاز جانب ناکجا آباد م م،یمجردات یما جماعت: »دیگو
که  میاست؟ گفت: از آن اقل میکه آن شهر از کدام اقل دمیپرس دینرس

 (17«)انگشت سبابه به آنجا ره نبرد.
 قیاست و حقا یآدم الیناب به قوه خ عالم سرچشمه الهام معارف نیا

عالم  یها. صورتشوندیعالم بر سالک منکشف م نیموجود در ا
ها در اجسام آن ریمقابله و افتادن تصو ایو  لیتخ ۀمثال به واسط

لت، و مقاب لیگشته و با زوال تخ یعنوان مظهرشان ـ مرئـ به یقلیص
است که  یعالم اشباح فراوان نی. درون اشوندیمباطل  زیصور ن نیا

در  یاند. سهرورد افتهیخود ظهور  ۀستیمختلف و شا یهادر صورت
یم یرا در پاسخ کسان «لیآواز پر جبرئ» ۀعالم مثال، رسال دییتأ
 اند. یکور شده و منکر مکاشفات عرفان رتشانیکه چشم بص سدینو
 لیشده و به دل ساختهبرتر از خود  یجهان چون از علل عقل نیا 

و مورد حدوث و  یمتناه زین یجهان مثال نیعلل، ا ۀریزنج یتناه
برخوردار است.  زیثابت ن یهاصورت یحال از نوع نیزوال است، با ا

 نیمتکثر است. ا ییهااشباح و صورت یعالم ذومراتب دارا نیا
و کدر و پست بوده که مربوط  یگاه ظلمان ر،یپذ کثرت یهاصورت

اند که مربوط به  ینوران ییهااست، اما گاه صورت نیاطیشبه 
لم عا نیبه ا ی. البته تنها کسانباشندیراست م یهامالئکه و خواب

 یاهنریهمچون پناکه بدنشان در نسبت با نفسش ندیگشا یچشم م
آن را مخلوع و به  ند،یهرگاه اراده نما یینفس ها نیبرتن باشد. چن

 .(13 و12) کنندیآسمان معنا عروج م
 اریو خوارق عادات است ز اهایو نبوت، رو یگر وحعالم مثال تبیین

 الیجستن از خ یاریبا  یداریب ایدرخواب  تواندیانسان م یو دیاز د
آن را مشاهده کند. قدرت نفس در  قیو حقا ابدیبه عالم مثال دست 

از عقل فعال،  یها، ناشصورت نیا تیاز اشتغال حواس و رؤ ییرها
 یم «یانیفره ک»نفس را  ییتوانا نیا یاست. سهرورد القدوسروح  ای

 .دهدیم «کونیکن ف»نامد که به سالک ارادۀ مقام 
است.  الیحلقۀ اتصال هنر و عالم خ« کن»مقام  یدر حکمت اشراق 

 لیو تمث یعرفان اتیدر باب تجل هینظر نیترحیعالم صر نیا یبه عبارت
را تنها با استناد به  یاسالم یخلق انواع هنرها رایاست؛ ز یهنر یها

پس هرگاه سالک هنرمند بتواند به  .نمود هیتوج توانیعالم م نیا
آن صور را در  ینشگریرسد، قدرت ابداع و آفربجهان مثال  یبلندا

ذات جهان مثال و بهقائم یمثل ها نی. او بابدییعالم جسم م
 نیارتباط قائل است. ا عتیموجودات در جهان طب یهاصورت
از  یکیدست هنرمند را  ۀساخت یاست که هنرها یتا حد ارتباط

خود  ی. چون هنرمند مبانداندیمطلب م نیا انیفنون پر رمز و راز ب
 یسوخود به یهایگررا از عالم روح و مثال گرفته، الزاماً در صورت

 (18. )بردیدر روح پناه م یو سار یهمان صور معلقۀ جار
ا در بدن ر یقوا ۀهم هینور اسفهبد یسهرورد ریبه تعب ایناطقه  نفس
 ۀنور مدبر نیا یسوبازگشت صور معلقه به ،یعنیدارد؛  اریاخت

. عامل ارتباط نفس با کالبد بدن، باشدیهمان نفس م ای هیاسفهبد
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 یبرد، در آن خبر یاست که چون در اعتدال به سر م یوانیح یروح
. روح شوندیدر آن ظاهر م یو اشباح مثال ستین ریاز تضاد و تغا

انوار فائضه است،  نیها و هم حافظ اصورت رندۀیکه هم پذ یوانیح
و مثل است. او  الیدر خصوص عالم خ یسهرورد یبحث ها انیبن

قوه  اهگیبود. جا زیقائل به وجود قوه تذکر ن له،یمتخ یرویعالوه بر ن
 ستهیاآنگونه که ش صور ۀدانست. هم یتذکر را در عالم افالک م

 یشان است به نحو کامل در آن عالم وجود دارند. او معتقد بود حت
متناسب با عالم ذکر وجود دارد که محل  ییاقوه ز،ین یدر وجود آدم

مبحث  یبه سو یمسئله بعدها باب نیبروز و ظهور ذکر است. هم
 ه است.را باز کرد لیو تخ یصور مرائ تیامکان رؤ

تر از و کامل دتریشد اریبس ،یرا ازنظر وجود یالیمشاهدات خ او
 یهرگاه اشراق که؛نیا حیدانست. توض یم یو ظاهر ینیمشاهدات ع

صورت  رد،یرا فرا بگ لهینور مدبره ـ نفس ناطقه ـ متخ یاز سو
در  الی. پس خکندیادراک م نهیواقع در عالم مثال را به ع لهیمتخ
 الیخ بلکه، بحث از ستین یباطن یاز قوا یکیتنها  ،یسهرورد ۀفلسف

 ییا چهیدر الینگاه خ نی. با اخوردیم وندیبا بحث از طبقات عالم پ
عالم که ملکوت  نیاست. ا نیبر یهابه نظاره نشستن صورت یبرا
 یعنیاست؛  یملکوت اعل ایاز عالم عقول  زیاست، متما یسفل

عتقد و تنها م استقائل  کیتفک یو نزول یمثال صعود نیب یسهرورد
 (17به برزخ نزول است. )

دهد  حیو مالئکه را توض نیاطیتواند وجود جن و شعالم مثال می
 دهیزگ یسکن نیاطیعالم است که فرشتگان و اجنه و ش نیدر ا رایز

 دارد. یها همخوانعالم است که با آن نیاند و ا
 بر آمده ازعالم مثال سهروردی:درمانی روان
چنانکه هستند خودشان را  زهایچ میکه بگذاربدان معناست  سفر

اند چون گفته زیروست که آن را کتاب نبه ما نشان دهند و ازاین
بقره( سفر گاه  184 هیشوند )آمی انیبر خواننده ع یدر کتاب معان

از خود است که سفر آفاقی است و گاه تأمل  رونیب یزهایچ دنید
سفر  (19)(53فصلت هیاست. )آ یکه سفر انفس ستن خود ادرودر 
 جهیو درمان بکار رود و نت یریشگیدر پ تواندیم یو آفاق یانفس

است که رشد ابعاد مختلف  یامطلوب ببار آورد. سفر تجربه
نو شدن  ی وو حس تازگ آوردیافراد به همراه م یرا برا تیشخص

 .دهدیرا به انسان م
ه خارج کرد یکنواختیکردن انسان را از حالت  سفربه دیگر سخن 

رشد  ی،ریادگی ی،مثبت روان یانرژ ،مشکالترهایی از و موجب 
 ،ینفس، رشد عواطف انساناعتماد به تیتقو ی،تعامل اجتماع ی،جانیه

 ،تاحساسا انیو ب ییکمک به شناسا ،ییجومشارکت هیروح تیتقو
 یو سالمت روان، باال بردن سطح سازگار یبه تندرستدادن  تیاهم
پرورش تفکر نوآور در خود و  ،یستیزهم هیود روحبهب گران،یبا د

 و گوناگون یهاتیها در موقعها و تجربهگسترش دانسته ،گرانید
 یدر پ یهرکس در زندگ (20شود. )میرفتار  یکمک به تعادل بخش

مطلوب آن را  جهیرفته است نت یآفاق یسفر ند،یناخوشا یحادثه ا
 اریآن بس جهینت ،باشد یو معنو یسفر انفس نیدارد حال اگر ا ادیب

 مطلوب تر خواهد بود.
 کرد یبررس طهیرا در سه ح یسهرورد یتوان سفر درمانمی

 نیزم یسفر آفاقی بر رو کمی

است.  دهیکوش یدر طول عمر خود در سفر آفاقی و انفس سهروردی
در سفر آفاقی از سهرورد زنجان به مراغه ازاینجا به اصفهان و ... 

 یسفرها نیبردار داشت و ا یو در حلب سفر هیسرانجام به سور
را  یبوده است و و یو معنو یآفاقی خود درآمیخته با سفر انفس

 (21باالبرده است ) داوندخ یهمانیپله تا مپله
 عرفانی: –انفسی  سفر دوم

 نیر اد رایکند زمی اریتأکید بس یو معنو یبر سفر انفس سهروردی
 دیزیبا»شود شود و بار سفر بسته میسفر است که نفس شناخته می

 یتعالی که مرا گفت: سافروا فکند از حقمی تیعنه حکا هللا یرض
اول قدم؛ و سفر از نفس آن گه توان کرد که  یف یانفسکم تجدون

 «بشناسند و بعدازآن سفر را ساز کنند. ااول به نفس رسند و نفس ر
(17). 
تا چه اندازه از  یکه و افتیدر توانیبررسی آثار سهروردی م با

ل و به اقوا ینگاه مثبت یمند شده است. ودوست بهره قیسالکان طر
 فتهیش یکه و داستیاز نوشته پ یدر برخ یاعمال سالکان دارد و حت

 .(17آنان و دانش و روش آنان است )
 را تجربه یو انفس یخود سفر معنو یرمز یدر آثار عرفان یهروردس

د رسخود می لیکند و با گذشتن از هر گردنه در آن سفر به تاومی
در درون  یرا سفر سهرورد یو یرمز اتیتوان حکاو در واقع می

 .است دهیرس یکرده است و به مقام یرا ط یخود خواند که راه
 ضیمشاهده عالم نور را حاصل ترک شهوات و انجام فرا یسهرورد

ولطافت درون و ادامه دادن ذکر  یو شب زنده دار یو کم خور ینید
 (.10) کندیم یخداوند و خواندن قران معرف

 ،ی: مبتدکندیم میسالکان راه حق را به سه گروه تقس یسهرورد
است که از نور خاطف و  یکس یمتوسط و فاضل. سالک مبتد

ر اوست که از نو است که ازنور ثابت و سالک فاضل یمتوسط کس
 طامس برخوردار است.

 سالکنامد و اگر  یو گذرا را وقت م یناگهان یتجربه ها یسهرورد
که  رسدیم داریپا یرا ادامه دهد به حالت یهاو مراقبت هااضتیر

ود که ش نیچن زین نهیسک نیا» یخوانند. بگفته سهرورد نهیآن راسک
نشود، پس مرد چنان  سرشیاگر مرد خواهد از خودش بازدارد م

 ایقالب رها کند و قصد عالم کبر د،که خواه یگردد که هر ساعت
 رسیم دش،یزند و هرگاه که خواهد و با یکند و معراج او بر افق اعل

گردد، پس هرگاه که نظر بر ذات خود کند مبتهج گردد که سواطع 
 (.17« )هنوز نقص است نیو ا ندیانوار حق بر خود ب

که  ی(. کس17بلند مدت و لذت بخش است ) یتجربه و حالت نهیسک
 یاز حالت رایز شودیم مانیتحربه و حالت را از دست بدهد پش نیا

و اصوات  شودیم دهید یبیدارد و صورغ یکه لذت روحان یروحان
 یرییتغ نیو چن رسدیبه حالت انفعال م شودیم دهیشن زیدل انگ

رد چنان است که اگر ف زین نهیسک نیاست و ا کنندهاخرسندن اریبس
(. انسان با کنار 17نگردد ) سرشیخواهد از خودش باز دارد م

و  ندیبشنود و بب تواندیم اضتیخود بر اثر ر یحس یگذاشتن قوا
 (.10و بچشد ) دیببو
چون »فنا است و عارف  نه،یحالت پس از سک یسهرورد دید از

 شیمقام بگذرد، چنان شود که البته به ذات خو نیتوغّل کند از ا
 «فناء اکبر»را  نیخود باطل گردد و ا ینظر نکند و شعورش بخود
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 1399زمستان،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

فراموش کند،  زیرا ن یخوانند و چون خود را فراموش کند و فراموش
مادام که مرد به معرفت شاد شود، هنوز  وخوانند « فنا در فنا»را آن

وقت به  بلکه آن رند،یگ یازجمله شرک خف زیرا ن قاصراست و آن
در معروف گم کند و هر کس به معرفت  زیکمال رسد که معرفت ن
همچنان است که مقصد دو ساخته است؛  ز،یشاد شود و به معروف ن

و چون  زدیوقت باشد که در معروف از سر معرفت برخمجرّد آن
کلّ »است و مقام « طمس»خرج گردد، آن حالت  زین تیاطالل بشر

 27)الرّحمنَ /« وجه ربک ذوالجالل و االکرام یبقیفان و  هایمن عل
 (.17( )26و 
سپارد و  یم یرا به دست فراموش زیمرحله عارف همه چ نیا در

اگر » دیانا اهللا بگو تواندیحالت ماین او در  ندیب یرا او م زیهمه چ
در او ظاهر گردد  دیبدارند، صورت خورش دیرا در برابر خورش نهییآ

همه  ،یستی...؛ و در خود نگر یرا چشم بود نهیآ راًیو اگر تقد
در  رایز ،یگفت« أنا الشّمس»آهن است،  چهاگر  ،یدیرا د دیخورش

 «یسبحان ما اعظم شأن» ای« لحّقانا ا». اگر یدیخود ِالّا آفتاب ند
 (.10عذر او را قبول واجب باشد ) د،یگو

سلوک را  ریآغاز کند و چگونه مس دیسالک از کجا با کهنیا
 ،یگوناگون است و در آثار گوناگون و یدر آثار سهرورد دیمایبپ

 کیها به آن سهیبا مقا دیبا یرونیشده است و ازا انیگوناگون ب
 .دیوحدت نظر رس

 دیمنزل و مقام از منازل و مقامات سالکان از د نینخست توبه
است که سالک  نیاز مقامات آغاز یکی اراده(17است ) یسهرورد

است و  یدارد. اراده مقدمه هر کار یدوست قدم برم یدر راه کو
را انجام بدهد و از آنجا که مقام اول  یکس کار چیبدون اراده ه

 توانی. توبه را مندیگویسالک آغاز سلوک است پس آن را اراده م
 (17)و اراده را مقام نخست از مقامات سالک دیمقدمه اراده نام

از منزل ها مجاهده با نفس است که سالک در سلوک  گرید یکی
که سالک  کندیم هیتوص یاز آن عبور کند و سهرورد دیخود با

ها از آن یکی. ابدیانجام دهد تا به سر منزل مقصود راه  دیچند کار با
 (17است. ) دنیکش یگرسنگ
 یکی نیزهد است و ا یسهرورد دیسلوک سالک از د وهیش چهارم

 گرید یبنا ریاز منازل ارجمند سلوک است که خود مقدمه و ز
 به خداوند برساند. تواندیمنازل است که سالک را م

 یزهد آن است که آدم: »کندیم فیگونه تعرزهد را این یسهرورد
دست بکشد و فقط به مقدار ضرورت  یبدن یروهایاز لذت ها و ن

 یاریاکتفا کند و تفاوت آن با قناعت آن است که انسان زاهد از بس
اجتناب  شودیو متعارف شمرده م تیکه در عرف در حد کفا زهایچ
از  دیکه با یزیچ نیکه نخست داستیپ فیتعر نی( از ا17.« )کندیم

 اریحال بس نیاست که موقت و در ع یلذات بدن دیآن دست کش
لذات خود را  نیهستند و رهزن راه دل و عقل اند و اگر از ا بندهیفر

به دل  میو اگر از حس عبور کن میکن یخود را رها م ایاز دن میبره
 .میرس یم

گذرد خوف است.  یاز ان م یدر سالک در سفر عرفان گرید یمقام
 یزینسبت به چ ینفس و روان آدم یخوف عبارت است از دردمند»

ممکن است  ندهیو در آ افتهیکه اکنون در قلب حضور  ندیناخوشا
نسبت به امور و  یدردمند یمعنا هرخ دهد. از نظر عارف، خوف ب

 «گردد. یم ینفسان لیو رذا لیاست که شامل فضا یحاالت نفسان
(17) 

نفس است نسبت به  یرجاء شادمان»پس از خوف رجاء است.  مقام
است و ممکن  ندیو خوشا افتهیکه اکنون در قلب حضور  یزیچ

 (17.« )دیآ دیپد ندهیاست در آ
که  یاست که در کارهائ یمقام پس از رجاست و آن منزل توکل

خلق را  تیٔ  و رو ینبوده و را یبشر تیحواله آن به قدرت و کفا
 رخیٔ  و تا لیو نقصان و تعج ادهیصورت نبندد ز یدر آن مجال تصرف

 ینکند و از نظر عارفان دلبستگ لینطلبد و به خالف آنچه باشد م
توکل در اصطالح اهل عرفان . )»شود ادتیهمتا ز یاو به آن ذات ب

 قضا و قدر یکیو در همه حوادث ن وستهیپ یمعناست که آدم نیبه ا
 (17« )چشم ندوزد. یعینها به عوامل و اسباب طبرا بنگرد و ت

گذرد شکر است.  یاز م شیکه عارف در سفر خو یمقام گرید
واه بنگرد خ دهیبه او رس یگریشکر آن است که نفس به آنچه از د»

دور کرده  یرا از و یانیز ایباشند و  دهیبخش یسزاوار به و یزیچ
. دیاظهار نما یگرید یمالحظه نعمت را برا نیا یباشند و به نوع

نگرش به نعمت است، چه نعمت  رشک رایشکر از صبر برتر است ز
« ست.ا یصبر مربوط به امور بدن یول گر،ید یباشد و چه نعمت یبدن

(17) 
یم لیبا آن تکم مانیاست که ا یمقام صبراست و آن مقام نینهم

 .و با شناخت و رفتار مالزم است و تنها مخصوص انسان است شود
 یآن را کمال یمقام از سفر سالک معرفت است و سهرورد نیدهم

 شودیبه مجبت ختم م انیکه در پا داندیم یاز کماالت نفس انسان
مانند  یقیمعرفت آن است که حقا: »کندیم فیگونه تعرو آن را این

 فس)جبروت( و عالم ن یو عالم عقل یذات و صفات و افعال اله
معاد و مانند آن، به  یگونگ)ملکوت( و عالم اجرام )ملک( و چ

 (17« )نقش بندد. یدر و یتوان بشر زانیم
محبت آن است که از  ومقام در سفر عارف محبت است  ازدهمی

 ی.شادمان شو ،یزیتصور حضور چ
در  یو اسرار اله تیمحبت بنده به خداوند را مرکز ربان یسهرورد

با تصور  یمحبت از سر ذوق است که ذات نیو ا داندیوجود انسان م
گردد عشق زاده  زیمحبت لبر نیگردد و چون ا یشاد م گریذ یذات
 (17. )شودیم

کانون همه  دیتوحاست. دیمنزل در سفر سالک توح دوازدهم
تا  دنیکش اضتیگام سلوک که همان ر نیحرکات سالک از نخست

 اهللا است. یفناء ف آن که  انیپا
کس توان شناخت خداوند چنان که هست  چیه ینگاه سهرورد از

محال است و هر کس به اندازه استعداد  یشناخت نیرا ندارد و چن
پندارد وکل حق همان  یم یاو را بشناسد و تواندیخودش م یوجود

را منکر  گرانیاساس شناخت د نیاست که او شناخته است و بر ا
 (17. )شودیم

 یازیدرباره بودن خداوند به برهان و استدالل ن یاز نگاه سهرورد
بات اث یبرا زین یو همهنیباا یول افتیبا شهود او را  توانیو م ستین

ه دربار ان،یبه گفته ابور کندیم انیچند ب ییهانابره یذات خداوند
به استدالل و برهان  یازین یسهرورد دگاهیخداوند از د تاصل ذا

را  ییبرهانها گرانیاما د افت؛یاو را در انتویبا ذوق م رایز میندار
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و از  کندیتنها به ذوق اکتفا نم زین یاند و سهروردمطرح کرده
 هایی چند به اثبات خداوند پرداخته است:راه
و  یولیوجود به واجب و ممکن، امکان ه میراه نفس ناطقه، تقس از

 ها به علت، متحرک و محرک و بطالن تسلسل.آن ازیصورت و ن
هم  بردیرا بکار م یعقالن لیهم دال دیدرباره اثبات توح یسهرورد

 ینینب: »دیگوینمونه در رساله لغت موران م یرا و برا یشهود عرفان
هر درو ظا دیبدارند صورت خورش دیرا در برابر خورش نهییکه اگر آ

و در آن هنگام که در برابر  یرا چشم بود نهییآ ریگردد، اگر تقد
. اگرچه آهن یدیرا د دیهمه خورش یستیخود نگر راست د دیخورش
ا . اگر انیدیکه در خود اال آفتاب ند رایز یگفت« انا الشمس»است 
 «عذر او را قبول واجب باشد. دیگو «یما اعظم شأن یسبحان» ای« الحق

(17) 
تنها موجود مؤثر در جهان اوست و اوست که بر  ینگاه سهرورد از

و در  ندیاز رخ او ییپرتو گرید یزهایاحاطه دارد همه چ یزیهز چ
 (22) ستین چیو باطل اند و به جز او ه یمقابل او فان

 مقصد یا گذرگاه سفر بودن عالم مثال:
 که از میدید عالم مثال یا مقصد هرسفری است یا گذرگاه سفرآن.

کشف و شهود است و مثال بهترین راه اثبات عالم دید سهروردی 
 چنین دربند و میانه یشهرها یمردم عاد یخود و دیگر بزرگان و حت

 دیکامالن و اخوان تجر یحت شهودی و سفری به این عالم داشته اند ؛.
که سهروردی نیز خود از زمره آنان است به مقامی رسیده اند که 
 می توانند موجودات این عالم را به هر صورتی که بخواهند بیافرینند.

یم دهیبا چشم سرد یصور معلقه عالم مثال در عالم جسمان یگاه
 انیدارند که خود را نما یمظاهر یها در جهان مادآنزیرا  شوند

و هوا و  یقلیو اجسام ص نهیو آ الیصور قوه خ نی. مظهر اکنندیم
 .منتقل شوند گریاز مظهری به مظهر د تواندیصور م نیآب هستند و ا

خود  و است یمثال ریهشتم همان عالم مثال و مقاد میقلگفته شد که ا 
. جابلق وجابرص ایسه شهر است: جابلق وجابرص وهور قل یدارا

و  عالم افالک از عالم مثال ایاند و هورقلعالم عناصر از عالم مثال
 یموزون یقیموس ایعالم است. در هور قل کی در واقع خود ایهور قل

ن ای ند بشنوند.توانمی آن را  قتیدارد که تنها رهروان حقهست که 
 است و باز تنها اشکال و صور ظاهری ها،ییبایخاستگاه تمام زعالم 

وَ جابُلْقا نام دو شهر از شهر  جابُلْساها ببینند. ند آنتوانمی خواص 
هشتم است و جابلق  میهشتم اند که جابرس مشرق اقل میاقل یها

 .مغرب آن
 ؛برای نمونهعالم مثال است روردیسههای نمادین محل بیشتر داستآن

که از  کندیم تیباشکوه را رو رییپ لیدر رساله آواز پر جبرئ
سخن گفتن با او  اراییوصف شکوه عظمتش زبانش قاصر شده و 

او  شود،یم تشیهو اییو جو کندیم ملحظه ای بعد به او سال ست،ین
 یاز جانب ناکجا آباد م م،یمجردات ی: ما جماعتدیگویدر پاسخ م

ت: است؟ گف میکه آن شهر از کدام اقل دمیپرس دیمرا فهم نرس م،یرس
 که انگشت سبابه به آنجا ره نبرد. میاز آن اقل

در این سفر سهروردی خود سالک است و در دو حوزه سیر می 
ی در سیر آفاقی از عالم ماده می گذرد و پای و کند؛آقاقی و انفسی.

می نهد گستره آن بسیار گسترده است و جایگاهی در عالمی دیگر 
این جاست که همه  در هر چه در این عالم است. مثالی است برای

اجنه و شیاطین و ارواح حضور دارند و چیزی از چیزی پوشیده 
انفسی سهروردی همان است که نفس خود که خود نور  ریس نیست.

قوه خیال است از حس که تمام مادی است باالتر می رود و از 
استفاده می کند که مظهر موجودات عالم مثال است و در این سلوک 

 از گوش و چشمی غیر از گوش و چشم مادی بهره می برد.
در این سفر سهروردی روان درمان گری است که خود باره ها آن 
را تجربه کرده است از این روی می تواند دست دیگران را بگیرد و 

 .راه را به آنان بنمایاند
اختالالت روانی را می توان با  به نظر می رسد همگام با سهروردی

 اختالالت بیماران روانی بستری در سفر به عالم مثال درمان کرد ؛
 بیماری های ناشی ،ییانزندان ،شیروان پر ،نژندافراد روان ،مارستانیب

 مارانیب از مرگ، معتادان، مضطران زده گان، ماتم نات،جایهاز 
ا را می توان ب یو عصب یابتی، دی، آسمیسرطان بیمارانمانند  جسمی

 (23درمان کرد) درمانی شهودیروانسفر به عالم خیال و روش 
کسی که چنین راهی را رفته و موجودات عالم مثال را دیده است با 
تمام وجود درک می کند که جهان و زندگی منحصر در عالم ماده 

هی نیست بلکه عالمی هست که انسان نیست و سرانجام انسان نیز تبا
ی توان با رفتن به م پس از مرگ در آن به زندگی ادامه می دهد.

عالم مثال از موجودات ساکن در آن مانند اجنه و شیاطین برای 
درمان بیماری جسمی و روحی خود کمک خواست و دیگر نگران 

ا ه محدودیت خود نباید بود و چنین کسی می تواند از باالترین لذت
ها دیدنی و شنیدنی در آن عالم برخوردار باشد و هماره از غم 

 گریزان و شادمان بزید.
 

 نتیجه گیری
یابد نژند درمیدرمانی فلسفی خود عین درمان است زیرا روانروان

هایی بس بزرگ و شگرف و با درک ماورای که در ورای این جهان
شود و بجای پرداختن به تنگنای جهان خاکی ملول نمی از این جهان،

کوشد و های دیگر میمسائل کوچک این جهانی دررسیدن به جهان
 گذارد.نامالیمات را پشت سر می

گاه دیگر درمانی فلسفی خود سرچشمه و تکیهروان
درکانی  روان بخشد.ها جهت و معنا میهاست و به آندرمانیروان

ی است به درون و برون و خودآگاهی است که فلسفی تأمل و سفر
پله وی را به عالم رهاند و به پلههای مینژند را از محدودیتروان

شود و بزرگ می هاکشد و با رهیدن از جهان محدودیتمعنا برمی
یابد که جهان کهنه اندیشند و از بن جان درمیبه چیزهای بزرگ می

 ت.کتابی نیست که اول و آخرش افتاده اس
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