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  چكيده

شيخ اشراق براي حكمت عتيق اهميت فراواني قائل شده و حكماي باستان را در درك 
سو درصدد بود تا حكمت زردشت و افالطون را وي از يك . حقيقت مصيب دانسته است

اي را به وجود با يكديگر تركيب كند و از سوي ديگر حكمت واحد و كلي و جاودانه
روش شناخت شهودي در انديشه . هاي ديني و اسالمي برخوردار باشدآورد كه از آموزه

هاي حكمت  استدالل و شهود اشراقي پايه گيرد و دو پايهسهروردي در مركز قرار مي
دغدغه اصلي مقاله، بررسي نسبت انديشه سياسي سهروردي با . دهدذوقي او را تشكيل مي
اي منسجم از مباني بر اين اساس، انديشه سياسي سهروردي مجموعه. مباني فلسفي اوست

اي خاص در باب حكومت  فلسفي است كه در بستر زماني خاص منجر به توليد نظريه
باشد، حاكم مطلوبي است كه از قبل آن مجهز به عقل و حكمت مي حكيم متأله كه. گرديد

ساحتي نظريه دو ساحتي انساني ـ الهي يا اسالمي ـ اشراقي جايگزين نظريه و رويكرد تك
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  مقدمه
الدين سهروردي از جمله دانشمندان بزرگ قرن ششم هجري است كه شيخ شهاب

اهتمام به انديشه سياسي وي تالشي در جهت كشف زواياي مبهم انديشه حكيمي است كه 
گذار مكتبي خاص در حكمت اسالمي بوده است، بازخواني انديشه سياسي اين حكيم پايه

كارآمد ايراني در حوزه فكر و انديشه سياسي در  در حقيقت كشف يك عنصر فعال و
در اين مقاله، درصدديم تا در گام نخست با توجه به آثار سهروردي، با . جهان اسالم است

شكني در فلسفه ايشان، با روشي توصيفي، ابعاد سياسي انديشه ها و عدم ساختارحفظ شالوده
انديشه سياسي سهروردي است كه بر دو  قالب اصلي مقاله پرداختن به. او را بازخواني كنيم

پايه ذوق و استدالل يعني تجربه عرفاني و تفكر منقي استوار است و برهان صحيح و كشف 
  .داند و كليه فهم اين حكمت، معرفت نفس استصريح را مالك شناخت حقايق مي

پرسش اصلي اين است كه انديشه سياسي سهروردي چه نسبتي با مباني فلسفي وي 
در پاسخ، با تكيه بر مباني نظري انديشه سياسي شيخ اشراق، جايگاه و ماهيت سياست . دارد

در انديشه اين حكيم بحث و بررسي شده و در مرحله بعد ضمن تبيين مفهوم دولت و نظام 
سياسي و بيان ضرورت دولت و حكومت، حكومت مطلوب در انديشه سهروردي معرفي 

مقاله در صدد تبيين و اثبات اين فرضيه است كه به عبارت ديگر، اين . گرديده است
اي منسجم از مباني فلسفي است كه در بستر زماني خاص انديشه سياسي سهروردي مجموعه

  .اي خاص درباب حكومت گرديده استمنجر به توليد نظريه

  جايگاه سياست
وري نخست ام: كند امور دنيوي را به دو بخش تقسيم مي تلويحات شيخ اشراق در كتاب

گيرد نظير آسمان و زمين؛ و دوم اموري كه مربوط به  كه به اعمال انسان تعلق نمي
كند و  وي از نوع اول به حكمت نظري و از دستة دوم به حكمت عملي تعبير مي. آنهاست

و  2: 1ج ،الف1380سهروردي، (. كند حكمت عملي را به سه قسم خلقيه و منزليه و مدنيه تقسيم مي
قسيم حكمت به دو بخش عملي و نظري، به ضرورت پرداختن به معرفت وي پس از ت )3

نفس و معرفت حق تعالي و معرفت فرائض و سنن شرعي از خوردن و پوشيدن اشاره 
 )392: 3همان، ج(.داند كند و دانستن اين امور را از براي بقاي زندگي دنيوي ضروري مي مي

وي ضمن بر شمردن . راي لذت و اَلَم استشيخ اشراق معتقد است هر قوتي از قواي مردم دا
داند و  م قواي انسان كمال عقل عملي انسان را هيئت استعاليي آن بر بدن ميلَاَ لذت و

و  69 – 67: همان(. شمارد ترين درجة كمال عقل عملي انسان مي حصول خلق عدالت را عالي
  )129: 4ج
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  مة سلوكسهروردي چهار اصل عدالت و حكمت و شجاعت و عفت را الز
كند اصل الزم در اين چهار عنصر اصل توانايي و اعتدال است نه  داند و تأكيد مي عملي مي

ها براي حكمت عملي جايگاه خاصي قائل است، اما در  وي در اين بحث. افراط و تفريط
نظر او حكمت نظري اهميت بيشتري دارد و او نيز مانند ساير فالسفة اسالمي علوم اخروي 

   ،ب1380سهروردي،(. داند كمت نظري را مقدم بر علوم دنيوي و حكمت عملي ميو الهي و ح
  )69 – 67: 3ج

سهروردي همانند فالسفة قبل از خود حكمت عملي را به سه دستة خلقيه و منزليه و 
نمايد، اما  كند و در بحث حكمت مدنيه جايگاهي براي سياست باز مي مدنيه تقسيم مي

شيخ اشراق با نگاهي كلي به دنبال رهبري . ها ندارد از مدينه همانند فارابي بحثي مستقل
 شناسي، ستيدر بحث ه. فرزانه براي مدينه است و آن را به عالم مافوق قمر اتصال دهد

كند و بر همين مبنا به  سهروردي عالم حس را نردبان ورود به عالم عقل و معنا تصور مي
نگاه سهروردي به اخالق نيز بر . نگرد ت ميسياست به منزلة ابزاري براي رسيدن به سعاد

همين پايه استوار است و بر اين اساس، بر آن است تا با ارشاد خلق و هدايت آنها براي 
يابد تا سكان هدايت رهبري جامعه را به دست رسيدن به عالم معنا به رهبري حكيم متأله 

  .دست گيرد

  ماهيت سياست
. وي جستجو كرد حكمة االشراقدر ابتداي كتاب بنيان نظرية سياسي سهروردي را بايد 
داند كه در آن تالش شخصي وجود نداشته باشد،  شيخ در اين اثر بدترين اعصار را زماني مي

گاه  به اعتقاد او جهان هيچ. حركت انديشه منقطع و باب الهام بسته و طريق نظر مسدود باشد
دليل و ارائه توضيحات آن باشد  دار حكمت و اقامة فاقد فلسفه يا فاقد شخصي كه عهده

آوران و  سهروردي در اين بحث فالسفه را نايبان خداوند در زمين، پيغام. نبوده است
داند و بدين ترتيب رهبري جوامع انساني را به دست  گذاران در جهان هستي مي قانون

 )20 – 18: 1377سهروردي، (. سپارد حكيمي متبحر در تأله و بحث مي
با . تواند حكمران مشروع باشد دي شخص حاكم صرفاً به فرمان خدا مياز نظر سهرور

پذيرد كه به تأييد  اين بيان تدبير يا حكومت به معناي دقيق كلمه تنها در صورتي توجيه مي
خداوند و در ارتباط با خداوند يعني به امر الهي باشد؛ از اين رو يكي از اركان اساسي 

كنند كه دريافت  نان در آن توانايي آن را پيدا ميسياست اشراقي اين است كه حكمرا
كنندة فرمان الهي باشند و صالحيت اقتداري را كه از طريق الهي به آنها اعطا شده داشته 

هايي نيك سرشت، آناني كه توانايي  شيخ اشراق در تمام آثار خود اوصاف انسان. باشند
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و از اين رهگذر مسير رسيدن به يك  كند باشند بيان مي ارتباط با نوراالنوار را دارا مي
  .سازد حكومت الهي را روشن مي

نگاه سهروردي به جهان از آسمان به زمين است و وي بر آن است كه از مسند مافوق 
او تمسك به دنيا . قمر، جهان تحت قمر را در آرامش و ثباتي معنادار به آسمان وصل كند

اي بسيار  گويد دايره ه او از آن سخن ميداند، ولي ضرورتي ك را در حد ضرروت مجاز مي
ها را به  گسترده دارد و به همين دليل است كه وي در جاي جاي مباحث خود انسان

تفاوتي در دنيا و تن به ظلم و  كند و بي تهذيب نفس و سلوك در مسير الهي سفارش مي
دا گام بر و به آنان كه در جهت خودسازي و جهاد در راه خ كند ستم دادن را نكوهش مي

هاي  دهد و به تبيين اوصاف انسان دارند، وعدة پيروزي و نصرت از سوي خداوند مي مي
از ديد سهروردي، آدمي تنها يك وظيفه راستين  )379و  378: همان(. پردازد نيك سرشت مي

به اعتقاد او با عبور از اين طلسم است كه . ناشدني بشر است دارد و آن غلبه بر طلسم حل
سان آدمي اين امكان را  بدين. رسد شود و انسان به حقيقت خويش مي د آشكار ميگنج وجو

در اين حال او از . يابد كه از مهبط اشباح به نزهتگاه ارواح ارتقا يابد فراچنگ خويش مي
نشيند و  مي هكند و جمال احدي را به نظار عليين صعود مي حضيض اسفل سافلين به اوج اعلي

راه شكستن طلسم بشري آن است «در انديشة سهروردي . يابد ميبه وصال سرمدي دست 
آويزي و به علم و عمل راه رهايي را طي كني، پس از آن بر  كه به ريسمان حكمت دست

ها تعلق به چهار سلسله جبال اصلي  كوه بگذري، اين كوه 247دريا عبور كرده و از  360
رسيم كه داراي ده برج  توار ميپس از اين به دژي اس. دارد كه در شش جهت منتشرند

مقصود  )471 – 466: 3ج ،ب1380سهروردي، (. »ها قرار دارند هاي كوه ها بر اوج قله است، اين برج
هاي بدن آدمي كه مطابق طبيعيات كهن تن  دريا رمزي است از رگ 360سهروردي از 

ه مطابق همان اند ك هاي آدمي ها نيز رمزي از استخوان بشر اين مقدار عروق دارد، كوه
طبيعيات، آدمي اين مقدار استخوان در كالبد خويش دارد، چهار كوه اصلي نيز اشارتي دارد 
به چهار عنصر كه مطابق طبيعيات كهن هر چيزي متشكل از آنهاست، يعني آب و خاك 

اثر داراي ده برج نيز سر آدمي است كه بر . گانه منتشرندو باد و آتش كه در جهات شش
بدين بيان در ديد . دهند ة پيكر بشر قرار دارد و مسير سلوك آدمي را نشان ميبلنداي قل

شود و  يكي گرايش برين كه در فرا رفتن از خويشتن متبلور مي: سهروردي دو گرايش
خواند در نهاد آدمي ستيزي دمادم  ديگري گرايش فرو دين كه بشر را به قعر غريزه مي

گشت به موطن آسماني در عين حال متضمن احساس ميل به پرواز و باز. آورند پديد مي
وقوف به غربت در دنياي ظلماني و زنداني . غربت و بيگانگي روح با جهان ماده است

هايي  و داستانغربت غربي قصة . بودن، نقطة عزيمت و پرواز روح به آسمان مثالي است
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وج استعاليي روان به پردازند، در واقع نمايانگر عر كه به پرواز مرغان در طلب سيمرغ مي
سوي قطب نوراني وجود است و اين عروج در برگيرنده آگاهي روح به غربت خويش در 

  .اين عالم است
از ديدگاه سهروردي بدي و شقاوت در جهان ظلمات از لوازم حركات است و حركت 

بر اين اساس از نظر وي شرور در . و ظلمت از لوازم جهت فقر انوار قاهره و مدبره است
اين عالم مستند و ناشي از وسائط است و در نوراالنوار هيĤت و جهات ظلمانيه محال است، 

شود و فقر و ظلمات از لوازم ضروري  از اين رو از ناحية نوراالنوار شري صادر نمي
توان نتيجه گرفت در نظر شيخ اشراق  بدين ترتيب مي )362: 1377سهروردي، (. معلوالت است

عدم كمال «است يا «  عدم چيزي«كه وجود دارد خير است، شر يا  شر عدمي است و آنچه
هاي اجتماعي به دنبال خير امور  با اين بيان، سهروردي با نگاهي مثبت به پديده. »چيزي

گردد، شيخ در همين  ها رهنمون مي است و از اين رهگذر مسير سعادت و كمال را به انسان
ها در  سعادت بيشتر از شقاوت است و مراتب انسان«گويد  ها مي زمينه دربارة سعادت انسان

  )473: 1ج  ،الف1380سهروردي، (. »آخرت همانند مراتب آنها در دنياست
گيرد و در مورد اينكه  ها مراتبي در نظر مي سهروردي براي سعادت و شقاوت انسان

او نيست،  عقاب انسان شقي از باب انتقام گرفتن از«: گويد شوند مي ها عقاب مي چرا انسان
شيخ اشراق در  .)همان( »كما اينكه مداواي مريض به وسيلة طبيب چنين حالتي را ندارد

كند و در همين رساله با  داستان زندگي انسان را در قالب استعاره بيان مي رسالة الطير
وي در پايان اين . كند استفاده از تمثيل، چگونگي راهيابي انسان به سعادت را بازگو مي

تواند بند از پاي انسان بگشايد و اين رسول  رسول و فرستادة خدا اشاره دارد كه مي قصه به
تواند هم رسول باطني باشد كه آن عقل است و هم رسول ظاهري كه پيامبران مرسل  مي
 )205 – 198: 3ج ،ب1380سهروردي،(. باشند مي

داني زمان و سهروردي نيز زن غربت غربيجايي و اكنوني انسان در داستان  روح اين
مكان و ماده و تاريخ شده است و در ربع مسكون فراق و ارض هبوط، حقيقت ازلي 

ظالمان قرية قيروان، تمام آن ديگراني هستند كه در عالم اضداد . خويش را از ياد برده است
گذرانند، عالمي كه تضاد در ذات آن است و سالكان خود را نيز درگير  روز و روزگار مي

داستان . ظلم نخواهد بود انجامد و ستيزه بي كند، اين تعارض به ستيزه مي ايان ميپ تعارض بي
اي روانكاوي وجود است، اما در بطن آن نگرشي سياسي خفته  گونهگرچه به غربت غربي

در اين داستان .است كه فرار از ظلم و ظالم و رسيدن به سعادت را هدف قرار داده است
حركت موازي هستند و در حقيقت شايد بتوان گفت كه  سفر دروني و سير بيروني، دو

شوند رهايي از زندان نفس در  اند و در فرجام به يك نقطه منتهي مي پشت و روي يك سكه
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اين سير دروني در جهت . عين حال به معناي آزادي از زندان تو در توي جهان مادي است
ن به نفس مطمئنه با سفر بيروني رهايي از سيطرة نفس اماره و عبور از نفس لوامه و رسيد

بدان سوي فلك و بر گذشتن از ملك و ملكوت و وصول به بارگاه و آستان ربوبيت و 
اين سفر در نظر سهروردي و صوفيان رمزي است از . انطباقالوهيت توأم است و قابل 
راه راست سلوك صوفيانه همانا تذكر نسبت به خداوند در باطن . رسيدن به سرچشمة حيات

اند؛  خوانده» زورق مقدس«پيروان روحاني، اين ذكر را . حقيقي و حقيقت باطني آنهاست
توان از درياي نور و اقيانوس روحاني عبور كرد و به ساحل  كه تنها به مدد آن مي زورقي

سهروردي بر خوابي تن و آبادي روح تكيه و تأكيد دارد، وي فناي . بقاي باهللا وصول يافت
داند و در نظر او جسد زنداني است براي روح كه مسافر است  اي روح ميجسم را مستلزم بق

و مهاجر و با شكستن قفس است كه امكان برشدن و برگذشتن از مرزها را به دست 
  .آورد مي

يشة هر صاحب دلي مشاهده اسفار اربعه يا سفرهاي چهارگانة اهل سلوك را در اند
ست و اين سفر را در تمامي آثار خود به رمز سهروردي نيز از مجموعه مستثنا ني. كنيم مي

هاي ظلماني و  سفر نخست از خانة تاريك نفس و گذشتن از بادية حجاب. بيان كرده است
هاي نوراني است تا از مقام قلب به مرتبة روح برسد و از آن نيز بگذرد و به  درياي پرده

مشاهدة جمال حق جايي  .آشيانة توحيد رسد كه سيمرغ تجلي و استغنا در آن خانه دارد
انجامد و با  گذارد، شهود حق به نفي شهود خويشتن مي براي ديدار چيزي ديگري باقي نمي

  )115بقره، آيه ( .»اينما تولوا فثم وجه اهللا«: رسد فناي عبد در رب، سفر نخستين به پايان مي
ه اين سفر در حقيقت اختصاص ب. سفر دوم با حق است به سوي حق، از حق به حق

گردد تا سفر قرب را تجربه كند، به حق باز  اي دارد كه عارف به امر الهي مأمور مي مرتبه
» به حق«در سفر اول قيد . كند اش مي گذارد و همراهي گردد و حق نيز او را تنها نمي مي

رود تا شايد حق را بيابد؛ اما در سفر دوم حق به همراه بنده  وجود ندارد، سالكي است مي
پذيرد  در سفر اول از مظاهر اسما و صفات به سوي ذات حركت صورت مي. خويش است

  .گيرد و اين بار از خود صفات به سوي ذات حركت صورت مي
سفر دوم در واقع سفر به سوي واليت و واليت مداري است، سالك در اين هنگام 

ر تابيده در اي است كه فقط انوا حواس و دل و عقل و روح به خداوند سپرده و چونان آيينه
سفر اول صبغة اين . گردد كند و تهي از خويشتن و پر از خدا مي خويش را منعكس مي

  .گردد سفر و سفر نهايي نمودار ميجهاني دارد و در واقع نگرش سياسي سهروردي در اين 
اي است كه از  او بنده. سفر سوم از حق به سوي خلق است؛ اما باز هم به همراهي حق

در اين سفر سير او بر . همة آثار و افعال الهي است كه در وي تجلي داردخود تهي شده و 
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گردد و جبروت  او اينك باقي به بقاي الهي است، لذا از الهوت باز مي. مراتب افعال است
اگر نبود . گذارد تا دوباره به ناسوت باز گردد سر مي كند و پشت و ملكوت را طي مي

كسي كه از غار رها «به زبان افالطون . آورد ز پاي در ميهمراهي الهي رنج اين سفر او را ا
. »شده وقتي كه بخواهد دوباره به غار بازگردد به مشكالت بسيار زيادي دچار خواهد شد

انسان در سفر پاياني . شود در اين سفر انسان خبرستاني از غيب دارد، ولي پيامبر ناميده نمي
. پذيرد يز اين سلوك به همراهي حق صورت ميكند، اين بار ن از حق به سوي خلق سير مي

. گردد كند و خير و شرّ امور را متوجه مي او آفرينش و موضوعات و معنايش را مشاهده مي
اينك نظريه . دارد هستي او الهي است و نظر به كثرت، او را از مشاهدة وحدت باز نمي

  پس از اين سفر. رشبيند در تمامي مظاه آفاق و اَنفس رنگي الوهي دارد، حق را مي
رسد نه نبوت تشريعي، چرا كه نبوت تشريعي با خاتم  است كه انسان به نبوت انبائي مي

هر سالكي به قدر ظرفيت وجود خويش حق را مشاهده . رسوالن پايان پذيرفته است
شهود عقلي غير از  ؛)وجوه يومئذ ناضرة الي ربها ناظرة(كند و از اين امر گريزي نيست  مي

كمال روح آدمي در مشاهدة حق . باشد قلبي است رؤيت روحي غير از اين دو مي مشاهدة
  ،اسفار اربعهصدرالدين شيرازي، / 279 – 274: 2الف، ج1380سهروردي، : ك.ر(. است كه همانا عرفان اوست

 )71 – 7: 1ج
به قهرمانان داستان  غربت غربيشاهد مدعاي ما اين است كه پير پدر در اواخر داستان 

خوب گريختي، اما بايد به ناچار دوباره به زندان غربي بازگردي، تو در حبس «: گويد مي
 )294: 2ج ،الف1380 سهروردي،(. »خواهي ماند تا زماني كه تمامي بندهاي تعلق بريده شود

كنيم كه سفر چهارم نيز صبغة سياسي دارد و انسان پس از  بدين ترتيب مشاهده مي
بسيار اندوخته است و او توانايي رهبري جامعه انساني را بازگشت از اين سفر تجارب 

  له بنيان نظرية سياسي خود رامتأ سهروردي ضمن ترسيم حكومت حكيم. تداراس
كند كه مقصود وي از  تصريح مي حكمة االشراقوي در مقدمة كتاب . كند ريزي ميطرح

يان سهروردي ضمن نفي با اين ب )20: 1377سهروردي، (. رياست، رياست از راه چيرگي نيست
  بر آن است سياست و رياستي راهرگونه سياست مبتني بر قدرت و زور و تزوير، 

  .دهد ها را به سوي فالح و رستگاري سوق مي ريزي نمايد كه بر مبناي آن انسانطرح
نكتة ديگري كه در تبيين ماهيت سياست در انديشة سهروردي اهميت دارد سلوك 

شايد آنچه كه . صر ايشان در بيان عقايد خود بوده استحد و ح عملي و جرأت بي
او هيچ ترديدي به . اوست» سياست بي سياست«كند همين  سهروردي را جوانمرگ مي

دهد در اينكه آشكارا اعالم كند كه خالفت از آن كسي است كه در معارف  خود راه نمي
نباشد، خواه مردم او را  بهره هاي ظاهري هم بي االمكان از دانش ذوقي سرآمد بوده و حتي
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اي بنشانند؛ در هر صورت رياست  بشناسند و به قدرتش رسانند و خواه نشناسند و در گوشه
از آن اوست، با اين تفاوت كه اگر تدبير در جامعه در دست چنان كساني باشند، دوران، 

 ،الف1380دي، رسهرو(. دوران روشنايي خواهد بود و گرنه به ظلمت و تاريكي فرو خواهد رفت
  )12: 2ج

سهروردي عالوه بر اظهار اين مطلب آن قدر جرأت داشت كه خود را نامزد اين مقام 
كند و به قدرت رسيدنش را بعيد نداند، چنان كه از بعضي اظهاراتش به دوستانش از جمله 

  :آيد و نيز از اين ابياتي كه سروده است مشخص استبه سيف آمدي برمي
  ادواـرهم سـد فقـويه بعــو آل ب    يف ال؟و بي امل اين اسود و ك

  و املك ما صانوا واهدهم ما شادوا    و احكم في اهل الزمان كما اشا
  من الصيد حتي ال تراهم و قد بادوا    ار في كل فاسقـو افعل ما اخت

 )346: 1379نصري، : دي، به نقل ازراز ديوان سهرو(
حالي كه  نه سيادت نكنم، درمرا آرماني است كه در كجا سيادت كنم و چگو: يعني

گونه كه اراده كنم بر مردمان زمانه حكم آن. بويه چون فقرشان به سر آمد سيادت يافتندآل
سازم و براي فاسقان كنم و بناهايشان را منهدم ميهايشان را تملك مي رانم و اندوختهمي

  .دامي بنهم كه اثري از آنان را نتواني يافت

  هاي سياسيپديده
ث جايگاه سياست اشاره شد سهروردي امور دنيوي را به دو بخش اعمال متعلق به در بح

نامد و كند و قسم دوم اين امور را حكمت عملي ميانسان و امور مربوط به آن تقسيم مي
سهروردي بر پاية مباني . كندبندي ميآنها را در سه بخش خُلقيه و منزليه و مدنيه دسته

ها را ضروررتي گويد، او اجتماع انسانهاي سياسي سخن ميپديدهاستداللي خود از حقايق 
  داند و از اين رهگذر داناترين فرد اجتماع را براي رهبري آن در نظرناپذير مياجتناب

هاي گويد به معناي شناخت پديدهاي كه سهروردي از آن سخن ميحكمت عملي. گيردمي
پديدة مدني يا سياسي در نظر سهرودي  بدين ترتيب. مدني از منظر فلسفه سياسي است

هاي گذشته گونه كه در بحث همان. هاستعبارت از زندگي جمعي و حيات مدني انسان
شود؛ وي به ضرورت نياز هاي مدينه نميعنوان گرديد، سهروردي همانند فارابي وارد بحث

  هااع مدينهگاه مانند فارابي به بيان انو كند، ولي هيچبشر به حكمت مدني اشاره مي
وي از . دولت يا به تعبير خود او حكومت حكيم متأله، مطلوب نهايي اوست. پردازدنمي

كند و ضرورت و ماهيت ترين پديدة سياسي در جامعه انساني بحث مي دولت با عنوان مهم
  )20 – 18: 1377سهروردي، (. سازدو جايگاه آن را مشخص مي
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اي است كه هاي سياسييق مربوط به پديدهموضوع حكومت حكيم متأله در واقع حقا
نمايد، زيرا براي سهروردي اين شناخت سهروردي به صراحت دربارة آن اظهار نظر مي

رو نظريات باشد؛ از اينكننده و اساسي مي است كه تعيين) هاي سياسينه پديده(حقايق 
. هايي سياسي باشندپديدههايي به توانند اشارهباره به داللت التزامي ميشيخ اشراق در اين

سهرودي معرفت نفس و معرفت حق تعالي و معرفت فرائض و سنن شرعي از خوردن و 
 ،ب1380سهروردي، (داند، اند از اين قبيل ميپوشيدن را كه براي بقاي زندگي دنيوي ضروري

ترين درجة كمال عقل عملي انسان دانسته و  وي حصول خُلق عدالت را عالي )392: 3ج
عدالتي كه سهروردي از آن  )66 - 67: همان(. داندت را عفت و شجاعت و حكمت ميعدال

تواند چيزي جز حد وسط باشد، گويد، با توجه به مباني نظري انديشه وي، نميسخن مي
چراكه حكمت كه جزئي از عدالت در انديشة اوست حد وسط استعمال عقل عملي در 

ان سهروردي نيز همانند خواجه نصيرالدين طوسي با اين بي. تدبير زندگاني انسان است
عدالت را به تفسير ارسطويي  )110و  109: 1412مسكويه رازي، (و مسكويه رازي  )133: 1373طوسي، (

رو در انديشة سهروردي، امور ارادي و گيرد؛ از اينآن به معناي حد وسط در نظر مي
دن بر محور حدوسط استوار است و اختياري همچون تهذيب نفس و تدبير منزل و تدبير م

دار برقراري تساوي و وحدت در امور در نتيجه حكيم متأله در انديشة سهروردي عهده
  .1باشدنامتناسب و نامساوي مي

  اي كه سهروردي در تقسيمات خود از آن سخنحاصل كالم اينكه حكمت مدني
ياسي ضمني در جامعه انساني هاي سگويد علم به تمامي حقايق سياسي و به عبارتي پديدهمي

ترين ركن انديشة سياسي شيخ اشراق را تشكيل زندگي جمعي انسان، نخستين و اصلي. است
  دهد و از اين رهگذر وي ضرورت وجود حاكم را براي زندگي حمعي بشر تبيينمي
كند و به اين ترتيب تمامي امور دنيوي انسان را در رسيدن به كمال و سعادت مورد مي

  .دهدقرار مي توجه

  ضرورت دولت و حكومت
وي براي اثبات . الگوي حكومت مطلوب سهروردي حكومت حكيم متأله است

كند و از اين ضرورت اين حكومت نخست به ضرورت زندگي جمعي و نبوت اشاره مي
  .رسدگذر به حكومت حكيم متأله ميره

                                                      
هاي مختلف با ضميمه كردن نگاه به دولت، رنگ سياسي به هاي سهروردي پديدهالي بحثدر البه .1

اي كنيم، هرچند اين مباحث به گونهنظر ميگيرد و ما در اين مقاله به جهت اختصار، از آن صرفخود مي
 .در جايگاه سياست بيان شده است
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نتواند نمود  كه چون هر يكي از مردم به همة كارها و مهمات خويش قيامبدان
و از معامالت و قصاص و مناكحات چاره نيست، و بعضي مردم را از بعضي 

پس، شارعي . گريزي نيست، پس از شرعي متبوع و قانوني مضبوط چاره نيست
النفس باشد، مطلع بر حقايق، مؤيد از ضروريست در هر وقتي و قومي كه فاضل

كه مردم از آن عاجز باشند، عالم نور و جبروت، و او متخصص باشد به افعالي 
و اگر نه، سخن او نشنوند و او را معارضت و مزاحمت نمايند و اين افعال 

و . اي بر حق است به خلقداللت كند بر صدق سخن او و بر آن كه فرستاده
ايشان را بر مصالح وقت تحريض كند و در تزكيه نفس ترغيب نمايد و امر به 

ضاي هر زمان پاس دارد و عبادات را بر ايشان معروف و نهي از منكر را به مقت
 )238: 4، جپ 1380سهروردي، (. حتم كند تا فراموش نكنند و مستحكم شود

كند زماني كه ضرورت وجود نبي را اثبات مي» يزدان شناخت«سهروردي در رسالة 
 كند كه او ازدارد كه بر خلق واجب است تا از وي اطاعت كنند و استدالل مي اذعان مي

  كند و بياندهد و در همين جا ارتباط عقل و شرع را ثابت ميضمير دل انسان خبر مي
وي وجود نبي و رهبر . دارد بشر به شرع كه با منبع فيض الهي ارتباط دارد نيازمند استمي

و در  )75و  556 – 453: 3ب، ج1380سهروردي، (داند ها از سوي پروردگار عالم ميرا لطف به انسان
ترين و زيباترين عبارت را در باب ضرورت زندگي جمعي و وجود  خود كاملآثار 

كند و ادامة  سهروردي به رسالت انبياي عظام در طول تاريخ اشاره مي. دارد رهبري بيان مي
وي با طرح عالم مثال از ديدگاه وجودي، نظرية . سپارد رسالت آنان را به حكيمان مي

كند،  و بدين ترتيب وجود عالم مثال را حفظ مي حقيقي معرفت شهودي را ابداع كرده
دهند و  چراكه بدون آن رؤياهاي پيامبران و عرفا و حوادث معاد جاي خود را از دست مي

معنايي نخواهند داشت؛ از اين رو نظرية معرفت شهودي سهروردي رسالت پيامبر و 
  .سازد فيلسوف را از همديگر جدايي ناپذير مي

با  )185و  184: همان(چگونگي گام نهادن فيلسوفان در مسير انبيا  سهروردي پس از تبيين
اثبات ضرورت وجود رهبري، اطاعت و فرمانبرداري از حاكمان را امري واجب قلمداد 

اند اشاره دارد و مردم را  كند و به سرنوشت اقوامي كه از رهبران خويش سرپيچي كرده مي
 )377: 1377سهروردي، (. كند به گردن نهادن به فرمان خداي دعوت مي

  در انديشة سهروردي) حكيم متأله(حكومت مطلوب 
خود باب جديدي در فلسفة اسالمي گشود و با  اشاراتهاي نهم و دهم سينا در نمط ابن

سهروردي . اي دادطرح مسئلة نظري اتصال به عقل فعال به فالسفة قبل از خود حيات تازه
تر و با ارائة تأويل آيات قرآني فصيل بيشتر و تحليل جدينيز با ارائة همان مطالب، اما به ت
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به  اعتقاد الحكماءشيخ اشراق در رسالة . شودسياسي رهنمون مي - به همان نتايج فلسفي
وي انسان را اشرف . داردكند و مراتب عقل آدمي را بيان ميخلقت عقل بشر اشاره مي
ت و روح انسان را روح الهي متعلق به داند كه داراي نفس ناطقه اسحيوانات روي زمين مي

 )268تا  264: 2ج ،الف1380سهروردي، (. داندبدن آدمي مي
سهروردي در ميان آدميان براي فالسفه ارزش و منزلتي خاص قائل است و از عالم  

  :وي معتقد است. كندعقل انسان به ميدان قدرت تعبير مي
  برنهند در آن دريايي در عرصة ميدان قدرت گام) آدميان(هرگاه اينان 

ور شوند كه خاص مقربين درگاهش بود و به آنها آن رسد كه مقرباني غوطه
پايان هاي بيكه در زير درجت و مقام كبريايي او به نزد مصدر جود و بخشش

اند و خداي بزرگ اينان را بر مردمان بدكردار گمراه پيش از او مقام گزيده
ند و به باب بلند پاية او روي آورند پيروز آنكه از كالبدهاي جسماني رها شو

سهروردي، (. گرداند و براي آنان زيبايي و بهاء از جمال نوربخش خود قرار دهد
1377 380( 

شود كه حكومتي كه سهروردي به دنبال آن است از اين عبارت چنين برداشت مي
كند به سبب د ميحكيمي كه سهروردي از او به نام حكيم متأله يا. داراي صفت الهي است
نمايد و سرانجام » طي األرض«كند و » مشي علي الماء والهواء«تواند  ارتباط با خداوند مي

صاحب «بايد به اعتقاد سهروردي حاكم حكيم يا رئيس مدينه مي. گردد» الواصل بالسماء«
: 3ج ،ب1380سهروردي، (. باشد تا اهل مدينه با ديدن كرامات وي از او فرمان برند» كرامات

شيخ  .نگاه آسماني و الهي سهروردي به سياست و حكومت است اين اعتقاد حاكي از )108
داند و از نظر او حكومت يا رياست و مي خليفة اهللا عصرياشراق رئيس مدينه را در هر 

  .است خليفة اهللاهم در شخصي يگانه ظاهر شوند كه همان  تواند باتأله مي
آورده است گوياترين گفتار او  حكمة االشراقة كتاب عبارتي كه شيخ اشراق در مقدم

  :در زمينة حكمت سياسي و حاكم آرماني است
گاه از دانش حكمت و دانايي كه نمودار و قائم به آن بود و  عالم وجود هيچ

حجت و بينات خدا به نزد او باشد تهي نباشد و وي همان خليفه و جانشين 
زي كه زمين و آسمان پايدار و استوار خداي بزرگ بود بر روي زمين و تا رو

و مراتب حكمت و حكما بسيار است و حكما را ... است نيز چنين خواهد بود 
  :طبقاتي چند است از اين قرار

باشد و گرداگرد بحث و  ـ حكيم الهي كه متوغل و فرو رفته در تأله مي
  گردد؛ حكمت بحثي نمي

 :
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  ـ حكيم بحاث كه گرد تأله و حكمت الهي نگردد؛
  ـ حكيم متوغل در تأله و بحث هر دو؛

  ـ حكيم متوغل در تأله و متوسط در بحث و يا ناتوان در آن؛
  ـ حكيم متوغل در بحث و حكمت بحثي، متوسط در تأله و يا ناتوان در آن؛

  ـ دانشجوي و طالب تأله و بحث؛
  ـ طالب و جويندة تأله تنها؛
  .ـ طالب و جويندة بحث تنها

ه زماني حكيمي آيد كه هم متوغل در تأله باشد و هم بحث، هرگاه اتفاق افتد ك
و جانشين خدا اوست و هرگاه كه چنين » خليفه«باشد و » رياست تامه«او را 

اتفاقي نيفتد پس آن كس كه متوغل در تأله و متوسط در بحث باشد رياست 
كامله خواهد داشت و هرگاه چنين اتفاقي نيفتد؛ پس رياست تامه از آن 

باشد متوغل در تأله و از بحث عاري و او خليفة خدا باشد و جهان حكيمي 
گاه از حكيمي كه متوغل در تأله باشد خالي نبود و آن حكيم متوغل  وجود هيچ

گاه چدر بحثي را كه متوغل در تأله نباشد رياستي بر سرزمين خدا نباشد، زيرا هي
تر است به  ايستهجهان از حكيمي كه متوغل در تأله است خالي نبود و وي ش

رياست از حكيمي كه تنها متوغل در بحث است، زيرا صاحب مقام خالفت را 
  :1377سهروردي، (. بايسته است كه امور و حقايق را بالفاصله از مصدر جالل گيرد

18  - 20(  
نيز به رياست حكيم متأله در دنيا و آخرت  اعتقاد الحكماءشيخ اشراق در پايان رسالة 

در بحث  )271: 2ج ،الف1380سهروردي، (. براي آنان مقام اعال در نظر گرفته استاشاره دارد و 
. داند كه از راه چيرگي نباشد ماهيت سياست اشاره شد كه سهروردي رياستي را مطلوب مي

گيرد و آن اينكه گاه در  وي در همين بحث براي حكيم متأله دو نوع رياست در نظر مي
وي حكيم حاكم نوع دوم را همان . و گاه به طور نهاني كند ظاهر و مكشوفاً حكومت مي

  )20: 1377سهروردي، (. داند كه در نهايت گمنامي رياست تام را برعهده دارد مي» قطب«
در نظر سهروردي اگر رياست واقعي جهان به دست حكيمي متأله قرار گيرد زمانه 

بير حكيمي الهي تهي ماند بسيار نوراني و درخشان خواهد بود و برعكس هرگاه جهان از تد
سهروردي عالوه بر ملك ظاهر  .)همان( ها بر عالم و مردم آن چيره شود ها و تاريكي ظلمت

شاه، فرزند صالح الدين ايوبي، با چند تن ديگر از پادشاهان دورة سلجوقي همچون 
ثار قباد، سلطان سليمان و ملك عمادالدين ارتق نيز همنشين بوده و برخي آ عالءالدين كي

از عروج  الواح عماديشيخ اشراق در كتاب . خود را نيز به نام اين پادشاهان نگاشته است
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عرفاني كيخسرو ـ پادشاهي كه نزد او مصداق بارزي از حكومت حكيمان و مؤيد به فرّه 
 )188ـ  186: 3ج ،ب1380سهروردي، (. آورد ايزدي است ـ سخن به ميان مي

هاي موفق و مورد پذيرش  دون را از جمله سلطنتهمچنين شيخ اشراق سلطنت افري 
  .پردازد هاي اين پادشاه مي داند و به تبيين ويژگي خود مي

از ديد سهروردي حكيم متأله كه به حقيقت به كشف و شهود عارفان رسيده كسي 
كند و گاه بدان مخلع است كه جسم وي بمانند پيراهن گشته است كه گاه از تن بيرون مي

تواند در زمرة عارفان قرار گيرد جز آنكه به واسطة خميرمايه و كس نمي يچه. گرددمي
فطرت مقدس به حكمت عارفان دست يابد و بسان پيراهن پوشيدن و از تن به در آوردن 

كند و اگر مايل باشد و الزم بداند به چنين شخصي به جانب نور عروج مي. مجرّب گردد
ود و در اين حال او به ذات خويش فرزند عالم شهر صورت كه خود برگزيند متظاهر مي

 )504و  503: 1ج ،الف1380سهروردي، (. نور است
داند و از دو آية نفس انسان را خليفة خدا در زمين مي الواح عمادي سهروردي در كتاب

كند استفاده مي »رضا جعلناك خليفة في األيا داوود إنّ«و  »رض خليفةإني جاعل في األ«
وي . »شد از خليفة خدا كه ملك فاني وي به سب بطالن ملك عالي دائم او باشدقبيح با«كه 

و اين در حق ملوك ظاهرتر است، زيرا كه قبيح است كه در آخرت پيش «: كنداضافه مي
گيرند برايشان كساني كه ايشان زير دست او بوده باشند و خسرتي عظيم است كه بر او 

. »س در اين جهان پيشي گرفته بوده استسبق برد كسي در آخرت كه او به آن ك
عباراتي اين چنيني در آثار سهروردي فراوان است و با توجه  )195و 194: 3ب، ج1380سهروردي، (

نيز چنين ديدگاهي شناختي ايشان، نگاه آسمانيِ وي به انسان و جهان مستلزم به مباني انسان
كند كه جهاني وراي اين جهان ميدر اين عبارات سهروردي به پادشاهان نصيحت . باشد مي

فاني وجود دارد كه ابدي است و در آن جهان زندگي تدوام دارد، وي درصدد است با نشان 
هياكل سهروردي در رسالة . از ظلم و ستم دور سازد دادن جهان آخرت به پادشاهان آنان را

اين عالم معتقد شده  هايي كه به جاودانگيكند بر انسانآنجا كه نظم عالم را ثابت مي النور
هاي جامعه به نوعي از گيرد و با بيان ناهنجارياند خرده ميو به همنوعان ظلم و ستم كرده

الهي به جايي رسيدند كه بر نوع  دهد كه برخي بر اثر دور افتادن از انوارزمانة خود خبر مي
داند و تشراق انوار ميدارند، او اين حاالت را ناشي از عدم مشاهدة حال و اسخود ظلم روا مي

برده و به دنبال حكيمي دهد كه از سرنوشت همنوعان خود رنج ميبا اين عبارت نشان مي
  )102و  101: 2ج ،الف1380سهروردي، (. گشت تا زمين را از عدالت مملو سازدبا اشراق كامل مي

  آغازتوافق اصولي با فارابي در مورد سيرت ويژة حاكم  شيخ اشراق كار خود را با
شود، براي مثال اين نظرية فارابي كه كند، اما به موضعي كامالً متفاوت سوق داده ميمي
قطعاً مورد پذيرش  )264: 1381فارابي، ( »تواند حاكم مدينة فاضله باشدهمه كس نمي«
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حكومت بايد در دست پيامبران يا نوعي خاص از «: گويدسهروردي است، آنجا كه مي
افزون بر اين، حكمران سهروردي مانند  )95: 1ج ،الف1380سهروردي، (. »فالسفة خردمند باشد

 حاكم فارابي از باالترين مدارج بشري برخوردار بوده و به باالترين مرحلة سعادت رسيده
  .است

تفاوت اين دو نظريه از شرطي كه فارابي براي سلطة سياسي قائل شده، يعني گرايش 
. شودناشي مي »الهيئة و الملكة االيرادية«كتسابي و عادت و نگرش ا »الفطرة و الّتب«طبيعي 

سهروردي قائل به اين شرايط نيست واصوالً هيچ گاه مثل فارابي به بحث در مورد كيفيات 
در واقع برخالف فارابي، سهروردي بر اين عقيده است كه . پردازد طبيعي حكمران نمي

كس بالقوه ممكن  حكمت دارند هر چون همة افراد بشر استعداد ذاتي براي كسب خرد و
شرط اصلي سهروردي براي كسب حق حكومت، نيل به عقل و . است يك رهبر باشد

سهروردي، (. حكمت است و اين نظريه جايگاهي مركزي در انديشة سياسي اشراقي او دارد
  )81: 3ب، ج1380

ة تفاوت ديگر، ناشي از شيوة نگرش فارابي و سهروردي به عمل حكمران و طريق
در حالي كه حكمران فارابي بايد بتواند مردم را كامالً در . مقبوليت عمومي حاكم است

 مسير درست هدايت كند و قوة تخيل آنها را با انتخاب تعابير صحيح تحريك و بيدار نمايد

حاكم سهروردي يك مرد شجاع مسلط و مسحور كننده است كه  )250 – 245: 1361 فارابي،(
ي سعادت و عشق و عظمت رسيده است و به همين علت مردم او را خود به مرحلة اعال

  از اين گذشته فارابي )505و  504: 1الف، ج1380سهروردي، (. كنندعميقاً احترام و تكريم مي
داند، در حالي كه سهروردي عقيده دارد كه  هاي مسلّم حكمراني را كيفياتي انساني مينشانه

بنابراين سهروردي اعتبار سياسي و بنابر آن، . ستهاي فرا بشري احكمران مظهر قدرت
داند كه كرامات و قدرت و هيبت و حكم و شوكت و حكومت حق را از آن كسي مي

طور كه انبيا با معجزات افراد را به پذيرش بعثت خويش فرا همان. خوارق او ظاهر باشد
  .خوانداو فرا ميالعادة حكيم متأله، زمينيان را به اطاعت خوانند، كردار خارقمي

  بنديجمع
با توجه به مباني معرفت شناسي سهروردي، نگاه خاص سهروردي به انسان و جهان 

ها از باب ضرورت الگويي مناسب بينش سبب شده است وي براي زندگي اين جهاني انسان
نمود توجه جو ميو از آنجا كه وي زندگي ابدي را در جهان ديگري جست. خود ارائه دهد

هاي وارده بر همنوعان را ها و رنجاهميت بود، اما ظلمور دنيوي براي شخص وي بيبه ام
» خلقيه، منزليه و مدينه«بندي حكمت به مباحثي چون  رو در تقسيمكرد؛ از اينتحمل نمي
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باشد، اما او در آثار متعدد چند سهروردي داراي آثار مستقل سياسي نمي هر. كندتوجه مي
عناي استصالح خلق و رهبري جامعه غافل نبوده و همواره دغدغة خود از سياست به م

رو با اثبات ضرورت زندگي سعادت و رسيدن به عدالت در جامعه را داشته است؛ از اين
  .زندمي كند و از رهگذر پلي بسوي حكومت حكيمانجمعي انسان به رسالت انبيا اشاره مي

هاي فاني در ما تحت قمر، انسان سهروردي ضمن تقسيم عالم به جهان مافوق قمر و
دهد و معتقد است كسي كه در سير حركت جهان ما تحت قمر را به جهان باال سوق مي

تواند رياست طبيعي اين عالم باال رساند و درجة كمال را دريابد مي را به چهارگانه، خود
ركت و سهروردي به طور كامل اين سير ح غربت غربيداستان . جهان را به عهده گيرد

در اين داستان انسان از ديگر جاي از ناكجا آباد به . گذاردبازگشت انسان را به نمايش مي
غربت تمامي سخن قصة . شودافتد و در پي هبوطي غمباره بدين غريبستان تبعيد ميراه مي
. توان از غريبستان رهايي يافت و به مأوي نخستين بازگشتاين است كه چگونه مي غربي

ي در نگاه سهروردي برابر با عمري دراز در ظلمت زيستن است؛ در اين هنگام، بودن خاك
انسان، زنداني چاهسار طبيعت است و رهايي از اين زندان در اعتصام به ريسماني كه از 

  .باشدماوراي عالم بدين جهان آويخته شده است ممكن مي
شناسي، شناسي و غايتشناسي، انسانشناسي، هستياي منسجم از مباني معرفتمجموعه

حكومت مطلوب سهروردي را در پي خواهد داشت كه مبتني بر حكومت حكيم متأله 
كند و با اثبات است، وي خاستگاه حكومت مطلوب خود را تنها از منظر الهي مطرح مي

نمايد و ضمن بيان وظايف مردم در قبال پيامبران، نبوت براي بشر، به رسالت انبيا اشاره مي
داند و براي حاكم متأله، حاكم متأله را نيز ادامه سلسله هدايت الهي بشر ميحكومت 

بدين ترتيب داناترين فرد جامعه، به شرط داشتن تأله، رهبري . مشروعيتي الهي قايل است
عهده خواهد گرفت و پذيرش مردم در مشروعيت حكومت وي تأثيري ندارد، جامعه را به

  .است ظاهري و نهاني تصريح داردزيرا سهروردي خود به دو نوع ري
شيخ اشراق در پي رويكرد سياست متعالي است؛ نظريه سياسي و حكومت مطلوب او، 

  رهيافت اشراقي كه حكمت. كندتوسعه مادي را با تعالي معنوي توأمان تبيين و تأمين مي
انداز جديدي به زندگي بحثي را توأمان در خود جمع كرده است، چشم  ذوقي و حكمت

) اشراقي - اسالمي(الهي  - سياسي مسلمانان دارد كه از قبل آن نظريه دو ساحتي انساني
  .شودساحتي ميو تك) دنيوي( جايگزين نظريه و رويكرد مادي جسماني

اشراقي در نسبت با تفكر يوناني و  –انديشه سياسي سهروردي با رويكردي اسالمي 
شك بي. كر اسماعيلي قابل بررسي استتفكر ايران باستان، تفكر شيعي اثناعشري، تف

  .طلبدپرداختن به اين امور تحقيق مستقل و مجالي ديگر مي
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