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 Purpose: The aim of this study was to investigate the basic 
principles of education and educational meanings in Suhrawardis’ 
ideas. 
Materials and Methods: The research method, qualitative content 
analysis and field of research, valid scientific and print printed and 
electronic sources have been around the views and ideas of this 
great philosopher. The unit of analysis, paragraph and sampling 
method was purposeful. Data analysis was performed following a 
deductive categorization system. In this research, open coding 
method has been used to organize information and all data have 
been reviewed and included in related subcategories. 
Findings: The results obtained are divided into six main 
categories: identifying the basic issues of philosophy from 
Suhrawardis’ point of view, identifying the principles and goals of 
education from Suhrawardis’ point of view. The code of concepts 
obtained from the analysis of sentences in the relevant paragraphs 
was a total of 426 items, which were divided into sixty-three sub-
categories. In this research, an attempt has been made to examine 
the views of this expert in the field of philosophy. 
Conclusion: This study examines the basic points of view of 
education by discussing topics such as the principles of the 
philosophy of education and special solutions in the process of 
effective and efficient teaching-learning and examines its 
implications in the executive field of education. 
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   و همكاران         اكبرسادات  آغازهرا  ١٩٨

  هاي داللتو تربيت و تعليم  اساسي اصول واكاوي

  سهروردي هاي انديشه در تربيتي
  

  ١اكبرسادات  آغازهرا
 يدانشگاه آزاد اسالم، تيو ترب ميفلسفه تعل، يدكتر يدانشجو

  .رانيا، اصفهان، واحد اصفهان (خوراسگان )
  

  *٢يوسفي  عليرضا
، يآموزش پزشك قاتيمركز تحق يگروه آموزش پزشك ،اريدانش
، اصفهان، يدانشگاه علوم پزشك، يتوسعه آموزش پزشك تيريمد

  (نويسنده مسئول) رانيا
  

  ٣آراي كشتي نرگس
واحد اصفهان ، يداتشكاه آزاد اسالم، يتيگروه علوم ترب ،اريدانش

 .رانيا، اصفهان، (خوراسگان )
  

  چكيده
 تربيت و تعليم  اساسي اصول واكاويهدف پژوهش حاضر  هدف:

  بود. سهروردي هاي انديشه در تربيتي  هاي داللتو
 ي حوزه و كيفي محتواي تحليل پژوهش، روش مواد و روش ها:

 دسترس، در علمي معتبر الكترونيكي و چاپي منابع پژوهش،
 واحد. است بوده بزرگ فيلسوف اين هاي انديشه و آراء پيرامون

 بوده هدفمند شيوه به گيري نمونه روش  و پاراگراف ، تحليل
 قياسي بندي مقوله نظام از پيروي با اطالعات تحليل و تجزيه. است
 از اطالعات سازماندهي براي پژوهش اين در.  است يافته انجام
 زير در و مرور ها داده همه و شده استفاده باز گذاري كد روش
  .  است شده گنجانده مرتبط هاي مقوله

 مسايل شناسايي اصلي مقوله شش در آمده دست به نتايج يافته ها:
 تعليم اهداف و اصول  شناسايي ، سهروردي ديدگاه از فلسفه اساسي

 به مفاهيم كد. است شده تفكيك ، سهروردي ديدگاه از تربيت و
 مربوط هاي پارگراف در جمالت تحليل حاصل از آمده دست
 شده تقسيم فرعي مقوله سه و شصت به كه بوده مورد ٤٢٦ جمعا

 در صاحبنظر اين هاي ديدگاه است شده تالش پژوهش اين در.  اند
  . گيرد قرار بررسي مورد فلسفه حوزه

 را تربيت و تعليم اساسي نظرهاي نقطه پژوهش، اين نتيجه گيري:
 نيز و تربيت و تعليم فلسفه اصول  مانند مباحثي طرح با

 كارآمد و موثر يادگيري – ياددهي فرايند در ويژه راهكارهاي
 اجرايي حوزه در آن هاي داللت بررسي وبه داده قرار مداقه مورد

 .است پرداخته پرورش و آموزش
  

 سهروردي اشراق، ، تربيتي آراء واژه هاي كليدي:
 

  ١٠/٠٤/١٣٩٧تاريخ دريافت: 
  ١٩/٠٦/١٣٩٧تاريخ پذيرش:  

  
 :نويسنده مسئولar.yousefy@gmail.com  

  مقدمه
تعليم و تربيت از دغدغه هاي اصلي تمامي جوامع و ملت ها طي 
تاريخ بوده و امروزه  نيز رشد و تعالي جامعه در گرو اصالح اين 

پيچيده، پردامنه و ). تعليم و تربيت امري ١نهاد زير بنايي است(
وقت گير است. براي اقدام به اين كار خطير،  اولين گام، تعيين 
اهدافي است كه قصد داريم به آنها برسيم و رسيدن به اين اهداف 
مستلزم استفاده از روش ها است. آگاهي از روش ها و اهداف 
تعليم و تربيت مستلزم شناخت ديدگاه هاي فيلسوفان بزرگ است. 

مستلزم شناخت ، روش ها و اهداف تعليم و تربيتآگاهي از 
نظرات و ديدگاه هاي مربيان و فيلسوفان بزرگ تعليم و تربيت 
است و هرگاه بخواهيم به بررسي و تجزيه و تحليل نظرات اين 
فيلسوفان در عرصه تعليم و تربيت بپردازيم كاري چنان وسيع بايد 

روبرو شويم. كرد كه ممكن است با خطر كاستن از عمق تحقيق 
پس در اين پژوهش  موضوع را به بررسي روش ها و اهداف 

برجسته محدود مي  فيلسوف بزرگ وآموزش و پرورش از نظر 
كنيم تا امكان بررسي تحليل عميق تري فراهم آيد.آموزش و 
پرورش همواره و همچنان با يكي از مسائل اساسي خود يعني فقر 

ايد به اين طريق بتوانيم به نظريه پردازي مواجه بوده است. پس ش
نظريه پردازي جديد دست يابيم.  توجه به اين نكته كه نظريه 
پردازي مي تواند الهام بخش و راهگشايي براي يافتن پاسخ هايي 
براي مسائل تعليم و تربيت باشد دليلي ديگر است. توجه به اهميت 

 نيز روشنگر انتخاب اينباورهاو انديشه هاي فالسفه مطالعات 
موضوع است. شناسايي ديدگاههاي فالسفه و نظريات آنان در 

زمينه تعليم و تربيت مي تواند راهكارهاي تربيتي مناسبي براي  
بهره گيري بهتر در  نظام آموزش و پرورش كشور ارائه دهد . 
براي اين منظور، انديشه هاي  سهروردي مورد بررسي قرار مي 

مدها و كاربردهاي تعليم و ضمن بررسي پيا مقالهگيرد.  در اين 
تربيتي نظرات  اين  فيلسوف در نظام تعليم و تربيت كشور مورد 

  بررسي قرار مي گيرد. 
  ادبيات تحقيق

شيخ شهاب الدين يحيي بن حبش اميرك سهروردي، معروف به 
هجري قمري در روستاي سهرورد در  ٥٤٩در سال » شيخ اشراق «

بـه دليل مصاحبت با نزديكي زنجان ديده به جهان گـشود . 
صوفيان، بـه رياضت و مجاهدت روي آورد و در نتيجـة رياضت 
ها و مجاهدت ها به مقام كشف و شهود رسيد . او در زمـرة قلـه 
هـاي رفيع تفكر فلسفي به حساب مي آيد و از فيلسوفاني است كه 

). سهروردي ٢را بر آنها نهاد (» مؤسس«به درستي مي توان نام 
شيخ اشراق از  ـاز و برجـستة مجدالـدين جيلـي بودنـد.شـاگرد ممت

مراغه به اصفهان رفـت و تحـصيالت خـود را نـزد ظهيرالدين 
قـاري ادامـه داد. از آن پـس، مـدتي در جـستجوي مربـي كـاملي 
كـه وي را ازسرچشمة حكمت، سيراب سازد، به عراق و شامات 

لب، فرزند صالح سفر كرد و سـرانجام بـه درخواسـت حاكم ح
هجري قمري به ٥٨٧الدين ايوبي، در حلب ماند. سرانجام در سال 

دست همين حاكم و به سفارش پدرش صالح الدين، كه او نيز 
تحت فـشار علمـاي آن ديار بود به زندان افتاد و در اثر گرسنگي 

).از اين روي به شيخ شهيد  ٣از پاي درآمد و يا او را خفه كردند (
ول مشهور شد. دليل ايـن قتـل، شايد جرأت و جسارت و يا شيخ مقت

عدم رعايت جانب احتياط از سوي او در بيان مـسائل فلـسفي 
وعرفاني بود. سهروردي كه به واسطه روش جديد خود در فلسفه 

سال عمر كرد و آثار زيادي از  ٣٨به شيخ اشراق معـروف شـد، 
آثـار وي، به  خود به جاي نهاد كه براساس نظر شهروزي شـارح

). سهروردي  در زمره فيلسوفاني است  كه به ٤اثرمي رسد ( ٤٩
عرفان و شهود اهميت وافري داده اند. در فلسفه سهروردي، نور از 
جايگاه ويژه اي برخوردار است. بر اراده فردي و شهود تأكيد مي 

خداي .ورزند. سهروردي، بحث قواي گوناگون را مطرح مي سازد 
لي و منزه از هر گونه تغيير است. در بحث معرفت سهروردي متعا

شناختي، به رغم تأكيد فراواني كه بر شهود دارند، تفكروتعقل را 
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براي شناخت الزم مي دانند. در بحث داللت هاي تربيتي چنين 
استنباط شده است كه هدف غايي تربيت، از نظرسهروردي رسيدن 

  به كمال مطلق است.
به پنج دسته تقسيم كرد : رساله بزرگ  آثار سهروردي را مي توان

تعليمي، رسـاالت تعليمي كوتاه،  حكايات ساده و رمزگونه،  
مهم . تفسيرهاي متـون فلسفه و قرآن كـريم و نيايش ها و مناجات 

ترين كتاب او حكمه االشراق است، كه آن را طي چند ماه نوشته 
قدس به او است . سهروردي مـي گويـد ناگهـان از طريـق  روح ال

القاء شده است و تنها كساني مـي تواننـد بـه فهـم آن دسـت يابنـد 
  .كـه از روح القدس كسب نور كرده باشند

  سهروردي و تأثير پذيري از افالطون
سهروردي يكي از بزرگان فالسفه مسلمان است و شأن و مقام 

سينا و صدرالمتالهين شيرازي فلسفي او همپايه كساني همچون ابن
هاي فيلسوفان و حكماي ست.سهروردي خود را احياگر انديشها

باستان مي خواند و بارها در آثار خود به نام بزرگاني چون 
فيثاغورس، انباذقلس، امپدكلس، زردشت، هرمس و افالطون اشاره 
مي كند. از طرف ديگر افالطون نيز يكي از سرآمد فالسفه جهان 

عد از گذشت قرون متمادي ها و افكار او باست طوري كه انديشه
هنوز مورد توجه و عنايت بزرگترين انديشمندان جهان است. 

  سهروردي مدعي است، پيرو آراء و افكار فلسفي افالطون است 
  تعليم و تربيت از ديدگاه سهروردي 

شهاب الدين سهروردي مؤسس مكتب اشراق بر ضرورت تعليم و 
أكيد دارد. ويژگي تربيت كل وجود انسان به عنوان هدف فلسفه ت

» دانشجو«بارز آغاز اين فرايند عطش معرفت است، و زماني كه 
نياز به جستجوي معرفت را از قبل در درون خود تجربه مي كند، 

ناميده مي شود؛ و از اين رو، » طلب«اين جستجوگري يا جويندگي، 
شخصي كه در اين مرحله ي نخست از فرايند تعليم و تربيت قرار 

ناميده مي شود. اين روند با پرورش قواي ذهني يا » طالب«دارد 
طالب «عقلي ادامه مي يابد و در اين زمين است كه دانش جو 

ناميده مي شود. مرحله بعدي مرحله ضبط و مهار » البحث
تمايالت نفساني و تصفيه نفس است؛ زيرا بنا به نظر سهروردي 

ه قواي فلسفه و حكمت حقيقي تنها در صورتي قابل حصول است ك
بحثي انسان كمال يابد و نيز نفس چنان از آلودگي ها و نقائص 
صافي شود كه بتواند به اشراق نائل گردد در اين مرحله جوينده 

ناميده مي شود، همان مقام تشبه يافتن به » طالب التاله«معرفت 
خدا در مرحله باالتري، دانشجو هم طالب معرفت بحثي است و 

ن حال رفته رفته پرورش يافته و به يك هم طالب تأله، و در عي
  ).٥تبديل مي شود(» حكيم«

هدف نهايي تعليم و تربيت نيل به اشراق است، كه آن هم به نوبه 
خود، چون پاي عنصر عقلي و نفس در تمام وجوه و ساحات آن را 
به ميان مي كشند، مستلزم كمال يافتن تمام قواي ذهني و رواني يا 

  .)٥نفساني انسان است( 
  اهداف تعليم و تربيت از منظر سهروردي 

برترين هدف تعليم و تربيت از نظر شيخ اشراق، نزديكي به كمال  
مطلق است. اين نزديكي جنبة مادي ندارد، بلكه وجودي، روحي و 
حضوري است. هر چه انسان با علم شهودي، عظمت خدا و اسماء 

د، به همان و صفات او، و نيز فقر ذات خويش را بيشتر احساس كن
ميزان او به مقام قرب بيشتر نايل مي شود.  شهود و رشد ادراك 
شهودي هدف ديگر تربيت اشراقي است. به عقيده شيخ اشراق 
انسان در تربيت نفس مي تواند به مرتبه اي رسد كه انوار الهي بر 
او بتابد، اين انوار اكسير علم و قدرت است يعني به واسطه آن 

ه معارفي دست يابد كه بيش از آن براي او حاصل انسان مي تواند ب
نشده بود و مي توانددر جهان هستي تصرف كند .  صفاي باطن 

رفع حجاب و پاكي نفس از  يعنيهدف ديگر تعليم و تربيت است. 
پليدي ها و كدورت ها و رهايي آن از خود و وابستگي هاي مادي 

بيتي ديگر و ظلمات است. تقويت انديشه و پرورش تفكر هدف تر
نظام فلسفي شيخ اشراق است، او تحقق اين هدف را به دو علت 

الزم مي داند: يكي آن كه زمينه معرفت انسان به جهان هستي و 
هدف حكمت نظري تمام معارف در نفس ناطقه و تبديل انسان به 
جهاني عقلي شبيه جهان عيني است و ديگر اينكه حكمت اشراقي 

تفكري خالق و تسلط بر حكمت مشاء وي نيازمند انديشه قوي و 
است. باالخره، رشد اخالقي و اعتدال در خصلتها، رفتارها و قواي 
ظاهري و باطني انسان هدف ديگر تعليم و تربيت از نظر شيخ 

  ). ٦اشراق است (
  اصول تعليم وتربيت از نظر شيخ اشراق

اصول تربيتي حاصل از انديشه هاي شيخ اشراق غفلت گريزي،  
  نفس، صبر و خودشناسي است. از كرامت 

ميان روش هاي تربيتي برگرفته از آراي سهروردي ، مي توان به 
اهميت عرفان، شهود، تفكر و تعقل، كه هر دو بر آن تاكيد داشته 

  .اند، اشاره كرد
سهروردي چهار اصل براي آموزش و پرورش بيان مي كند كه 

  شامل:
يداري مي داند و رسالت او اولين پله تربيت را ب: غفلت گريزي -١

همه علوم را بيدار كردن انسان و زدودن بي خبري و غفلت مي 
  ).٦(شناسد. 

خود انسان نيز از وجود و گوهر او معتقد است  :خود شناسي -٢
واقعي خود كه من واقعي او همان است ، عاجز است وخود نيز به 

  .جالل روحي خويش آنچنان كه بايد پي نبرده است
انسان در مقابل موانع و مشكالت، صبر بايد  معتقد است: صبر-٣

  پيشه نمايد و باتحمل مشكالت سير معنوي خود را ادامه مي دهد.
كرامت نفس: انسان به عنوان خليفه ي اهللا بايستي كرامت نفس -٤

از طريق حفظ كرامت خويش و صفات وخود را حفظ نمايد 
بيل لباس كرامت بر پسنديده، صداقت ، عدالت ، ايثار، و از اين ق

  .تن نمايد
  

در  از منظر سهروردي( اهداف غايي تعليم وتربيت) هستي شناسي
قرب به كمال مطلق (نوراالنوار) است كه «ديـدگاه سـهروردي 

مطلوب ذاتي انـسان اسـت و بـه تعبيـر ديگـر، رسيدن به مقام 
خليفه الهي است. كمال، داراي مراتبي است و هر فرد برحسب 

كمالي كه دارد، از مرتبة خاصي برخوردار است. كمال، درجة 
رهايي از ظلمات و تعلقـات كامـل از غيـر خداست كه مرتبة فنا 
است. سهروردي در جاي ديگر بر جستجوي بشر براي نيل به 
چشمه زندگاني اصرار دارد و مي گويد كـه هـر كـس بـدان 

   .دسـت يابـد، رنـج بـر وي سـهل بـود
  تعليم و تربيت از منظر سهروردي اهداف جزئي

- ٤  شهود-٣صفاي باطن -٢.كسب علم و تقويت انديشه -١
  .عبوديت

سهروردي ريشه بسياري از تمايالت انسان را گرايش به كمال مي 
داند كه تمام انسان ها كمال جو و طالب حسن و جمالند. كمال به 

ا و نفس ناطقه مربوط است. در نظر شيخ اشراق رهايي از ظلمت ه
تعلقات و انقطاع كامل از غير خداست كه وي از آن با عنوان فنا 
ياد مي كند. انسان فاني در اين مرحله دست ازهر دو جهان شسته و 
دلش مملو از عشق خداست و جز خدا نمي بيند و نمي خواهد. 
چنين انساني به معدن نور و حقيقت راه يافته و از اشراقات و علوم 

  ).٦الترين لذت ها بهره مند گرديده است(نامتناهي الهي و با
باالترين عوالم را عالم عشق مي داند كه براي رسيدن به آن از وي 

دو پله نردبان آن يعني معرفت و محبت بايد گذر كرد. از ديدگاه 
  شيخ اشراق هدف اصلي تعليم و تربيت قرب الهي است. 

  مراحل تعليم و تربيت  از ديدگاه سهروردي 
در تعليم و تربيت از ديدگاه دانشمندان امروزي در مراحل رشد 

  ابعاد مختلف رشد شناختي، عاطفي، اجتماعي،
جسماني واخالقي مورد بررسي قرار مي گيرد. سهروردي شناخت  

  هاي انسان را به پنج دسته تقسيم مي كند كه شامل:
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 ١٣٩٧تابستان ، ٣، شماره ٢دوره   فصلنامه سبك زندگي با محوريت سالمت

شناخت فطري: صادق ترين قضايا كه شناخت هاي ديگر انسان -١
ردد شناخت فطري است. مانند: محال بودن اجتماع به آن بر مي گ

  كه صدق آنها براي انسان بديهي است.
شناخت حسي: اين نوع شناخت، معرفتي است كه از حواس - ٢

  پنج گانه قابل حصول است.
شناخت خيالي: از ديدگاه شيخ اشراق چنين شناختي بدون -٣

  حضورش نيز تحقق مي يابد.
وجود آن كه حكيم اشراقي است شناخت عقلي: شيخ اشراق با -٤

  ولي فلسفه اشراق را بدون استدالل امكان پذير نمي داند.
البته او با مشائيان درباره كاركرد ذهن اختالفات زيادي دارد و  

معتقد است كه ادراك عقلي تنها براساس مثل نوريه و اشراق از 
ف مشائيان براي كليات امري الباال توصيه پذير است او بر خ

قل و وجود واقعي قائل است و به ارتباط مفاهيم كلي با اشياء مست
  .خارجي اعتقاد دارد

شناخت شهودي: از نظر سهروردي، خداوند برخي از معارف را -  ٥
به صورت رؤيا، حدس و مكاشفه به انسان القاء مي كند. او معتقد 
است كه حكمت بدون شهود معنا ندارد. انسان با مشاهده حسي از 

ي مادي آگاه مي گردد و با مشاهده اشراقي به معرفت پديده ها
  عاليه دسترسي مي يابد.

  روش هاي تعليم وتربيت از ديدگاه سهروردي 
سهروردي روش هاي تربيتي راشامل  آموختن حكمت ، عمل صالح 
، رياضت ، تفكر، ذكر، دعا و تضرع و تالوت قرآن مي داند. وي 

بسيار مؤثر مي داند به  تالوت پيوسته قرآن را در تربيت انسان
شرط آن كه هنگام تالوت قرآن داراي نشاط و سروربوده و 
ازخستگي بدور باشد. او منبع حكمت را قرآن مي داند.سهروردي 
انسان را اينگونه تعريف مي كند؛ موجودي قدسي، صاحب علم و 
اراده و فنا ناپذير است و مسافري است كه از عالم علوي به عالم 

س در زندان طبيعت است و از اصل خويش منفك سفلي و محبو
  شده است. 

مشاهده و اشراق : اين روش به اين معني است كه مشاهدة حس ‐١
ظاهر و مـشاهدة به حس باطن در دستيابي به حقيقت، مكمل 

  يكديگر بـوده و منجـر بـه معرفت انفسي  مي شوند.
  مباني انسان شناسي سهروردي
ف انسان به منزله سنگ بنـاي آن در هـر نظـام تربيتـي توصي

اسـت چـرا كـه همه اجزاي نظام آموزشـي اعـم از مفـاهيم، 
تمثيـل هـا، اهداف، اصول، روشها و مراحل تربيت به نحوي ناظـر 

).از جملـه ويژگي هاي انسان نسبت به ٧بـه وضـع انسـان اسـت(
ساير موجودات، دميده شدن روح خدا در درون اوسـت . انسـان 

سـجود فرشـتگان است. انسان جانشين خدا روي زمين اسـت؛ م
انسـان بـا خدا ميثاق دوستي بسته و پذيراي امانتي گرديـده اسـت 

  .كه آسمان و زمين و كوه هـا از پذيرفتن آن هراسيدند
بنابراين، انسان به دليـل ويژگي هاي منحصر بــه فردي كه نسبت 

لـيم و تربيـت اسـت و به ساير موجودات دارد محور اصـلي تع
تأكيد بر انسان شناسي و بررسي اهداف نظـام آموزشـي بر اساس 
مباني انسان شناسي ضروري به نظـر مـي رسـد .يكي از مبـاني 
اصـلي انسـان شناسـي ازديدگاه سهروردي تعقل و تفكـر اسـت. 
عقـل در نظـر سهروردي حجت و دليل قاطع بوده و آنچه كـه 

هوم را به جاي معقول گذاشتن و سوءاستفاده از مـردود است مو
  .استدالل است

مهمترين ويژگي انسان كه سهروردي بـه آن اشـاره مي كند، كمـال 
طلبـي اسـت. او معتقـد اسـت كـه همـه خير محض و كمال مطلق 
است و حتي علم به او جـز ء انسانها كمال جو و به دنبال جمال و 

هاي فطري است كه انسان بدون نياز بـه زيبايي اند. خداونـد دانش 
برهـان وتنها با متنبه شدن به وجود او اذعان مي كند. فضيلت 
جـويي، حقيقت جويي و گرايش به صيانت ذات نيــز از 
ديگرويژگي هاي انساني است و مي توان آنها را از فروع كمال 

  ). ٦جويي انسان دانسـت (
روردي عبارتند از عرفان به راه هاي رسيدن به كمـال از ديدگاه سه

  ).٥غربت خود، رهايي از عاليق، رعايت شـرع ، تفكـر و عشـق (
 

 انسان شناسي از ديدگاه سهروردي. ١ شكل

  
   

 انسان شناسي از
ديدگاه 
سهروردي

جمال طلب

عشق طلب

داراي 
قدرت 
تعقل

داراي 
قدرت 
تفكر

داراي 
صيانت 

ذات

داراي بعد 
 گرايش بهفنا پذيري

اجتماع

داراي 
آزادي 
واختيار

خليفه اهللا

حقيقت جو

 گرايش به
ملكات 
نفساني

وفضيلت ج
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  زيبايي شناسي سهروردي
 سهروردي عشق را راه وصول به ژرفاي زيبايي ها يعني زيبايي مطلق

الهي كه منبع كماالت يعني سرچشمه همه زيبايي هاست معرفي 
كه عشق كليد درهاي بسياري از  مي نمايد. وي بر اين بارو است

يبا كردن روح ززيبايي هاست كه از راه خاصي كه همان رياضت و
است قابل دستيابي مي باشد. وي بر تقدم جمال بر عشق باور دارد و 

ادراكي از كماالت ذاتي حق برسد، معتقد است وقتي انسان به 
ايي او را درك نموده و شوقي دو چندان به سويش پيدا مي كند بزي

يعني هرچند زيبايي، به خودي خود ). ٨(و عاشق او خواهد شد
داراي جذبه و كشش است، اما بدون جذبه عشق فاقد معناست و 
اگر استعداد عشق به زيبايي محقق نباشد، اصًال عشق تحقق نمي 

ابد. نگاه زيبا عشقي مي آورد كه كليد وصول به جمال اعال است، ي
در نتيجه جمال و زيبايي هنرمند كه نمونه و آينه اي از منبع جمال 
است ، صنعي زيبا مي آفريند كه نشان دهنده زيبايي هنرمند و 

  ).٨زيبايي هنرمندي واالتر است. (
  سعادت از منظر سهروردي 

ه به مبادي عاليه است و از جمله نتايج از نظر او سعادت قصوي تشب
آن اتصال عقلي به عالم علوي است. از نظر سهروردي سعادت 

  ).٩شود(قصوي در آخرت متحقق مي
  اخالق از ديدگاه سهروردي

ديدگاه هاي اخالقي سهروردي مبين رويكرد ارزشي او محسوب 
مي شود. از نظر وي هدف اخالق، عبارت است از بريدن از عالم 

ت و چاه ظلماني و رسيدن به عالم نور، اتصال به نوراالنوار و ظلم
خليفه ي اهللا شدن در زمين و راه رسيدن به اين مقام، تخلق به 

  صفات نيك اخالقي و دوري از صفات بد و ناپسند است.
ارزش هاي اخالقي از ديدگاه او عبارت است از: الف) ارزش هاي 

دا، بايد رعايت شود. مانند اخالقي: ارزش هايي كه در ارتباط با خ
پيروي از اوامر و ترك نواهي. ب) ارزش هاي فردي: آنچه در 
رشد فردي آدمي مؤثر است. مانند محاسبه نفس، رياضيت، صبر و 
استقامت. ج) ارزش هاي اجتماعي: مواردي در ارتباط آدمي با 

  .ديگران بايد مراعات شود. نظير پرهيز از ظلم
  

  روش پژوهش
تحليل محتواي "محتواي مبتني بر قياس، كه برخي آن را حليل ت

ند. در اين پژوهش براي سازماندهي ا هم ناميده "هدايت شده
مقوالت اصلي اطالعات از دو ماتريس ساخت يافته بهره برده ايم 

  تعريف عملياتيبه صورت كه معرف موضوع مورد مطالعه هستند 
استفاده از تعريف  گيرند. استخراج شده و در يك جدول قرار مي

عملياتي و ايجاد فهرستي از مقوالت، به معناي پذيرش همه جانبه 
تحقيق،  توان با توجه به هدف رهيافت قياسي نيست. در اينجا مي

نيافته را ترسيم  يافته و يا ساخت بندي ساخت يك ماتريس مقوله
در حالت اول، ما با فرايندي كامالً قياسي مواجه هستيم، در . كرد

 حاليكه در صورت دوم، اين فرايند كار خود را با قياس شروع مي
  با  .كند و سپس به استقرا پيوند ميخورد
  

  رهيافت اصلي در تحليل محتواي كيفي ( قياسي). ١ جدول
تحليل 

محتواي 
  كيفي

شروع 
  تحقيق

تعريف كدها 
  ومقوالت

منبع كدها ويا 
  مقوالت

تحليل 
محتواي 

  قياسي
  نظريه

تعريف كدها 
از تحليل  پيش

  ودر خالل آن

استخراج كدها از 
نظريه ويا يافته 

  هاي تحقيقي
مراحل انجام تحليل محتوي در مسير روش قياسي ( ايلوو 

  )١١٠،ص٢٠٠٧كاينگاس،
اي از  در پژوهش تحليل محتوا، جامعه اغلب دربرگيرنده مجموعه

در اين پژوهش جامعه ) ٢٠٠٢هاي متني است (نئوندورف،  پيام
كتابهايي است كه در باره عقايد ونظريات آگوستين  آماري كليه

وسهروردي  مطالب بسيطي مطرح وچاپ شده است.پس مي توان 
كليه منابع مكتوب وديجيتال در دسترس مرتبط با عقايد آگوستين 

در تحليل محتواي كيفي، اغلب  وسهروردي را در اين امر نام برد
و يا كل يك  ها ها، عبارت پاراگراف» گيري واحدهاي نمونه«

 ها همان واحدهاي نمونه آوري داده متن هستند و واحدهاي جمع
اده اي از يك متن، يك كد اختصاص د قطعه. يعني به هرگيري 

اي كه اين كد يك مضمون منفرد معني دار يا  ، به  گونهايم 
. در موضوع مرتبط با سؤال يا سؤالهاي پژوهش را بازنمايي كند

 وليهاها، به دو شكل كدگذاري   دي دادهبن مقولهتجزيه وتحليل؛ 
 گرفت.           كدگذاري  استنباطي (محوري و انتخابي) صورت و

)نظريات فلسفي در واكاوي انديشه سهروردي٢شكل(

  
  اهداف تعليم و تربيت از منظر سهروردي. ٣ شكل

  
  انسان شناسي از ديدگاه سهروردي. ٤ شكل

   
  
  

شهود

كمال مطلق

صفاي باطن
معرفت به 
جهان هستي

اعتدال در 
خصلتها

ه تبديل انسان ب
انديشه خالق

 نوراالنوار
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   و همكاران         اكبرسادات  آغازهرا  ٢٠٢

  خدا شناسي از ديدگاه سهروردي. ٥شكل 

  
  

  
  مباني فلسفي، اصول و اهداف حاكم بر زمينه تعليم و تربيت از ديدگاه سهروردي. ٦شكل 

  

  
   

اصول  واهداف و روش هاي سهروردي

روشها

تعقل

محبت

تضرع وابتهال

خالقيت

رد حافظه گرايي

حكمت آموزي

پرورش اجتماع طلبي 

رياضت

پرورش تفكر 

ذكر

تالوت قرآن

مشاهده وتجربه

دعا

اشراق ومكاشفه

اهداف

نور االنوار

كسب علم

تزكيه نفس

اشراق وشهود

عبوديت

اعتدال اخالقي

فنا في اهللا

انقطاع الي اهللا

اصول

غفلت گريزي

خود شناسي

صبر

كرامت نفس

خدا محوري

آخرت گرايي

فطرت الهي

عقالنيت 

كمال طلبي 
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 ٢٠٣ ... هاي داللتو تربيت و تعليم  اساسي اصول واكاوي  

Islamic Life Style Centered on Health Volume 2, Issue 3, Summer 2018 

 مسائل اساسي فلسفهديدگاه سهروردي در ارتباط با . ٧شكل

  
  

فهديدگاه سهروردي در ارتباط با مسائل اساسي فلس

ارزش شناسي

زيبايي

حسي

خيالي

عقلي

مطلق

ارزش هاي اخالقي

الهي

فردي

اجتماعي

معرفت شناسي

شناخت حسي

شناخت فطري

شناخت باطني 
ونفساني

يشناخت فكري وعقل

شناخت حضوري

شناخت خيالي

شناخت اشراقي 
وشهودي

شناخت وحياني

هستي شناسي

انسان مهمترين 
موضوع هستي

جهان آخرت
خداوند علت كل 

هستي

نور وظهور محور 
هستي
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   و همكاران         اكبرسادات  آغازهرا  ٢٠٤

  نتيجه گيري
بر اساس مطالعات انجام شده از واكاوي انديشه هاي سهروردي 

 تربيت و تعليم ضرورت بر اشراق مكتب مؤسس متوجه مي شويم 
 به عجيب شايد. دارد تأكيد فلسفه هدف عنوان به انسان وجود كل
 كسب به است معطوف انسان زندگي كل او نظر در اما برسد، نظر

 تربيتي -تعليمي واژه كلي معناي به كه فرايندي طريق از معرفت
برترين  است. معرفت عطش فرايند اين آغاز بارز ويژگي. است

هدف تعليم و تربيت از نظر شيخ اشراق، نزديكي به كمال مطلق 
است. اين نزديكي جنبة مادي ندارد، بلكه وجودي، روحي و 

است. هر چه انسان با علم شهودي، عظمت خدا و اسماء حضوري 
و صفات او، و نيز فقر ذات خويش را بيشتر احساس كند، به همان 

شهود و رشد ادراك   .ميزان او به مقام قرب بيشتر نايل مي شود
شهودي هدف ديگر تربيت اشراقي است. به عقيده شيخ اشراق 

رسد كه انوار الهي بر انسان در تربيت نفس مي تواند به مرتبه اي 
او بتابد، اين انوار اكسير علم و قدرت است يعني به واسطه آن 
انسان مي تواند به معارفي دست يابد كه بيش از آن براي او حاصل 

صفاي باطن   . نشده بود و مي توانددر جهان هستي تصرف كند
هدف ديگر تعليم و تربيت است. به عقيده شيخ اشراق، مقصود از 

ها و  ها و كدورت اطن رفع حجاب و پاكي نفس از پليديصفاي ب
هاي مادي و ظلمات است. تقويت  رهايي آن از خود و وابستگي

انديشه و پرورش تفكر هدف تربيتي ديگر نظام فلسفي شيخ اشراق 
است، او تحقق اين هدف را به دو علت الزم مي داند: يكي آن كه 

كمت نظري تمام زمينه معرفت انسان به جهان هستي و هدف ح
معارف در نفس ناطقه و تبديل انسان به جهاني عقلي شبيه جهان 

  .عيني است 
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