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از گذشته دور مسئله شناخت نفس یکی از موضوعات مهم فلسفه بوده است .با توجه به گزارش تاریخنگاران ،افالطون و
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بخصوص ارسطو از نخستین فیلسوفانی هستند که به دانش نفسشناسی نظر داشتهاند .یکی از حکیمانی که در آثار
متعدد خود به مسئله نفس و جوانب آن پرداخته ،سهروردی است.پس از فارابی ،سهروردی یکی از متنفذین حکمت در
فرهنگ اسالمی است که با پایه گذاری حکمت اشراق ،نگرش نوینی از فلسفه اسالمی را ارائه داد .با توجه به مبانی
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معرفت شناسی سهروردی ،نگاه خاص وی به انسان و جهان موجب شده تا برای زندگی این جهانی انسان ها از باب
ضرورت ،الگویی مناسب بینش خود ارائه کند . .سهروردی ،فلسفه خود را با معرفت نوری نفس ،آغاز میکند و سامانه
فلسفی خود را در همه مسائل با آن مفهوم از «نور» که از خودشناسی سلوکی خویش اخذ کرده ،راهاندازی و تبیین
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مینماید.سهروردی ،اثر مستقل سیاسی ندارد ،ولی در آثار متعد د خود از سیاست به معنای اصالح خلق و رهبری جامعه،
غافل نبوده و همواره دغدغه سعادت و نیل به عدالت را در جامعه داشته است؛ از این رو با اثبات ضرورت زندگی جمعی
انسان ،به رسالت انبیا اشاره می کند و از این رهگذر پلی به سوی حکومت حکیمان می زند.
کلمات کلیدی
شیخ اشراق ،مکتب اشراق ،شناخت نفس ،دولت و حکومت
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مقدمه
یکی از حکیمانی که در آثار متعدد خود به مسئله نفس و جوانب آن پرداخته ،سهروردی است .شیخ شهابالدین
سهروردی ( 745 – 785ق) ،مؤسس فسلفه اشراق ،به دلیل انتقادهایش به فلسفه مشاء و نوآوریهایی که در فلسفه
اسالمی داشته ،به فیلسوفی کمنظیر در فلسفه و حکمت اسالمی شهرت یافته است .شیخ اشراق درباره ماهیت نفس،
فصل جدیدی را در فلسفه گشود .با توجه به گزارش تاریخنگاران ،افالطون و بخصوص ارسطو از نخستین فیلسوفانی
هستند که به دانش نفسشناسی نظر داشتهاند .یکی از حکیمانی که در آثار متعدد خود به مسئله نفس و جوانب آن
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پرداخته ،سهروردی است .پس از فارابی ،سهروردی یکی از متنفذین حکمت در فرهنگ اسالمی است که با پایه گذاری
حکمت اشراق ،نگرش نوینی از فلسفه اسالمی را ارائه داد .البته حکیم متأله در اندیشه سهروردی ،با رئیس اول در
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اندیشه فارابی تفاوت ماهوی دارد .رئیس اول فارابی ،حکیم دانایی است که تنها در حکمت بحثی(نظری) تبحر دارد ،در
حالی که شیخ اشراق ،حکیمی را که صرفا در حکمت ذوقی مهارت دارد و هرگز اعتنایی به حکمت بحثی ندارد ،بر
حکیمی که صرفا در بحث خبره است ،ترجیح می دهد .به این ترتیب ،وی تقسیمی از مدینه و انواع حکومت ها ارائه نمی
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کند ،اما با انتخاب حاکم مطلوب خود و نفی حکام دیگر به طور ضمنی ،انواع دیگر حکومت را مطرود اعالم می کند..
شیخ شهابالدین سهروردی مؤسس فسلفه اشراق ،به دلیل انتقادهایش به فلسفه مشاء و نوآوریهایی که در فلسفه
اسالمی داشته ،به فیلسوفی کمنظیر در فلسفه و حکمت اسالمی شهرت یافته است .شیخ اشراق درباره ماهیت نفس،
فصل جدیدی را در فلسفه گشود.
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((حکومت حاکم متإله)) جوهره اصلى فلسفه سیاسى سهروردى است و حکمت اشراق که بر تجربه عرفانى و تفکر منطقى
استوار است نقطه مرکزى تبیین فلسفه سیاسى سهروردى به شمار مى رود .شیخ اشراق کلید فهم این حکمت را معرفت
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نفس مى داند و با بهره گیرى از منابع فکرى خود ،تقسیمى از حکمت و حاکم ارائه مى کند که بر مبناى آن داناترین
فرد جامعه را که در حکمت بحثى و حکمت ذوقى تبحر دارد براى رهبرى جامعه در نظر مى گیرد .وى با اثبات ضرورت
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زندگى جمعى انسان و ضرورت نبوت و در پى آن ارائه الگوى حکومت حاکم متإله ،توسعه مادى را به همراه تعالى معنوى
تإمین شده مى بیند.

شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیر سهروردی ،ملقب به الموید بالملکوت ،خالق البرایا و قدح الزند -آتش افروز و
شگفتی آفرین -و معروف به شیخ مقتول ،شیخ شهید و شیخ اشراق در سال  745هجری قمری در شهر سُهرورد دیده به
جهان گشود .شهر سُهرورد ( گل سرخ) ،در جنوب زنجان و غرب سلطانیه در ایالت جبال ،یعنی ماد کهن واقع شده بود.
این شهر در قرن ششم هنوز آبادان و پُر رونق بود .سهروردی پس از سپری کردن ایام کودکی در سهرورد ،برای فراگیری
دانش راهی مراغه شد .در مراغه نزد مجدالدین جیلی به فراگیری حکمت پرداخت .فخرالدین رازی هم شاگرد این استاد
بود و درهمآنجا با سهروردی آ شنا شد ،این دو با هم مباحثاتی نیز داشتند .سهروردی پس از چندی ،برای ادامهی
تحصیل راهی اصفهان شد .اصفهان در آن روزگار مهم ترین فرهنگْ شهر ایران زمین بود .در آن شهر نزد ظهیرالدین قاری
به خوبی با مبانی فلسفهی مشا آشنا شد[1] .
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از آن پس زندهگی پُر فراز و نشیب و همیشه در سفر وی آغاز شد .به دیدار مشایخ بسیاری رفت و مجذوب اندیشهی
عرفانی شد .چندی در دیاربکر اقامت کرد ،در آنجا با دلگرم ترین پذیرایی دربار سلجوقیان روم روبرو شد .درهمآنجا
بود که با فخرالدین ماردینی آشنا شد .تصویری که از منش و اندیشهی سهروردی در ذهن ماردینی نقش بست بسیار
جالب و گویا است .وی دربارهی سهروردی به دوستان خود میگوید « :نمی دانید که این جوان به چه آتشی میسوزد و
با چه شعلهای میدرخشد .در عمر خود کسی را که همانند آن باشد ندیدهام .اما از افراط ِ شور او و از بی احتیاطی او در
حفظ زبان خود ،نسبت به او بیمناک هستم .از آن می ترسم که این افراط و بی احتیاطی به بهای جاناش تمام شود».
سهروردی به سفر خود ادامه داد از آناطولی به شامات رفت ،مناظر زیبای شام وی را مسحور خود کرد .در یکی از
سفرهای خود از دمشق به حلب رفت و در آن جا با ملک ظاهر شاه ،پسر صالح الدین ایوبی مالقات کرد .ملک ظاهر شاه
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مجذوب حکیم جوان ،سهروردی شد و از وی خواست که در دربار وی در حلب ماندگار شود .سهروردی که مسحور و
مجذوب مناظر آن دیار شده بود ،شادمانه پیش نهاد ملک ظاهر شاه را پذیرفت و در حلب ماند .اما دیری نگذشت که کار
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بحث و مناظره ی وی با علمای قشری و مجریان شریعت و قضات باال گرفت .در جامعه و فرهنگی که نهان زیستی و مُهر
کردن دهان و دوختن لب ،شیوهی تداوم و بقای زتده گی است؛ بدیهی است آن که اسرار هویدا کند ،بر سر دار خواهد
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رفت .سر سبز سهروردی را نه فقط زبان سرخ ،بل عقل سرخ وی بر باد داد .سهروردی سودای حکیم -فرمانروا را در سر
میپروراند .سیف الدین آمدی حکایت میکند « :در حلب با سهروردی مالقات کردم .گفت که مُلک روی زمین به دست
من خواهد افتاد .پرسیدماش که از کجا این حرف را می گوید؟ پاسخ داد خواب دیدم مثل این که دارم آب دریا را سر
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می کشم .گفتم شاید تعبیر خوابی که دیدی چیزی از قبیل شهرت علمی و امثال آن باشد .ولی دیدم که او از اندیشهای
که در دلاش جای گرفته است دست بردار نیست ».سهروردی سودای برانداختن نظام دِرم و دینار را در سر میپروراند.
شمس الدین تبریزی در این باره به صراحت میگوید « :این شهاب الدین میخواست که این دِرم و دینار بر گیرد که «
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سبب فتنه است و بریدن دستها و سرها ».معاملت خلق به چیزی دیگر باشد ».هم چنین نباید از یاد بُرد که در آن
زمان صالح الدین ایوبی تازه توانسته بود خاندان فاطمی مصر را ،که از مهمترین امیدهای اسالمِ باطنی اسماعیلیه بود در
هم بکوبد .و از آنجا که واژه گان سهروردی گاهی بسیارنزدیک به ادبیات اسماعیلیه و فاطمیان بود؛ قضات به راحتی
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میتوانستند برای وی پرونده ی محکمه پسند ،بسازند .و چنین بود که علمای جلیل القدرت سهروردی را به جرم الحاد،
فساد در دین ،دعوی نبوت ،م رتد و کافر ،مهدورالدم اعالم کردند .و به دستور صالح الدین ایوبی و به رغم مخالفت های
مَلک ظاهر شاه ،سرانجام در دوازده هم مرداد ماه سال  785برابر با 95ژوییه  1151میالدی ،وی را در سن سی و هشت
سالهگی در زندان حلب به قتل رساندند[9] .
توجه به نوشتهها و آثار سهروردی در ایران معاصر ،تفاوتهای عمدهای با رویکرد قدما دارد .آنها در بررسی اندیشههای
سهروردی وحدت نظر قابل تأملی داشتهاند که این شاخصه در نوشتههای آنها پیداست .برای مثال شهرزوری و
قطبالدین شیرازی در شرح یکی از مهمترین نوشتههای سهروردی به نام «حکمت االشراق» وحدت رویهای مشابه دارند؛
به گونهای که هردوی آنها سهروردی را حکیم ،عارف و منطقی میدانند .صرفنظر از اینکه چنین توجهی به سهروردی
در آثار این دو شارح بزرگ ،شباهتها و تفاوتهای بسیار دارد اما آنچه در اینباره و در این نوشته مورد توجه است ،این
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است که قدما در معرفی اندیشه و شخصیت سهروردی از یک شاخصه استفاده میکردهاند و آن این بوده که او را حکیم و
عارف و منطقی میدانستند.
در بررسیهای سهروردی پژوهی معاصر ،وحدت رویه قدما در نظر به سهروردی از میان رفته است .امروزه دوستداران
اندیشه سهروردی از چند منظر تخصصی به او نگاه کرده و تنها از همان منظر سعی در اثبات شاخصه اصلی اندیشه او
دارند.
به طور کلی  ۳روش مهم در توجه به سهروردی هست که تفصیل هر یک از آنها نیاز به نوشتهای جداگانه دارد اما به
اجمال میتوان گفت که این روشها عبارتند از:
 – 1سهروردی یکی از فیلسوفان و حکیمان بزرگ مسلمان است و میتوان او را مؤسس دومین حوزه فلسفی در اسالم با
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عنوان «حکمت اشراق» نامید.
 – 9سهروردی یکی از منطق دانان بزرگ عهد اسالمی است که توانسته حکمت اشراق خود را بر اساس همان منطق
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استوار کند .ابداعهای او و نیز نقد به نظام منطقی ارسطو توانسته از وی چهرهای قابل توجه در منطق ارائه کند.
 – ۳سهروردی ،صوفی و عارف بوده و آنچه به عنوان حکمت و فلسفه در اندیشه او دیده میشود ،ناظر به تهذیب و
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مراقبتهای صوفیانه وی است و در حقیقت ،کلمه اشراق مسبوق بهگونهای خاص از عرفان و تصوف نزد سهروردی است.
اینکه وی در سلسله معنوی خود از بزرگان صوفیه یاد میکند ،دلیل اثبات این مدعاست.
همانگونه که مطرح شد نقد و بررسی این  ۳منظر و نمایندگان آنها در این مختصر نمیگنجد ،اما انگیزه طرح این ۳
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دیدگاه آن است که جایگاه توجه استاد ابراهیمی دینانی به سهروردی از میان این دیدگاهها نشان داده شود .نگاه عمده
در آثار ایشان در حقیقت همان نگاه نخست در  ۳منظری است که برشمردیم .ایشان سهروردی را با استناد به گفته خود
او «احیاگرکننده حکمت» می داند .حکمت اشراقی در این توصیف همان خمیره ازلی است که مراتب آن ذیل نور بیان
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شده است .در حق یقت ،سخن استاد ابراهیمی دینانی ناظر به نقش بسیار مهم سهروردی در تاریخ فلسفه است و در این
نقش ،او به خوبی توانسته به ابعاد مختلف معنای حکمت بپردازد و از این روست که میتوان او را از میان  ۳گزینه
مذکور ،تنها فیلسوف دانست؛ فیلسوفی که در نوع تفکر خود توانسته به ساحت منطق و تصوف نیز توجه کند .استاد
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ابراهیمی دینانی ،سهروردی را فیلسوف نور می داند و اینکه فلسفه او بر این اساس استوار بوده است .سهروردی در این
منظر جامع تعلیمات ابن سینا و فارابی است و در سنت تفکر آنها می اندیشد .او برای نیل به این کمال در سنت فلسفی
خویش به میزان درست از نادرست نایل شده است[۳].
منطق اشراقی
شیخ اشراق در آغاز هر یک از کتابهای المطارحات ،التلویحات ،اللمحات و حکمه االشراق به منطق پرداخته است .وی در
سه کتاب اول ،مباحث منطقی را به شیوه سنت مشائی مطح کرده است ،با این تفاوت که در منطق المطارحات ،مباحث
تفصیل بیشتری داشته،جنبه تاریخی نیز دارد .شیخ اشراق در سه کتاب اول با مشائیین مماشات میکند ،ولی هدف او در
منطق حکمه االشراق را بیان قواعد منطق به صورت بسیار مختصر و کاهش دادن قواعد منطقی به چند قاعده است[4].
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مکتب اشراق
فلسفهی اشراق یکی از مکاتب مهم فلسفههای اسالمی و ایرانی است .این مکتب در قرن ششم هجری توسط
شهابالدین یحیی سهروردی تأسیس شد .سهروردی در زمانی می زیست که علم کالم در اوج اقتدار بود و منابع بسیار
غنی در علم کالم وجود داشت و نیز فلسفه به شکل یونانی آن کامال شناخته شده و آثار غنی فارابی و ابن سینا تدوین
یافته بود .علوم دینی نیز رواج بسیار فراوانی یافت و انواع تفسیر بر متون مختلف او در دسترس همگان قرار داشت و از
همه مهمتر آن ایام دوران اقتدار عرفان و تصوف بود و آنچه سهروردی بر اینان افزود قطب بسیار حساس تفکر ایرانی و بر
گرفته از آوای ایرانیان باستان بود لذا ایشان در ملتقای سه جریان فکری عمده قرار داشت:
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نخست :افکار یونانیان که تو سط مترجمان اسالمی و فالسفه اسالمی نقل شده بود .
دوم  :معتقدات مذهبی بر آمده از حکمت خسروانی که مروجان آن تعداد انگشت شماری از زرتشتیان یا مختصری از
کتب باقی مانده از ایران قدیم و تعداد محدودی از عرفای ایرانی بودند که میل به ابقای این اعتقادات داشتند.

S
f

سوم:دریافتهایی عمیق و دقیق عرفای اسالمی که در شعب تفکر اسالمی بسیار پرتالطم می نمودند.
اجتماع این سه جریان نتیجه اش آثار و تا لیفاتی ا ست از شیخ شهاب الدین سهروردی که افکار حکمت اشراق را ارائه
می کند[7].

o
e

به عبارت دیگر حکمت اشراق چنانچه معروف است و بسیاری از شارحان و مورخان فلسفه در جهان اسالم اشاره کرده
اند منابع گوناگون دارد از یک سو ریشه در حکمت خسروانی دارد .و از سوی دیگر از روش فلسفی مشائی به ویژه روش

iv

برهانی استفاده می کند و سخت می کوشد بینش و حدس فلسفی افالطونی را پردازش کند و آن را در قالب فلسفی در
آورد.

h
c

شیخاشراق هر چند فلسفهی مشاء را برای فهم مبانی فلسفه اشراق ضروری میداند ،ولی با نقد روش ارسطو و ابنسینا
اعالم کند که برای تحقیق در مسائل فلسفی و به ویژه حکمت الهی تنها استدالل و تفکرات عقلی کافی نیست .سلوک

r
A

قلبی و مجاهدات نفس و تصفیهی آن نیز برای کشف حقایق ضروری است .او غایت فلسفه را نجات نفس از ظلمات هوی
و هوس و ریاضات و تزکیهی نفس را الزمهی علم کامل میداند.

برخالف حکمت مشاء که از فلسفهی یونان و به ویژه ارسطو و تفاسیر نو افالطونی آن سرچشمه گرفته است ،حکمت
اشراقی خود را میراثدار دو اندیشهی فلسفی میداند :یونان و ایران .از فلسفهی یونان بر مکاتب فیثاغوری ،افالطونی و
هرمسی تکیه دارد و از فلسفهی ایران باستان ،که غالب اصطالحاتش مأخوذ از آن است ،جنبهی رمزی نور و ظلمت و
فرشتهشناسی را وام میگیرد[6] .
شیخ اشراق با اعراض از تعلیمات ظاهری زردشتیان خود را با گروهی از حکمای ایران که اعتقاد باطنی مبتنی بر وحدت
مبدأ الهی داشتند یکی میدانست[5] .
شیخ اشراق در اندیشه ترکیب حکمت افالطون و زردشت بود .او حکمت ایران باستان را داخل جریان کلی فلسفه اسالمی
کرد .با فلسفهی اشراق ،فلسفه و عرفان با هم تلفیق شدند .مهمترین منابع حکمت اشراقی ،آثار صوفیه و مخصوصاً
نوشتههای حالج و غزالی است .رابطهی میان نور و امام بیشک برگرفته از مشکوةاالنوار غزالی میباشد .سهروردی
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مهمترین سلف بالواسطهی خود را در جهان اسالمی فالسفهی معروف نمیدانست بلکه نخستین صوفیان از قبیل
بسطامی و تستری میشمرد[8] .
فلسفهی اشراق در تلفیق فلسفه و دین پا پیش مینهد .قرآن کریم و احادیث نبوی را سرچشمهی الهامبخش فلسفه
میداند و بر تمسک به کتاب و سنت پا میفشارد[5] .
با این همه ،فلسفهی اشراق مکتبی التقاطی نیست؛ بازگشتی است به وحدت ابتدایی حکمت که هر صورت آن نزد قومی
رشد کرده بود و سپس در صورت نخستین خود جمع و احیاء میشود .با فلسفهی اشراق ،خشکی براهین مشائی با ذوق
اشراقی جال مییابد .فلسفهی اشراق به یکهتازی فلسفهی مشاء در اندیشهی فلسفی مسلمین پایان داد و تا قرن یازدهم
این دو اندیشه فلسفی در جهان اسالم پابهپای هم رشد کردند .قتل زود هنگام شهابالدین سهروردی در آغاز جوانی،

D
I

مانع تدوین همه جانبه یک مکتب فلسفی گشت واز سوی دیگر ظهور حکمت متعالیه و به خدمت گرفتن تفکر اشراقی به
عنوان یکی از ارکان اربعه خود ،اگر چه باعث استمرار حیات عناصر اشراقی در حکمت متعالیه شد ،اما به حیات مستقل
آن

به

S
f
عنوان

یک

جریان

مشخص

فلسفی

پایان

داد .

پرداختن به حکمت اشراقی امروز از دو جنبه ضروری است :اول آشنایی با یکی از مکاتب بزرگ فلسفهی اسالمی که

o
e

نزدیک پنج قرن یکی از دو جریان بزرگ حکمت اسالمی بوده است؛ دوم فهم حکمت متعالیه بیشک بدون درک عناصر
اشراق آن میسر نیست .هر چند دل مشغوالن فلسفهی مشاء نیز برای پاسخگویی به نقدهای حکمت اشراق بر مبانی
ارسطو و ابنسینا باید با چنین فلسفهای آشنا شوند .لذا از دیرباز در حوزهی فلسفی ایران شرح حکمت االشراق

v
i
h

قطبالدین شیرازی به عنوان کتاب درسی فلسفهی اشراق به رسمیت شناخته شده است .ضمناً در مطالعات پیرامون
فلسفه اشراق در نیم قرن گذشته در ایران ،دواعی غیر علمی را نیز نباید از نظر دور داشت.
مراتب نفس از دیدگاه شیخ اشراق

c
r

اصوال حکما ء نفس را بر صورت نوعیه گیاه و حیوان و انسان اطالق می کنند و صورت نوعیه فلکی را نفس گویند و تو
ضیحاتی در این مورد داده اند که نفس حیوانی با نفس فلکی شباهت ندارد[ 11] .

A

سهروردی در کتاب رساله فی اعتقاد الحکما ء معتقد است :هیولی عبارت است از جوهری که گاه صورت آتش وگاه
صورت هوا گاه صورت آب و گاهی صورت خاک بر می پوشد و معتقد است عناصر چهار گانه عبارتند از -1:آتش -9هوا
-۳آب -4خاک

و به اعتقاد ایشان از ترکیب عناصر چهار گانه فوق  ،موالید سه گانه از معادن  ،نبات و حیوان پدید می آیند و حیوان
اشرف از نبات بود و مزاجش تمامتر است و نبات از معادن کاملتر بود پس نبات در قوائی چند با حیوان مشترک است و
حیوان بر نبات به امور دیگری زیادت دارد اما اشتراک نبات با حیوان در قوای غاذیه و نامیه و مولد ه باشد و آنچه که در
تغذیه  ،از قوای جاذبه  ،ماسکه و هاضمه و دافعه مورد نیاز است و آنچه که حیوان بر نبات زیادت دارد همانا قوای مدرکه
باشد که عبارت است ا ز پنج قوه باطنی و پنج قوه ظاهری  ،اما پنج قوه ظاهری عبارت ند از شنوائی  ،بینا ئی  ،بویایی ،
چشائی و المسه و پنج قوه باطنی عبارتند از حس مشترک  ،خیال  ،متخیله  ،وهم و حافظه .
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شاه نعمت اهلل ولی معتقد است که در ابتدای سلوک هر سالکی در مراتب خویش در طی مراحل نفس به یکی از این
عناصر تشبیه شده است « .بدان ای دوست که چون قالب انسان را خدای تعالی از آتش و باد و آب و خاک آفرید هر یکی
از ایشان را خاصیتی داد که دیگری را نداد .آتش گرم و خشک است ،باد گرم و تر ،آب سرد و تر و خاک سرد و خشک.
اما عارفان هر عنصری رابه نفسی ت شبیه کرده اند و خاصیت هر یک را دانسته اند .آتش را نفس اماره و باد را نفس لوامه
و آب را نفس ملهمه و خاک را نفس مطمئنه و ایشان را چهل مراتب داده اند]11[ .
سهروردی هرگز معنای ظاهری عناصر اربعه را در نظر ندارد بلکه از آنها به مقامات انسانی و کماالت نهفته در او ناظر
است و در همین نقطه است که او محل التقای چند جریان فکری قرار می گیرد .از آئین صابئین و هرمسی بهره می
گیرد و به اندیشه زرتشتی مایل است و در عین حال به فلسفه باستان نگاه می کند و در کنار اینها به کنه مطلب عرفانی

D
I

نیز نظر دارد.

سهروردی سپس به خصایص نفس ن اطقه قوای جمادی ،نباتی و حیوانی می پردازد و به استقبال موالید ثالثه می رود و

S
f

بعد خصایص نفس ناطقه و حواس پنجگانه ظاهر و باطن را مطابق با سنت مشائی عنوان می کند .جالب آن است که این
موالید ثالثه را با خصایصی تبیین می کند که محل و موقف ایشان را در عالم امکان معلوم می گردانند .حیوان از نبات و

o
e

نبات از جماد برتر و اشراف است .زیرا هر مافوقی صاحب قوائی است که مادون از آن بی بهره است .سهروردی به این قوا
اشاره دارد و در این تقسیم بندی به ارسطو و پیروان او توجه کرده است]7[ .
توضیح :سهروردی برای تائید بیان خود از کالم ا لهی استفاده می کند و به تاویل و تفسیر باطنی می پردازد و برای
اثبات مدعای خود به آیه قر آنی زیر اشاره می کند.

v
i
h

ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر…( سوره اسرا ء آیه ) 51
نظر عالمه :این آیه در سیاق منت نهادن است .منتی آمیخته با عتاب که خدای تعالی پس از آنکه فراوانی نعمت و تواتر

c
r

فضل و کرم خود را نسبت به انسان ذکر نمود او رابرای بدست آوردن آن نعمت ها سوار بر کشتی کرد .مقصود از تکریم
اختصاص دادن به عنایت و شرافت دادن خصوصیتی است که در دیگران نباشد و با همین خصوصیت است که معنای
تکریم با تفضیل فرق پیدا م ی کند .چون تکریم معنائی است نفسی و در تکریم کاری به غیر نیست بلکه تنها شخص

A

مورد تکریم مورد نظر است به خالف تفضیل که منظور این است شخص مورد تفضیل از دیگران برتری یابد در حالی که
با دیگران در اصل آن عطیه شرکت دارد .بنی آدم در میان سایر موجودات عالم به خصیصه ای اختصاص یافته و به خاطر
همان خصیصه است که از دیگر موجودات جهان امتیاز یافته و آن عقلی است که بوسیله آن حق را از باطل و خیر را از
شر و نافع را از مضر تمیز می دهد]19[ .
و معتقد است مراد از بر و بحر مدارک حسی (حواس پنجگانه ظاهری ) و مدارک عقلی (قوای مدرکه باطنی ) است.
و آدمی اشرف حیوانات است بر آمده از امر مفارقی که همانا نفس ناطقه ای باشد که قائم به نفس خود است نه به
دیگری و زنده و عالم و مدبر بدن ها است .چنانکه در کتاب

قر آن بدان اشاره می شود :فالسابقات سبقا .سوره

نازعات آیه ( 4سوگند به فرشتگان پیشتاز ) و ایشان عقول باشند فالمدبرات امرا .سوره نازعات آیه ( 7و سوگند به
فرشتگانیکه کار سازند) که همانا نفوس اند و نزد حکما ء چنانکه بدنهای ما نفس ناطقه دارند برای افالک هم نفوس
ناطقه ای هست که زنده عالم عاشق مشتاق مبدع خویش اند و در وجد دائم و لذت پیاپی به سر می برند.
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قصد سهروردی آن است که تا بیان دارد که حکماء انسان را عالی ترین مخلوق حق می دانند و در این معنا او کریمه
«فالسابقات سبقاً» را به انسان معنی می کند .پس انسان نزد او نزدیکترین درجات کمال به حق را دارد ،ولی در ظهور در
عالم ،آخرین مرحله خلقت محسوب می شو د .سهروردی معتقد است انسان بزرگ است به سبب روحی که دارد و این
اندیشه خویش را از دین یافته است .ادیان سماوی انسان را صورت الرحمن می بینند و خلیفه اهلل بر روی زمین می
انگارند .سهروردی دل به نوراالنوار بسته و عقل را به نفس ملکوتی سپرده است تا از اجتماع این دو لطیفه ،انسان اشراف
او نمایان شود و جهان را به وجود خویش افتخار بخشد .روح انسانی عالوه بر این دو قوه دارای قوایی دیگر نظیر اختیار و
اراده نیز هست که یقیناً هیچ یک از موجودات دیگر را از این قوا خبری نیست و در این جا به آیه قرآنی «فالسابقات
سبقاً» استناد می کند.

D
I

اندیشه موالنا و سهروردی بیان نکته دقیقی است که آنچه را در دین به عنوان مالئکه یاد می کنند در اصل همان انسان
هایی هستند که به مراحل عالی کمال دسته یافته اند]7[ .

S
f

مفهوم دولت و حکومت

o
e

شیخ شهاب الدین سهروردى از فالسفه ایرانى قرن ششم هجرى و پایه گذار مکتب فلسفى اشراق است .در این مقاله به
تبیین اندیشه وى درخصوص ((حاکم مطلوب)) مى پردازیم .ابن سینا در نمطهاى نهم و دهم اشارات مسإله ((اتصال به
عقل فعال)) را مورد توجه جدى قرار داد .سهروردى نیز با ارائه همان مطالب اما با تفصیل بیشتر و تحلیل جدىتر و با

v
i
h

ارائه تإویل آیات قرآنى ،به همان نتایج فلسفى ـ سیاسى رهنمون مى شود .شیخ اشراق در رساله ((اعتقادالحکمإ)) به
خلقت عقل بشر اشاره مى کند و مراتب عقل آدمى را بیان مى دارد ،وى انسان را اشرف حیوانات روى زمین مى داند که
داراى نفس ناطقه است و روح انسان را روح الهى متعلق به بدن آدمى مى داند[1۳] .

c
r

سهروردى در میان آدمیان براى فالسفه ارزش و منزلتى خاص قائل است و از عالم عقل انسان به میدان قدرت تعبیر مى
کند .او معتقد است:

هرگاه اینان (آدمیان) در عرصه میدان قدرت گام برنهند ،در آن دریایى غوطه ور شوند که خاص مقربین درگاهش بود و

A

به آنها رسد که به مقربانى که در زیر درجت و مقام کبریایى او به نزد مصور جود و بخشش هاى بى پایان او مقام گزیده
اند ،و خداى بزرگ اینان را که بر مردما ن بدکردار گمراه پیش از آن که از کالبدهاى جسمانى رها نشوند و به باب بلند
پایه او روى آورند ،پیروز گرداند و براى آنان زیبایى و بها از جمال نوربخش خود قرار دهد[14] .
از این عبارت برداشت مى شود حکومتى که سهروردى به دنبال آن است داراى صفت الهى است .در این راستا سهروردى
از حکیم متإله یاد مى کند که به واسطه ارتباط با خداوند مى تواند ((مشى على المإ والهوإ)) کند و ((طى االرض)) نماید
و سرانجام ((الواصل بالسمإ)) گردد .به اعتقاد سهروردى ،حاکم حکیم یا رئیس مدینه مى باید ((صاحب کرامات)) باشد تا
اهل مدینه با دیدن کرامات وى از او فرمان برند .چنان که در هیاکل النور مى گوید:
و باشد که نفوس متإلهان و پاکان طالب گیرد به واسطه اشراق نور حق تعالى و عنصریات ایشان را مطیع و خاضع گردند.
بسبب تشبه ایشان با عالم ملکوت همچون آهن که تشبه به آتش و فعل آتش از سوزندگى و غیره و اگرچه حال آهن
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اقتضا نمى کند ،و چون که در آهن این حال مشاهدت کرده آمد ،عجب نباید داشتن از نفسى که مستشرق و مستغنى
گردد به نور حق تعالى و آن گاه اکوان او را طاعت دارند همچنان که طاعت قدسیان دارند[17] .
این گونه مباحث حاکى از نگاه آسمانى و الهى سهروردى به سیاست و حکومت است ،وى رئیس مدینه را در هر عصرى
((خلیفه اهلل)) مى داند و از نظر او حکومت و تإله مى توانند با هم در شخصى یگانه ظاهر شوند که همان خلیفه اهلل است.
به اعتقاد سهروردى ،حکما فرمان هاى خداوند را دریافت مى کنند و این امر به آنها قدرت و اقتدار مى بخشد .دولت
صاحب اقتدارى که سهروردى از نظر خود مى پروراند حکیمى است که به منبع فیض الهى متصل است و او کسى است
که با سفر به عالم مافوق قمر و بازگشت از آن به مفاهیمى دست یافته است که مى تواند هدایت بشر را در دست گیرد.
در نظر سهروردى هر حکیمى که از خداوند الهام مى گیرد پادشاهى خواهد بود که با حداکثر خیرخواهى حکومت خواهد
کرد

D
I
و

دوران

حکومت

او

دوران

روشنى

خواهد

بود.

بر این اساس ،نظام سیاسى اى که سهروردى ترسیم مى کند مبتنى بر حاکمیت داناترین افراد جامعه است .در رإس هرم

S
f

قدرت چنین نظامى ،حکیمى متإله است که تمامى خواسته ها و نیازهاى جامعه خود را درک مى کند .نظام سیاسى
سهروردى در درون دستگاه فلسفى او که بر پایه حکمت اشراق بنا گردیده ،در واقع گسترش حاکمیت عرفان در دنیاى

o
e

فانى است .این حاکمیت را مى توان در درون نظام شیعى اسماعیلى مشاهده کرد که ((گفتمان نقد)) خمیر مایه اصلى
آن را تشکیل مى دهد .در مباحث نظرى شیخ اشراق ،نور و ظلمت ،نقطه مرکزى است؛ از این رو در دستگاه فلسفى وى،
تعابیرى چون النفوس الکامله ،اصحاب الریاضه ،اصحاب السلوک ،اصحاب المشاهده ،اصحاب االمر ،اخوان التجرید ،روشن

v
i
h

روانان ،روان پاکان و برادران حقیقت دیده مى شود[16] .

سهروردى این افراد را خلیفه خدا در روى زمین مى داند .اینان به مرحله اى رسیده اند که شهود و ژرف بینى و اشراق
آنها را از اندیشه و تفکر بى نیاز مى کند[15] .

c
r

سهروردى خود در سلوک معنوى از شهود و اندیشه استفاده کرده و دیگران را نیز به طى این طریق توصیه مى کند .وى
منشإ علم خود را استشراق دانسته و برهان را تنها موید آن نقل مى کند ،بدین ترتیب دستگاه فلسفى وى براساس یافت
و کشف و شهود استوار است و نظام سیاسى مورد قبول وى نیز نظامى مبتنى بر چنین یافته هایى مى باشد.
ضرورت دولت و حکومت

A

سهروردى براى اثبات ضرورت حکومت حاکم متإله ،نخست به ضرورت زندگى جمعى و نبوت اشاره مى کند.
اعلم إن کال من الناس ال یقوم بإمر نفسه ،فالبد من معامله و مناکحه و قصاصات .و ال یذعن بعض الناس لبعض ،فالبد فى
کل عصر من شارع فاضل النفس مطلع على الحقائق ،موید من عنداهلل بإفعال تتقاصر عنها قوى نوعه ،لیعلموا إنه فیما
یقول صادق و انما إنزل بعلم اهلل و یتلقى من لدن حکیم علیم ،فیتبعه الکافه و یإمرهم بتزکیه النفس و یحرمن على
المعروف و ینهاهم عن المنکر على حسب کل وقت .و یکرر علیهم العبادات لتعلیم و التذکیر[18] .
همچنین در کتاب کلمه التصوف شبیه همین عبارت را بیان مى کند و در پایان مى گوید:
مویدا بآیات تدل على إنه من عنداهلل تعالى ،فیفرض علیهم قربات اهلل ،حتى ال یکونوا کالبائهم یإکلون و یتمتعون ،فیکونوا،
کاالنعام بل هل إضل سبیال[15-91] .
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سهروردى در رساله ((یزدان شناخت)) زمانى که ضرورت وجود نبى را اثبات مى کند ،اذعان مى دارد که بر خلق واجب
است تا از وى اطاعت کنند و استدالل مى کند که او از ضمیر دل انسان خبر مى دهد .وى در همین جا ارتباط عقل و
شرع را ثابت مى کند و بیان مى دارد که به جهت ارتباط شرع با منبع فیض الهى ،بشر بدان نیازمند است[91] .
سهروردى وجود نبى و رهبر را لطف خداوند به انسان ها مى داند و مى افزاید:
چون ایزد تعالى آدمى را بیافرید و از میان دیگر حیوانات ممیز گردانید ،پس هر شخصى را حاجتمند شخص دیگرى
گردانید در میان نوع انسان به صناعات بدنى ،و اگر چنان که یک شخص منفرد خواستى تا جمله شغل ها که او را درین
عالم ضرو رى است کفایت کندى به ذات خویش ،چنان که مثال این شخص از بهر دیگرى نان پزد و دیگرى بهر او آلت
نان پختن راست کند و دیگرى از بهر آن دگر آالت درهم آورد ،تا به اجتماع و معاونت و مشارکت ایشان کار جملگى بر

D
I

نظام بود؛ پس به سبب اجتماع حاجتمند شدند به ت رتیب شهرها و عقد مدینه ها و قیام نمودن به مصالح و شرایط آنچه
در بالد و مدن به کار آید .پس چون نظام عالم بدین سبب حاصل مىآید ،چاره نباشد از وجود انسان و بقاى نوع او به

S
f

مشارکت بنى جنس خویش ،و مشارکت تمام نمى شد اال به معاملت ،و معاملت تمام نمى شد اال به سنتى و عدلى ،و
سنت و عدل تمام نمى شد اال به سنت نهنده و عدل گسترى ،و البته مى بایست که این سنت و عدل میان خلق مستمر

o
e

و مستقیم شود ،پس به وجود این چنین شخصى حاجت بیش از آن بود که به وجود مژه چشم و موى ابرو و قعر زیر قدم
و سرخى لب ها و اختالف انگشتان و مانند آن ک ه زیادت است در آفرینش در منافع آدمى ،و چون حکمت الهى و قضاى
سابق به امثال آفرینش این زیادات همى رسید که بدان حاجت نیست ،پس به وجود شخصى چنین که در عالم این

v
i
h

مصالح عام میان خلق بگستراند اولیتر که رسد ،و عنایت ازلى که اقتضاى این آفرینش هاى ناضرورى مى کند زیادت تر و
کامل تر از آن است که این مصلحت بدین بزرگى فرو گذارد[99] .

سهروردى با این عبارت ،ضرورت هدایت ،رسالت ،شریعت و نبوت را که در واقع بنیاد سیاست گذارى است تشریح مى

c
r

کند و در ادامه ضمن پیوند نبوت به حکمت ،اصل سیاست مدارى خود را تکمیل مى کند .سهروردى در ذیل عبارت فوق
به ضرورت وجود چنین شخصى در این عالم تصریح مى کند و براى او فضیلت ها و خاصیت هایى در نظر مى گیرد که
در دیگر انسان ها نیست .وى با این عبارت و عبارات دیگر ،به رسالت انبیاى عظام در طول تاریخ اشاره مى کند و ادامه

A

رسالت آنان را به حکیمان مى سپارد .سهرو ردى با طرح عالم مثال از دیدگاه وجودى؛ نظریه حقیقى معرفت شهودى را
ابداع کرده و بدین ترتیب وجود عالم مثال را حفظ مى کند ،چرا که بدون آن ،رویاهاى پیامبران ،عرفا و حوادث معاد،
جاى خود را از دست مى دهند و معنایى نخواهند داشت؛ از این رو نظریه معرفت شهودى سهروردى رسالت پیامبر و
فیلسوف را از همدیگر جدایى ناپذیر مى سازد.

سهروردى معتقد است :بهترین موجودات این عالم به سبب دانش و مشابهت به مقربان و فرشتگان ،آدمى داناست و
بهترین دانایان ،پیغامبرانند و بهترین پیغامبران ،پیغامبران مرسلند و بهترین ایشان اولوالعزمند ،آنها که شریعت ایشان
عام به بسیط زمین رسیده است و بهترین اولوالعزم پیغامبر ماست[9۳] .
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شیخ اشراق با این عبارت سلسله مراتب مقام و منزلت انبیا و اولیاى خدا را بیان داشته و از این رهگذر به بزرگداشت مقام
فیلسوف مى پردازد .سهروردى درباره چگونگى گام نهادن فیلسوفان در مسیر انبیا مى گوید :وقتى روح تهذیب مى شود
با نور الهى منور مى گردد .این امر همان طور که خداوند در کتاب خود فرموده ((خداوند حافظ مومنان است و آنها را از
تاریکى به روشنایى خواهد برد))[94] .
یعنى از ظلمت جهل به روشنایى دانش رهنمون مى شود ...وقتى نورالهى و حافظ مقدس براى مومن پاکدل آشکار مى
گردد او منور به نور اشراق خواهد شد .بدین سان وى بر اجسام عنصرى و نیز ارواح دیگر تإثیر خواهد گذاشت ...اقتدار
نورانى در وى پدیدار شده ...و با آشنا شدن با نور اعظم ،با نور مقدس ،تابناک خواهد شد و[ دیگر] موجودات از وى
اطاعت خواهند کرد ،جسم تحت تإثیر او بوده و دعا و عبادات او در ملکوت به وسیله فرشتگان شنیده خواهد شد ،و چون

D
I

به او طالع فرخنده ،خوبى ،شجاعت و عدالت داده مى شود به مدارج عالى صعود کرده ،بر دشمنان خود پیروز و مورد
حمایت قرار خواهد گرفت ،سیماى با شکوه پیدا خواهد کرد و اقتدار شاهانه فراوان خواهد داشت ...او نور[ الهى] تإیید و

S
f

پیروى را همان طور که شاهان بزرگ ایران دریافت کردند ،دریافت خواهد کرد[97] .
بدین ترتیب سهروردى با اثبات ضرورت وجود رهبرى ،اطاعت و فرمانبردارى از حاکمان را امرى واجب قلمداد مى کند و

o
e

درباره وظایف مردم در قبال رهبران خویش مى گوید:

خداى بزرگ بر مردم روزگاران مقرر داشته و از آنان پیمان گرفته است که دعوت داعیان و خوانندگان و رهبران به سوى
او را پاسخ گویند و اجابت کنند و از احزاب و گروهى که بر خدا دروغ بندند و افترا زنند دورى کنند پیش از آن که

iv

حجاب هاى روز رستاخیز و غا شیه هاى سکرات مرگ بر دل و روان آنان سنگینى افکند و دل هاى آنان را از دیدار حق و
تجلیات او کور گرداند و از ادراک حقایق ناتوان گرداند[96] .

h
c

سهروردى در ادامه به سرنوشت اقوامى که از رهبران خود سرپیچى کردند اشاره مى کند و مى افزاید:
چه بسیار مردم که فرستادگان و رسوالن خداى را نپذیرفتند و از فرمان آنان سرباز زدند الجرم قهر خدایى آنان را

r
A

بگرفته ،آثار و نشانه هاى آنها را محو و نابود کرد ،پس با خوارى و مذلت دگرگون شدند و به سوى کالبدهاى کثیف و
آلوده خود بازگشتند و به عذاب و رنج هولناک گرفتار آمدند و در تک و تاب اضطراب به مانند خزندگان بر آتش سوزان
برافتاده و همواره آرزوى بازگشت کنند و حال آن که بازگشت گنهکاران و سیه روزگاران به اوطان خود در رقم رقیم
نخستین حرام و ممنوع گردیده است .آنان که از فرمان خداى سرباز زده اند و در کالبدهاى خود در گناهان و خطاها فرو
رفته اند ،گمان برند که رحمت از افق مجد خدایى بر آنها رسد و به رحمت حق نایل گردند ،بدون آن که از روى جد و
یقین و کوشش به فرمان خداى گردن نهند و کتاب خداى را برگیرند و به مضمون آن فرمان برند و از مکر قدر و آنچه در
ازل بگذشته است درباب آن روز که ارواح آنان از کالبدهاى جسمانیه به میدان برزخ هاى هائله رود ترسناک باشند[95] .
سهروردى همانند ابن سینا ارسال نبى و راهبر جامعه را لطف و عنایت خداوند بر بندگان خویش مى داند و بالطبع
سرپیچى از دستور آنان را چیزى جز خذالن و خسران نمى داند .براى شیخ اشراق نیز مانند ابن سینا ،عنایت و لطف
الهى اقتضا مى کند که سیاست جز از مجراى قانون و شریعت که واضع آن پیامبر است ،قابل طرح نباشد ،چرا که
سهروردى بر مبناى حکمت ذوقى خود تمامى اعتقاداتش را با کتاب و سنت منطبق ساخته و براى هر موردى به آن دو
استشهاد کرده است؛ از این رو اطاعت و فرمانبردارى از حاکم متإله را ضرورى مى داند .بدین سان سهروردى با اثبات
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ضرورت زندگى جمعى انسان ،به ضرورت وجود نبى در میان انسان ها اشاره مى کند و از این رهگذر وجود رهبرى دانا و
حکیم را براى اجتماع انسانى ضرورى مى داند.
حاکم مطلوب (حکیم متإله) در اندیشه سهروردى
عبارتى ک ه شیخ اشراق در مقدمه حکمه االشراق آورده ،گویاترین تعبیر او از حکمت سیاسى و حاکم آرمانى است :عالم
وجود هیچ گاه از دانش حکمت و دانایى که نمودار و قائم به آن بود و حجت و بینات خدا به نزد او باشد تهى نباشد و وى
همان خلیفه و جانشین خداى بزرگ بود بر روى زمین ،و تا روزى که زمین و آسمان پایدار و استوار است نیز چنین

D
I

خواهد بود ...و مراتب حکمت و حکما بسیار است و حکما را طبقاتى چند است از این قرار:
 1ـ حکیم الهى که متوغل و فرو رفته در تإله مى باشد و گرداگرد بحث و حکمت بحثى نمى گردد؛

S
f

 9ـ حکیم بحاث که گرد تإله و حکمت الهى نگردد؛
 ۳ـ حکیم متوغل در تإله و بحث؛

o
e

 4ـ حکیم متوغل در تإله و متوسط در بحث یا ناتوان در آن؛
 7ـ حکیم متوغل در بحث و حکمت بحثى ،متوسط در تإله یا ناتوان در آن؛
 6ـ دانشجو و طالب تإله و بحث؛
 5ـ طالب و جوینده تإله تنها؛
 8ـ طالب و جوینده بحث تنها.

iv

h
c

هرگاه اتفاق افتد که زمانى حکیمى آید که هم متوغل در تإله باشد و هم بحث ،او را ((ریاست تامه)) باشد و ((خلیفه)) و

r
A

جانشین خدا اوست ،وهرگاه که چنین اتفاقى نیفتد ،پس آن کس که متوغل در تإله و متوسط در بحث باشد ((ریاست
کامله)) خواهد داشت ،و هرگاه چنین اتفاقى نیفتد ،پس ریاست تامه از آن حکیمى باشد متوغل در تإله و از بحث عارى و
او خلیفه خدا باشد و جهان وجود هیچ گاه از حکیمى که متوغل در تإله باشد خالى نبود ،و آن حکیم متوغل در بحثى[
را] که متوغل در تإله نباشد ،ریاستى بر سرزمین خدا نباشد ،زیرا هیچ گاه جهان از حکیمى که متوغل در تإله است خالى
نبود و وى شایسته تر است به ریاست از حکیمى که تنها متوغل در بحث است ،زیرا صاحب مقام خالفت را بایسته است
که

امور

و

حقایق

را

بالفاصله

از

مصدر

جالل

گیرد.

][98

شیخ اشراق در پایان رساله اعتقادالحکما نیز به رسالت حکیم متإله در دنیا و آخرت اشاره کرده و براى او مقام اعال در
نظر گرفته است[95] .
در بحث ((ماهیت سیاست)) ،سهروردى ریاستى را مطلوب مى داند که از راه چیرگى به دست نیامده باشد و نیز براى
حکیم متإله دو نوع ریاست در نظر مى گیرد :گاهى در ظاهر و مکشوفا حکومت مى کند و گاهى به طور نهانى .او حکیم
حاکم نوع دوم را همان ((قطب)) مى داند که در نهایت گمنامى ریاست تامه را برعهده دارد[۳1] .
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در نظر سهروردى اگر ریاست واقعى جهان به دست حکیمى متإله قرار گیرد ،زمانه آن حکیم بس نورانى و درخشان
خواهد بود و برعکس ،هرگاه جهان از تدبیر حکیمى الهى تهى ماند ،ظلمت ها و تاریکى ها بر عالم و مردم آن چیره شود.
][۳1
از دیدگاه سهروردى ،حکیم متإله که حقیقتا به کشف و شهود عارفان رسیده کسى است که جسم وى به مانند پیراهن
گشته است ،گه گاه از تن بیرون مى کند و گاه بدان مخلع مى گردد .هیچ کس نمى تواند در زمره عارفان قرار گیرد جز
آن که به واسطه خمیرمایه و فطرت مقدس به حکمت عارفان دست یابد و به سان پیراهن پوشیدن و از تن به درآوردن
مجرب گردد .چنین شخصى به جانب نور عروج مى کند و اگر مایل باشد و الزم بداند به هر صورت که خود برگزیند،
متظاهر مى شود و در این حال او به ذات خویش فرزند عالم نور است[۳9] .

D
I

سهروردى در کتاب الواح عمادى ،نفس انسان را خلیفه خدا در زمین مى داند و از دو آیه ((انى جاعل فى االرض خلیفه))
و ((یا داوود انا جعلناک خلیفه فى االرض)) استفاده مى کند که ((قبیح باشد از خلیفه خدا که ملک فانى وى به سبب

S
f

بطالن ملک عالى دایم او باشد)) .وى اضافه مى کند:
و این در حق ملوک ظاهرتر است ،زیرا که قبیح است که در آخرت ،پیش گیرند برایشان کسانى که ایشان زیردست او

o
e

بوده باشد و حسرتى عظیم است که بر او سبق برد کسى در آخرت که او به آن کس[ در این جهان پیش گرفته بوده
است][۳۳] .

در این عبارت ،سهروردى به پادشاهان نصیحت مى کند که جهانى وراى این دنیاى فانى وجود دارد که ابدى است و در

v
i
h

آن جهان زندگى پایدار است .وى درصدد است تا با نشان دادن جهان آخرت به پادشاهان ،آنان را از ظلم و ستم دور
سازد .سهروردى در رساله هیاکل النور آن جا که ن ظم عالم را ثابت مى کند ،به انسان هایى که به جاودانگى این عالم
معتقد شده اند خرده مى گیرد و از ظلم و ستم هاى آنان بر همنوعان خود سخن مى گوید :و عالیان پاک مستغنى اند از

c
r

دریدن پرده ها و ربودن شیرخواره از دامن مادر مهربان و یتیم گرداندن اطفال بى گناه به میراندن پدران و رنجانیدن
جانوران و نصب کردن علم کافران و مرفه داشتن جاهالن و معذب داشتن عالمان[۳4] .
سهروردى با بیان این ناهنجارىها از زمانه خود خبر مى دهد که برخى بر اثر دور افتادن از انوار الهى به جایى رسیدند

A

که بر همنوع خود ظلم روا مى دارند .او این حاالت را ناشى از عدم مشاهده حال و استشراق انوار مى داند و با این عبارات
نشان مى دهد که از سرنوشت همنوعان خود رنج مى برده و به دنبال حکیمى متإله مى گشت تا زمین را از عدالت پر
سازد.
نگاهى به تفاوت نظریه دولت در اندیشه فارابى و سهروردى
شیخ اشراق کار خود را با توافق اصولى با فارابى در م ورد سیرت ویژه حاکم آغاز مى کند ،اما به موضعى کامال متفاوت
سوق داده مى شود .سیاست و فلسفه سیاسى فارابى ،معنایى ـ معنوى است ،حال آن که سیاست و فلسفه سهروردى
معنوى ـ معنایى است؛ براى مثال این نظریه فارابى که ((همه کس نمى تواند حاکم مدینه فاضله باشد))[۳7] .
قطعا مورد پذیرش سهروردى است ،آن جا که مى گوید ((حکومت باید در دست پیامبران یا نوعى خاص از فالسفه
خردمند باشد))[۳6] .
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افزون بر این ،حکمران سهروردى مانند حاکم فارابى ،از باالترین مدارج بشرى برخوردار بوده و به باالترین مرحله سعادت
رسیده است .تفاوت این دو نظریه ناشى از شرطى است که فارابى براى حاکمیت سیاسى قائل شده است ،یعنى گرایش
طبیعى ((الفطره والتربیه)) و نگرش اکتسابى و عادت ((الهیئه والملکه االیرادیه))؛ اما سهروردى قائل به این شرایط نیست
و اصوال هیچ گاه مثل فارابى به بحث در مورد ک یفیات طبیعى حکمران نمى پردازد؛ به عبارت دیگر ،سهروردى برخالف
فارابى ،بر این عقیده است که چون همه افراد بشر استعداد ذاتى براى کسب خرد و حکمت دارند ،هر کسى بالقوه ممکن
است یک رهبر باشد .شرط اصلى سهروردى براى کسب حق حکومت ،نیل به عقل و حکمت است و این نظریه جایگاهى
مرکزى در اندیشه سیاسى اشراقى او دارد[۳5] .
تفاوت دیگر ،ناشى از شیوه نگرش فارابى و سهروردى بر عمل حکمران و طریقه مقبولیت عمومى حاکم است .در حالى

D
I

که حکمران فارابى باید بتواند مردم را کامال در مسیر درست هدایت کند و قوه تخیل آنها را با انتخاب تعابیر صحیح
تحریک و بیدار نماید[۳8] ،

S
f

حا کم سهروردى مردى شجاع ،مسلط و مسحور کننده است که خود به مرحله نمونه اى سعادت ،عشق و عظمت رسیده
است و به همین علت مردم او را عمیقا احترام و تکریم مى کنند[۳5] .

o
e

از این گذشته ،فارابى نشانه هاى مسلم حکمرانى را کیفیاتى انسانى مى داند ،در حالى که سهروردى عقیده دارد که
حکمران مظهر قدرت هاى فرا بشرى است؛ بنابراین سهروردى ،اعتبار سیاسى ،هیبت ،حکم ،شوکت و حکومت حقه را از
آن کسى مى داند که کرامات و خوارق او ظاهر باشد .همان طور که انبیا به واسطه معجزات افراد را به پذیرش بعثت

v
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h

خویش فرا مى خوانند ،کردار خارق العاده حکیم متإله ،زمینیان را به اطاعتش فرا مى خواند.
نتیجه گیری

c
r

با توجه به مبانى معرفت شناسى و جهان بینى سهروردى ،وى الگوى خاصى از حکومت را در آثار متعدد خود به طور
پراکنده به دست مى دهد.

از آن جا که وى غایت زندگى ابدى را در جهان دیگرى جست وجو مى کرد ،توجه به امور دنیوى براى او ،اصالت آلى

A

داشت و بر این اساس ظلم بر همنوعان را تحمل نمى نمود ،از این رو در تقسیم بندى حکمت به مباحثى چون ((خلقیه،
منزلیه و مدنیه)) توجه مى کند .او در آثار متعدد خود از سیاست به معناى استصالح خلق و رهبرى جامعه یاد مى کند و
همواره دغدغه سعادت و رسیدن به عدالت در جامعه را داشته است؛ از این رو با اثبات ضرورت زندگى جمعى انسان ،به
رسالت انبیا اشاره مى کند و از این رهگذر پلى به سوى حکومت حکیمان مى زند و اذعان مى دارد:
هر که حکمت بداند و بر سپاس و تقدیس نوراالنوار مداومت نماید ،چنان که گفتیم او را ((فره کیانى)) و ((فره نورانى))
ببخشند و بارقى الهى او را کسوت هیبت و بها بپوشاند و رئیس طبیعى شود عالم را و او را از عالم اعال نصرت رسد و
سخن او در عالم علوى مسموع باشد و خواب و الهام او به کمال رسد[41] .
بدین ترتیب مشاهده مى کنیم سهروردى ضمن تقسیم عالم به جهان مافوق قمر و ما تحت قمر ،انسان هاى فانى در
جهان ماتحت قمر را به جهان باال سوق مى دهد و معتقد است کسى که در سیر حرکت چهارگانه (اسفار اربعه) ،خود را
به عالم باال رساند و درجه کمال را دریابد ،مى تواند ریاست طبیعى این جهان را به عهده گیرد .داستان غربت غربى
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سهروردى به طور کامل این سیر حرکت و بازگشت انسان را به نمایش مى گذارد .در این داستان انسان از دیگر جاى ،از
ناکجا آباد به راه افتاد و در پى هبوطى غمباره بدین غریبستان تبعید شده است .تمامى سخن قصه غربت غربى این است
که چگونه مى توان از غریبستان رهایى یافت و به مإواى نخستین بازگشت .بودن خاکى (زندگى دنیوى) در نگاه
سهروردى برابر با عمرى دراز در ظلمت زیستن است ،در این نگاه ،انسان زندانى چاهسار طبیعت است و رهایى از این
زندان در اعتصام به ریسمانى ممکن است که از ماوراى عالم بدین جهان ،آویخته شده است.
به اعتقاد سهروردى ،رهایى از این عالم تنها با کمک نبى یا حکیم ممکن است .سهروردى به صراحت مى گوید(( :حکیم
متوغل در بحثى را که متوغل در تإله نباشد ،ریاستى بر سرزمین خدا نباشد))[41] .
سهروردى حکیمى را که تنها در حکمت ذوقى مهارت دارد و هرگز اعتنایى به حکمت بحثى ندارد بر حکیم متوغل در

D
I

بحث تنها ،ترجیح مى دهد .بدین ترتیب ،سهروردى گرچه تقسیمى از مدینه و انواع حکومت ها ارائه نمى کند ،ولى با
انتخاب حکومت مطلوب خود و نفى حکومت هاى دیگر به طور ضمنى انواع دیگر حکومت را مطرود اعالم مى

S
f

کند .سهروردى خاستگاه حکومت مطلوب خود را تنها از منظر ال هى مطرح مى کند و با اثبات نبوت براى بشر ،به رسالت
انبیا اشاره مى کند .او ضمن بیان وظایف مردم در قبال پیامبران ،حکومت حاکم متإله را ادامه سلسله هدایت الهى بشر

o
e

قلمداد مى کند و براى حکیم متإله مشروعیتى الهى قائل است .بدین ترتیب ،داناترین فرد جامعه در صورت داشتن شرط
تإله ،رهبرى جامعه را به عهده خواهد گرفت و پذیرش مردم در مشروعیت حکومت وى تإثیرى ندارد ،چرا که سهروردى
خود

به

دو

نوع

ریاست

ظاهرى

و

v
i
h

نهایى

تصریح

مى

کند.

رویکرد سهروردى به سیاست ،تعالى بخش است و نظریه سیاسى و حکومت مطلوب او ،توسعه مادى را توإمان با تعالى
معنوى تبیین و تإمین مى کند .رهیافت اشراقى که حکمت ذوقى و حکمت بحثى را توإمان در خود جمع کرده ،چشم
انداز جدیدى به زندگى سیاسى مسلمانان است که از قبل آن ،نظریه دو ساحتى انسانى ـ الهى (اسالمى ـ اشراقى)

c
r

جایگزین نظریه و ر ویکرد تک ساحتى مادى ـ جسمانى (دنیوى) مى شود .در این رویکرد سیاست ،معنایى الهى به خود
مى گیرد و از رهگذر ،رفاه و آسایش و امنیت آن ،انسان به جهان برین مى رسد .بر این اساس ،سیاست ابزارى براى
استصالح خلق است و حکومت وظیفه اى جزء هدایت و رهبرى خلق به سوى سعادت نخواهد داشت.

A
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