
  
  
  
  

  نگاهی به مباحث یادگیری در فلسفه اشراق

 *محمد بهشتي

  چكیده

بـاره   موضوعات مهمی است كه از دیرباز مورد توجه دانشوران و فیلسوفان بوده است و در ایـن یادگیری از 
داری انجام شده است. امروزه نیز یادگیری به عنوان یـك موضـوع    های ماندگار و تحقیقات دامنه پژوهش

ذار فلسـفه  شناسان و دانشمندان علوم تربیتـی اسـت. سـهروردی بنیانگـ     ای مورد توجه روان رشته مهم میان
های مهم او بوده و حل فلسـفی ایـن    معرفت و یادگیری از دغدغه ،شخصیتی است كه مسئله علم نیز اشراق
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  بیان مسئله

یادگیری از موضوعات مهمی است كه از دیرباز مورد توجـه دانشـوران، فیلسـوفان و عارفـان     
داری انجام شده است. امـروزه   ت دامنههای ماندگار و تحقیقا باره پژوهش بوده است و در این

شناسی، علوم تربیتی، فلسـفه (از   ای در روان رشته نیز یادگیری به عنوان یك موضوع مهم میان
هـای   شناسی معرفت) مورد توجه محققان و دانشوران است و در مورد آن نظریه جهت هستی

برپردازی و نیز الگوهـای  گرایی، رفتارگرایی، گشتالت و خ متعددی چون كاركردگرایی، تداعی
یادگیری از دانشمندانی چون ثراندیك، پاولوف، گاتری، هال، تولمن، اسكینر، پیاژه ارائه شده 

  ).1374؛ هرگنهان و السون، 1371؛ سولسو، 1367است (ر.ك: هیلگارد، 
های گذشته در مورد یادگیری ما را به سه نكته كلیـدی   اما ارزیابی و نقد و بررسی پژوهش

  كند: ون میرهنم
زیـرا   ؛. گام نخست در فهم ماهیت و حقیقت یادگیری شـناخت حقیقـت نفـس اسـت    1

گونه كـه شایسـته اسـت     نفس عامل اصلی یادگیری و شناخت است و تا زمانی كه نفس بدان
شـود در   كـه مالحظـه مـی    ماند و چنـان  شناخته نشود، بررسی و تحلیل یادگیری نیز مبهم می

هـا   اكثر این نظریه چونشناسی معاصر به نفس توجه نشده است  انهای یادگیری در رو نظریه
  پردازی شده است. های پوزیتویستی و پراگماتیستی نظریه با روش تجربی و براساس فلسفه

مطلـب   ۀكننـد  های مربوط به یادگیری غالباً نفس به عنوان پذیرنده و قبـول  . در پژوهش2
كننـده   ای پذیرنده و قبـول  با اینكه نفس انسانی در طی مراتب وجود تا مرتبه ؛تلقی شده است

امـا در مراحلـی    ،گیـرد  یاد مـی  نیز كند و است و مطالب و صور ادراكی را دریافت و ادراك می
خود مولد ادراك خواهد بود و علم و عالم در این مرحله یكی خواهد شد. پیداست این نكته 

  های یادگیری معاصر بدان دست یافته باشند. امری نیست كه نظریه
صفحات كتاب  ۀنگری و مطالع سوم این است كه راه معرفت نفس از طریق درون ۀ. نكت3

شود كه آن هم با مهار كردن نفس اماره و كم  های گوناگون آن حاصل می نفس و شناخت الیه
های مربوط  یز در پژوهشپذیر است. این رویكرد ن های مادی امكان قات و وابستگیكردن تعلّ

  مورد انكار است. بوده و یا اینكهبه یادگیری مورد غفلت 
به هر حال، با توجه به نكات یادشده، شایسته است نگاه فلسفه اشـراق در مـورد یـادگیری    

های مهم شیخ اشـراق بـوده و    دانسته شود؛ زیرا از آغاز مسئله علم، معرفت و یادگیری از دغدغه
پـردازی   پی حل آن، تالش فراوان كرده است و چون گره آن را گشوده، به نظریهبا تمام وجود در 

  ).74_70، ص1، ج1372پرداخته و قوت فكری خود را نشان داده است (سهروردی، 



بر اینكه معرفت نفس در فلسفه اشراق از جایگاه بسیار رفیعـی برخـوردار اسـت و     افزون
شناسـی   شناسـی و ارزش  شناسی، معرفـت  جهانفهم اسرار نظام فكری اشراقی و نقطه اساسی 

در این بـاب   ،رو )؛ از این14، ص3، ج1372اشراقی در گرو شناخت نفس است (سهروردی، 
سیر انفسی و تأمالت باطنی كه آن هم بـا مهـار    ،نگری گسترده شده و از رهگذر درون یتالش

پـذیر   نفسـانی امكـان  با ریاضت و مجاهدت  نیز قات مادی وكردن نفس اماره و كم كردن تعلّ
  های پیچیده نفس شناخته شده است. است، زوایایی از الیه

رسد كه دیدگاه فلسفه اشراق در مورد یـادگیری تبیـین شـود و زمینـه      به نظر می ،بنابراین
یادگیری مباحث مختلفـی مطـرح    ۀدانیم دربار چنان كه می .برای تحقیقات بیشتر هموار گردد

م یـادگیری، ماهیـت و چگـونگی یـادگیری، انـواع یـادگیری،       معنـا و مفهـو   :از جمله ؛است
، مراحـل یـادگیری و... در ایـن    یهای یادگیری، عوامل مؤثر در یادگیری، موانع یـادگیر  نظریه
به دو موضوع اساسـی مطـرح    ،ای به اقسام یادگیری پس از تعریف یادگیری و اشاره نیز مقاله

حقیقت یادگیری از نگاه این مكتـب فلسـفی   ماهیت و  ،پردازیم؛ نخست در فلسفه اشراق می
جملـه ارتبـاط یـادگیری بـا صـفای       آن از و شود و سپس به بحث عوامل یادگیری بررسی می

  خواهیم پرداخت. ،است ای باطن كه از نظر شیخ اشراق دارای اهمیت ویژه

  . تعریف یادگیری1
ـ      ولیهای گوناگونی انجام شده  دربارۀ یادگیری تعریف  یباید اعتـراف كنـیم كـه هنـوز تعریف

، 1357یادگیری ارائه نشده اسـت (پارسـا،    ۀپردازان حوز جامع و كامل مورد اتفاق همۀ نظریه
اما این مقدار قطعی است كه یـادگیری بـا دو فعـل آمـوختن و دانسـتن تـالزم دارد        ؛)19ص

ادگیرنـده دانسـته   ) و معنا و مفهوم آن این است كه مطلبی از سـوی ی 2، ص1367(هیلگارد، 
خواه آن را آموخته باشد و یا خود بدان دسـت   ؛شود كه پیش از آن برای او دانسته نبوده است

یادگیری فرایندی است كه تحقق آن در گرو فراهم آمدن عوامل مختلف  ،بنابراین ؛یافته باشد
و خواست درونی و تالش بیرونی از جانب یادگیرنده و یاددهنـده اسـت و بـازآورد     ،انگیزشی

  ).20و  19، ص1367آید (هیلگارد،  آن تغییری است كه در یادگیرنده پدید می
حضـور و ظهـور چیـزی در نفـس     «سهروردی یادگیری و تعلّم را چنین معنا كرده است: 

، 1، ج1372(سـهروردی،  » یـادگیری نـام دارد  آدمی و پنهان نبودن آن از نفس ناطقـه تعلّـم و   
). این تعریـف دارای سـه نكتـه مهـم اسـت؛ یكـی اینكـه        152، ص2؛ ج487و  74، 70ص

سـبب یـادگیری فراینـد     یادگیری و تعلّم حضور و شهور شیئی برای یادگیرنده است و بـدین 
ادگیرنـده  دیگر اینكه یادگیری دانستن و انكشاف چیزی برای ی ۀوجودی و واقعی است و نكت
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كـه   پس یادگیری مالزم با تغییر است. چنـان  ،است كه پیش از آن برای او دانسته نبوده است
ـ   امروزه نیز دانشوران می بـا   فراگیـر  ك اشـاره دارد زیـرا  گویند یادگیری اساساً به تغییـر و تملّ

ـ  آن راای  فراگیری دانسته  ك خـود درآورده و همـین امـر موجـب تغییـر در او     به چنگ و تملّ
سوم اینكه تعریـف فـوق شـامل یـادگیری      ۀ) و نكت25_19، ص1367خواهد شد (هیلگارد، 

  شود. تدریجی، دفعی، حصولی، حضوری و شهودی می

  . انواع یادگیری2

  علم و معرفت به سه ساحت یادگیری اشاره شده است: ،در فلسفۀ اشراق در مورد یادگیری
 ،اردی كه سروكار انسان بـا مفهـوم  مو ۀیعنی در هم ؛. یادگیری در ساحت علم حصولی1

تصور و تصدیق است و ادراك در این موارد حسی، خیـالی و عقلـی اسـت و نفـس      ،صورت
یـازد. محصـول یـادگیری در     كارگیری قوا و ابزار ظاهری و باطنی بدانها دست مـی  ناطقه با به

  ساحت علم حصولی اعم از معرفت جزئی و كلی است.
 كـه  ن نوع از یادگیری این است كه سـهروردی اعتقـاد دارد  درخور توجه در مورد ای ۀنكت

یعنی نفس انسانی به موجـب   ؛این موارد از سنخ اضافه اشراقیه است ۀفرایند یادگیری در هم
افكنـد و ادراك   بر حقایق مادی و خارجی و غیره پرتو می ،ت تجرد و اقتدار نوریتی كه داردقو

بیننده اصلی خود نفـس   ،بینیم وقتی ما چیزی را میدر ادراك حسی  ،بنابراین ؛گیرد صورت می
در فرایند دیـدن عـالوه بـر     ،است و چشم تنها دریچه و كانال این ارتباط است. بر این اساس

اشراق حضوری نفس كه عامل اساسی دیدن و ابصار است، شرایطی نیز بـرای حصـول آن از   
یننـده و شـیء و وجـود نـور و     قبیل رویارویی و مقابله بینایی با شیء و عـدم حجـاب بـین ب   

  ).101_99، ص2، ج1372روشنایی و... الزم است (سهروردی، 
در ادراك خیالی كه خود شیء در برابر حواس انسان قرار نگرفته و از حواس انسـان غایـب   
است نیز اشراق حضوری نسبت به قوۀ خیال است كه از طریق آن مشـاهدۀ صـور عینـی مثـالی     

یقت، تخیل انسان جز مشاهده و درك حضوری صور خیالی در عـالم  كند و درحق تحقق پیدا می
مثال متصل چیزی نیست و با این حساب قوه خیال آینۀ نفس و ابزار نفس است كـه بـه وسـیلۀ    

  ).215و  153، ص2، ج1372گیرند (سهروردی،  های مثالی مورد مشاهده قرار می آن صورت
نیست كه عقل امـور محسـوس را تجریـد و    چنین  در ادراك عقلی نیز فرایند یادگیری این

زواید و اعراض را حذف كند و به كمك آن به ساختن صورت و مفهـوم كلـی بپـردازد بلكـه     
ای  زیرا نفس به مرحلـه  ؛تأمل در محسوسات سبب آمادگی نفس برای اشراق حضوری است



شـود   ئـل مـی  كنـد و بـه ادراك كلیـات نا    رسد كه گویا با عقل فعال اتحاد پیدا می از كمال می
  ).17_15، ص2، ج1372(سهروردی، 

حضـور و عـدم    ،. یادگیری در ساحت علم حضوری؛ چنان كه پیش از ایـن بیـان شـد   2
غیبت شیء برای نفس انسان یادگیری و تعقـل اسـت، حـال اگـر چیـزی نـه از راه مفهـوم و        

لـم مـا   فراگیـری و تع  ،صورت بلكه تنها با ذات و واقعیت خود نزد نفس انسانی حاضر باشد
و  18، 15، ص2؛ ج489و  111، 72_70، ص1، ج1372حضوری خواهد بـود (سـهروردی،   

اند از: علـم حضـوری بـه خـود، علـم       ) از نگاه سهروردی مصادیق علم حضوری عبارت41
حضوری به قوای نفس، علم حضوری نفس به بدن، علم حضوری نفس به صور علمیه، علم 

، 1، ج1372مجـردات بـه همـدیگر (سـهروردی،     حضوری علت به معلول، و علم حضوری 
  ).153و  152، ص2؛ ج489و  488، 485ص

  . ماهیت و حقیقت یادگیری3

پـذیرد؟   در باب یادگیری سؤال اساسی این اسـت كـه فراینـد یـادگیری چگونـه انجـام مـی       
كنـد،   سازد و بدان آگاهی پیدا می یادگیرنده چگونه مطلب نادانسته را در ذهن خود حاضر می

دهد و آنگاه كه یادگیرنـده چیـزی را    م و یاددهنده چگونه مطلبی را به یادگیرنده انتقال میمعل
رابطـه یـادگیری و دانسـتن     نیـز شـود و   افتد و چه تغییری ایجاد می گیرد چه اتفاقی می یاد می

  ای است؟ چگونه رابطه
دارد؛  پاسخ این است كه ماهیت و حقیقت یادگیری در نظر شیخ اشراق دو پایـه اساسـی  

پایه نخست این است كه مبدأ عالی یادگیری و عامل اصلی شناخت نفس ناطقه اسـت و قـوا   
و تك حواس اسـت (  نفس حس تك ،به تعبیر وی و نیزآیند  شمار می و حواس تنها ابزار او به

). توضیح اینكه بدن و قوای بـدنی  214، ص2، ج1372) (سهروردی، هو حس جمیع الحواس
تك اعضا و قوای نفس برای نفـس حضـور دارنـد و نفـس در مـوطن       تكو اندام جسمانی و 

تك قوا و حواس حضور و احاطه دارد؛ در موطن باصره، سامعه، المسه، عاقلـه، متخیلـه،    تك
حس مشترك و در موطن ملموسات، محسوسات و متخیالت و معقوالت حاضر اسـت و بـا   

گـاه   كننده است و هـر  گیرنده و دركیاد ،پس نفس است كه بیننده، شنونده ؛همه ارتباط دارد
تردیـد یـادگیری و معرفـت حاصـل      بـی  ،به چیزی از دریچۀ حواس توجه و التفات پیدا كرد

فرایند دیدن از نظر سهروردی انطباع صورت مرئی در چشـم نیسـت،    ،به عنوان مثال ؛شود می
با چشم سـالم  مقابله شیء  ۀكه به وسیلۀ خروج شعاع از چشم هم نیست و تنها درنتیج چنان
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التفـات و   ،بنـابراین  ؛آیـد  در صورتی كه حجابی بین باصر و مبصر نباشد، دیدن به وجود مـی 
صراحت بیان كـرده و   توجه نفس پایه و اساس یادگیری است و شیخ اشراق این حقیقت را به

)، 107، ص2، ج1372(سـهروردی،  » فـاالدراک لـیس اال� بالتفـات الـنفس«چنین آورده است: 
در انواع یادگیری نقش اصلی از آن  ،ری و ادراك جز التفات نفس چیزی نیست؛ بنابراینیادگی

نفس ناطقه است و قوای نفس اعم از عاقله، واهمه، متخیله و نیز باصره و سامعه و ذائقـه و...  
آیند و پیداست ماهیت و حقیقت التفات نفس به موجـودات اعـم از امـور     شمار می ابزار او به

افتد كـه انسـان در    د به صورت ارتباط و اشراق حضوری است و بسیار اتفاق میمادی و مجر
چـون نظـرش    ؛بیند توجهی و عدم التفات، آنها را نمی گیرد اما به دلیل بی برابر اشیایی قرار می

معطوف به چیز دیگری است و این پایه دوم یادگیری اشراقی است كه توضـیح خـواهیم داد   
  ).283_279ص ،2، ج1389پناه،  (یزدان

پایه دوم یادگیری اشراقی، اضافه اشراقی است. اصـطالح اضـافه اشـراقی از ادبیـات شـیخ      
، 2؛ ج489، ص1، ج1372اشراق است و در موارد متعدد بدان پرداخته شده است (سهروردی، 

). مقصود از اضافه اشراقی این است كه نفس انسان بـه موجـب اینكـه موجـود     135و  134ص
با فعالیت نفسانی ادراكی خود كه نوعی پرتوافكنی و توجه شهودی اسـت، در   مجرد نوری است

یابد؛ به عنوان مثال: دیدن در نظر شیخ اشـراق   موطن معلوم خارجی حاضر شده است، آن را می
گاه در مقابل شیء مادی انسان بینـا قـرار گرفـت،     از سنخ اضافه اشراقی است. با این توضیح هر

آید و از دریچۀ چشم پرتوافكنی كرده، شـیئی   چشم و حسن بینایی او می نفس ناطقه او تا موطن
كنـد. در ایـن فراینـد     یابد و با آن ارتباط حضوری و شـهودی برقـرار مـی    خارجی مادی را درمی

سبب مبصر بالذات شیء مـادی اسـت و بیننـده     صورتی به عنوان واسطه در بین نیست و بدین
  ).214، ص2؛ ج489و  487، 486، ص1، ج1372 اصلی خود نفس ناطقه است (سهروردی،

گردد كـه نفـس موجـود مجـرد نـوری       اصلی اضافه اشراقی به این برمی ۀنقط ،به هر حال
است و عالوه بر ظهور و خودپیدایی ذاتی، مظهر غیر است و اشیای دیگـر را نیـز بـرای خـود     

بـا   ؛ی خارجی استكند و همین مسئله اضافه اشراقی و علم حضوری ذات به اشیا آشكار می
یعنی اگر خودپیدایی برداشـته   ،این تفاوت كه خودپیدایی و ظهور لذاته برای نفس ذاتی است

دیگر نفس نور مجرد نخواهد بود اما مظهر غیر بودن نفس امر ذاتی نیست بلكه عرضـی   ،شود
علم حضوری نفس به خود و ظهور برای خود عین ذات نفس است اما علـم   ،رو از این ؛است

حضوری به اشیای دیگر و اظهار آنها برای خود از طریق اضافه اشراقیه و متفرع بر ذات است 
اش اینكه برای حصـول   ). نشانه487، ص1؛ ج152_214، 213، ص2، ج1372(سهروردی، 

باید هنگـام   اوالً، در مورد فرایند دیدن ،اضافه اشراقی باید شرایطی فراهم آید؛ به عنوان نمونه



روی بـه   باید بیننـده روبـه   ،ثالثاً ؛شیء مادی منیر یا مستنیر باشد ،ثانیاً ؛سالم باشدابصار چشم 
اعم از اینكه آن حجاب شـیئی خـارجی    ؛هیچ حجابی در بین نباشد ،شیء مادی باشد و رابعاً

شود و یـا اینكـه دوری بـیش از حـد و نزدیـك       مثل دیوار باشد كه اشیای پشت آن دیده نمی
  ).135و  134، ص2، ج1372ین بیننده و شیء مرئی نباشد (سهروردی، بودن بیش از حد ب

به هر حال، آنچه را نفس به چنگ آورده و معلوم و مدرك اوست، به اضافه اشراقی اسـت و  
تفاوتی در میان مدركات و معلومات او نیست؛ یعنی خواه در سـطح محسوسـات و ملموسـات    

ر سـطح موجـودات نـوری؛ بـه عنـوان نمونـه،       باشد، یا در سطح معقوالت و متخیالت و یـا د 
اند اما به دلیـل اینكـه    تعالی معلوم اشراقی نفس موجودات مجرد عقلی و مثالی حتی وجود حق

گونه از موجودات مجرد خود نورند بلكه مبدأ انوارند، نیازی بـه پرتـوافكنی و آشـكار شـدن      این
ات مجرد به معنای رفع حجـاب از  ندارند، اضافه اشراقی نفس در این معلومات نوری و موجود

  ).153_150، ص2، ج1372باشد (سهروردی،  خود نفس و ارتباط حضوری نفس با آنها می
اما در بقیه مدركات و معلومات پرتوافكنی از سوی نفس ناطقه است و چیزی برای نفـس  

شود كه پیش از آن نبوده است و ایـن همـان اضـافه اشـراقیه اسـت (سـهروردی،        حاصل می
  ).489، ص1، ج1372

در پایان الزم به ذكر است كه میان اضافه اشراقی و اضافه مقولی تفاوت جوهری اسـت و  
نباید این دو را به هم تطبیق داد زیرا در اضافه مقولی مثل فوقیـت و تحتیـت كـه میـان كـف      

یك امر اعتباری ذهنی است و اهمیت دو طرف اضـافه یكسـان    ،اطاق و سقف آن وجود دارد
یك بر دیگری تأثیر وجودی ندارد اما در اضافه اشراقی اهمیت دو طـرف اضـافه    یچاست و ه

یعنی نفس انسان در شیء مرئی یكسان نیست بلكه طرفی كه فاعل شناساست چـون حالـت   
آورد كه پـیش از آن   عامل پیدایش امر وجودی است و نفس چیزی را به دست می ،فعالی دارد

)، البته نفس ناطقه به عـین خـارجی اشـیا در    489ص، 1، ج1372نداشته است (سهروردی، 
یابد ولی آنچه مسلم است این است كه معلومات و مدركات نفس از  جهان خارج دست نمی

بـر تمـام    ،كه نفس بر قوا و ابزار خود مسـلط اسـت   حوزه حضور نفس بیرون نیستند و چنان
 ؛)279، ص2، ج1389، پنـاه  ادراكات و معلومات قوا و ابزار خود نیـز مسـلط اسـت (یـزدان    

  عاقل و معقول كامالً مرتبط است. ،اضافه اشراقی با بحث اتحاد عقل ،بنابراین
در نگاه شیخ اشراق یادگیری و دستیابی به معرفت تنها از طریق تجلّی ذات، التفات و  نتیجه:

توجه نفس و اضافه اشراقیه نفس است. پیداسـت ایـن نظریـه بـا آنچـه فلسـفه مشـاء دربـارۀ         
گویند كه یادگیری و معرفت درنهایـت از   گوید كامالً متفاوت است. زیرا مشائیان می یادگیری می

پذیرد؛ زیرا در نگاه فیلسوفان مشاء عقل فعـال منبـع و    ال با عقل فعال انجام میطریق نوعی اتص
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كه نفوس سماوی گنجینۀ همـۀ معـارف و علـوم جزئـی      گنجینۀ همه معارف عقلی است، چنان
). اما در نظریـه اشـراقی سـهروردی راز یـادگیری در     222_220، ص2، ج1405سینا،  است (ابن

نوری است، نهفته است و به گفتـۀ شـهرزوری شـارح بـزرگ     خود نفس ناطقه كه موجود مجرد 
هـا؛ از جملـه در سـاحت محسوسـات،      یادگیری و معرفـت در تمـام سـاحت    حكمة االشراق

یابند، همه و همه از طریق حضـور   متخیالت، معقوالت و حتی آنچه را ارباب كشف و شهود می
) و فهـم  492، ص3، ج1385اشراقی نفس و با تجلّی و اضافه اشراقیه نفس است (شـهرزوری،  

درست این مطلب به شناخت درست نفس نیاز دارد و به هر میزان كه نفس قـدرت انكشـاف و   
، 3، ج1385حضور دارد و بیشتر بـر بـدن چیرگـی دارد، یـادگیری او بهتـر اسـت (شـهرزوری،        

ر داشـته  تر و اشتداد وجودی بیشـت  تر، آراسته )؛ بنابراین، نفس ناطقه به هر میزان پیراسته497ص
  باشد، یادگیری و دریافت علوم و معارف برای او بیشتر خواهد بود.

فهم و درك مسئله علم و معرفـت و چگـونگی   «نویسد:  می تلویحاتسهروردی در كتاب 
نتوانستم آن را به درستی درك كنم  ،یادگیری برای من دشوار شده بود و هر مقدار تالش كردم

ارسطو را دیـدم و از دشـواری ایـن مطلـب بـدو شـكایت       ای ملكوتی  تا اینكه شبی در خلسه
توجـه كـن كـه تـو ذات      ؛یقین پاسخ خود را خواهی یافت به ،به خود بازگرد :كردم، او گفت

یادگیری و دریافت نتیجـه حصـول و حضـور     ،یابی و این شناخت خود را به ذات خود درمی
عاقل و معقول یكی است و تعقـل و یـادگیری    ،صورت و مفهوم نیست بلكه در ذات تو عقل

عبارت است از حضور چیزی در نفس تو و پنهان نبودن آن چیز از نفس و این مهـم در همـه   
ترتیب ماهیت علم و یادگیری جز با تجلـی و اشـراق نفـس و     ها وجود دارد و بدین یادگیری

  ).72_70، ص1، ج1372(سهروردی،  »یكی شدن یادگیرنده و دریافته چیزی نیست
نگـاه فلسـفه مشـاء و اشـراق را     های یـادگیری در   برای روشن شدن بیشتر بحث، تفاوت

  كنیم: می بیان
طور كلی ادراك حسـی نقـش    به و. در نگاه مشائیان فرایند دیدن براساس انطباع است، 1

)، امـا در نگـاه   327_323، ص1387سـینا،   بستن صورت شیء در یكی از حواس است (ابن
ندۀ اصلی خود نفس است و چشم تنها دریچه و كانال ارتباط میان نفس و شیء سهروردی بین

گاه انسـان در   مرئی است و در این فرایند صورتی به عنوان واسطه نیز در بین نیست؛ بلكه هر
نفس او به موجب قوت تجرد و اقتدار نـورانی كـه دارد تـا مـوطن      ،گیرد مقابل چیزی قرار می

اشراق  ،بنابراین ؛بیند و از دریچۀ چشم پرتوافكنی كرده و آن را میآید  چشم و حس بینایی می
واسطه و شهودی نفس با حقایق خـارجی و صـورت منطبـع     همان ارتباط بی  حضوری نفس

  ).135و  134، ص2، ج1372گر وجود ندارد (سهروردی،  حكایت



سـرانجام  كنـد تـا بـه     . در نگاه مشائیان یادگیری در ادراكات حسی مراحلی را طـی مـی  2
كنـد و سـپس بـه حـس      بینیم صورت آن در چشم انطباع پیـدا مـی   وقتی چیزی را می ؛برسد

یابد تا این امكان به وجود آیـد كـه مـا بتـوانیم ادراكـات حسـی گونـاگون         مشترك انتقال می
شـود تـا در آنجـا     خیال منتقل می ۀپراكنده و متفرق را یكجا و با یكدیگر ببینیم و سپس به قو

ای فراهم آیـد كـه بتـوان از آن معـانی      یابد تا زمینه واهمه انتقال می ۀو آنگاه به قو ذخیره شود
ـ  ؛)330_327، ص1387سینا،  ای را به دست آورد (ابن جزئیه ایـن   ۀاما در نگاه سهروردی هم

اضافه اشراقیه در تمامی مراحل خود نفـس   ۀپذیرد و ایجادكنند مراحل توسط نفس انجام می
  ).487، ص1، ج1372است (سهروردی، 

 ؛دانـد  ها را یادگیری و معرفت شهودی مـی  ها و شناخت . سهروردی ریشۀ همه یادگیری3
شده از محسوسـات   یافته و استخراج خواه شهود حسی و یا شهود قلبی و جمیع علوم را انتزاع

سان واضح و آشكار  آورد و فطریات را بدان داند و محسوسات را از فطریات به حساب می می
گویـد اصـالً نیـازی بـه تعریـف نـدارد و در بـین محسوسـات آشـكارترین و           داند كه می می

زیرا نور حقیقتی است كـه خـود پیـدایی ذاتـی دارد (سـهروردی،       ،داند ترین را نور می بدیهی
تصـورات   چـون در نظام فكری اشراقی شهود اساس اسـت   ،بنابراین ؛)104، ص2، ج1372

شـوند و تصـورات ضـروری همـه      ازگشـت داده مـی  نظری به تصورات بدیهی و ضـروری ب 
شهودی هستند اما در نظام فكری مشائی شهود جایگاهی ندارد بلكه سروكار ما با امور ذهنـی  

االجنـاس منتهـی شـود     و عقلی است و تمام تالش این است كه تصورات بدیهی بـه جـنس  
  ).116_112، ص1387سینا،  (ابن

اولیات اسـت ماننـد    ،یقینی قائل است؛ یكی . سهروردی در تصدیقات دو مرجع و مبدأ4
شـهود   ،بنابراین ؛مشاهدات است ،استحاله اجتماع نقیضین والكل اعظم من الجزء و دیگری

امـا در   ).72_52، ص2، ج1372در دستگاه یادگیری اشراقی بسیار جدی است (سـهروردی،  
امـا محسوسـات و   شـود و   دستگاه فكری مشائیان اكثر بدیهیات بـه اولیـات بازگردانـده مـی    

 گوینـد  مـی  ،دانند اند و جزئی را نه كاسب و نه مكتسب می شهودات را به موجب اینكه جزئی
  ).123_112، ص1387سینا،  باید كنار گذاشته شود (ابن كه

  . یادگیری و یادآوری4

گذشـته را بـه یـاد     ۀتواند دریافت پس از مدتی می است، تردید انسان چیزی را كه یاد گرفته بی
بیاورد و نزد خود حاضر سازد و آن را به یـاد آورد و بازشناسـد و نیـز ممكـن اسـت آنچـه را       

، سخن ما در مـورد تـذكر و   آوردخود به یاد  دوباره خودبه است، دانسته ولی فراموش كرده می
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یادآوری اسـت. در ایـن مـورد چهـار امـر وجـود دارد؛ ادراك و دریافـت ابتـدایی، حفـظ و          
های گذشته و یاد آوردن آنها و بازشناسـی و حكـم بـه     نگاهداری آن، تأمل و توجه به دریافته

  اینكه آنچه به یاد آمد، جز همان امر سابق چیزی نیست.
هـای گذشـته در    سخن اصلی در مورد یادآوری این است كه در زمان فراموشـی، دریافتـه  

آیند؟ سهروردی بر ایـن عقیـده اسـت     د میكجا قرار دارند كه پس از تأمل و توجه بدانها به یا
سـبب در   مانند و نه در قـوای نفـس و بـدین    ها در عالم ذُكر محفوظ و مخزون می كه دریافته

آورد  به یاد نمی ،كند تالش می ههرچ است انسان چیزی را كه فراموش كرده ،بسیاری از موارد
هـای   رساند كه دریافـت  و این می آورد آسانی به یاد می شده را به ولی در برخی اوقات فراموش

زیرا با توجه به اینكـه نفـس یـك جـوهر مجـرد       ؛گردند گذشته در قوای نفسانی مخزون نمی
ها از نفس مجردی كه به همـه قـوای خـود     نورانی است، پنهان ماندن صور ادراكیه و دریافت

آشكار تـذكر و   طور صریح و سهروردی به ،رو از این ؛قابل توجیه نیست ،سیطره و احاطه دارد
یادآوری را از عالم ذُكر دانسته و عالم ذكر را به انـوار اسـپهبدیه فلكیـه تفسـیر كـرده اسـت.       

فلیس التذکر اال� مـن عـالم الـذکر و هـو مـن مواقـع سـلطان «عبارت وی در این باب چنین است: 

ـ االنوار االسفهبدیة الفل2یه فانّها ال تنس+ شـیئاً ت و عـالم ذكـر از   ؛ یادآوری جز از عالم ذكر نیس
  ).208، ص2، ج1387سینا،  (ابن» شئون سیطرۀ انوار اسپهبد فلكی است

انـد و نفـس    افالك دارای نفوس كه توضیح عالم ذكر این است كه سهروردی اعتقاد دارد
شـود فلـك    اگر دیده مـی  ،بنابراین ،آورد فلك است و آن را به حركت درمی ۀفلكی تدبیركنند

بوییـدن   و حواس دیدن، شـنیدن  ازآن نفس اوست و نفس فلك  ۀدهند حركت دارد، حركت
كنـد   برخوردار است. همچنین فلك دارای ذاكره است كه انسان وقتی چیزی را فرامـوش مـی  

بـه یـاد   اسـت،  انسان چیزی را كه فراموش كـرده   ،شود چون با عوالم افالك ارتباط برقرار می
  ).237و  244، 208، ص2، ج1372آورد (سهروردی،  می

ـ    ،بنابراین خیـال   ۀنیـروی حافظـه و نیـز قـو     ۀدر نگاه سهروردی تذكر و یـادآوری بـر پای
 ،انـد  شود چون امكان ندارد مطلبی سالیان دراز در قوای نفـس كـه اجسـام لطیفـه     نمی توجیه

یادآوری به لحاظ توجه نفس به جهان برین و روی كردن به عالم  ،محفوظ بماند؟ در نظر وی
، 1372نفـوس فلكیـه (سـهروردی،     .1لم ذكر سه گونه تفسیر شده اسـت؛  ذُكر است. البته عا

هـایی از   الیـه  .3)، 102، ص1378مثُل افالطونی (فلـوطین،   .2)، 237و  244، 208، ص2ج
نفس ناطقه انسانی است. این نظریه اخیر از سوی صـدرالمتألهین شـیرازی اسـت (شـیرازی،     

  ).467، ص1391



  . عوامل یادگیری5

ناپذیر است امـا ایـن نكتـه بایـد مـورد       ری و كسب آگاهی امری بدیهی و تردیدهرچند یادگی
توجه قرار گیرد كه متعلم و یادگیرنده باید برای آموختن آمادگی داشته باشـد تـا یـادگیری بـا     

 ،های الزم برای یـادگیری انگیـزه   سهولت، سرعت و با استواری انجام پذیرد؛ از جمله آمادگی
مطلبی را یاد گیرد و هـدف از آمـوختن    تا خواست و توجه متعلم است كه عالقه داشته باشد

) و از رشد بدنی و روانـی  26و  25، 18، ص1370طور مشخص بداند (پارسا،  مطلبی را نیز به
). 28و  27، ص1370ای برخـوردار باشـد (پارسـا،     مناسب برای یادگیری مطالب در هر پایه

  اند. ه غالباً دانشوران در زمینۀ یادگیری به آنها پرداختهاین مواردی است ك
عوامـل   ،از جملـه سـهروردی   ؛اما فیلسوفان مسلمان و دانشوران تعلیم و تربیت اسـالمی 

عوامـل   .2عوامل اولیه یـادگیری،   .1اند؛  یادگیری و كسب معرفت را به سه دسته تقسیم كرده
انـد از:   دگیری؛ عوامل اولیـه یـادگیری عبـارت   عوامل ارتقای یا .3تسهیل و تسریع یادگیری، 

ه و توجـه نفـس بـه مبـادی معرفـت، سـالمت حـواس، شـرایط و         سالمت نفس ناطقه، تنب
های الزم فعالیت چشم و گوش و... سالمت فكر، شرایط صوری و شكلی فكر، چیـنش   زمینه

و تهـذیب  درست معلومات...؛ عوامل تسهیل و تسریع یادگیری نیز عبارت است از: ریاضـت  
دل و دین و اما  ،نفس، آشنایی با تفكر عقلی، توجه به ناتوانی نسبی عقل، هماهنگ بودن عقل

عوامل ارتقای یادگیری عبارت است از: تلطیف سرّ، خلـع روح، عبـادت دائـم (سـهروردی،     
  ).271_260، 135، 134، ص2، ج1372

وامـل یـادگیری مـورد    در هر سه مورد صفای باطن و طهارت باطن را به عنوان یكـی از ع 
 ؛انـد  نقش طهارت و صفای باطن را در یادگیری وثیق و عمیق دانسـته و نیز اند  توجه قرار داده

زیرا عامل اصلی یادگیری و مدیر تمام مراحل و مقاطع یادگیری و كسب معرفت نفس ناطقـه  
هـای نفسـانی موجـب تغییـر و تحـول در       تحوالت و دگرگـونی  ،دانیم كه حاالت است و می

كه استفاضه از عوالم نور و تلقی معارف و شـهود حقـایق    چنان ،سبب یادگیری است و بدین
، 1، ج1372پـاكیزگی و صـفای بـاطن اسـت (سـهروردی،       ،هستی متوقف بـر تطهیـر نفـس   

)، در زمینۀ معارف عقلی نیز وثاقت و اتقان یادگیری عقلـی مبتنـی   505و  504، 494، 493ص
های وهم و خیال و بـه   د عقل را به كژراهه بكشاند و او را به دامتوان آنچه می است بر اینكه هر

 ،وجـه موجـود نباشـد    هـیچ  بـه  ،گرایی بكشاند گرایی، پندارگرایی و كثرت نگری، حس سطحی
، 2، ج1372یعنی پاكیزگی و صفای باطن و طهارت نفس وجـود داشـته باشـد (سـهروردی،     

ی و حسی نیز صفای بـاطن شـرط   ). حتی در مورد یادگیری و كسب معرفت تجرب60_46ص
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 ؛زیرا عالوه بر اینكه ابزار یادگیری یعنی حواس ظاهر باید از سالمت برخـوردار باشـند   ؛است
اگر از طریق چشم درصـدد   ،به عنوان مثال ؛یك از ابزار حسی نیز باید موجود باشد شرایط هر

میان چشـم و شـیئی    یادگیری است باید چشم سالم باشد، نور به اندازۀ كافی موجود باشد و
مرئی مانعی نباشد و فاصله مناسب نیز رعایت شده باشد، در مورد حواس دیگـر نیـز عوامـل    

بر همۀ اینها در درون انسان نباید لجاجت، عنـاد،   افزون ؛یك باید وجود داشته باشد ویژه هر
غـض  نگری و... وجود داشته باشد زیرا نفس ناسالم و كژراهه در اثر حـب و ب  غفلت، سطحی

اساس راه ناصواب خود را ادامـه   ترین امور را انكار كند و یا با توجیهات بی امكان دارد روشن
  ).243و  240، 234، 135، 134، ص2، ج1372دهد (سهروردی، 

سهروردی در مورد ارتباط یادگیری و كسب معرفت با صفای بـاطن سـه نكتـه لطیـف و     
  درخور توجه دارد:

عنـه دانسـته و    ر یادگیری و كسب معرفت را امری مفروعنقش تصفیه و صفای باطن د .1
اعتقـاد  از جملـه در پایـان رسـاله     ،طور مكـرر بـدان پرداختـه اسـت     در آثار گوناگون خود به

 ؛گیرنـد  اموری را یـاد مـی   ،باشند آنان كه اهل تصفیه باطن و ریاضت می«نویسد:  می الحكماء
دقیق بیندیشـند و   است. حال اگر در معلومات خود كه از سوی خدا و فرشتگان بدانها رسیده

یابند و درنتیجـه   های باطنی خود تسلط می بر توانمندی ،ریاضت و تصفیه باطن را ادامه دهند
بیننـد و از انـوار    را مـی   اندیشۀ آنان با قلب و زبانشان هماهنگ خواهد بود و امـوری شـگفت  

رفته این حالـت بـه صـورت ملكـه و خصـلتی اسـتوار در آنـان         گیرند و رفته بهره میروحانی 
آید كه این حالت با نام نور سكینه شناخته شده است و درنتیجه به امور و مسائل غیبـی   درمی

كند و حتـی ایـن    یابند بلكه نفس آنان با امور غیبی اتصال معنوی و روحانی پیدا می دست می
شـنوند كـه    بینند و می گذارد و اموری را می سایر قوا و حواس آنان تأثیر میارتباط و اتصال بر 

، 1372(سـهروردی،  » گردنـد  دیگران از آن محروم هستند و چشمۀ جوشان علم و معرفت می
  ).271، ص2ج

ای دلنشـین دارد بـا    كنند، توصیه گونه مسائل را انكار می در مورد دیگر خطاب به آنان كه این
كند، خود وارد میدان ریاضت شود و با اربـاب   كسی كه به این حقایق اعتراف نمی«این عبارت: 

كشف و شهود همنشین گردد و خدمت آنان بپذیرد، آنگاه بنگرد چه خواهد شد؟ به هـر حـال،   
، 1372(سـهروردی،  » صفیه باطن، یادگیری و معرفت برای اشراقیان امری قطعـی اسـت  رابطۀ ت

دربــارۀ  حكمــة االشــراقرو، شــارح بــزرگ  )؛ از ایــن464، ص1؛ ج259، 156، 10، 9، ص2ج
مـن  «توجهی به ریاضت و تصفیه باطن در راه رسیدن به علوم و معارف چنـین آورده اسـت:    بی

آموزی را ندانست و برای یادگیری معارف بـه   رست حكمتهیچ شكی ندارم كه اگر كسی راه د



اعتنا بود و بدون تأیید قدسی  تهذیب نفس نپرداخت و به مجاهدت نفسانی و ریاضت باطنی بی
تردید به كاری روی آورده اسـت كـه در تـوان او     خواست باب حكمت و معرفت را باز كند، بی

هـدف و   اوان خواهد بـود و كوركورانـه، بـی   ها و خطاهای او فر نیست و قطعاً اشتباهات، لغزش
  ).391، ص2، ج1385(شهرزوری، » نابخردانه عمل خواهد كرد

ریاضـت و دسـتیابی انسـان بـه      ،سـهروردی در ارتبـاط بـا تصـفیه بـاطن      . تلطیف سرّ:2
بـه   ،ای بزرگ به نام تلطیف سرّ كه در یادگیری و كسـب معرفـت نقـش كلیـدی دارد     سرمایه

كرده است؛ اگر كسـی صـفای بـاطن داشـت و دل را از بنـدهای مـادی و        ای گویا اشاره نكته
ـ  تردید جان و دل صیقلی های ظلمانی آزاد ساخت، بی تعلقات و وابستگی دریافـت   ۀیافته آین

یازد كه یادگیری را بـرای   ای بزرگ به نام تلطیف سرّ دست می گردد و به سرمایه انوار الهی می
انـد و   رسد كه دیگران از آن محروم د و به تمییز و تشخیص میساز او آسان، سریع و استوار می

زنـد و   یـازد كـه رشـد معنـوی او را رقـم مـی       به معارف و حقایق لطیف و ظریفی دست مـی 
بیننـد و همـۀ ایـن     بیند كه دیگران در آینه شفاف نمی اصطالح در خشت خام اموری را می به

اظبت بر نماز، تأمل و تفكر در عوالم وجود امور به بركت عبادت دائم، تالوت قرآن كریم و مو
  ).113، ص1، ج1372است (سهروردی، 

كه تصفیه بـاطن آدمـی را در یـادگیری     چنان . رابطه فقدان صفای باطن با ابتالی به مغالطه:3
كند، محرومیت از صفای باطن و تهذیب نفس موجب ابتالی بـه   آسان، سریع و استوار یاری می

كشـاند   شود و یادگیری و كسب معرفت را به كژراهه مـی  ذهنی و زبانی می های تابی مغالطه و كج
رساند؛ از جمله اینكه احكام ذهن را با احكام وجود عینی خلـط   و آدمی را به پرتگاه ضاللت می

كند و احكام وجود خارجی بـر آن مترتـب    كند و امر ذهنی را به جای امر خارجی قلمداد می می
پندارد و یـا اینكـه بـا عینـك مفهـوم بـه تحلیـل         های ذهنی را عینی می سازد، یا اینكه لحاظ می

كنـد بـا    رود و یا اینكه میان اطالق عرفی و بحث فلسفی و برهانی خلط مـی  مصداق خارجی می
های مشـهوری؛ بـه هـر حـال،      اینكه عرصۀ فلسفه دلیل و برهان است نه اطالقات عرفی و داده

های ذهن، فكـر   تابی ل معرفت برسند و از مغالطات و كجخواهند به حقیقت و زال كسانی كه می
كه پیشـینیان از ایـن طریـق بـه      و دل مصون باشند راهی جز تزكیه و تصفیه باطن ندارند؛ چنان

  ).63، ص3؛ ج113، 112، ص1، ج1372حقایق دست یافتند (سهروردی، 
جـه او بـه   به هر حال عوامل اولیه یادگیری و كسب معرفت سالمت نفس و التفـات و تو 

برداری از حواس، سـالمت   معلومات، سالمت حواس ظاهر و باطن، فراهم بودن عوامل بهره
فكر و ذهن، رعایت عوامل در گزینش مواد و اجزای قیاس، رعایت عوامل صوری و شكلی و 

 .اسـت  چینش درست معلومات و رها بودن انسان از لجاجت، پندارگرایی، تكیه بر گمـان و... 
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وی، نورانیـت  یحیوانی و دن ،های مادی نفس از خواسته  رهایی ؛علم شهودی اما عوامل كسب
و جالیافتگی دل، برخورداری از ظرفیت دریافت مكاشفه، قدرت تشخیص مكاشفه رحمانی 

رعایـت تقــوا،   ؛عوامــل صـحت و ســهولت یـادگیری و معرفــت   نیـز از مكاشـفه شــیطانی و  
ناتوانی نسبی عقل نسـبت بـه درك همـۀ    برخورداری از طهارت باطن، تفكر منطقی توجه به 

تلطیف سرّ، عبادت دائم، توجـه تـام بـه     ؛عوامل ارتقای یادگیری و معرفت نیز اسرار هستی و
  .است معبود هستی

  نتایج بحث

عینی و مـالزم بـا تغییـر و دگرگـونی      ،وجودی، واقعی یاز نظر سهروردی یادگیری فرایند  . 1
كند و مطلبی برای او دانسـته   زیرا در نفس یادگیرنده چیزی حضور و ظهور پیدا می ؛است

  شود كه پیش از آن برای او دانسته نبوده است. می
یادگیری در اندیشه و كالم سهروردی در دو ساحت مطرح شده است؛ یكی یـادگیری در    . 2

تصور و تصدیق  ،صورت ،مواردی كه انسان با مفهوم ۀیعنی در هم ،ساحت علم حصولی
ات باشد و یا در قلمرو عقلیـات، خیالیـات و وهمیـات    خواه در حوزه حسی ؛سروكار دارد

و... و دیگری در ساحت علم حضوری و شهودی و با اتصال به عوالم باال و مبادی عالیـه  
  و در هر دو ساحت تالش و كوشش یادگیرنده و فعالیت نفسانی او نقش محوری دارد.

التفـات نفـس    ،یكـی  ؛روردی ماهیت و حقیقت یادگیری دو پایه و اساس دارداز نظر سه  . 3
ناطقه به عنوان فاعل شناسا و دیگـری اضـافه اشـراقی اسـت و یـادگیری و دسـتیابی بـه        

التفات و توجه نفس و اضافه اشراقیه نفس است كـه نـوعی    ،معرفت از طریق تجلی ذات
وحدت میان محالت خاص نفس ناطقه كـه اتحـاد    آورد و همین درك پدید میدرك و م

  رمز اساسی یادگیری است. ،زند عقل و معقول را رقم می ،عاقل
شـود؛ عوامـل اولیـه یـادگیری،      عوامل یادگیری از نگاه سهروردی به سه دسته تقسیم می  . 4
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