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  چكيده

 حكومت ،آرماني كه باور دارد تنها نظام سياسيِ ،گرا رمانآاست  سهروردي انديشمندي
خود با حاكمان زمانه خويش براي  نشينيِ وي از هم ،به همين دليل. ه استلّأحكيمي مت

ها را  هايي و تقديم به حاكمان، آنبهره جسته و كوشيده است با تدوين رساله ،ثيرگذاريأت
 دو رساله مهمِ لِويأكوشد با بررسي و ت مي اين مقاله. داري آشنا سازد با الگوي حكومت

وجوه سياسي فلسفه اشراقي را برجسته ساخته و نشان دهد  ،»پرتونامه«و » الواح عمادي«
نگارشي خاصي  گيرند و با اسلوبِ اهدافي سياسي را پي مي ،چيز پيش از هر ،اين دو رساله

 ها بيشتر در نكه به اين رسالهاي ،نكته مهم. صدد ارائه الگوي حكومت آرماني خود هستند در
و تاكنون از منظر انديشه سياسي مورد بررسي و  ثاري فلسفي و نه سياسي توجه شدهآمقام 
 ثار و ساختارِآاين  دقيقِ با تحليلِ، سعي خواهد شد همين رو از. است ه قرار نگرفتهمداقّ
فلسفي و فلسفه سياسي  زندگي و زمانه، انديشه(تر  در افقي وسيع شان دادن ها و با قرار نآ

  .شودسياسي آن بررسي  اغراض و اهداف ،)وي
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  درآمد
گيري از اسلوب باب لوازم و ابعاد سياسي متون فلسفه اسالمي بايد با بهره پژوهش در

عموم آثار فلسفي در تمدن اسالمي، به ويژه پس از سده چهارم، . اي انجام شودويژهروشي 
هاي متعارف و مرسوم  كارگيري روشه ب ،همين رو فاقد اشارات صريح سياسي هستند و از

گران  گونه كه برخي از پژوهش  همان. ها مناسب نخواهد بود انديشه سياسي درخصوص آن
حكمت (هاي سياسي  آثار فلسفي خويش را در قالب ،ان مشايياند، عموم فيلسوفنشان داده

مباحث الهياتي و عرفاني غلبه دارند و  ،اند، اما در آثار حكمت اشراقيطرح كرده) مدني
با اين وجود، و در فقدان حكمت . ميان نيست و لوازم سياسي آن در» مدينه«بحثي از 
ها زيرا اين رساله ؛لسفه سياسي چشم پوشيدها از منظر فتوان از بررسي اين رسالهمدني، نمي

حسين ضيائي . اندبه داليل مختلفي به صراحت بيان نشده داراي وجوه سياسي هستند كه بنا
يكي  ،به بيان ديگر. معتقد است شهادت سهروردي به دليل همين وجوه سياسي بوده است

رايط سياسي خاص ش ،هاي سياسي سهرورديترين داليل عدم بيان صريح انديشهاز مهم
ها با  هاي اسماعيليان و جدال آن يك سو فعاليت از )114: 1378 ضيائي،( .زمانه او بوده است

درگير شدن تمدن اسالمي در  ،ديگر طرف و از ،سلطنت سلجوقي و خالفت بغداد
هرگونه عقايد  ،موجب پديد آمدن فضايي پرتنش شده بود كه در آن ،هاي صليبي جنگ

وايي با دشمنان تعبير ن به منزله بدعت و تهديدي براي نظم موجود و همسياسي نامتعارف 
جاي آنكه به بيان صريح ه بديهي است كه شيخ اشراق ب ،چنين فضايي در. گشته استمي

هاي سياسي خويش بپردازد، بكوشد از الگوي نوشتاري خاصي بهره جسته و مباحث انديشه
  .ح كندهاي فلسفي مطرسياسي را در چارچوب رساله

آثار » خوانش بين خطوط«ترين انديشمنداني بود كه از ضرورت لئو اشتراوس از مهم
فيلسوف  ،او مدعي است كه در شرايط سركوب سياسي. فالسفه قديم سخن گفته است

ناچار است نظم سياسي مطلوب خود را، كه با نظم موجود در تعارض است و خطري براي 
  نوشتاري پنهان كند و تنها معدودي از فيلسوفان، با هاي شود، در لفافهآن محسوب مي

براي  )12- 7: 1952 ،اشتراوس(. اي، قادر به درك آن خواهند بودهاي ويژه گيري از روشبهره
توضيح وجوه سياسي دو رساله فلسفي سهروردي ناچاريم مضامين و ساختار اين دو اثر را 

ينامتني و توجه به اصطالحات فلسفي اساس رويكردي ب تر طرح كرده و بردر افقي گسترده
بدين منظور از . كنيم خاص شيخ اشراق، بخشي از پروژه سياسي سهروردي را بازسازي

سوي هانري كربن عرضه شده است،  اسلوب هرمنوتيك فلسفي، به ويژه در روايتي كه از
كربن به ويژه بر تفكيك ميان ظاهر و باطن نزد حكماي اسالمي . بهره خواهيم جست

 ،هرمنوتيك. المحجوب مسلمانان تطبيق داده است كيد كرده و هرمنوتيك را با كشفأت
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هاي هاست و نوشته حركت از ظاهر پديدارها و متون به سوي معناي باطني و دروني آن
براي فهم معناي دروني اين متون بايد از . تو هستند در حكماي اشراقي نيز چنداليه و تو

  يابي به ها راه جست و هر اليه معنايي را براي دست ي آنظاهر عبارات به معاني درون
متون اشراقي داراي ظاهري فلسفي هستند كه براي  ،بدين سان. نهاد تر فرو هاي عميقاليه

هايي فلسفي رخ در اين سطح، اين آثار به مثابه نوشته. مخاطبان عادي قابل دسترسي است
در بطن  ،)دان تفكر اشراقي مربوط شيوه خاصِكه به (نمايند، اما مفاهيم عميق و باطني مي

بدين ترتيب در مقاله . دلي به درون آن راهي جست اين متون قرار دارند و بايد با هم
كوشش تفكيك ميان ظاهر و باطن در آثار حكماي اسالمي را مفروض قرار داده و  ،حاضر

 كربن،( .ي برده شودپهاي مورد بحث به باطن و مقصود نويسنده از ظاهر نوشته خواهد شد
1383 :24(  

  گرايي سياسي سهروردي و چالش آرمان. 1
. هاي سياسي در ايران دانستترين انديشهتوان از كهنرا مي» شاهي آرماني«انديشه 

سياسي  ههاي او همواره در كانون تمامي انديش تكيه بر پادشاه و ويژگي )1352مجتبايي، (
پادشاه بايد داراي فرّ ايزدي و شماري  ،موزه كهنآدر اين . ايرانشهري وجود داشته است

اساس و شالودة حكومت آرماني را تشكيل  ،هاي بايسته باشد و چنين شاهي ديگر از ويژگي
ترين نمايندگان انديشه ايرانشهري در دوره اسالمي سهروردي به مثابه يكي از مهم. دهدمي

بر حكيم  آرمان انديشي اشراقي،. رماني پرداختآبه عرضه تفسيري نوين از نظريه شاهي 
شيخ اشراق . متألهي متمركز است كه با عوالم برتر مرتبط و واسطة انتقال انوار معنوي باشد

از نظر . هاي چنين فردي داشته است اي به ويژگيهاي خود، اشارهتقريباً در تمامي نوشته
سامان خواهد ه ب زمانه نوراني و امور ،وي اگر چنين كسي در رأس حكومت قرار گيرد

است كه عالوه بر تسلط بر » حكيم متأله«از ديد سهروردي چنين فردي همانا . گشت
مند از ذوق اشراقي و سير و سلوك معنوي نيز به حد كمال بهره حكمت بحثي و فلسفي

  .است
شك  شيخ اشراق بي. اما پرسش از تحقق چنين حكومتي نيز از اهميت برخوردار است

انديشيده است كه آيا امكان تحقق حكومت چنين حكيمي در شرايط آن مي به اين نكته نيز
پس از بيان » حكمه االشراق«نمونه وي در مقدمه  براي. زمان وجود داشته است يا خير

اما . هاي چنين حكيمي به نادر بودن شخصي با اين خصوصيات اذعان كرده است ويژگي
  .به سياست آرماني مطرح بوده است پرسش از تحقق نظام سياسي براي تمامي قائالن

كيد بر ضرورت أ، ضمن تجمهوري اي قابل توجه، افالطون است كه در كتاب پنجمنمونه
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اگر فيلسوفان پادشاه نشوند، يا كساني كه امروز شاه و « :گويدحاكميت فلسفه بر شهرها مي
و قدرت سياسي با راستي دل به فلسفه نسپارند، و اگر فلسفه ه شوند بدار ناميده مي زمام

 )1845: 3و ج  1004: 2، ج1380افالطون، ( .توان به اصالح امور دل بستنمي ،»يكديگر توأم نشوند
يا فالسفه به شاهي برسند و يا شاهان فيلسوف : پيشنهادي افالطون دو جزء دارد حلِ اما راه
  اهيتر است و چندان بعيد نيست كه پادشجزء دوم نسبت به نخستين محتمل. شوند
آموزش شاه و تالش براي تبديل  ،چنين حالتي مند گردد و دركم به فلسفه عالقهدست

  .تر خواهد بودحكومت وي به نظامي آرماني آسان
باب هر نظرية آرماني صادق دانست، انديشة  توان آن را درمبناي اين نكته، كه مي بر 

نخست اينكه حكيم متأله . يابدتواند در دو حالت تحقق شاهي آرماني نزد سهروردي نيز مي
: بدان اشاره كرده است حكمه االشراقشاه شود، و اين همان است كه شيخ اشراق در مقدمة 

اما احتمال دوم، اين  )11: 2، ج1380سهروردي،(» و اذا كانت السياسه بيده، كان الزمان نوريا«
گونه  همان. ديك سازدخود را به الگوي انسان كامل و حكيم متأله نز ،است كه شاه مستقر

گاه نصيب  هيچ ،زيرا قدرت سياسي ؛ممكن است تقريباً غير ،كه اشاره شد نخستين احتمال
جويي بر مناسبات سياسي حاكم است، در شرايطي كه سلطه. چنين فردي نخواهد شد

ب ممكن نخواهد گشت و حكيمي كه هيچ تعلقي يابي به حكومت نيز جز از راه تغلّ دست
تر اينكه، حتي اگر مهم. طبعاً در چنين شرايطي به قدرت نخواهد رسيد ،ادي نداردبه جهان م

چنين حكيمي به حكومت برسد، ممكن است مردم او را نپذيرند و در چنين شرايطي راهي 
جويي باقي نخواهد ماند و روشن است كه حكمت اشراق، كه بر واليت يا دوستي جز سلطه

سهروردي همچنين معتقد  )همان( .تابداي را برنميزينهمبتني است، به هيچ روي چنين گ
چون ميان او و عوام مردم  ؛توانند حكيم متأله را به درستي درك كننداست مردم عادي نمي

خيال مرتبط است و در  لمِچنين شخصي چون با عا ،از نظر شيخ اشراق. فاصله بسيار است
كند و گفتار او با اعتقادات عامة ميدر نظر مردم غريب جلوه  ،عجايب آن نظر كرده است

حكايت تمثيلي جالبي نقل شده است كه نشان  ،موران لغتدر رسالة . مردم منطبق نيست
هاي او مطابق ذوق و عقايد عامة دهد حتي اگر حكيم متأله به حكومت برسد، انديشهمي

همين روست  مردم نخواهد بود و به همين دليل چنين رهبري مورد پذيرش مردم نيست؛ از
 .و گمنامي است» غايت خمول«ه در اغلب موارد در حكيم متألّ ،كه از نظر سهروردي

   )296- 297: 3، ج 1380و  42- 44: 1386سهروردي، (
ن گفت سهروردي دريافتي عرفاني از انديشه سياسي ايرانشهري اتوسوي ديگر، مي از

ه ايرانشهري در چارچوبي عناصر و مفردات انديش ،در چنين برداشتي. عرضه داشته است
اين  ،هانري كربن. گيرندعرفاني مورد بازتفسير قرار گرفته و شكل جديدي به خود مي
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 )182: 1971كربن، (. نام نهاده است» گذار از حماسه پهلواني به حماسه عرفاني«تحول اساسي را 
شناسيعرفان و انديشه سياسي در تاريخ ايران البته بايد مورد آسيب پيوند ي قرار گيردجد .

توجهي  هاي تاريخي و بيناديده انگاشتن واقعيت ،چنين پيوندي ترين ثمراتيكي از مهم
دريافت عرفاني از انديشة سياسي  بابِ در. رماني استآنسبت به امكان تحقق سياست 

تواند تحقق يابد و نه آرماني  توان چنين گفت كه اين نظام آرماني نه ميايرانشهري، مي
اين نكته را نبايد ناديده . شده باشد نهاده هاي سياسي موجود بنيادكه بر شالودة واقعيت است

گرايي بود كه در اي سياسي، يعني انديشة واقعگرفت كه انديشة سياسي ايرانشهري، انديشه
در حالي كه تحليل حقيقت آرماني در مرتبة  ؛پرداختمرتبة آرمان به تحليل واقعيت مي

راه به  ،هاي سياسيافت عرفاني انديشة سياسي ايرانشهري در عالم واقعيتآرمان در دري
  )101: 1384طباطبايي، (. جايي نداشت

هاي خويش به الگويي روي با عنايت به اين مالحظات، سهروردي در برخي از نوشته
 ينئدر اينجا وجه ديگري از آ. تر به شمار آورد»گراواقع«حدي  توان آن را تاآورد كه مي

نويسي توان آن را در تداوم سنت كهن اندرزنامهگردد كه ميسياسي اشراقي آشكار مي
هاي ايراني، همچنان در خالف بسياري از اندرزنامه نويسي شيخ اشراق، براندرزنامه. دانست

ها را تلفيقي ميان سنت كهن  توان آنماند و ميچارچوب انديشة سياسي آرماني او باقي مي
الگوي سهروردي بيش از آنكه . يسي براي شاهان و فلسفه سياسي اشراقي دانستنو اندرزنامه

هاي كالسيك ايراني منطبق باشد، با تالش افالطون براي هدايت و تعليم فلسفه با اندرزنامه
تالش سهروردي در اين  ،شك بي. به برخي از حكمرانان زمانة خويش قابل مقايسه است

زيرا در الگوي اشراقي،  ؛بايد كوششي ناموفق ارزيابي نمود راه را، همانند تالش افالطون،
آرايش نيروهاي موجود نقشي ندارند و اساساً عالم مادي و مناسبات آن  و واقعيت سياسي

دليل  ،خود ،قتل سهروردي. گيردهمچنان فاقد اهميت است و در ذيل عالم ملكوت قرار مي
مباينت و شكاف ميان  ،ممكن تاريخي شكست چنين الگويي است و به بهترين وجه

ي، ئضيا(. دهدهاي آرماني يك حيكم اشراقي را نشان ميهاي سياسي موجود و طرحواقعيت
1992 :336(  

 از. هاي سياسي داشته استهاي معاصرانش، از جواني دغدغهشيخ اشراق، بنا بر گزارش
متأله بيان حيث نظري بايد گفت تنها كسي كه با خصوصياتي كه شيخ اشراق از حكيم 

كته طبعاً از ديد معاصران پنهان نبوده و به مثابه نكند انطباق دارد، خود اوست و همين مي
 هاي برخي از معاصران شيخ چنين براز گفته. شده استادعايي سياسي براي قدرت تلقي مي

  سوداي قيام بر ضد حكومت و به دست آوردن قدرت سياسي را در سر او كه آيدمي
به نقل شمس تبريزي، او طرح  بنا )88- 89: 1379؛ موحد، 297: 1369كوب، زرين( .ده استپرورانمي
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زيرا پول را منشأ تمام  ؛كرده است كه در آن پول حاكم نباشداي را پيشنهاد ميجامعه
همچنين ابن خلكان از قول شيخ  )1()296: 1369شمس تبريزي، (. دانسته استها ميجرايم و تباهي

  :كندمدي نقل ميالدين آسيف
گفت كه ملك روي زمين به دست . در حلب با سهروردي مالقات كردم

خواب : پاسخ داد. گويدپرسيدمش كه از كجا اين حرف را مي. من خواهد افتاد
  شايد تعبير خواب آن : گفتم. كشمديدم مثل اينكه دارم آب دريا را سر مي

  ولي ديدم كه او از . افتمانند آن شهرت خواهي ي باشد كه در زمينة دانش و
   )89: 1379موحد، ( .بردار نيستاي كه در دلش جاي گرفته است دستانديشه

اين اشارات نشان از اين دارد كه شيخ در پي آن بوده است كه حكومت آرماني 
ترين علت قتل او نيز همين احتماالً مهم ،گونه كه اشاره شد خويش را تحقق بخشد و همان

  گير و ه جالب اينجاست كه شيخ اشراق با اينكه انساني بسيار گوشهنكت. بوده است
تتمة گونه كه در  گزين بوده، با شاهان و امرا رفت و آمد داشته است و همانعزلت
سالطين وقت بميامن انفاس او تبرك و تيمن  خلفاء عهد و« ،آمده است الحكمه صوان
نشين ها هم م سه تن از شهرياراني كه شيخ با آنكم ناما دست )103: 1318بيهقي، ( .»اندنموده

پسر قلج  ،الدين سليمان ركن ؛الدين ايوبي فرزند صالح ،ملك ظاهر: دانيمبوده است را مي
نشيني و معاشرت با اين هم )115: 1378ضيائي، ( 2.و عمادالدين ابوبكر ارتقي ؛ارسالن دوم

  لق مناسبت ندارد، به گمان ما ازگيري از خشاهان، كه ظاهراً با تمايل او به گوشه
  .هاي سياسي شيخ و تالش وي براي تحقق حكومت آرماني خود حكايت داردانگيزه

آيد كه شيخ اشراق با فرهنگ و سنن ايران باستان و سنت مي از قرائن چنين بر
هاي انديشه يكي از شالوده ،حسين ضيائي. نويسي ايراني آشنايي بسيار داشته استاندرزنامه

باب وزراي خردمند، همچون بزرگمهر، كه  سنت كهن ايراني در«سياسي اشراقي را 
داند و معتقد مي» دهندحكمت خود را در خدمت پادشاهان براي گسترش عدالت قرار مي

قابوس » قابوسنامه«غزالي، » الملوك نصيحه«و » كيمياي سعادت«است او آثاري چون 
بسياري از نظريات خود را «شناخته و گمان ميا بيالملك ر نظام» هنام سياست«وشمگير، و 

كهن، چون افريدون و كيخسرو، از  نامشروعيت حكومت برخي از پادشاه ئلهمس هدربار
  )46: 1380ضيائي، ( .»چنين متوني گرفته است

بررسي موارد تأثيرپذيري  ،كنداز آنجا كه سهروردي معموالً از منابع خويش ياد نمي
ترديدي نيست كه وي با بخش  ،با اين وجود. يشين چندان آسان نيستوي از نويسندگان پ

شيخ . مهمي از منابع سنت انديشة سياسي ايرانشهري در تمدن اسالمي آشنايي داشته است
هاي ايراني است، ترين منبع اندرزنامه، كه مهمشاهنامه فردوسيآشنايي عميقي با  ،اشراق
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 را هايي از شاهنامه ناهاي آن بهره برده و حتي داستهداشته و به طور گسترده از رموز و نشان
هاي ابوحامد غزالي را مطالعه سهروردي همچنين نوشته )32- 22: 1390بستاني، ( .كرده است نقل

در سنت اشراقي مورد تكريم بوده  االنوار ةمشكاكتاب  سببغزالي به ويژه به . كرده است
كيمياي ، آثار ديگري چون مشكاهافزون بر  )25: 1367؛ مالصدرا، 200، 176: 1364هروي، (. است

هاي و برخي از نامه االسني الملوك، المستصفي، مقاصد الدين، نصيحه سعادت، احياء علوم
ها، جمالت و يا فرازهايي از اند و او حكايتفارسي غزالي نيز مورد استفادة شيخ اشراق بوده

 ،بنابراين )3(.آنكه نامي از غزالي ببرد بي ؛هاي خويش آورده استها را در بعضي از نوشته آن
  هاي ايراني را گونه كه در ادامه نيز خواهيم ديد، برخي از اندرزنامه سهروردي، آن

از سوي ديگر بايد به تمايل شاهان سلجوقي به ايران باستان و شاهنامه نيز . شناخته استمي
  هاي ايرانيواني داشتند و نامهاي ايراني عالقة فراامراي سلجوقي به سنت. توجه داشت

  نامه، نسب خويش را به شهرياران نهادند و حتي گاه با جعل شجرهبر فرزندان خود مي
براي اين امرا و پادشاهان، انديشة سياسي ايرانشهري . رساندند اي ايران باستان مياسطوره

  .جستندبخشي به خويش بهره ميجالب توجه بود و از آن براي مشروعيت
. پردازيمنويسي شيخ اشراق مياكنون به برخي از وجوه اندرزنامه ،به اين نكات توجه با

پرداخته و  الواح عمادي وپرتونامه طور خاص به دو رسالة ه براي پرداختن به اين بحث، ب
علت انتخاب  .كوشيم برخي از مالحظات برگرفته از اين بررسي را تعميم دهيمدر انتها مي

دانيم كه شيخ اين دو را براي دو شهريار ين است كه امروزه به يقين ميا ،اين دو رساله
يك از اين  فصل نهايي هر. نگاشته است ،اندگويا اهل فلسفه هم بوده ، كهزمان خويش

 ،توان اغراضي سياسي استنباط كردها مي ها اختصاص به مطالبي دارد كه از درون آنرساله
ها سهروردي از غايت حكمت  شوند كه در آناي آغاز مي ها با مقدمههمچنين اين رساله و

ضيائي، ( .داردسخن به ميان آورده و مطالبي پيرامون نقش حكيم متأله در حكومت بيان مي
1378 :112(  

اين دو رساله را  ،هاي تاريخي اخير، سهرورديطبق پژوهش كنيم كه بر بايد يادآوري
اين نكته از اين  )395: 1380پورجوادي، (. آورده است در اواخر عمر خويش به نگارش در

دهد شيخ اشراق احتماالً پس از شكست طرح جهت حائز اهميت است كه نشان مي
اي شرايط زمانه، به گزينه هخود براي به حكومت رسيدن حكيم متأله و مشاهد» انقالبي«

ها را  برده، آناو كوشيده است از نزديكي با شاهان بهره . تر روي آورده است گرايانهواقع
ها را به برخي از اين حكومت ،صورت امكان با الگوي شاه آرماني آشنا كند و حتي در

هاي  نصراهللا پورجوادي معتقد است سفرهاي شيخ در سال. الگوي آرماني خويش راه برد
سهروردي پس از . زيرا كامالً با انگيزه سياسي بوده است ؛پاياني عمرش جالب توجه است
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الدين سليمان  و ركن ،، در مناطق آسياي صغير به شهرت رسيده بوداالشراق هحكمنوشتن 
نزد  خواستند كه اومند بودند، ميدو به فلسفه و حكمت عالقه شاه و ابوبكر ارتقي كه هر

از فحواي . مند باشدكه به فلسفه عالقه گشتايشان برود، و سهروردي هم به دنبال حامي مي
خواسته شاهان را تحت پيداست كه او مي يمانشاهي و الواح عماديپرتونامه سلكالم او در 

  .تأثير فلسفة سياسي خود قرار دهد
خوشي  با توجه به اينكه دربار سالجقه، به ويژه شهرياران ايراني اين سلسله، عموماً نظرِ

فرصت را غنيمت شمرده و دعوت معدود شاهاني كه  ،اند، سهروردي نسبت به فلسفه نداشته
نظر، كه  خوانش بين خطوط و تحليل دو رساله مورد. را پذيرفته است ،اندو عالقه داشتهبه ا

  .تواند براي فهم انديشه سياسي اشراقي جالب توجه باشدداراي مضاميني فلسفي هستند، مي

  پرتونامه. 2
  :كندهدف خود از نگارش رساله را چنين بيان مي ،پرتونامهسهروردي در مقدمه رسالة 

ه مختصريست كه ساخته شده بحكم اشارت بعضي از محبان فضيلت ك بدان
كرده است و بعضي مواضع كه اصطالحات علماء مشايي در  پرتونامهو نامش 

و . تر كرديم آنجا صعوبتي داشت تا مفضي بود بتطويل اصطالحي نزديك
اي چند را از آن تقديم اي چند است از علم الهي، و پيش نكتهايراد نكته ،غرض

تسهيل طريق را از علماي ديگر و از واهب حيوه توفيق اتمام . رده آمدك
  )2: 3،ج 1380سهروردي، ( .آيد درخواسته مي

كه اين رساله براي او نوشته  باشد ميالدين سليمان شاه  ركن ،»محبان فضيلت«منظور از 
حكمت هم در  آن ؛را كتابي آموزشي معرفي كرده پرتونامهسهروردي در اينجا . شده است
الدين از شيخ خواسته است كه به او فلسفه آموزش دهد و  رسد ركنبه نظر مي. مشايي

خواسته از اين توجه و عالقة شاه به مباحث فلسفي بهره جسته و نكات سهروردي هم مي
  اما اينكه در آن به حكمت مشايي اشاره شده است، اندكي عجيب. مهمي را طرح كند

 االشراق حكمهاين رساله پس از . چنين درخواستي كرده باشد نمايد و شايد شاه از اومي
به ويژه  ؛حكمي خاص خود را مطرح كند يتوانست در آن آرانوشته شده است و شيخ مي

  هاي بسيارداند و بر آن خردهآنكه وي، در ديگر آثارش، حكمت مشايي را ناقص مي
آن دسته از رسائل شيخ را كه مشايي  اند،گونه كه پژوهندگان نشان دادهالبته همان. گيردمي

بلكه اين  ؛نبايد آثاري در زمينة فلسفة مشايي محسوب كرد) تلويحاتمثل (اند خوانده شده
ها اشارات اشراقي  برگيرندة مقدمات الزم براي حكمت ذوقي هستند و در آن در ،آثار

  )273- 274: 1386ضيائي، (. فراواني وجود دارد
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فحواي رساله كمابيش مشايي است و از مباحث . فصل استمشتمل بر ده  ،پرتونامه
هرچند  ؛اثر چنداني نيست ،خاص و نحوة بيان و اصطالحات ويژة حكمت اشراقي در آن

. كه شيخ در آن به نكات و قواعدي اشاره كرده است كه مورد پذيرش اشراقيان هم هستند
اما  ،ابتدا كامالً مشايي است مطالب رساله هم در. عنوان رساله البته اشارتي اشراقي دارد

 ،كند و به عقيده كربنتغيير پيدا مي) فصول نهم و دهم(آهنگ كتاب در دو فصل آخر 
تر از هشت فصل نخست هستند و جنبه اشراقي اي مهماين دو فصل به ميزان قابل مالحظه

 اشاراتپاياني هاي فصل نهم عمدتاً افالطوني است و با نمط )17: 2001كربن، (. تري دارندقوي
در اين فصل براي نخستين بار از مضامين و اصطالحات . هاي بسيار داردسينا همانندي ابن

گيري از لذات  باب رهايي از شواغل مادي و بهره از جمله در. شودخاص اشراقي استفاده مي
  :نويسدمعنوي و معقول مي

او  ،دترست، و لكن كسي كه ذوق ندارچه عظيم و اين لذّت اگرچه هر
و جماعتي . نيابد در ،كه هست چنان همچنين كه عنين باشد كه لذّت جماع آن

روان و مجردان صاحب بصيرت ازين لذّت درين عالم نصيب از حكيمان روشن
يابند و بدان ازين جهان مشغول گردند و نور عالم اعلي را صريح بينند و در نور 

  )71: 3، ج1380سهروردي، ( )4(.غريق شوند
اين . ترين فصل، يعني فصل آخر دانستاي بر آخرين و مهمهم را بايد ديباچهفصل ن

شيخ  )75: همان( .نام دارد» ها در نبوت و معجزات و كرامات و منامات و مثل آن«فصل 
  :كندفصل را با اين جمالت آغاز مي ،اشراق

همة كارها و مهمات خويش قيام ه كه چون هر يكي از مردم ب و بدان
مود و از معامالت و قصاص و مناكحات چاره نيست، و بعضي مردم را نتواند ن

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

  )همان( ...و مؤيد از عالم نور و جبروت
سينا، ابن(؛ ستالهيات شفاسينا در كتاب دهم  ستدالل ابناستدالل شيخ در اينجا مشابه ا

يد شخص از عالم نور تأكيد دارد كه در يبا اين تفاوت كه سهروردي بر تأ )441- 442: ق1404
سينا از اين  ابن. اي است به دريافت اشراقي از فرّ ايزديادامه نشان خواهيم داد كه اشاره

اما . و نوعي حكومت شرعي را از آن نتيجه گرفت مقدمه براي اثبات نبوت بهره گرفته بود
  دهد و از آن مقام واليت را استخراجاي ديگر بسط مياستدالل فوق را به گونه ،شيخ
هايي چون  پردازد؛ ويژگيهاي اوليا و اصحاب تجريد مي شيخ در ادامه به ويژگي. كندمي
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ي و معجزات و ، علم به جزئيات و دريافت حقايق در خواب و بيدار»قوت حدس«
  :دهدشيخ ادامه مي. كرامات

نور حق و مالي اعلي ه كسي كه نفس او ب ،پس چون حال چنين است
روشن شود، و آن نور اكسير علم و قدرتست، عجب نباشد كه مادت عالم 
مسخر او شود و از روشني روان او سخنش در مالي اعلي مسموع باشد و 

  )77: 3، ج 1380روردي، سه( .چه ممكن است ره دعايش بشنوند به
دهد كه چگونه كسي كه از شواغل حسي و تعلقات دنيوي برهد، سهروردي توضيح مي

يابد و تمام عالم مادي تحت سيطرة او مي» علم و قدرت«تابند و اكسير انوار خره بر او مي
الم دربارة مشاهدة صور ع ،پردازدبدان مي پرتونامهآخرين بحثي كه شيخ در . گيردقرار مي

دهد براي وصول به ملكوت و دريافت انوار چه اعمالي بايد شيخ توضيح مي. خيال است
  :نويسدشيخ دربارة دريافت انوار معنوي چنين مي. انجام شود

روانان را ملكه شود، كه هر وقت خواهند يابند و عروج كنند  اين نور روشن
علم است يا صورتي  و اين بروق و انوار نه. هاي لطيف عالم نور و در حفظه ب

ست قدسي و از عالم قدس نورها آيد مجرد از مادت و روان  بلكه شعاعي ،عقلي
  )81: همان( .پاكان از آن روشنايي نصيب يابند

در آغاز . آيدجالبي به دست مي هنكت ،اين عبارت با نخستين سطور رساله هاز مقايس
ناخت و دانش تو او را آن باشد را بشناسي، ش كه هرچه تو آن بدان«: فصل اول آمده است

كند شيخ تأكيد مي ،اما در پايان رساله )2: همان(. »كه صورتي از آنِ او در تو حاصل شود
گويد كه آنچه نيستند، به عبارت ديگر تلويحاً مي» علم يا صورت عقلي«كه انوار معنوي 

آيد؛ به كار پادشاه نميهايي از آن نقل شده است، اند و در اين رساله نيز بخشمشاييان گفته
گونه كه مشاييان تعريف  آنـ بايد و آن از جنس علم حصولي » كيان خره«پادشاه را 

كند كه احتماالً سليمان شاه از او اين فرض را تقويت مي ،همين نكته. نيستـ  كنندمي
ن چو ،اي در فلسفة مشايي يا فلسفة سينوي بنويسد و شيخ اشراق همخواسته است تا رساله

اي خاص از نگارش روي آورده تا هم مقصود به شيوه ؛خواسته تقاضاي او را رد كندنمي
 وي رساله را با مطالبي كامالً ،بنابراين. شاه برآورده شود و هم حرف خودش را زده باشد

بهره  اشاراتهاي پاياني سينا در نمط كند، در ادامه از مباحث عرفاني ابنمشايي آغاز مي
هاي اولياء و اخوان  اي از حكمت اشراق و اشاره به ويژگير نهايت با فشردهگيرد و دمي

تمام اين روند مفصل به . نهدبرد و نامي اشراقي نيز بر آن ميآن را به پايان مي ،تجريد
  :اي است براي بند پاياني كتابگمان ما مقدمه
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مت و هر پادشاهي كه حكمت بداند و بر سپاس و تقديس نوراالنوار مداو
ببخشند و » فرّ نوراني«بدهند و » خرة كياني«كه گفتيم، او را  نمايد، چنان

بارقي الهي او را كسوت هيبت و بها بپوشاند و رئيس طبيعي شود عالم را و او 
را از عالم اعلي نصرت رسد و سخن او در عالم علوي مسموع باشد و خواب و 

  )81: مانه( .واهللا اعلم بالصواب. الهام او به كمال رسد
شيخ اشراق در . است» خره كياني«برخوردار از  ،شاه آرماني در انديشه سياسي اشراقي

از ذات خداوندي ساطع « :كند كه، از قول زرتشت، خرّه را نوري تعريف مياالشراق حكمه
يك بر صناعتي و  يابند و به كمك آن هر گردد و بدان مردم بر يكديگر رياست ميمي

متون ايراني از انواع مختلف فر سخن  در )157: 2، ج1380سهروردي، (» .دندگرعملي متمكن مي
خاص از سه نوع فر مربوط به شاهان، پيامبران و حكما ياد شده  ولي به طور ،رفته است

دارندگان  منزلهدر حكمت اشراقي نيز از هر سه گروه ياد شده به  )416: 1368معين، (. است
ويژة سهروردي از انديشة سياسي ايرانشهري در تأكيد اما دريافت . خره ياد شده است

ين سياسي اشراقي داراي ئشاه آرماني در آ. شود خره ديده ميخاص او بر فرّ كياني يا كيان
دانيم كه حاكم مي. اما تفسير سهروردي به آن رنگي عرفاني بخشيده است ،فرّ كياني است

صالحيت  ،ا عالم خيال و سير در آنآرماني سهروردي، عارفي است كه به دليل ارتباط ب
شود كه حكيم حقايق و اين ارتباط موجب مي. حكومت بر مردم را پيدا كرده است

كرده و قدرت تصرف در طبيعت را جزئيات را در خواب و بيداري از عوالم برتر دريافت 
بر دهد، فر كياني را شيخ اشراق، چنانچه فقرات مختلف آثارش نشان مي. آوردبه دست 

مفهوم اساسي انديشة سياسي ايرانشهري را مطابق با  ،دهد و در نتيجههمين توانايي تطبيق مي
همان حكيم متألهي  ،شاه آرماني داراي فرّ ايزدي. كندالزامات حكمت اشراقي تفسير مي

البته بايد اشاره كرد كه انديشة سياسي . است كه در آثار شيخ اشراق بدان اشاره شده است
هايي است كه آن مفهوم مورد بحث، واجد عناصر و ويژگي ،خاص ري، و به طورايرانشه

  .ها بهره جسته استرا مستعد تفسير عرفاني ساخته و شيخ اشراق نيز از همين ويژگي
مفهوم خرّه را با دقت بيشتري توضيح » المشارع و المطارحات«شيخ اشراق در رساله 

شجاعاً قاهراً (گردد رّه داراي قدرت و قهر ميصاحب خ. داند دهد و داراي دو وجه ميمي
گيري از هريك از اين دو بهره. شودو يا از عشق و محبت و اقبال مردم برخوردار مي) غلّاباً

اما نوع سوم از افاضات خرّه كه مختص شاهان است و  ،براي همگان ميسر است ،وجه فرّ
شاه آرماني هم . كيد داردأكمال ت حد شود، بر جمع هر دو وجه درناميده مي» كيان خرّه«

غلبه و قهر و شجاعت او در حد كمال است و هم مورد تعظيم و تكريم و محبت نفوس 
و از باالترين و شديدترين مراتب ) مليكاً معظماً صاحب هيبه و علمٍ و فضيله و اقبال(است 
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كند كه قادر مياين شخص را كسي معرفي  ،شيخ در ادامة مطلب. مند گشته استانوار بهره
  الوصول(يابي به آسمان  ، دست)مشي علي الماء و الهواء(به راه رفتن روي آب و هوا 

  ناشي از تابش انوار(ها كند كه اين توانايياالرض است؛ شيخ اشاره مي و طي) الي السماء
  مند از اين انوار بهره گردد كه در ارتباط با عالم خيالبراي متألهاني حاصل مي) كيان خرّه

  )505: 1، ج1380سهروردي، (. اندگشته
هاي يك شاه  غرض اصلي شيخ از نگارش رساله، كه نشان دادن ويژگي ،بدين ترتيب

كيد سهروردي بر خره كياني در پايان رساله خويش، به أت. گردد آرماني است، مشخص مي
در نگارش كل دهنده نيت وي اشراقي منطبق باشد، نشانـ  اي كه با برداشت عرفانيگونه

خواسته است به شاه بگويد كه گران، سهروردي مي به بيان يكي از پژوهش. اين رساله است
ها كند و با مأل اعلي  اگر حكمت يا فلسفه بداند، نماز بخواند و قرآن بسيار بخواند و عبادت«

در  ،گاه خره يا فرّ كياني كه بايد در يك پادشاه باشد مناجات نمايد و رياضت بكشد، آن
هايي كه با دشمنان خود  او نيز پديد خواهد آمد و رئيس طبيعي عالم خواهد شد و در جنگ

سخن او در عالم علوي شنيده از عالم اعلي به او نصرت خواهد رسيد و هم  ،خواهد كرد
  )402: 1380پورجوادي، (. »خواهد شد و هم به خود او الهام خواهد شد
گونه كه اشاره شد، بيشتر دو  زيرا همان ؛ساله نيستالبته مقصود تمامي مطالب فلسفي ر

اند و فصول اوليه از اين نظر اهميت چنداني ين سياسي اشراقي مرتبطئفصل پاياني اثر با آ
صالحيت حكومت  ،سهروردي به كرّات گفته است كه واجد حكمت بحثي؛ چون ندارند
با الگوي آرماني شاه داراي خرة  شيخ در اين رساله كوشيده است تا شاه را ،در نتيجه. ندارد

  .كياني، كه با عالم خيال مرتبط است، آشنا سازد و به سوي حكومتي فاضله رهنمون گردد

  الواح عمادي. 3
ين ئ، براي آالواح عماديپردازيم، يعني اينجا به تحليل آن مي در اي كهدومين رساله

اين رساله را براي سلطان  ،سهروردي. سياسي اشراقي از اهميت بيشتري برخوردار است
اين حاكم به علم و . پرت، عمادالدين ابوبكر ارتقي نگاشته استسلجوقي و حاكم خرت

مند بود و با اصرار از شيخ اشراق خواسته بود كه نزد وي بيايد و برايش كتابي فلسفه عالقه
  در آن البته كتاب صرفاً جنبة فلسفي ندارد و  )92: همان(. در فلسفه و حكمت بنويسد

هدف  ،، شيخالواح عماديدر نخستين سطور . توان يافتهاي صوفيانه و عرفاني هم ميجنبه
  :نويسدوي در مقدمة رساله مي. كندخود از نگارش آن را بيان مي

و چون نزديك من مكرمات شاه عادل و پيروز عمادالدين، سيد ملوك آمد 
عظمت او را حفظ كند و  ،ندخداوـ  و ديار بكر، قرا ارسالن بن داود بن ارتق
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متواتر شد مرا فرمود كه بهر وي مختصري سازم سخت ـ  اش را افزونپيروزي
موجز، چنانچه اعجاب از آن ظاهر گردد متضمن قواعدي كه از آن چاره نيست 

و . در معرفت مبدأ و معاد، موافق رأي حكماي الهيات و اصول فضالي حكمت
و حاصل كردن مطلوب او، و مختصرات بسيار را من بشتافتم به امتثال فرمان او 

مطالعه كرده بودم از آنچه متأخران ساخته اند از بهر امراي و شاهان زمان خويش، 
و شنيدم كه ايشان بدان منتفع نشدند، زيرا كه ايشان غافل شدند از مصلحت تعليم 

مصلحت  و راه تفهيم، و چيزي از اصطالح دور و دشوار از تعبير بكردند و از بهر
  )34- 33: 4و ج 112: 3، ج1380سهروردي، ( .فايدة كلي فروگذاشتند ،جزئي

هايي را كه كند بسياري از رسالهاست كه شيخ تصريح مي آن ،نكتة مهم در اين مقدمه
ها را  اما آن ،مطالعه كرده ،اندآورده متأخران براي امرا و شاهان عصر خويش به نگارش در

شايد منظور شيخ از . اي براي عمادالدين بنويسدتصميم دارد رساله مفيد نيافته است و اكنون
هايي است كه در زمان سهروردي به نگارش درآمده اندرزنامه ،»مختصرات بسيار«اين 

از نظر  5.ها آشنا بوده است گونه كه اشاره شد شيخ قطعاً با برخي از آن بودند و همان
حكمت غافل گشته و به مصالح جزئي  ها از اصول عالياين اندرزنامه ،سهروردي
هاي رايج ايراني نشان خواهد تمايز اثر خود را از اندرزنامهشيخ مي ،سانبدين. اند پرداخته

هاي شاه آرماني  اندرزنامة اشراقي بايد به قواعد عالي حكمت اشراقي و بيان ويژگي. دهد
همان كاري كه شيخ  ؛ازدصاحب خرة كياني و ذكر كارنامة عرفاني شهرياران آرماني بپرد

  .در الواح عمادي انجام داده است
اما به . گرددبا بيان قواعدي عموماً مشايي آغاز مي پرتونامهنيز همانند  الواح عمادي

. گرددتر ميعرفاني آن قويـ  هاي ذوقيگيرد و جنبهتدريج از فلسفة استداللي فاصله مي
سهروردي در اينجا نيز . برخوردار است آخرين لوح، يعني لوح چهارم، از اهميت خاصي

هاي مانند بخش پاياني پرتونامه، به بيان اصول اساسي حكمت اشراق و به ويژه ويژگي
» قاعده«او در بحث از نفس و در ذيل يك . پردازدحكيم متأله و پيوند او با عوالم برتر مي

و بنابراين بايد  )176: 3، ج 1380سهروردي، (» اندنفوس بشري از اصل ملكوت«كند كه تأكيد مي
  :افزايد كهسپس مي. گردند به اصل ملكوتي خويش باز

زيرا  ؛انبياء و متألهان و فضال، ميسر شود ايشان را در بيداري اطالع بر مغيبات
طريقي كه ايشان دانند و ه شوند ب اند در فطرت و يا قوي كه نفوس ايشان يا قوي

و مغيبات . انداند و مرموز در كتب آوردهاشتهعلومي كه ايشان مكتوم و مستتر د
ه زدوده است، درو نقوش ملكوت نيئزيرا كه نفوس ايشان چون آ ؛منتقش شوند

و باشد كه سرايت كند شبح آن مغيب به حس مشترك و يا مخاطبه . پديد آيد
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و باشد كه غيب را . ترين صورتي باشدكند به لذيذترين مخاطبه و آن در شريف
رك ببيند و باشد كه آواز هاتفي بشنود و يا از مسطوري خبري به حس مشت

  )178- 179: همان( .بخواند
بخشد و او را از هاي خاصي مي به شخص ويژگي ،ارتباط با عالم خيال يا ملكوت

خواهد شاه را با شيخ در اينجا، و همچنين در ادامة بحث، مي. كندديگران متمايز مي
كربن، (. شوند، آشنا كنددتاً از ارتباط با عالم خيال نتيجه ميهاي شاه آرماني، كه عم ويژگي

كند كه در در اينجا سهروردي، البته با تفصيل بيشتر، به همان نكاتي اشاره مي )54- 60: 2001
  :تنيز آورده اس پرتونامهپايان 

چون نور الهي و ... نور حق تعاليه روشن شود ب ،و چون نفس طاهر گردد
ان حاصل آيد روشن شود و تأثير كند در اجسام و نفوس، سكوت قدسي در ايش

مجاورت آتش، و هيبت نوراني در او حاصل ه همچون آهن گرم كرده است ب
چون با روشنايي بزرگ آشنا شود و بر روشني قدسي  و. شود و خاصيت سوختن

ه و متصف شود ب.... روشن گردد، نفوس ازو منفعل شوند و ماده ازو متأثر شود
افق اعلي برود و بر اعداي خويش قاهر ه خير و كرم و عدل، به تي و ببخ نيك

تر پديد آيد صيتي عظيم او را پديد آيد و هيبتي سخت گردد و محفوظ باشد و
 .كه بزرگان ملوك پارسيان رسيدند چنان ؛و برسد بنور تأييد و ظفر.... مر او را

  )185: 3، ج 1380سهروردي، (
 گاه بر پردازد و آنمي» كيان خرّه«و » خرّه«بحث دربارة شيخ به  ،پس از اين اشاره

اي ايران، اساس تفسير اشراقي از اين مفهوم به بيان تفصيلي كارنامة دو شهريار اسطوره
گردد كه سهروردي آشكار مي ،با توجه به آنچه گفته شد. پردازدفريدون و كيخسرو مي

الدين بيان كرده و او را با الزامات  ي عمادپي آن بوده است تا الگوي شاه آرماني را برا در
وي دو شاه ايراني، يكي فريدون و ديگري . حكومت الهي مورد نظر خود آشنا سازد

كيخسرو، را به عنوان كساني كه صاحب فر كياني بودند و به بركت اين نور توانستند 
الدين  عمادبه خوانندة خود،  ،سلطنت كنند و دشمنان خود را مقهور و مغلوب گردانند

  خواهد مانند كيخسروكند كه اگر ميكند و تلويحاً به او چنين القا ميابوبكر، معرفي مي
و گسترش  بايد به نشر علم ،از حكمت الهي برخوردار باشد و بر دشمنان خود پيروز گردد

: 1380پورجوادي، ( .مؤيد گردد ،كه نوري است الهي» خره«عدل و دفع شر قيام كند و به نور 
94(  

دهد كه شيخ در پي آموزش الگوي شاه آرماني آخرين سطور رساله به خوبي نشان مي
  :به مخاطب خويش بوده است
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و قبيح باشد از خليفة خدا كه ... خليفة خدا است در زمين ،نفس كه و بدان
ملك فاني وي سبب بطالن ملك عالي دائم او باشد و اين در حق ملوك 

ست كه در آخرت پيشي گيرند بر ايشان كساني زيرا كه قبيح ا ؛ظاهرتر است
  )194: 3، ج 1380سهروردي، (. باشند كه ايشان زير دست او بوده

ترين اصول شاهي آرماني است كه شاه بايد از تمامي زيردستان يكي از مهم ،اين نكته
هاي هدف شيخ از بيان اصول اشراقي و ويژگي ،سانبدين 6.تر باشدخود برتر و حكيم

  .ارائة الگوي اشراقي شاه آرماني است ،متأله حيكم
نشيني ها پرداختيم، و به ويژه با عنايت به هم افزون بر دو رسالة مزبور، كه به تحليل آن
هاي ديگري نيز به اين رود كه وي رسالهشيخ با شاهان و امراي زمان خود، احتمال مي

ها مصاحب و  دانيم وي ساله ميگونه ك همان ،نمونهبراي . هدف به نگارش درآورده باشد
نقش حكيم حاكم را براي  ،توان گفت كه سهروردينشين ملك ظاهر بوده است و ميهم

دانسته نظر گرفته بود و خودش را بخشندة حكمت در نظام سياسي نويني مي ملك ظاهر در
شي چون اي در نظر داشته كه در آن شاهزادة جوان نقاي براي ايجاد مدينة فاضلهو برنامه

اي كه رئيس آن صاحب كرامات باشد و كارهاي مدينه. افريدون و كيخسرو داشته باشد
  )121: 1378ضيائي، (. العادة وي ايجاد هيبت و شوكت و فره كندخارق

  بندي جمع
داشته است را » انقالبي«دانسته و دعاوي خود را شايستة حكومت مي ،اينكه شيخ اشراق

شيخ تلويحاً . توان دريافتمكرر، از فحواي كالم خود او نيز ميهاي تاريخي افزون بر نقل
دانست كه واجد كمال در حكمت ذوقي و بحثي است و به همين خود را تنها كسي مي

ديده خويشتن را بيش از همگان شايستة حكومت مي ،االشراق حكمهاساس مقدمة  دليل، بر
اما پس از اينكه به تدريج . دانسته استو به حكومت رسيدن خود را تنها راه اصالح امور مي

به گزينة دوم كه همانا هدايت  ،ممكن است غير ،يابد تحقق حكومت حكيمان متألهمي در
هاي انسان و آموزش شاهان و راه بردن آنان به سوي حكمت ذوقي و تألّه و بيان ويژگي

 پرتونامهري چون نشيني با شاهان زمانه و نگارش آثانزديكي و هم. كامل است روي آورد
ها را  توان آندر اين آثار، كه مي. را بايد در راستاي اين هدف دانست الواح عماديو 

هاي اشراقي ناميد، شيخ به ويژه بر ارتباط شاه آرماني با عوالم برتر، از مجراي پيوند اندرزنامه
ك معنوي ورزد و شاه را به آموختن معارف حكمي و سير و سلوبا عالم خيال، تأكيد مي

  .كندتشويق مي
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ين ئترين وجوه آبه ساحت مثالي وجود، و لزوم تبعيت عالم مادي از آن، از مهم توجه
سياسي اشراقي است و همين امر به عدم توجه به عالم مادي و مناسبات حاكم بر سياست 

يافت و ت سياسي جايي براي طرح نمييواقع ،به بيان ديگر در طرح سهروردي. انجامدمي
هاي اندرزنامه. سره بر فلسفه سياسي اشراقي سايه افكنده است انديشي يكحت آرمانسا

گاه از آرايش نيروهاي  اما هيچ ،ورزيدندكيد ميأچند بر نظريه شاه آرماني ت ايراني هر
سياسي و واقعيت موجود غافل نبودند و سياست آرماني خود را بر عناصري از واقعيت 

ديشه سياسي اشراقي كه بر دريافتي عرفاني از انديشه شاهي ايراني اما ان ،ساختندمبتني مي
ترين ويژگي مهم منزلهبر روي گرداندن از عالم ماده و توجه به عالم ملكوت به  ،مبتني بود

قرين  ،طرح شيخ اشراق براي اصالح امور ،همين رو ورزيد و ازكيد ميأحاكم آرماني ت
  .توفيق نگشت

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هانوشتپي

ها و سرها؛  خواست كه درم و دينار برگيرد كه سبب فتنه است، و بريدن دستالدين مي اين شهاب«  .1
 )296: 1369شمس تبريزي، (» .معاملت خلق به چيزي ديگر باشد

 ،كندنشين شيخ اشراق ياد ميالدين كيقباد سلجوقي به عنوان شاگرد و هم ضيائي همچنين از عالء  .2
اما نصراهللا پورجوادي نشان داده است كه اين مطلب از نظر تاريخي درست نيست و از خلط ميان 

 )390: 1380پورجوادي، (. دو سهروردي ناشي شده است
. هاي سهروردي و غزالي را برشمرده استبرخي از مشتركات ميان نوشته ،نصراهللا پورجوادي  .3

لغت موران شيخ از  هدر رسال. است االنوار برگرفته شده كاهاالشراق از مش بسياري از مطالب حكمه
الدين و مقاصداالسني بهره جسته و حكايات و نكاتي را از آن برگرفته  االنوار، احياء علوم مشكاه
الملوك،  الدين، نصيحه اي از مطالب في حاله الطفوليه با مطالب كتابهاي احياء علومميان پاره. است

. هاي بسيار وجود داردمشابهت )1362غزالي، : چاپ شده در( اي فرزندهالكيمياي سعادت و رس
الفقه خويش نيز از المستصفي بهره گرفته  همچنين سهروردي در نگارش التنقيحات في اصول

اين موارد ترديدي باقي  )78و  33: 1386سهروردي،  ؛442، 376، 342: 1380پورجوادي،  :به. ك. ر(. است
هاي غزالي آشنايي تفصيلي داشته است، اما اينكه نام او را نياورده خ با نوشتهگذارند كه شينمي

 .ها دانست توان ناشي از مخالفت غزالي با اهل فلسفه و تكفير آناست را مي
كند به عنيني كه از لذت مجامعت هيچ ها را انكار مي تشيبه فردي كه لذات معنوي را نچشيده و آن  .4

 )84: 1362، غزالي(. اي غزالي نيز آمده استهدر رساله ،داندنمي
پيشين براي  هداند كه فالسفهايي ميالبته هانري كربن در شرح فرانسوي خود منظور شيخ را رساله  .5

 )46: 2001كربن، (. صريحي در متن رساله وجود ندارد هاند، اما چنين اشارشاهان نوشته
 هساز و پيراي هه معاصر شيخ اشراق بود، در رسالالدين كاشاني، معروف به بابا افضل، ك افضل  .6

اي فلسفي و از جهاتي با الواح عمادي و پرتونامه قابل مقايسه است، شاهان پرمايه، كه اندرزنامه
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