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  دهيچك
 عرفاني حزن درمان و پيشگيري درباره سهروردي و كندي ديدگاه بررسي حاضر، پژوهش هدف

 بـراي  و داشـته  بـاور  فراتر اي مرتبه به سالك شود مي موجب عرفاني حزن است؛ دنيايي حزن و
 شـود؛  نمي بررسي اي ريشه صورت به شناسي روان در دنيوي حزن كنترل كند. تالش آن به وصول

 راهكارهـايي  دارد، دينـي  هـاي  آموزه در ريشه كه عقلي مباني به توجه با مسلمان فيلسوفان ولي
 بـا  يافتـه،  سـامان  تحليلي−توصيفي روش به كه اسنادي و اي كتابخانه پژوهشِ اين اند. كرده ارائه

 هـاي  يافتـه  اسـت.  پرداخته حزن بنيادين درمان و پيشگيري به سهروردي و كندي آثار بر تمركز
 هـر  اسـت.  دو ايـن  آثار در ديني متون بر تطبيق قابل البته و منطقي حل راه وجود بيانگر پژوهش

 گيـر  زمـين  و مـادي  بيني جهان در ها انسان اشتباه را حزن اصلي عامل سهروردي و كندي از يك
  دانند. مي ماديات در انسان شدن
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  مقدمه )الف

 یاصـل خاسـتگاه گرفتـه، قـرار غفلت مورد یریچشمگ طور به معاصر جهان در که یمسائل از یکی
 یمسـائل شـهیر آمـده، دیـپد معاصـر شناسـی معرفت در کـه یبحران به توجه با .است اندوه و حزن

 تـالش یکنـون یشناسـ روان دانش .کنند می خالصه رفتار و انسان ظاهر در را اندوه ای حزن همچون
 طور بـه را نفـس نـام بـه یموضوع و محدود بدن یظاهر و یرفتار طهیح به را شناسی بیآس کند می
 مسلمان لسوفانیف آنچه یول کرد، ادی »بحران« عنوان هب یفراموش آن از توان می که کند فراموش یکل
 بـا کردنـد تالش آنها و نبوده یظاهر رفتار به توجه تنها کردند؛ مطرح اندوه و حزن شناسی بیآس در

  .سازند رهنمون آل ایده یروان سالمت یسو به و کاسته حزن از ،یرمادیغ مسائل به پرداختن
 یبـرا متفاوت ییمبنا طرح در ییبسزا نقش یاسالم عصر در لسوفیف نخستین عنوان به 1یکند
 بـه کـرد تالش النفس علم با مسئله نیا وندیپ با یو .است کرده فایا حزن جمله از مشکالت کنترل
 کنـدی درباره آنچه شود. یادآور را انسان زندگی اصلی ریمس و بپردازد حزن کنترل به نیادیبن صورت
 ترجمه اوج که یعصر در کوشید وی بود. ترجمه عصر در اسالمی مبانی به وی توجه دارد، اهمیت

 نجات یو .باشد داشته نظر مد را ینید یمبان از تأثر با و ونانی با متفاوت ای هفلسف رود، می شمار به
 از کـه زین 2یسهرورد .داند می اتیماد از فراتر به نفس توجه و یماد تعلقات ترک گرو در را حزن از
 ماننـد ییها سرچشـمه از خـود یفلسـف یمبـان در است، برده بهره نیشیپ یفلسف شمندانیاند یمبان
 آن در یدیـتوح ینیب جهـان کـه کند توجه ای هنقش به کوشید است، برده ها بهره اتیروا و میکر قرآن

   .است یزندگ در اندوه و حزن موجب یماد تعلقات زین یسهرورد نقشه در .باشد  ریچشمگ
 چیهـ در حـزن درمـان و یریشـگیپ مـورد در یسـهرورد و یکند دگاهید یقیتطب یبررس مسئله

کید به توجه با .نیست  سابقه یدارا و است نشده یبررس ینوشتار  در اتیـماد بـه تعلـق در دو نیا تأ
 گونـه این کنتـرل در ها انسـان ازیـن بـه توجـه بـا و نیادیـبن اشـتراکات به توجه با و حزن یریگ شکل

 سپس و حزن یمعنا نخست .شود پرداخته مسئله نیا به ای هشیر صورت به است مناسب مشکالت
  .شود می انیب یسهرورد و یکند یراهکارها و عوامل

                                                           
 مسـلمان عـرب نینخسـت او. شـد متولـد یقمـر ١٨۵ سـال حدود که بود منی نیسرزم از یکند صباح بن عقوبی وسفیابو . ١

 یالتقـاط یلسـوفیف کـه یو). ٢۴ص تـا، یب ،ی(القفط دادند عرب لسوفیف لقب او به لیدل نیهم به و بود فلسفه به مند عالقه
 معتصـم مأمون، عصر در که رود یم شمار به یعرب به یونانی ترجمه نهضت ارانی از)، ٢٠ص، ١٣٨۵ وند، نهیآئ(ر.ک:  است

 سـبب بـه ت،یـنها در کرد؛ یم خدمت فهیخل به شناس ستاره و پزشک عنوان به کردند یم تیحما اعتزال مکتب از که واثق و
  ).١٠ص، ١٣۶٣ ر،یقم(ر.ک:  درگذشت یقمر ٢۵٢ سال حدود در آمد دیپد زانوانش در که یا یماریب
 ششـم قرن در اسالم بزرگ حکمای از »اشراق شیخ« به معروف سهروردی امیرک بن حبش بن یحیی الدین شهاب شیخ .٢

 و مصـاحب: ک.ر( گشـود جهـان بـه دیـده سـهرورد در قمـری هجـری ۵۴٩ سـال حـدود در کـه است قمری هجری
 صـالحالدین دستور به سالگی ٣٨ در قمری هجری ۵٨٧ حدود در سرانجام). ١٣٨۵−١٣٨۴ص ،١ج ،١٣٨٠ همکاران،

 شـهروزوری، ؛٢٨٧ص ،۴١ج ،١۴١٧ الـذهبی، ؛١٢ص ،١٩٩١ المعلـوف،( رسـید قتـل بـه ظـاهر ملـک فرزندش و ایوبی
  ؛)۴۶١ص ،١٣۶۵
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  یمعناشناس )ب

 ).١١١ص ،١٣ج ،١۴١۴ منظور، (ابن است نفسانی دردهای از یکی باشد، یم »سرور« مقابل که »حزن«
 افتد می اتفاق شیبرا که یغم لیدل به نفس در خشونت و است نیزم در خشونت یمعنا به واژه نیا
 حـالتی عنـیی ،نشـاط و شـادی از است عبارت »سرور« ).٢٣١ص ،١ج ،١۴١٢ ،یاصفهان راغب(

 ایـ نفسـانی لـذتی سـرور هکـ اسـت نیـا 1لذت و سرور فرق .ردیگ می فرا را آن تمام هک نفس میمال
 در .ردیـگ مـی فرا را نفس تمام آن، گستردگی ضرر، دفع ای نفع سبک هنگام هک است یکادرا حالتی
  ).٣٩١−٣٩٠ص ،١٣۶۶ با،یصل( است محدود مفرد حالت یک لذت هک حالی
 و فاتسـت مـا بـر خـوردن حسرت حزن یگاه د؛یآ می انسان سراغ به حزن گوناگون یمواقع در
 بـه جیتدر به روح که است هنگام نیا در ).٢٣۴ص ،١٣٨۵ ،یکاشان( ممتنع امر بر خوردن تأسف
 ،یرازیشـ نیصـدرالد( ردیـگ مـی خود به انقباض حالت گر،ید یعبارت به ای و کند می حرکت درون
 و ندهکسراف و پژمرده گرفته، اش چهره هک است نیا نیحز صشخ عادات از ).١۵٠ص ،۴ج ،١٩٨١
 ،»هـم« از هریـک ).٣١٠ص ،١٣۶۶ با،یصل( شدیاند می اریبس خود ارک عواقب در و است تکسا
 کـار بـه حزن از یخاص یمعان به کدام هر که دانست کلمه نیا با مترادف توان می را »الم« و »بث«

  ).۶۴١ص ،٢ج تا، بی ،یومیف .ک:ر( شوند می گرفته
 بـرای نامناسـب یکی و مناسب یکی که رود یم کار به معنا دو در »حزن« واژه اینکه توجه قابل نکته
 نبـود یـا و مـادی امـور دادن دسـت از بـا کـه است مادیات در حزن نخست، معنای .است عاقل انسان
 یها انسـان .گیـرد یم شـکل معنـوی امـور در گـاهی مقابل، در گیرد؛ یم شکل انسان در آنها به وصول
 خـویش بـه حـزن حالـت آن در کوتـاهی و عرفانی مقامات به وصول نبود صورت در الحق الی سالک
 مربـوط مـادی  گـذرای امـور بـه که نخست حزن ).١٨٧ص ،١٣٧٧ گیالنی،( شوند یم حزین و گرفته
 کـه دوم حـزن ولـی  ،است مذموم نیز و شود اندوهگین و بماند مادیات در انسان شود یم موجب است،
 دلیـل، همین به .است  ممدوح یابد، دست معنوی ارتقای برای بیشتری تالش به سالک شود یم موجب

 ).٢۵۵ص ،٣ج ،١۴٢٩  ،کلینـی( »حزین قلب کل یحب الله ان« :که گردید وارد چنین روایات برخی در
                                                           

). وی در فرازی از قوانین، دوباره پر شـدن بـا ١٣۶٢، ص٣، ج١٣۶٧است (افالطون، لذت از دید افالطون امری مطبوع  .١
ویژه بـدن  ). ارسـطو ایـن تعریـف را دربـاره مادیـات و بـه٢٠٨۴، ص۴کند (همان، ج چیزهای بالطبع را لذت قلمداد می

دیگر وجود دارد که با پـر هایی  داند و معتقد است این عبارت جامعیتی برای تعریف لذت را ندارد؛ زیرا لذت محدود می
، ١٣٧٨شدن مادی ارتباطی ندارد. مانند لذت آمـوختن، استشـمام بـوی خـوش، مشـاهده منـاظر زیبـا (ر.ک: ارسـطو، 

). ادراک از دیدگاه فارابی گاهی مالئم با طبع مدرک، گاهی غیرمالئم و نیز گاهی با واسـطه اسـت. در ٣٧۵−٣٧۴ص
باشد و برگشت  ). خروج از حال حزن که غیرطبیعی می۶۴، ص١۴٠۵فارابی، این میان، ادراک مالئم همان لذت است (

معتقد است:  هاتیاالشارات و التنبسینا در  ). ابن٣۶تا، ص شود (رازی، بی به حال طبیعی از دیدگاه رازی لذت نامیده می
 ).٣٣٧، ص٣، ج١٣٧۵، طوسـی» (کننده کمال و خیر است لذت عبارت است از ادراک و وصول به آنچه نزد ادراک«

های غیرمادی  های بدنی به لذت اند و افزون بر لذت تری توجه داشته سینا در تعریف لذت به جامعیت مناسب فارابی و ابن
  های عقلی نیز توجه داشتند مانند لذت
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 متفـاوت مادیـات در حـزن بـا را آن و کننـد می یـاد 1عرفـانی حـزن از گوناگون فرازهایی در عرفان اهل
  :گوید یم و داند می عرفاتی ترقی برای یا هپل را آن معنوی مثنوی در مولوی .دانند یم

ــدر  لقاســت دام غــم کــه شــو غــم از شــاد ــن ان ــوی ره ای ــتی س   ارتقاســت دس
 )٣٢٣ص ،سوم دفتر ،١٣٧٣ مولوی،(

 یبررس یسهرورد و یکند دیدگاه از که است مذموم یویدن حزن حاضر، پژوهش یاصل مسئله
  .شود می ارائه آن کنترل یبرا یراهکار و

  
  یکند دگاهید )ج

  یدیتوح نگرش .١

 مبـانی بـه کـاملی توجـه ولی بود، اسالم جهان در یونان فلسفه ورود ابتدای در فیلسوفی کندی هرچند
 یهـا فاعل و حقیقـی نخسـتین فاعـل میـان خـود مباحث در وی .داشت وجود آثارش در اسالم دینی
 ).١۶ص ،١٣۶٣ قمیر، :ک.ر( کند یم ارائه خدا وجود اثبات برای دالئلی و شود یم قائل تفاوت میانی
 گـر،ید موجـودات یولـ ،آورد وجـود بـه عـدم از را ایاشـ هـا فاعل نینخسـت عنوان بـه یتعال یخدا

 طـرح بر افزون یو ).٧٨ص ،١٣٨٧ ،یکند( داشت خواهند ریغ در تأثیر و هستند یاله مخلوقات
 بـا و شـود می یاله دیتوح همچون یمباحث وارد جهان، بخش یهست یخدا درباره متنوع یها بحث
   ).١٢۴−١٠۵ ؛٩٩−٩۵ص همان،( پردازد می دیتوح اثبات به گوناگون دالئل

 را ها صـناعت نیتـر مهم است، یاول فلسفه درباره که یعباس فهیخل معتصم به ای هنام در یکند
 علـت بـه علـم نیـا در رایـز دانـد؛ می یاول فلسفه را آنها نیواالتر ،یفلسف علوم در .داند می فلسفه
  ).۶۴−۶٣ص ،١٣۶٠ ،یکند :ک.ر( دیآ می وجود به علم آن به و شود می پرداخته نینخست
  

  حزن یریگ شکل سبب .٢

 وجـود بـه نفـس یمـاد یریگ شـکل بـه توجـه با که دارد یانسان نفس در شهیر حزن ،یکند نگاه از
 یوجـود بـدن جـوهر کنار در نفس است معتقد و دارد بدن کنار در نفس وجود به باور یو .دیآ می

 یدارا نفـس که کند می اشاره مهم نکته نیا به یکند ).١۴۵ص ،٢ج ،١۴٢٧ ،یبدو( دارد یجوهر
 ؛باشـند داشـته یماد جهان در ماده از فراتر یادراک توانند می آنها از یبرخ که است مختلف یمراتب

                                                           
 ُطـوِل  َو  َسـَراِئِرِهْم  َعَلـی َاْلَغْیـِب  َواِرَداِت  ِلَکْثـَرِة  َاْلَعـاِرِفیَن  ِشـَعارِ  ِمـْن  َاْلُحْزُن : «فرمودند عرفانی حزن درباره صادق امام .١

رِ  َتْحَت  ُمَباَهاِتِهْم  هِ  َمَع  َو  َاْلَمْرَضی َعْیَش  َاْلَخْلِق  َمَع  َیِعیُش  َبْسٌط  َباِطُنهُ  َو  َقْبٌض  َظاِهُرهُ  َاْلَمْحُزوُن  َو  َاْلِکْبِرَیاءِ  َتَستُّ  َاْلُقْرَبی َعْیَش  َاللَّ
رِ  َغْیُر  َاْلَمْحُزوُن  َو  نَّ  َاْلُمَتَفکِّ

َ
َر  ِأل ٌف  َاْلُمَتَفکِّ ـُر  َو  َاْلَبـاِطِن  ِمـَن  َیْبـُدو َاْلُحـْزُن  َو  َمْطُبـوٌع  َاْلَمْحـُزوُن  َو  ُمَتَکلِّ َفکُّ  ُرْؤَیـةِ  ِمـْن  َیْبـُدو َالتَّ

  ).١٨٧صق، ١۴٠٠ ،صادق امام( »َفْرٌق  َبْیَنُهَما َو  َاْلُمْحَدَثاِت 
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 از متـنعم و کننـد مـی احسـاس را یلـذت و دهیـد خـوش ییها خواب ها انسان یبرخ ل،یدل نیهم به
  ).١۶٠ص ،همان( گردند می یاله رحمت
 کـه کند می درخواست آن حل یبرا یراه یو از اندوه و حزن دفع درباره یکند دوستان از یکی
 بـه آغـاز در یکنـد .شـود مـی نگـارش االحـزان لـدفع لـهیالح یف نام به ینوشتار آن به اجابت در
 :اسـت معتقـد یو .شـوند مـی آن بـروز موجب که شمارد میبر را یاسباب و پرداخته حزن یابی شهیر
 دهنـد می رخ سبب نیا به ای و هستند عالقه مورد که است ییزهایچ دادن دست از لیدل به ای حزن«
 و »محبـوب فقـدان« ان،یـب نیـا طبق ).٣٠٩ص ،همان( »ابدی نمی دست خود یآرزوها به فرد که
  .روند می شمار به حزن یاصل شهیر دو »مطلوب تحقق عدم«

 بـا .نیست جاودانه لیدل نیهم به و است فساد و کون ر،ییتغ جهان یماد جهان یکند دیدگاه از
 و آرزوهـا بـا انسـان شـهیهم کـه داشـت را نیـا انتظـار دیـنبا ات،یـماد یجـاودانگ نبـود بـه توجه

 را خـود نگـرش دیـبا یکنـد دگاهید از انسان ).٣٠٩ص ،همان :ک.ر( کند یزندگ شیها یدلبستگ
 به نگرش که یزمان تا .باشد داشته یمتعادل ای یمنطق یزندگ بتواند تا بدهد رییتغ یماد جهان درباره

 فراتـر یها جهان در تنها است معتقد یو .آمد خواهد انسان سراغ به حزن ،نباشد درست جهان نیا
  ).همان :ک.ر( کرد درک را یجاودانگ توان می ،است مجردات و معقوالت عوالم که اتیماد از

 
  گام به گام ای جیتدر اصل .٣

 اسـت 1»گـام به گام روش« یا »تدریج اصل« ،ها آسیب مهار در تربیتی و یشناخت روان اصول از یکی
 ).۶٣۵ص ،٢ج ،١٣٧۶ پورافکاری،( یابند یم تغییر مشخص و کوچک درجات با آن در ها محرک که
 آن درمـان و شناسـی بیآس به و دارد کامل توجه اصل نیا به حزن مهار مورد در نوشتارش در یکند
کید یجیتدر صورت به  مسـلمان شمندانیاند گرید و یکند دیترد بدون« معتقدند یبرخ .کند می تأ
 ای گونـه به را اصل نیا که اند هآموخت میکر قرآن از را آن ،اند هبود یریادگی در جیتدر اصل به قائل که

 دنینوشـ هماننـد عـرب، انیم در متداول رومندین و زشت عادات یبرخ از یخالص جهت در فعال
  ).۴٧ص ،١٣٨٨ ،ینجات( »داد قرار استفاده مورد ربا، و شراب
 سـپس و کرد شروع آسان یکارها از دیبا که است معتقد ینفسان امور ای هشیر درمان در یکند

 عـادت کارهـا گونـه این بـه چـون پـس« :است معتقد یکند جه،ینت در .پرداخت دشوار یکارها به
 یکارهـا چونـان زیـن دشـوارتر یکارهـا انجـام به که آنجا تا م،یابی می ارتقا باالتر مراحل به م،یکرد
 امـور برابـر در آرامـش و صـبر آن، جهینت در و است کننده آسان عادت، زیرا م؛یکن می عادت تر آسان
  ).۴۶ص ،همان( »شود می آسان زین یرفتن نیب از و یفان

                                                           
1. Gradation Methods 
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  حزن کنترل یراهکارها .۴

 راه دربـاره کـه کند می توجه یلیتفص حل راه آن بعد و یاجمال حل راه انیب به مذکور کتاب در یکند
  :از عبارتند که کند می اشاره چند ینکات به دوم

  
  حزن عامل فهم .١

 آن در ریـغ اراده یگـاه و دیآ می وجود به شخص خود اراده سبب به حزن یگاه است معتقد یکند
 میتصم دیبا شخص ،نخست حالت در ؛شود درک آن بروز سبب دیبا نخست قدم در .دارد دخالت
   .بدهد رییتغ را خود اراده و بگیرد را آن یجلو بگیرد

  
  

  
  
  
  

  
 صـورت نیـا در کـه کـرد زیپره یگرید از توان می یگاه :است متصور قسم دو دوم، حالت در

 اریـاخت از ،کـرد زیپره آن از نتوان اگر یول ؛شود درمان ای یریشگیپ حزن تا فتدیب اتفاق کار نیا دیبا
 نیـا در اسـت؛ عقـل خـالف یکار و ندارد ییمعنا حزن زین صورت نیا در و است خارج شخص
 .داشـت نخواهد ای هدیفا چیه و نبوده شخص مقدور که است یکار اریاخت سبب به حزن صورت،

 یکنـد .ردیـنگ سـبقت آن بـر و نشـود نیاندوهگ کار واقعه از پیش عاقل شخص تاس سزاوار پس
 خـود حـق در شـخص کـه بود خواهد ظالمانه و احمقانه یکار فرض نیا در نیز حزن است معتقد
  ).۴۶ص ،١٣٨٨ ،ینجات( شود می مرتکب

  
  حزن زمان پایان .٢
 حـزن زمـان بـه توجـه افتاده، اتفاق که ییها حزن یبرخ یبرا یکند یعقل یراهکارها از گرید یکی

 آرامش انسان و گذشت خواهد ،افتد می اتفاق زمان کی در که نیز حزن زمان، گذر به توجه با .است
 بـه محکـوم را خود دینبا نیحز فرد که دهد می توجه نکته نیا به یکند .کند می احساس را یراحت و
   ).همان( باشد داشته نظر مد دیبا زین را حزن گذر تیواقع بلکه بداند فنا

حزن عامل

شخص خود دیگر شخص

توان پرهیز کردمی

توان پرهیز کردنمی
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  مادی جهان ویژگی .٣
 و باشـد مـی ییها بینشـ و فرازهـا یدارا یماد جهان که است نیا یعقل یها تیواقع از گرید یکی

 کی یآرزو .است شده دهیآفر ییها تیمحدود و مشکالت در انسان ینید یمبان به توجه با همچنین
 و مشـکالت جهـان نیـا در اگـر .اسـت معـدوم امـر کیـ یآرزو ماننـد مشـکالت بـدون یزندگ

  ).همان( بود نخواهد زین یوجود نباشد ییها تیمحدود
  
  ها نیکی اشتراک .۴

 نکـهیا بـه توجـه بـا .دیرس خواهند آن جهینت به دارند ایدن در که یتالش به توجه با ها انسان از هریک
 باشد شخص کی یبرا ها یخوب همه که کرد تصور دینبا هستند، مشترک اصل نیا در ها انسان همه

 .کننـد مـی تـالش آن یراستا در که است ییها انسان همه یبرا یماد یها نعمت ن،یبنابرا ).همان(
 آن بـه دنیرس راه در دیبا بلکه ،بشود دهینرس آن به که یشخص اندوه و حزن موجب دینبا مسئله نیا

  .کند انتخاب را درست یریمس
  
  دنیا در داری امانت .۵

 جانـب از امانت به که است یمشترک ملک ،دارد قرار ها انسان دست در آنچه هر است معتقد یکند
 نیـا در یگاه .دهد می گرید یشخص به و ردیگ می پس را بخواهد که آنچه هر .باشد می یتعال حق

 نیـا در کـه رسـد مـی جـهینت نیـا به یو .را آن از یبرخ یگاه و کند می منتقل را امانت کل انتقال،
 یبـاق شـخص یبـرا را تیـعار شـتریب و تر فیشـر بخـش رایز باشد؛ یشادمان در دیبا فرد استرداد
   ).۴٧ص ،١٣٨٨ ،ینجات( ردیبگ بازپس را آن کل توانست می که یحال در است گذاشته

  
  تناقض نبود .۶

 تیظرف دیبا انسان که دهد می توجه نکته نیا به حزن، درمان و یریشگیپ یراهکارها ادامه در یکند
 یخـارج امـالک دادن دسـت از حـزن سبب اگر .باشد داشته را حزن تیریمد یبرا یکاف ییتوانا و

 کـه یزمـان رایـز ؛شـود حـزن موجـب دینبا ندارد شخص به تعلق امالک نیا که یصورت در است،
 گـردد، مـی حـزن موجب تملک نبود نیا اگر .خورد سفأت آن فقدان بر دینبا ستین مالک را یزیچ

 فـرض نیـا و سـتین محـزون شـهیهم زیـن و است محزون شهیهم شخص که دیآ می دیپد یتناقض
 تـا و دیـفزایب خـود تیـظرف بـه شـخص است بهتر صورت، نیا در ).٣١٠ص ،همان( است محال
   .شود حزن دچار تا دیفزاین خود اتیماد بر نشد نیچن که یزمان

 یگنبـد ای شـئ پادشـاه نیا به .کند می اشاره روم پادشاه »رونین« تیحکا به یکند ،باره نیا در
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 را حاضـر لسـوفیف نظـر تیـجمع انیـم در پادشاه .شد حاضران مدح موجب که شد هیهد نیبلور
 دهـد می خبـر یبتیمص از و .توست در که است یفقر از کاشف شئ نیا :گفت لسوفیف .شد ایجو
 از را آن اگـر رایـز :گفـت لسـوفیف .دیپرسـ را آن یچگـونگ پادشاه .دیرس خواهد تو به یزود به که

 اگـر و .یدار آن بـه کـه است یازین از کاشف نیا و یبرس آن مانند به یتوان نمی گرید یبده دست
 شـده گفته .دیرس خواهد تو به یبزرگ یبدبخت برود نیب از حادثه آن در و بدهد رخ نآ یبرا ای هحادث
  ).همان( شد پادشاه حزن موجب که شد غرق یکشت کی داخل در و است داده رخ حادثه نیا که

  
  خردورزی .٧

 شـانیها یازمندین بـه را مخلوقـات از هریـک یتعـال یخدا که دهد می توجه قسمت نیا در یکند
 و کنـد حکـم خـودش بـر توانـد نمـی وانیح .باشد داشته طرهیس مثالً  وانیح بر تا است کرده مجهز
 خود هم ها انسان یبرخ و ندارد یانیپا انسان های یازمندین ،گرید ییسو از است؛ امورش به جاهل

 شـوند نمـی جـدا او از ها انـدوه بنـابراین و سـتندین آنهـا مالـک کـه دهند می اختصاص یامور به را
 اسـت، فلسفه و منطق از استفاده که نیز یخردورز به دنیرس راه جه،ینت نیا به دنیرس یبرا ).همان(

  ).١٩ص ،١٣٨۵ وند، نهیآئ :ک.ر( کند می فایا یکند نگاه در یمهم نقش
 امـور دیـبا عقـل حکم به که دهد می توجه اش یخردورز و عقل قوه به را انسان یکند ن،یبنابرا

  .نشود نیحز فقدانش با تا باشد داشته ازشین اندازه به را یویدن
  

  کشتی به دنیا شباهت .٨
 یزنـدگ ایدن در که یکسان .کند می هیتشب یکشت به را ایدن از ها انسان عبور گر،ید یراهکار در یکند
 ادهیـپ ها سـاحل از یکـی در را آنهـا مـالح .کننـد می سفر یکشت با که هستند یکسان مانند کنند می
 از یبرخـ که کنند جمع توشه و زاد تا شوند می ادهیپ یکشت از آنها .ندینما جمع توشه و زاد تا کند می
  ؛کنند می اشغال را ای هآسود مکان و گردند میباز یکشت به و دهیخر را خود حتاجیما آنها

 در یشـتریب زمـان کـرده، مشغول مرغان دنید مانند مکان، آن یها جاذبه به را خود گرید یبرخ
 زیـن هـاآن .گردند میبر یکشت به حاجاتشان هیته از پس و هستند یکشت کینزد یول اند، مانده ساحل
 کنـار یها سـنگ و ها صـدف کردن جمع مشغول سوم دسته و ؛ابندی می یکشت در را یراحت یجاها
 که یکسان کنند می مشاهده هنگام نیا در و .گردند میبر یکشت به نیسنگ یبار با و شوند می ساحل

 بنابراین ؛اند هکرد اشغال را یکشت راحت یها محل اند هشد یکشت سوار زودتر و گرفته سبقت هاآن بر
 و محافظـت صـرف را خـود اهتمـام تمـام و نندیبنشـ سـخت و تنگ اماکن در که شوند می مجبور
   ؛کنند می کرده جمع یها صدف و ها سنگ از ینگهدار
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 غرق و زارها هشیب و زارها چمن در احتیس و ریس مشغول چنان آن گروه نیآخر و چهارم دسته اما
 هرچه و کنند می فراموش را وطنشان و یکشت که شوند می ها گل و ها صدف ،ها سنگ کردن جمع در

 هـاآن و کند می ترک را ساحل یکشت .شنوند نمی را او یصدا دسته نیا زند، می صدا را نامسافر مالح
 هجـوم مـورد هـاآن از یبرخـ .ماننـد مـی یجا بر هستند، فراوانی یخطرها معرض در که یحال در
 خـاک در گـرید یبرخـ و رونـد می فرو ییها چاه در ای هعد و شوند می واقع درنده یوحش واناتیح

 و متعفن یمردار به لیتبد صورت نیا به و زنند می شین ها یافع را هاآن از یتعداد و شوند می دیناپد
  .است ایدن در ما حال بر منطبق مثل، نیا .گردند می بدبو

 کردن جمع جمله از کشاند؛ یم اندوه و غصه و نفسانی آالم به را شما که آنچه هر به نبایستی بنابراین،
 وطـن بـه را شما که بیابید یا کشتی در وسیعی مکان بتوانید تا شوید، مشغول شهوات در رفتن فرو و اموال
  ).٣١٠ص ،١۴٢٧ بدوی،( است آخرت دار و معقول عالم همان که کند می منتقل تان حقیقی و اصلی
  

  نگرش تغییر .٩
 و بـد آنچه به نسبت دیبا نمونه، برای ؛بدهند رییتغ امور به را خود نگرش دیبا یکند نظر از ها انسان
 واقـع در کـه یامور از یاریبس به نسبت شود می موجب کار نیا .باشند نداشته اکراه ،ستین ناپسند

 شـر ها انسان از یاریبس را مرگ که کند می اشاره یمثال به یو .باشند نداشته حزن و اندوه ،ستین بد
 هـم انسـان نباشد مرگ اگر .ستین شر مرگ که یحال در ؛شوند می اندوه دچار آن با و دانند می بد و
 است یزیچ آن بد و شر .است شده خارج خود عتیطب از باشد نداشته مرگ انسان اگر رایز ست؛ین

  ).همان( نباشد انسان یوجود یمقتضا که
  

  ها قوت به توجه .١٠
 احسـاس را یزیـچ فقـدان هرگـاه کـه دهد می توجه نکته نیا به حزن مهار راهکار نیآخر در یکند
 به را گذشته مفقود موارد و دیاوریب ادی به را مانده یباق تانیبرا که را یعقل و یماد یها ییدارا د،یکرد

  ).همان( دهد می رامشآ و یتسل شما به احساس نیا .دیبسپار یفراموش
  

  فراتر عالم به توجه .١١
 عـوالم بـه وسـتنیپ یراستا در تیفعال و تفکر دارد، توجه آن به یکند که یمهم نکات از گرید یکی

 مقابـل، در ؛ندارنـد فقـدان و بـوده یشـگیهم یو نگـاه از یعقلـ یها محبوب .است ماده از فراتر
 یو .رسـد مـی انیـپا بـه یروز و اسـت زودگذر ،بندند می دل آن به ها انسان که یماد یها محبوب

 عـالم دیـبا م،ینده کف از را مانیها مطلوب و ها محبوب که میهست آن خواهان اگر پس« :دیگو می



 ١٣٩٨بهار و تابستان /٢۴ش /١٣س /شناسی روان و اسالممطالعات    ١٠۴

 

 »میباشـ عـالم آن در شیخـو یهـا مملوک و هـا محبوب یجسـتجو در و میکنـ مشـاهده را یعقلـ
  ).۴۶ص ،١٣٨٨ ،ینجات(
  
  یسهرورد دگاهید )د

  یدیتوح نگرش .١

 را »نـوری نظـام« و کـرده آغاز »ظلمت« و »نور« دادن قرار محور با را خود فلسفی دستگاه سهروردی
 های اندیشـه و مکاتـب از فلسـفی دسـتگاه ایـن در وی .پـردازد می آن زوایـای بـه و است کرده ترسیم

 شهرستانی، ؛٢۶٨ص ،١٣۶٩ کوب، زرین ؛١۶−١۵ص ،١٣٧١ قفطی، :ک.ر( کرد استفاده گوناگونی
  :از عبارتند که )٨٨ص ،١٣٧٩ رضی، ؛١٠۵ص ،١٣٨٠ الهوری، اقبال ؛٢٣۶ص ،١٣۶١

  
  

  

  

  

  

 
  
 بـه توجه ،)۶٩−۴٢ص ،١٣٨٩ بالی، بخشنده :ک.ر( سهروردی نوری نظام های ریشه میان در
ــای آموزه ــی ه ــدی و دین ــه توحی ــالی، بخشــنده :ک.ر( اســت مشــهود محــوری عنوان ب  ،١٣٨٩ ب
 حفـظ را الهی خشنودی به رسیدن راه التصوف کلمة کتاب اول فصل در نمونه، برای ؛)۵۵−۵۴ص

 :اسـت معتقـد وی .خواند می باطل نشود، تأیید سنت و کتاب با که را ادعایی هر و داند می شریعت
 نوا بی و فقیر ببرد پناه خدا به که کسی .است الهی تقوای کنم، می توصیه شما به که چیزی نخستین«

 تازیانـه شـریعت همانـا کـن؛ حفـظ را شریعت .شود نمی رها کند، توکل او به که کسی و شود نمی
 سـّنت و کتـاب بـا کـه ادعایی هر .رساند می رستگاری به را خود بندگان آن، واسطۀ به که خداست

ربوبیت

هرمس

 اغاذاتیمون

 فیثاغورث کیومرث

فریدون

 کیخسرو

 بایزید بسطامی

 منصور حالج

 انباذقلس

ابوالحسن خرقانی

 افالطون

 نوافالطونیان

 ذوالنون مصری

 ابوسهل نستری

 شیخ اشراق
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 »شـود می گمـراه نزنـد، چنـگ قـرآن ریسـمان بـه کـه کسـی .اسـت ناپسـند و بیهوده نشود، تأیید
  ).١٠٢ص ،۴ج ،١٣٨٠ سهروردی،(

  
  حزن یریگ شکل سبب .٢

 گرفتـه شـکل مجـرد روح یا نفس و مادی بدن از که داند می بعدی دو موجودی را انسان سهروردی
 فرامـوش :از عبارتنـد برخی که کند می مطرح هایی دلیل آدمی نفس نبودن جسمانی برای وی .است
 ،)١٧ص ،١ج همـان،( معلومـات جایگـاه نبودن مادی ،)٢۴۴ص ،٢ج همان، :ک.ر( خود نکردن
  ).٨٧ص همان،( نفس به اشاره عدم و )٨۵ص ،٣ج همان،( بدن اعضای تغییر

 را آن و دارد توجه مادی جهان از ها انسان برخی نامتعادل نگرش به مختلفش آثار در نیز سهروردی
 در انسـان غربـت خـود، گوناگون های رساله در وی .داند می مادی زندگی در منفی پیامدهای موجب
 خـود غربت درباره معرفت به باید ها انسان که شود می یادآور را پیام این و کند می ترسیم را خاکی عالم
 ریشـه و اصل وی دیدگاه از .آنهاست اصلی سرای که برسند دیگر عالمی وجود و تاریک جهان این در

 از شـدن جـدا .بـرد می سـر بـه خـاکی بـدن زندان در را مدتی ولی است، غیرمادی جهان آدمی نفس
 از هریـک .کنـد می فـراهم را نفس اندوه و غم تر پایین جهانی به آمدن و ماوراء زیبای و گسترده فضای
  .یابند رهایی غربت غم این از تا کنند می تالش ای گونه به خود معرفتی سطح براساس ها انسان

  حنـــین و درد و غصـــه انـــدر باشـــد    زمـــین در مانـــد چـــو پرنـــده مـــرغ
  )۶٧٣ص پنجم، دفتر ،١٣٧٣ مولوی،(

 مـادی جهـان بـرای »حـزن« مستعار عنوان از العشاق مونس یا العشق حقیقه فی رساله در وی
 کـه دارد صفت سه گوهر این .است »عقل« نوراالنوار مخلوق نخستین او دیدگاه از .کند می استفاده
 نـام »حسـن« را اولـی .ببـود پـس نبـود کـه آن شـناخت و خود شناخت حق، شناخت :از عبارتند

 شـوند، می مربـوط محـدود مادیـات کـه زمین و ها آسمان به که سومی و »عشق« را دومی نهد، می
 فهمیـده داسـتان ایـن از آنچـه ).٢٧٠−٢۶٨ص ،٣ج ،١٣٨٠ سهروردی، :ک.ر( نامد می »حزن«

 اینهـا جـز و جبـروت و ملکـوت که فراتر عوالمی در و دارد وجود ماده عالم در حزن اینکه شود می
  .شود می مشاهده عشق و حسن است،
 کنـد می اشاره پرنده گروهی داستان به )٢٠۵−١٩٨ص ،٣ج همان، :ک.ر( الطیر رسالة در وی

 در کـه سـهروردی .شوند می صیادان صید و دنیا زیبایی گرفتار خود، اصلی سرای به پرواز ضمن که
 بند از را خود ای اندازه تا مرغان از بعضی دید وقتی کند می نقل گوید، می سخن مرغان از یکی مقام
 و شـود می آزاد مقـداری خـود یـاران راهنمـایی بـا وی .آورد یاد به را خود اصلی سرای کردند، آزاد

 درگـاه بـه است، مثال عالم از نمادی که شهر هشتمین طی از پس مرغان .گیرد می سر از را پروازش
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 کـه اسـت انسـان ایـن کـه کنـد می اشـاره نتیجه این به داستان انتهای در سهروردی .رسند می الهی
 سـلوک »اراده« درجـه بـه نور راه سالک هنگام این در .سازد رها مادی بند و قید از را خود تواند می

  .بخشد می خود زندگی به زیبایی و نور نمایی و رنگ و یابد می دست عرفانی
  

  حزن کنترل یراهکارها .٣
 اسـت معتقـد یو .انـدیبنما ها انسـان بـه را یواقع سرور به دنیرس راه کوشید آثارش در یسهرورد

 شناخت و کشف .کند دایپ را سلوک نور و اشراق ریمس بتواند انسان که افتاد خواهد اتفاق نیا یزمان
   .باشد یماد حزن یمعما حل دیکل دتوان می عارفانه قیطر یط و یماد عالم از فراتر عوالم
 جهـان با ارتباط دهد، می نجات خاکی جهان غربت غم از را آدمی که راهی تنها وی، دیدگاه از
 شـریعت در ریشـه کـه عرفانی سلوک روش از جز ماوراء جهان به راهیابی .است ماده ماورای و نور

 بـا را معنـوی سـلوک و سیر از هایی زاویه خود آثار بیشتر در اشراق شیخ .نیست ممکن دارد، اسالم
 :ک.ر( آثـار برخـی در بـاره ایـن در سـهروردی آنچـه .کند می مشخص اسالمی های آموزه به توجه
 در عملی ورود مراحل و عرفانی سلوک های آموزه شامل است، کرده مطرح )۴٣٧−۴٣۶ص همان،
  .شود می عرفانی سلوک وادی

 عمـل جامـه خـود هـای تکلیف بـه بایـد کـرد، پیـدا شناخت نظری عرفان دربارۀ سالک هرگاه
 مرحله چند به دارند اسالمی های آموزه با کامل هماهنگی که را ها تکلیف این اشراق شیخ .بپوشاند
 اشـراق شـیخ .است توبه دارد، برمی عرفان به رسیدن برای سالک که قدمی نخستین .کند می تقسیم
 نادرسـتی کارهای به نسبت آدمی نفس اینکه از است عبارت توبه« :کند می تعریف گونه این را توبه
 و نکـرده تکـرار را کارهـا آن بگیـرد تصـمیم و کنـد پشـیمانی و دردمنـدی احسـاس داده، انجام که

  ).١٣٣ص همان،( »کند جبران را رفته دست از آنچه همچنین
 عرفـانی هـای آموزه بودن هماهنگ دهد، می قرار توجه مورد بارها عرفانی سلوک در ایشان آنچه

 های وقت تمام و شود گیر گوشه که نیست کسی او نگاه از عارف و سالک انسان .است خردورزی با
 و علـم کسـب بـرای را زمانی ها، ریاضت کنار در باید بلکه بپردازد؛ تهّجد و عبادت به را روز شبانه

 بـا اینهـا ارتباط و خود نفس پیرامون، جهان او، کارهای و ها ویژگی تعالی، خدای به نسبت معرفت
  .دهد اختصاص یکدیگر

 بسـتان در وی اسـت؛ برخـوردار ای ویـژه اهمیـت از ها معرفت دیگر کنار در هم نفس معرفت
گـاهی قـدم نخسـتین .کنـد می اشاره نفس معرفت به رسیدن برای مرحله چند به القلوب  قـوای از آ
 از پس .کند خارج آنها حاکمیت از را خود قوا، آن بر دادن فرمان با باید سپس .است باطنی و ظاهر
 گـاهی کـه اسـت مرحلـه ایـن در رود؛ می کجا به و آمده کجا از که پردازد خود شناخت به باید آن
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 طور به بدن از روح رهایی مرحلۀ به آدمی مراحل، این گذراندن از پس .بیند می را خود واقعی سرای
 زمینـه بینانه واقع معرفت نسبی تکامل با ).٣٩۵−٣٩٣ص ،٣ج سهروردی،( رسید خواهد اختیاری
 حـق و نـور جهـان بـه پیوستن عرفانی سلوک و سیر به شوق و عشق که گیرد می شکل الهی محبت
 و باشد رفته بیرون حّد  از که است محّبتی از عبارت عشق و« :است معتقد وی .دارد پی در را تعالی
 چیـزی و اسـت یافتـه چیـزی ضـرورت بـه مشتاقی هر پس .نماند شوق و نماند مراد یافتن با عشق
 نکرده، ادراک و بودی نیافته هیچ اگر و نماندی آرزوش بودی یافته همه معشوق جمال از اگر نایافته،

  ).٣٢٩ص همان،( »باشد نایابنده یابندۀ مشتاقی هر پس نشدی، متصور آرزوش هم
ـــور وز    شــادند تــو از جملــه کــه عشــق ای ـــو ن ـــقان ت ـــد عاش   بزادن

)٢٨٨ص ،١٣٨۴ مولوی،(  
 .کنـد کامـل توجـه آن بـه باید نور راه سالک که است مراحلی از دیگر یکی مجاهده و ریاضت

 بـه شتاب( دارد دوست آنچه از را خود نفس آدمی اینکه از است عبارت آمده دو آن تعریف در آنچه
 :ک.ر( کنـد تشـویق الهـی تقـوای بـه را آن و داشـته بـاز ،)تکـالیف از سرکشـی و ها شهوت سوی

 معرفـت بـرای ای مقدمـه را مجاهده و ریاضت القلوب بستان در وی ).١٧٩ص ،١٣٧۴ القشیری،
 وی .شـود می افـزون هـم او معرفـت بکشـد، ریاضـت بیشـتر آدمـی هرچه است معتقد و داند می
 .شود می تر زیاده معرفت گردد، تر نزدیک استکمال به و کشد بیشتر ریاضت که چندان و« :افزاید می
 پادشـاهی سـرای در مثالً  تابد، خانه آن روزن قدر به خانه هر به آفتاب نور که باشد چنان این مثال و
 ای خانـه کـه درویشـی پیرزنـی خانه در که تابد آن از بیش فراخ، های روزن و دارد عظیم وسعتی که

 و ریاضـت عنوان بـه وی آنچـه ).٣٧٧ص ،٣ج ،١٣٨٠ سـهروردی،( »تنـگ روزنی و دارد کوچک
 از بریـدن نشینی،خلوت احساس، ترک پیوسته، ذکر از است عبارت کند می مطرح سالکان مجاهده
 شـب، نمـاز ویژه بـه و روزانـه نمازهـای بـر مواظبـت همیشـگی، عبادت خاکی، جهان های جاذبه
 هـای حکمت و ها پنـد بـه دادن فـرا گـوش و هنگـام شب در شریف قرآن آیات خواندن داری، روزه
  ).١١٣ص ،١ج همان، :ک.ر( پاک های انسان

ــون ــو چ ــرک وردی ت ــردی ت ــر    روش در ک ــو ب ــد فیضــی ت ــج از آی ــپش و رن   ت
  کهـــن عهـــد آن از تحـــویلی هـــیچ    مکــــن یعنــــی بــــود کــــردن ادب آن

  )٣١٧ص سوم، دفتر ،١٣٧٣ مولوی،(
 دسـت بـه زهـد، تعریـف در اشـراق شیخ .است زهد مرحله این در ها وظیفه این از دیگر یکی
 کـه را بـدنی های نیرو و ها لذت برخی البته .کند می اشاره بدنی نیروهای و ها لذت از آدمی کشیدن
 و کارها این ).١٣٣ص ،۴ج ،١٣٨٠ سهروردی، :ک.ر( کند می خارج قاعده این از هستند ضروری
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 خـاکی بنـدهای نگـذارد تـا پرداخته بدنی قوای کنترل به که دهند می انسان به را توانایی این اینها، جز
 سـرای به دنیا غربت غم از امکان حّد  در تواند می آدمی سبب این به .بگیرند او از را کردن پرواز توانایی

 و رجاء از عبارتند کند، می اشاره سالک برای اشراق شیخ که دیگری ویژگی دو .ببرد پناه خود همیشگی
 و یافتـه حضور او قلب در و خوشایند چیزی به نسبت داند می آدمی نفس شادمانی را رجاء وی .خوف
 چیـز بـه نسـبت دانـد می آدمـی نفس دردمندی را خوف مقابل، در .آید پدید هم آینده در است ممکن

 نشانۀ ).صهمان :ک.ر( شود ظاهر هم آینده در است ممکن و یافته حضور او قلب در که ناخوشایندی
 توکـل« :کنـد می تعریـف گونه این را توکل وی .است توکل دارد، وجود حق راه سالک در که دیگری

 توجـه طبیعـی اسـباب بـه تنهـا ها حادثـه همه در آدمی که معناست این به عرفان اهل اصطالح در
  ).١٣۴ص همان،( »دهد دخالت هم را الهی قدر و قضا بلکه نکرده،

ــت ــر رو گف ــه ه ــم ک ــن غ ــد دی ـــاقی    برگزی ـــدا هـــا غم ب   بریـــد وی از خ
  )۶١١ص چهارم، دفتر ،١٣٧٣ مولوی،(

 .اسـت شـکر گزینـد، برمی را روشـنایی راه و عرفـانی سلوک که کسی های ویژگی از دیگر یکی
 از را شـکر مقـام وی .کنـد تقویـت خـود در باید آدمی که داند می نعمتی پیامد را شکر اشراق شیخ
 او بـه دیگـری از آنچـه بـه آدمـی نفـس که معناست این به شکر« :است معتقد و داند می برتر صبر

 و گـردد، دور او از زیـانی اینکه یا و شود بخشیده او به چیزی آن که کند نمی فرقی .کند نظر رسیده،
 و بـدنی نعمـت بـه شکر زیرا است؛ برتر صبر از شکر .دهد اطالع دیگری به را نعمت این نوعی به

 ،۴ج ،١٣٨٠ سـهروردی،( »شـود می مربوط بدنی امور به صبر که حالی در شود می گفته غیربدنی
 غضـب قـوۀ های شـاخه از را آن و کنـد می معرفی سلوک دیگر ویژگی را صبر وی ).١٣۴−١٣٣ص
 ایـن بـه .اسـت آدمی غضب نیروی های شاخه از صبر« :است معتقد آن تعریف در و داند می آدمی
 یـا و بگـذارد تأثیر او بر دارد را آنها تحمل توان عقل که نفسانی ناخوشایند امور ندهد اجازه که معنا
  ).١٣١ص همان،( »دارد باز نیست، عقل تأیید مورد آنچه از را آدمی شود تالش اینکه

ــه    دمیســت نیکــو هــم صــبر لقمــان گفــت ــاه ک ــع و پن ــر داف ــا ه ــت ج   غمیس
  )٣٧۵ص سوم، دفتر ،١٣٧٣ مولوی،(

 ایـن بـه اشـاره بـا سهروردی .است توحید مقام یابد، می دست آن به عرفان راه رهرو که مقامی برترین
 بـه عرفـان در توحید« :است معتقد و داند می جسمانی زندان بندهای تمام از شدن رها را آن معنای نکته،
 همه از انسان نفس شدن رها معنای به اینجا در بلکه نیست الهی قیومیت و یکتایی یعنی مشهورش معنای

 برونـد؛ یـاد از همـه الهی قیومیۀ عظمت پیشگاه در که طوری به است؛ امکان حد در مادی های دلبستگی
  ).١٣۶ص ،۴ج ،١٣٨٠ سهروردی،( »دارد مراتبی نیز خود گرچه است مقام واالترین توحید بنابراین،
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 طـی را آن و داشـته معرفـت سـلوک مسیر بر خود وسع به توجه با بتوانند اگر ها انسان از هریک
 از گـرفتن فاصـله .آمـد خواهـد وجود به آنها در وجودی سرور و یابد رهایی مادی حزن از نمایند،
 سرور مقابل و شود متمرکز مادی جهان های محدودیت و تاریکی در شخص شود می موجب مسیر

   .است ذاتی هایی محدودیت دارای ذاتاً  که جهانی .کند زندگی حقیقی لذت و
 دهـد می دسـتور پادشاه که )٣٠٨−٣٠۵ص ،٣ج همان، :ک.ر( رمزآلود تمثیلی در سهروردی

 مـرور به طاووس .نمایند حبس باغ های زیبایی دیگر از دور و تاریک جایی در را ها طاووس از یکی
 بـا سـهروردی ١.بـرد یاد از را خود پیشین سرور و کرد فراموش را خود خاستگاه و گذشته همه زمان
 از و اند شده حبس تاریک مادی جهان این در ها انسان که دهد می توجه نتیجه این به تمثیل این نقل
 راه تنهـا .کردنـد فرامـوش را شاناصلی سرور دلیل، همین به گرفتند؛ فاصله زیبایشان و اصلی عالم
 بهجـت شـود می موجب که است عرفانی سلوک راستای در عمل و معرفت سابق، به بازگشت برای

  .شود انسان نصیب حقیقی
 وی واقعـی جهان و نور این میان که مانعی تنها است معتقد و داند می مجرد نور را نفس سهروردی

 بر عالم غیبی امور نتیجه، در و رهایی موجب حجاب این کردن برطرف .است خاکی بدن دارد، وجود
 حـواس های مشـغولیت از هرگاه« :کند می بیان چنین این االشراق حکمة در وی .شود می آشکار انسان
گـاه عالم پنهانی رازهای از هنگام این در شود، رها هم خود تخیل به اشتغال از و کاسته آدمی ظاهری  آ

 ).٢٣۶ص ،٢ج همان،( »دهند می گواهی واقعی های خواب امر این بر که شود می
                                                           

 آنجـا در عظـیم های آب نبودی، خالی نزهت مواضع و خضرت و ریاحین از اربعه فصول در البته که داشت باغی پادشاه .١
 کـه زینتـی هر و شد می متخّلج خاطر در که نعمتی هر از و کردند می الحان انواع اغصان اطراف بر طیور اصناف و روان
 مقـام آنجـا در رعونـت و زیـب و لطـف غایت به طواویس جماعتی جمله آن از و بود حاصل باغ آن در آید می وهم در

 دوزنـد، چرمـی در را او تـا بفرمـود و بگرفـت جملـه آن از طاووسـی پادشـاه ایـن وقتی. بودند گشته متوطن و داشتندی
 بـاغ در هـم تـا بفرمـود و کـرد نتوانست خود جمال مطالعه خویش بجهد و نماند ظاهر هیچ او اجنحه نقوش از که چنان
 او معیشت برگ و قوت بهر از ریختندی آنجا در ارزن قدری که نداشت سوراخ یکی جز که کردند فرو او سر بر ای سّله

 چـرم اال کـرد می نگـاه خود در. کرد فراموش را طواویس دیگر و را باغ و را ملک و را خود طاووس این برآمد، ها مدت
 از تـر عظیم زمینـی که کرد مترّسخ دل در و نهاد بدان دل ناهمواری، و ظلمت غایت به مسکنی و دید نمی نوا بی مستقذر

 و مطلـق کفـر کند، دعوی کمالی و مقّری و عیشی این ورای کسی اگر که کرد اعتقاد که چنان بود، نتوان سّله مقعد آن
 و گل و اشجار و ازهار بوی و گرفتی وزیدن خوش بادی که وقت هر که بود این جز. باشد صرف جهل و محض سقط
 طیران نشاط و آمدی پدید وی در اضطرابی یافتی، عجب لذتی سوراخ آن از رسیدی، بدو ریاحین انواع و سمن و بنفشه
 و ندانستی چرم جز لباس که زیرا کجاست، از شوق آن که ندانستی لیکن و یافتی، شوقی خود در و گشتی حاصل درو
 و چیسـت بـوی خـوش باد این که بماند تفکر آن در مدتی. بود کرده فراموش چیزها همه. ارزن جز غذا و سّله جز عالم
 او جهالـت این و. آمد می او در فرحی او اختیار بی اوقات این در و گشت نمی معلومش کجاست؟ از خوش اصوات این
ْنساُهْم  اللهَ  َنُسوا« را وطن و بود کرده فراموش را خود که بود آن از

َ
ْنُفَسُهْم  َفأ

َ
 یـا بـادی بـاغ از کـه وقت هر). ١٩ حشر،( »أ

 پادشاه تا بماند حیرت آن در روزگاری. بودی معلوم سببش یا شناختی موجبی آنکه بی آمدی آرزو در او آمدی، بر بانگی
 در را خویشـتن آمـد بیـرون حجـب آن از چـون طاووس. دهید خالص چرم و سّله از و بیاورید را مرغ که بفرمود روزی
 و طیـران و سـیاحت مجـال و عالم فضای و بدید را آن اشکال و ازهار از را باغ و بنگریست را خود نقوش دید، باغ میان

  ).٣٠٨−٣٠۵ص ،٣ج ،١٣٨٠ سهرودی،( خورد ها حسرت و ماند فرو حال کیفیت در اجناس، و الحان و اصوات
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  یریگ نتیجه و بحث ھ)

 :دارد کـاربرد معنا دو به کم دست »حزن« .است نزاع محل تبیین حاضر، مسئله در نکته نخستین .١
 سـلوک مراحـل از یکـی عرفـانی سلوک و معنوی مسائل در حزن .»معنوی حزن« و »مادی حزن«

 .کنـد توقـف مقـام این در نباید و سپری را واالتر مقامات بایست می حزین سالک که است عرفانی
 .شـوند سپری عارفانه مقامات تعالی حق به توکل با شود می موجب و بوده مناسب حزن، از نوع این
 یـا و حزن باشد، می نظر مورد مسئله این در آنچه .نیست حزن از گونه این نوشتار، این در نزاع مورد
 موجـب گـاهی و افتد می اتفاق ها انسان از بسیاری برای که است دنیوی زندگی و مادی جهان اندوه
 فیلسوف نخستین عنوان به کندی .آید پدید افراد برخی در جسمانی حتی و روحی مشکالت شود می
 سـهروردی دیـدگاه بـا که است پرداخته مسئله این به عربی به یونانیان آثار مترجمان از یکی حتی و

  شود؛ می تطبیق
 توحیـدی نگـرش خورد، می چشم به سهروردی و کندی های اندیشه در که نکاتی از دیگر یکی .٢
 ایـن به توجه با اند ه کوشید و گرفته بهره آن از مادی حزن درمان و پیشگیری مسئله در که باشد می دو آن

 و پـردازد می خـدا وجود یعنی بحث، ترین مهم به آثارش در کندی .بدهند توجه راهکارهایی به نگرش
 در سـهروردی همچنـین ؛)١۶ص ،١٣۶٣ قمیـر، :ک.ر( نمایـد می ارائه تعالی حق اثبات برای دالئلی
 وارد مبـاحثش رأس در را آن و دارد توجـه نوراالنـوار اثبـات در اشراقی و مشائی دالئل به آثارش بیشتر
 را تعـالی خـدای کنـدی ).١٣۶ ،٩۴ص ،٣ج ؛٣٨۶−١٨٧ ،٣٣−٣۴ص ،١ج همان، :ک.ر( کند می

 بـه ای نامـه در وی ).٧٨ص ،١٣٨٧ کنـدی، :ک.ر( آفریـد عدم از را جهان که داند می فاعل نخستین
 موضوع این از تا کرد تالش نامه این در وی .پردازد می »اولی فلسفه« موضوع به عباسی خلیفه معتصم

 ،١٣۶٠ کنــدی،( دارد وی توحیــدی نگــرش از نشــان کــه کنــد یــاد فلســفه در علــم بهتــرین عنوان بــه
 منـابع از کـه سـهروردی .شـود می مشـاهده روشـنی به سهروردی آثار در اهمیت، این ).۶۴−۶٣ص

 و کـریم قـرآن بـه کـرد، اسـتفاده مشـاء اسالمی، عرفان باستان، یونان باستان، ایران آثار مانند مختلفی
 را الهـی تقـوای وی ).۶٩−۴٢ص ،١٣٨٩ بالی، بخشنده :ک.ر( داشت ویژه توجهی اسالمی روایات

 ،١٣٨٠ سـهروردی، :ک.ر( کنـد می تأکیـد زندگی در نگرش این به و داند می انسان امور ترین مهم از
 بـوده توحیـدی زمانی، فاصله به توجه با سهروردی و کندی از هریک نگرش بنابراین، ؛)١٠٢ص ،۴ج

    کنند؛ بیان را مادی حزن اند کرده تالش آنها نگرش، این به توجه با و است
 فـی عنـوان بـا ای رسـاله در کندی .است مادی حزن در یابیریشه مسئله، این در دیگر نکته .٣
 دیـدگاه از .کند می اشاره »مطلوب تحقق عدم« و »محبوب فقدان« دلیل دو به االحزان لدفع الحیله
 کـه حزن ).١۴۵ص ،٢ج ،١۴٢٧ بدوی، :ک.ر( است مادی بدن و غیرمادی نفس دارای انسان وی
 بـه بشـود؛ مادی امور مجذوب انسان نفس که دهد می رخ زمانی است، انسان نفس های ویژگی از
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 بـه حـزن شـود می موجـب خاسـتگاه، عنوان به نفس غیرمادی سرای از گرفتن فاصله دیگر، عبارتی
 سـهروردی، :ک.ر( اسـت معتقـد بـدن و نفـس وجود به نیز سهرودی دیگر، سوی از و بیاید وجود
 شـود می موجـب مـادی جهان به نامتعادل توجه او، نگاه از ).٨۵ص ،٣ج ؛٢۴۴ص ،٢ج ،١٣٨٠
 وجود به حزن نتیجه، در و کند فراموش را خود اصلی سرور و گیرد فاصله خود سرای از انسان نفس
 ماده از فراتر عوالم از گرفتن فاصله و کند می اشاره هایی تمثیل به خود، های رساله برخی در وی .آید
 ؛)٢٠۵−١٩٨ص ،٣ج همان، :ک.ر( داند می انسان در حزن با مساوی را شدن مادی امور جذب و

 کنـد، می اشـاره حـزن بـروز در »مطلوب تحقق عدم« و »محبوب فقدان« به کندی اگرچه بنابراین،
 گرفتن فاصله و مادی امور به انسان شدن جذب را آن اصلی ریشه سهروردی و کندی از هریک ولی
  دانند؛ می اش اصلی سرای از انسان نفس
 بـه کمـی و دهنـد فاصـله مـادی امور از را انسان کردند تالش سهروردی و کندی از هریک .۴
 نمونـه، بـرای بشـود؛ دور کمی مادی آور حزن امور از بتواند انسان تا کنند هدایت فراتر عوالم سوی
 معتقـد کنـدی .گرفـت نظـر در سـهروردی و کندی اشتراکی نکات از یکی توان می را نگرش تغییر
 موجـب مـادی نگـاه .داد تغییـر زنـدگی و جهان به نسبت را خود دیدگاه باید حزن مهار برای است
 ،١۴٢٧ بـدوی، :ک.ر( بیایـد پدیـد حـزن مادی امور به نرسیدن و دادن دست از در گاهی شود می
 شـامل کـه زنـدگی از جـامعی دیدگاه کند می تالش آثارش بیشتر در نیز سهروردی ).٣١٠ص ،٢ج

 کـه اسـت حجابی صرف مادی جهان وی، دیدگاه از .سازد رهنمون است، غیرمادی و مادی جهان
 ).٢٣۶ص ،٢ج ،١٣٨٠ سـهروردی، :ک.ر( بگیـرد قـرار انحرافـی مسیر در انسان شود می موجب
 دربـاره کنـدی .باشـد می هـم بـه نزدیک تمثیلی به اشاره سهروردی، و کندی اشتراک از دیگر نمونه
 اسـت؛ کشـتی واسـطه بـه انسان عبور مانند دنیا از انسان عبور که کند می اشاره تمثیل این به حزن،
 از و شـده مادیـات مجـذوب آنها از برخی ولی شوند، می خارج آن از مادیاتشان تهیه برای ها انسان
 بــه آثــارش در نیــز ســهروردی ).٣١٠ص ،٢ج ،١۴٢٧ بــدوی، :ک.ر( ماننــد می بــاز مســیر ادامــه
 این به تمثیل، یک در وی .دهد می توجه را زندگی در درست مسیر و کند می اشاره مشابه های تمثیل
 .بیننـد می مختلفـی غذاهای که پیمایند می راه مسیری در مرغان از گروهی که کند می اشاره داستان
 راهـی کـم کم کـه افتنـد می دام بـه صیاد صید در و شوند می مادیات مجذوب رسند می آنها به وقتی
 دیگـر، تمثیلی در یا و )٢٠۵−١٩٨ص ،٣ج ،١٣٨٠ سهرودی، :ک.ر( یابند می شدن خالص برای

 کرد فراموش را اش اصلی سرای که کند می بیان را طاووس حبس برای دستورش و پادشاه باغ داستان
 گونــه این بیــان بــا کردنــد تــالش ســهروردی و کنــدی از هریــک ).٣٠٨−٣٠۵ص همــان، :ک.ر(

   سازند؛ آشنا شاناصلی سرای دیگر، عبارتی به یا و ماده از فراتر را انسان ها، تمثیل
 بـه توجـه بـا البتـه حـزن ای ریشـه مهار در سهروردی و کندی میان که اشتراکاتی به توجه با .۵
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 راهکارهـایی در کندی .شود می مشاهده زمینه این در نیز افتراقاتی دارد، وجود آنها توحیدی نگرش
 و دقـت نمونـه، بـرای دارد؛ توجـه نیز شناختی روان مسائل برخی به کند، می مطرح حزن درباره که

 خیرخـواه و نداشـتن حسـادت حـزن، زمـان پایـان بـه شناختی روان توجه دنیوی، حزن عامل درک
 :ک.ر( دارد وجـود کنـدی های اندیشـه در که است مسائلی از دیدن را زندگی پر نیمه بودن، دیگران
 راه سـهروردی نـوری یـا و اشـراقی مبنای به توجه با دیگر، سوی از و )۴٧−۴۶ص ،١٣٨٨ نجاتی،
 بـه کـرد تـالش وی .اسـت شـده بیان تری جزئی صورت به مادیات از انسان نفس رهایی به رسیدن
 مراحلـی سـپس و ددهـ توجـه است، انسان زندگی به درست معرفت و باور که رهایی قدم نخستین
 کند راهنمایی را توحید مقام به رسیدن نهایت در و صبر شکر، زهد، مجاهده، ریاضت، توبه، مانند

  ).١٣۴−١٣٣ص ،۴ج ،١٣٨٠ سهروردی، :ک.ر(
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