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 ۱۳۹۹ پاییز و زمستان)، ۱۲۲(پیاپی  دوم، شمارۀ ششمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 های مؤثر بر نسبت اخالق و سیاست  زمینه

  در اندیشه سهروردی
١طباطبایی سید محمدرضا احمدی  

 

 ٢نیا سید مهدی موسوی             
 چکیده

و بـر اسـاس  گذشـته  قی در حیـات اجتمـاعی بشـر از دورانجایگاه فضایل اخال
های اجتمــاعی و مــدنی از اعتبــار فراوانــی  گیــری و تطــور اندیشــه تــاریخ شــکل

، در مـورد پیونـد میـان اخـالق و سیاسـت، طور خـاص بـه. برخوردار بوده اسـت
انـد کـه شـیخ  سـخن بـه میـان آورده، اندیشمندان مختلفی در شرق و غرب عـالم

بـا توجـه بـه ، حاضر ۀقالم. یکی از این اندیشمندان است، سهروردی الدین شهاب
بـا «: به ایـن پرسـش پاسـخ داده اسـت کـه، ها های اجتماعی بر اندیشه تأثیر زمینه

، نسبت اخالق و سیاسـت، های اجتماعی مؤثر بر اندیشه سهروردی توجه به زمینه
بـا بررسـی نظریـات بـه ایـن منظـور » سازد؟ او آشکار می ۀچه نقاطی را در اندیش

از روش تلفیقـی اسـکینر کـه ، های اجتماعی در افکـار عمده مرتبط با نقش زمینه
توجـه توأمـان بـر مـتن و زمینـه ، های تفسیری و کیفی بوده و در آن روش  ازجمله
اندیشـه ، ها که شامل تـأثیر طریـق عرفـانی شـیخ این زمینه. بهره گرفته شد، است

                                                 

 . ۱۰/۰۹/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  - ۰۷/۰۴/۱۳۹۹: تاریخ دریافت 
 Tabatabai@isu.ac.ir یار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادقدانش. ١
 .، پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسیندانشگاه امام صادق دانشجوی دکترای علوم سیاسی. ٢

 Mousavinia.smahdi@gmail.com 



  

ش
ژوه

پ
سال

ی ا
ماع

اجت
ي 

ها
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

ی /
م

١٣
٩٩

 
رة 

شما
 /

١٢
٢

در نقطـه ، های اسالم بـر شـیخ اشـراق اسـت آموزهی و ئافالسفه مشّ ، شهری ایران
تقـدم ، هـایی شـامل حکومـت حکـیم متألـه گزاره، تالقی میان اخالق و سیاست

عنوان اکســیر قــدرت و  نــور بــه، نقــش شــهود در سیاســت، اخــالق بــر سیاســت
 . ایجاد تعادل میان شجاعت و محبت را به وجود آورده است، همچنین

فلسـفه سیاسـی ، اندیشه اسـالمی، سهروردی، اخالق و سیاست :واژگان کلیدی
 . مکتب اشراق، اسالم

 مقدمه
جایگاه فضایل اخالقی در حیات اجتماعی بشر از دیرباز و بر اساس تاریخ تحـول و 

اهتمام بـه ایـن . های اجتماعی و مدنی از اعتبار وافری برخوردار بوده است تطور اندیشه
ــ ــردی اجتمــاعی را در ا ۀمقول ــدگی ف ــده از مهــم در زن ــراث فکــری بازمان ــات و می دبی
های اخالقـی و نسـبت  اخـالق و شـاخص. تـوان ردیـابی نمـود های نخسـتین می تمدن
های اخالقی با امور اجتماعی و سیاسی در میراث فکری شرق و غرب از زوایـای  آموزه

ای جداگانـه بـه نـام اخـالق  ارسـطو رسـاله. مختلف موردتوجه و مداقه واقع شده است
، های اولیه به عربی ترجمه شد نگاشته بود که از قضا این رساله که در سده نیکوماخوس

 . های مدنی و اجتماعی متفکران اسالمی منشأ تأثیر بوده است در آموزه
فضـایل اخالقـی ، در مکاتب کالسیک فلسفه سیاسی نیز بیش از هر چیـز دیگـری

البتـه . ه این فضائل برسدشود که فرد ب زمانی محقق می، اند و سعادت واقعی انسان مهم
باید از سطح فردی فراتر رفته و در سطح اجتماعی نیـز بـروز و ظهـور ، نظر فضائل مورد

توان در فقدان سامان جامعه سیاسی به شکوفایی اخالقی دل  می  نه«رسد  نظر می به. یابد
 عنایت به اخالق مردمـان و حاکمـان بست و نه به نظم و ترتیب صحیح امور اجتماع بی

قـدرت و روابـط ، اجتمـاع ۀها بـه حـوز  نوجهی از زنـدگانی انسـا، درواقع .»امید بست
دارای ، بـدون در نظـر گـرفتن اخـالق، گـردد و ایـن وجـه از زنـدگی می اقتدارآمیز بـاز
و کنتـرل نهـاد دولـت و نیـاز بـه مهـار ، مهم و ظریف ۀچراکه این مقول. مفاسدی است
فعال بوده و ، هم اخالق و هم سیاست، ین مهاربا ا. سیاست عمومی دارد ۀمتولیان عرص
 . های خود خواهند پرداخت به کار ویژه

از طریق اصالح نفس آدمـی در پرتـو ، سعادت و نیکبختی غایی بشر، از منظر دینی
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، به همین سبب است که ادیـان توحیـدی و ابراهیمـی. گردد فضائل اخالقی حاصل می
هـای  دار تـرویج و تعمـیم آموزه پـرچم، المها یعنی اسـترین آن بخصوص آخرین و کامل

َمـا ُبِعْثـُت «حـدیث معـروف نبـوی کـه . اخالقی در زندگی اجتماعی بشر بوده است ِإنَّ
ْخَالق

َ
َم َمَکاِرَم اْأل َتمِّ

ُ
نشـان  خوبی این رسالت الهی را در دعوت پیامبر خـاتم  به ،» ِأل
 . دهد می

یشــمندان اســالمی نیــز متبلــور در آراء اند، تأثیرگــذاری اخــالق در حــوزه سیاســت
، توان این ایده را که اخالق در سیاست اثرگـذار اسـت می، طور فرض گردیده است و به

ــذیرفت ــدگاه بســیاری از اندیشــمندان اســالمی، واقــع در. پ سیاســت صــحیح و ، از دی
 ،(نسبت میان اخالق و سیاست) ای بررسی چنین ایده. سیاست اخالقی است، ارزشمند

، کنـونی کـه حکومـت اسـالمی ۀان متقـدم و متـأخر اسـالمی در زمانـلمدر اندیشه عا
توانـد در طراحـی  می، سیاسـت اسـت ۀسازی امور بخصوص در عرص دار اسالمی داعیه

 . گشا باشد الگوی مطلوب سیاست اخالقی راه
عنوان یکـی از  الدین سـهروردی بـه به سراغ شیخ شهاب، در این پژوهش، با این بیان

 ۀر نگاه اشراقی در فلسفگذا تفکر فلسفی و پایه ۀسیک اسالمی در حوز اندیشمندان کال
که پرسش از اعتقاد یا عدم اعتقاد ایشان به پیوند میان  آنجایی از. سیاسی رفته شده است

سعی شـده اسـت ، فاقد نوآوری است، حال پرسشی بدیهی و درعین، اخالق و سیاست
دیگـری پاسـخ داده شـود و آن  در خـالل پرسـش جـدی و پراهمیـت، تا به این پرسش

در تفکـر ، های اجتماعی موجود در دوران حیات سهروردی زمینه: پرسش این است که
 چه تأثیری گذاشته است؟، طور خاص در پیوند میان اخالق و سیاست به، سیاسی ایشان

به تبیین و توضیح نقـش ، پس از تبیین مفاهیم موردبحث در این مقاله، به این منظور
شـناختی بـا عنـوان  ای اجتماعی در تفکر یا همان چیزی کـه در مکاتـب معرفته زمینه
از ، خواهیم پرداخت که بـرای تبیـین ایـن مسـئله، شود شناسی معرفت شناخته می جامعه

ایـن روش در ، شود و در پایـان استفاده می ،ها) (با محوریت متون و زمینه روشی تلفیقی
 . یاست جستجو خواهد گردیدنگرش سهروردی به پیوند میان اخالق و س
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 مفهوم شناسی. ۱
و همچنـین ارتبـاط مفهـومی  دو مفهوم اساسی این پژوهش یعنی اخالق و سیاسـت

 : شود نیازمند توضیح و تبیین است که در ادامه به آن اشاره می، دو میان آن
و به معنای » ُخُلق«یا » ُخلق«ای عربی است که مفرد آن  اخالق واژه: الف) اخالق

خـواه ایـن سرشـت نیکـو و پسـندیده باشـد و خـواه ؛ کار رفته است ت و سجّیه بهسرش
یعنی سرشت و ، گویند فردی دارای خلق زیبایی است وقتی می، از همین جهت. ناپسند

 .)۱۰/۸۶ :۱۴۱۴، (ابن منظور ای دارد صفت معنوی و باطنی پسندیده
(حتی اگـر آن  تعریف اخالق به حد وسط است، های مرسوم اخالقی یکی از بحث

، در این دیدگاه که بسـیاری از عالمـان متقـدم اخـالق ،فعل در واقعیت اخالقی نباشد)
در اطراف دو رذیله در ، فعل اخالقی را حالتی میانه، تحت تأثیر اخالق ارسطویی هستند

، یک فعل صـحیح اخالقـی، رو ازاین ،)۳۱ :۱۳۶۹، طوسی؛ ۷۴ :۱۳۷۸، (ارسطو گیرند نظر می
افراط و تفریط را در اطراف خود دارد که اگر از ایـن حالـت میانـه انحـراف  ای از جنبه

جنـاب ، مثـال  عنوان به. فرد به دام این افراط و تفریط کشیده خواهد شد، صورت پذیرد
 و  آن را خلـق، عنوان یکـی از فضـایل اخالقـی الدین شیرازی در تعریف تواضع به قطب

الزم  ،)۲/۸۸ :۱۳۸۶، الدین شـیرازی (قطب رده استخویی متوسط میان تکبر و تحامق معنا ک
اخالق نیکو را تـدبیر امـور منطبـق بـا رهنمـود  ۀالزم، نظران به ذکر است برخی صاحب

 . )۱۰/۷۹ :۱۴۰۹، (طوسی دانند خرد و عقل می
ای  گونـه به؛ نوعی امر و نهی نهفته اسـت، در معنای لغوی از سیاست: ب) سیاست

ها امـر و نهـی یعنی به آن، شود به مردم سیاست ورزیده می شود نسبت که وقتی گفته می
امـا سیاسـت در مفهـومی کـه در دوران جدیـد  ،)۸/۳۲۱ :۱۴۱۴، (واسـطی زبیـدی گردد می

ونان باستان و چگـونگی حکمرانـی و دانـش یشهرهای  ریشه در دولت، متداول گردیده
اصـلی  ۀعنوان جـوهر  جامعه و دولـت را بـه، قدرت، طور معمول تدبیر شهرها دارد که به

، رغم ایـن معنـای کلـی علـی ،)۵۵-۵۲ :۱۳۸۷، (احمدی طباطبایی گیرند سیاست در نظر می
گاه میسر نشده  امر بسیار دشواری بوده که هیچ، ارائه تعریفی صریح و واحد از سیاست

همواره از منظری خاص به ، اند افرادی که از دیرباز به دنبال تعریف سیاست بوده. است
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در ، ولـی بـه هرحـال. اند که با دیدگاه دیگران متفـاوت بـوده اسـت فهوم نگریستهاین م
باشـد  صحبت از دولت و نهادی باالدستی می، بحث سیاست نیز آنچه قدر متیقن است

، دو سر طیف وظایف این نهاد یکی این است کـه دولـت. کند که جامعه را راهبری می
، های مادی انجام وظیفه کند و دیگری هباید در حد خدمات عمومی به مردم و کار ویژ 

 ،)۲۸ :۱۳۸۶، (کیخـا اینکه هدایت و راهبری جامعه را تا رساندن بـه سـعادت دنبـال نمایـد
مجال خاص خود ، میان این دو سر طیف نیز نظرات متعددی وجود دارد که توضیح آن

 . طلبد را می
و تبـادر آن بـه  تر شدن مفهـوم سیاسـت برای روشن، الذکر بندی فوق در کنار طیف

به دو مکتب عمده که معموًال سیاست را در قالب یکی از این دو مکتب تعریف ، ذهن
، مکتـب هـدایت محـور. مکتب قدرت محور و هدایت محـور: شود اند اشاره می کرده

ضـروری ، یعنـی هـدایت بشـر، تشکیل دولت را به منظور تحقـق غـرض نهـایی خلقـت
به دنبال رساندن انسان بـه قـرب الهـی ، نار شریعتسیاست در ک، در این نگاه. داند می

سیاست و شریعت امری متمـایز و جـدا از یکـدیگر ، اما در مکتب قدرت محور؛ است
، متمایز انگاشتن شـریعت و سیاسـت از یکـدیگر ،)۲۰ :۱۳۸۳، (لکزایی شوند محسوب می

 کسـب و حفـظ و توسـعه پرورانـد کـه در آن معنای خاصی از سیاسـت را در ذهـن می
 . اصالت دارد، بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی، قدرت

  بحـث ادامـه، اخـالق بـا سیاسـت ۀرابط ۀبحث از نحو : ج) تأثیر اخالق بر سیاست
. به این موضوع پرداخته شـده اسـت، رسد به میزان کافی داری بوده است که به نظر می

توانند با  این دو مفهوم می از میان دیگر روابطی که، تأثیر اخالق بر سیاست، در این مقاله
حوزه سیاسی زندگی بشر را ، با این فرض. فرض گرفته شده است، یکدیگر داشته باشند

سیاســت عمــومی و نهــاد  ۀچراکــه عرصــ، تــوان فــارغ از اخــالق در نظــر گرفــت نمی
البته این . دارای مفاسدی است، بدون در نظر گرفتن اخالق، قدرتمندی همچون دولت

در  ١مطابق تفسیری که لئـو اشـتراوس. نتی و مدرن کامال متفاوت استامر در دنیای س
، سیاسی متقدمین حتی ارسطو ۀدر فلسف، دهد ارائه می» سیاسی چیست؟ ۀفلسف«کتاب 

                                                 
1. Leo Strauss 
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ــه ــر سیاســت اســت اخــالق مقدم ــور ، ای ب ــا ظه ــدرن و ب ــای م ــه در دنی در حــالی ک
و اخـالق تـابعی از  یابد سیاست تقدم رتبی بر اخالق می، هایی نظیر ماکیاولی شخصیت

 .)۲۶۴-۲۶۳ :۱۳۷۳، (اشتراوس شود های سیاستمدار محسوب می کنش
بـه حـدی بـه موضـوع اخـالق توجـه شـده اسـت کـه رسـول مکـرم ، از منظر دینی

هـدف از رسـالت خـود را اتمـام مکـام اخالقـی ، در حدیث معـروف خـود، اسالم
ایـن امـر و همچنـین علمـای  بـه توجه پیشوایان معصوم ،) ۳۴۵ :۱۳۸۲، (پاینـده١دانند می

میـان اخـالق و  ۀتـوان رابطـ این مسئله است که نمی تمامًا گواه بر، دوران تمدن اسالمی
، بهای اسـالمی حتی فارغ از تراث گران. سیاست را در باالترین سطح آن نادیده گرفت
 بسیار جالب رسیده است ۀبه یک نتیج، امروزه دنیای لیبرالیسم با تمام قدرت و تسلطش

. تـوان زنـدگی کـرد ها نمی بدون توجه به فضـیلت، و آن اینکه در دنیای سکوالر کنونی
همین اتفـاق اسـت ، شده های کنونی و مطرح رفت لیبرالیسم از چالش  راه برون، درواقع

. کنـد می» مند در عصر سکوالر زندگی فضیلت «که چارلز تیلور را مجبور به ارائه بحث
 .)۱۳۹۳، (تیلور و رجایی

 چارچوب روشی .۲
طور خاص  اما به، رویکردهای مختلفی وجود دارد، های سیاسی در باب تبیین اندیشه

های مختلفی برای پرداختن به  روش، توان از دو رویکرد اصلی نام برد که در ذیل آن می
بـه ، متن محور اسـت و رویکـرد دوم، نخستین رویکرد: شود اندیشه سیاسی تعریف می

بیانی کوتاه از هر رویکـرد خواهـد ، ر شهرت یافته است که در ادامهمحو  های زمینه نگاه
هـای تفسـیری  ذیـل روش، الزم به ذکر است که این رویکردها در نگـاهی کـالن. آمد
 . شوند بندی می دسته

 ٢رویکرد قرائت متنی -۲-۱
و فرا تاریخی  یعناصر فرازمان یخودمختار است و دارا، ذات متن، طبق این رویکرد

                                                 

َما. ١ َتمِّ  ُبِعْثُت  ِإنَّ
ُ
ْخَالق َمَکاِرَم  َم ِأل

َ
 . اْأل

2. Methodology of Textual Reading 
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فـارغ از ، شود یم  رفته کیمحور به سراغ متون کالس کرد متنیبا رو  ین وقتینابراب. است
ن است که بر حکمت فرا تاریخی و یبر ا یسع، آن اثر یخیط تار یو شرا یاجتماع  ۀنیزم

ن یـدر ا ،)۲۸۸ :۱۳۸۸، ی(مرتضـو  موجود در متن تمرکز گردد یفرازمان یها پرسش و پاسخ
ح متن یمانع از فهم صح، ر از آنچه در متن استیغ یاتل کردن هرگونه اطالعیدخ، نگاه
ح دهنـده یتوض، فرض بنا شده است که متن کیدگاه بر اساس ین د یا، درواقع. شود می

فهـم  یتمام تالش محقـق بـرا، کردین رو ین در ایبنابرا ،)۱۶۲ :۱۳۸۶، ی(مرتضو  خود است
مـتن مصـرف  یها یدگیـچیاز پ ییگشـا به فهم متن مؤلـف و عقده، متفکر کی ۀشیاند

 . خواهد شد

 ١ای رویکرد قرائت زمینه -۲-۲
کننده معنای متن شـناخته  عنوان عامل تعیین به ٢چهارچوب یا زمینه، در این رویکرد

خـاص و بـر اسـاس تحـوالت  یخیتـار  ۀدور  کیـد در یشه را بایاند، واقع شود و در می
برای فهـم مـتن بایـد ، شطبق این رو  ،)۱۷۲ :۱۳۸۶، ی(مرتضو  فهم کرد یو اجتماع یاسیس

 یدر نگـاه افـراد، مثال  عنوان به. بازسازی نمود، کلی را که متن در آن پدید آمده ۀزمین
موجـود در  ینـیط عیهـا و شـرا نقـش بحران؛ فرد کی ۀشیفهم اند یبرا، گنزیر اسپر ینظ

 .)۳۷ :۱۳۷۷، گنزی(اسپر  است یازمند توجه جدین، شمندیزمان اند

 یقیکرد تلفیرو  -۲-۳
، رسد در این مقاله جمله ابزاری است که به نظر می از ٣ن اسکینریشناسی کوئنت شرو 
نقش روش تجزیه و تحلیل مسئله را ایفا نمـوده و در ، عنوان چارچوبی نظری تواند به می

 یلـیتحل یاز الگوهـا یاسکینر به سـبب ناخرسـند. یاری رساند پاسخ به پرسش تحقیق
 ,Tully, 1988( را مطـرح سـاخت یدیـانـه جدیراگ نهیروش زم، یسـتیبـرال و مارکسیل

p489(، به ، برای تبیین اندیشه سیاسی، محور  محور و زمینه او با انتقاد از دو رویکرد متن
این فرض رویکرد متن محور را زیر سؤال ، اسکینر. هر دو مؤلفه متن و زمینه توجه نمود

                                                 
1. Methodology of Contexual Reading 

2. Context 

3. Quinten Skinner 
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توضـیح دهنـده ، ه و مـتناطالعات خود متن برای فهم آن کافی بـود: گوید برد که می
توجه صرف بر متن را باعث در معرض انـواع مختلـف ابهـام قـرار ، اسکینر. خود است
 . داند گرفتن می

و معتقد است عالوه بر دسـتیابی د گفت که اینر بایاز روش اسک یبند جمع کیدر 
افـت ها یـا بیانـات او قابـل دری معنای ذهنی متفکر که معموًال از طریق مطالعـه نوشـته به

برای فهـم قصـد ، به اعتقاد اسکینر. نیز استفاده شود ١باید از هرمنوتیک قصدگرا، است
ح بـوده هایی رفت که در زمان آن متفکـر مطـر  باید به سراغ مجادالت و پرسش، مؤلف

اسـکینر بـا الگـوی خـاص  ،)۵۴ :۱۳۸۶، خای(ک ها پاسخ بگویداست و او قصد داشته به آن
های  نشان داده اسـت کـه ایـن شـیوه در بررسـی اندیشـه، شناسی  خود در عرصه اندیشه

 ۀشــمندان عرصــیده دارد کــه اندیــدرواقــع او عق. تــوجهی دارد  کــارآیی قابــل، برجســته
، خـاص یانیـاند و با ب به سؤاالت مفرد داده یمنفرد یها پاسخ، خیاست در طول تار یس

 .)۹۹ :۱۳۸۷، ی(گلشن نه خاص مرتبط استیاند که به آن زم بوده یحل مشکل یدر پ
از ، اسـت ٢نگر یخیتار  یها دگاهید  ۀدر زمر ، ینر که به جهاتیدگاه اسکیهرچند به د 
ن مقالـه یـاما نگارندگان ا، دهیوارد گرد  یانتقادات ٣ازجمله لئو اشتراوس یا طرف فالسفه

 یاسیس ۀشینه را در فهم اندینر که توجه توأمان به متن و زمیاسک یکل ۀدیدارند از ا یسع
 . بهره ببرند، دانند یم یضرور متفکر

 های فکر سهروردی زمینه. ۳
های کوتـاه و  نوشـته، دسـت رسـیده اسـت آثاری که از شیخ اشراق بـه، طور کلی به

تحریـر در  بـه رشـته، داستانی و عرفـانی، های مختلف فلسفی بلندی است که به سبک
سـیده و جلـد بـه چـاپ ر  ۴بـه شـکل جدیـدی در ، اخیـر ۀآمده است که در چند دهـ

                                                 
1. purposive interprtation 

2. historicism 

عموم مفهوم  ط موجود و آنچه از منظریبه شرا با توجهی، اسیمعتقد است که فالسفه س یو، عنوان مثال به. ٣
 ید حتیگو  یاشتراوس م. اند شده برقرار کرده حساب یان نظرات خود و تعصبات عصرشان انطباقیم، بود

ن امـر اثبـات یـبـاز هـم ا، اسـت یخیط تار ید به شرایمق یطور کل ی متفکر بهاسیم سیم که تعالیر یاگر بپذ
 .)Strauss, 1949, p37( ن باشدیز چنیاو ن یاسیست که فلسفه سین مطلب نیکننده ا
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ها در قالـب کتـاب و مقالـه  شروح متعددی بر این کتاب، ها در طول این سال، همچنین
کـربن و دکتـر  یپروفسـور هـانر، دکتـر نصـر، یاردکان یر دکتر داورینظ یتوسط افراد

های فلسفی و عرفانی دارند و جای  جنبه، بیشتر این شروح البته. نوشته شده است ینانید 
 آثـار قابـل، بـا ایـن حـال. محسوس است، وح آثار سهروردیخالی نگاه سیاسی در شر 

 .)۳۳۳ :۱۳۸۸، وندی (رستم مالحظه کمی نیز در این زمینه وجود دارد 
عالوه بر توجه به آثار ، های این پژوهش با توجه به اتخاذ روش تلفیقی در تحلیل داده

ء سهروردی گیری و تکوین آرا های شکل نگاهی به زمینه، و شروح آن مکتوب یاد شده
ها و تأثیر آن بـر آراء ایشـان تـا حـدی اسـت کـه  چراکه نقش این زمینه. خواهیم داشت

بیان باورهـای همگـانی زمـان ، بیش از هر چیز، برخی اعتقاد دارند آیین سیاسی اشراقی
 - سهروردی بر پایه اعتبـار حکومـت افـراد دانـا و حکـیم یـا بـه عبـارتی همـان پادشـاه

 .)۳۹۸ :۱۳۷۰، (ضیائی فیلسوف افالطونی است
، با توجه بـه ایـن مـوارد، های مذکور بررسی خواهد شد و سپس ابتدا زمینه، بنابراین

معنـای عـدم اسـتقالل اندیشـه  ها به البته ذکر این زمینه. گردد متون مکتوب مالحظه می
اما مهم ایـن اسـت ، هایی باشد تواند دارای زمینه چراکه هر فکری می، سهروردی نیست

، تنها در یک نظام فکـری  ها مقید نبوده باشد و نه صرفًا به این زمینه، اندیشمندکه یک 
خواه این ابداعات مربـوط ؛ بلکه ابداعاتی نیز به ارمغان آورد، ها را تحلیل کند این زمینه

 . خواه با بیان یک مفهوم جدید و تازه، به تعریفی جدید از مفاهیم باشد
ای متفکـران  های اندیشـه توجه توأمان به متن و زمینه ۀطبق آنچه در سطور باال دربار 

حاضــر در بــاب زمینــه و  ۀز آثــاری کــه بــه ســؤال نویســنده مقالــیکــی ا، بیــان گردیــد
نگاهی بـه «کتابی تحت عنوان ، های حکمت اشراق تا حد زیادی پاسخ گفته سرچشمه
. اشـدب نوشته دکتر صمد موحـد می، »های حکمت اشراق و مفهوم بنیادی آن سرچشمه
روابط «پروفسور هانری کربن نیز در کتاب ، شناس فرانسوی فیلسوف و اسالم، همچنین

کار  به، شیخ اشراق ۀاین نگاه را در بررسی اندیش، »حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان
اندیشه ایرانشـهری در «وندی با عنوان  در بخش پنجم از کتاب دکتر تقی رستم. اند بسته

بـه . ها بر شیخ اشراق آمده است مطلبی برای نشان دادن تأثیرگذارینیز  ،»عصر اسالمی
، های خـود هایی است که در نوشـته سهروردی از نادر چهره، این کتاب ۀعقیده نویسند
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برد که بـر فکـر و  هایی نام می های فکری خود را تشریح نموده و از شخصیت سرچشمه
سعی خواهد شـد بـه مـواردی ، در ادامه ،)۳۴۱ :۱۳۸۸، یوند  (رسـتم اند روح او تأثیر گذاشته
اشـاره ، های اثرگذار بر اندیشه سهروردی آمده است در باب زمینه، که در منابع مختلف

در ، زیسـته شـناخت فضـای سیاسـی قـرن ششـم کـه سـهروردی در آن می، البتـه. شود
رسان خواهد بود که به این جو غالب در فضـای آن روز نیـز   یاری، شناخت اندیشه وی

 . شود رداخته میپ

 اوضاع سیاسی قرن ششم -۳-۱
زمان بـا روی کـار آمـدن ترکـان سـلجوقی و  هم، قرن پنجم و ششم هجری در ایران

آنان با تصرف بغداد و خاتمـه دادن . تسلط آنان بر قسمت شرقی خالفت اسالمی است
 ،های مهم این دوره یکی از ویژگی. حاکم قلمروی اسالمی شدند، بویه به حکومت آل

 هـای حنفـی بـوده اسـت خصـوص گرایشصب شدید سـالجقه بـه مـذهب تسـنن بتع
ای را کــه  دوره، همچنــین دکتـر حلبــی بــه نقـل از شــهرزوری ،)۲۱۷ :۱۳۸۹، چی (مدیرشـانه

  خـالی از تعصـب ندانسـته، ها مأنوس بـودهزیسته و افرادی که با آن ر آن میسهروردی د
ت تعصبی در سطح حاکمان و عموم مردم توان گف بنابراین می ،)۳۷۰ :۱۳۶۱، (حلبـی است

 . فرما بوده است در این دوره حکم
کشته شدن توسط حاکم حلب است که ابن خلکان در کتـاب ، یسرانجام سهرورد

(ابـن  دانـد یع و مذاهب متداول آن زمان میل آن را مخالفت او با شرایدل، انیعات األ یوف
بیـان حکمـت و اسـکات ، یخ الحکماشهرزوری نیز در کتاب تار  ،)۶/۲۷۳ :۱۳۶۴، خلکان

او روایـت . علمی علمای حلب را عامل حسادت و توطئه برای قتل شیخ دانسـته اسـت
 های بزرگـی همچـون ادعـای نبـوت بـه او دادنـد نسـبت، کند که برای حذف شیخ می

 .)۴۶۱-۴۶۰ :۱۳۶۵، (شهرزوری
اول هستند و رو مذاهب متد دنباله، های اسالمی در چنین شرایطی که دولت، درواقع
تغییـر ، هـای صـلیبی در مقصد پایانی سهروردی در حلب کـه پـس از جنگ، همچنین

مخالفـان ، فکری از تشیع به تسنن صـورت گرفتـه اسـت و تفکـرات عرفـانی و فلسـفی
زند که توان مقاومت  شیخ اشراق به افشای حقیقتی باطنی دست می، خاص خود را دارد
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ــر مخالفت ــدا در براب ــذکور را ن ــای م ــابراین ،)۱۱ :۱۳۴۸، (نصــر رده ــات  ۀدر دور ، بن حی
 . توجه جدی و خاص داشت، باید به این چالش سیاسی غالب، سهروردی

 طریق عرفانی شیخ -۳-۲
هایی از  جنبـه، های مختلفی که از سهروردی بـه یادگـار مانـده اسـت در میان بحث

الم غیب مرتبط گوید که قطب حاکم باید با ع او می. خورد محتوای صوفیه به چشم می
ایـن مطلـب از . باز ریاست و امامت متعلـق بـه اوسـت، نشین هم باشد باشد و اگر خانه

کیـد سـهروردی بـر ب، همچنین. گردد هایی است که در عرفان مطرح می گزاره رخـی تأ
توانـد  راه رفتن بر روی آب و پـرواز در هـوا نیـز می، رضهای عرفانی نظیر طی األ  نشانه

 .)۵۹ :۱۳۸۵، (یثربی های عرفانی در اندیشه وی باشد گاهمؤید تأثیرگذاری ن
زردشـت و افالطـون را ، یعنی هرمس، افادات سه مظهر بزرگ عرفان، هانری کربن
عبـارت ، طور مشـخص بـه ،)۳۰ :۱۳۸۲، (کـربن دانـد مـورد اعتمـاد می، در نظر سهروردی

فالطـون و ا یشـهود - یر نگـاه عرفـانیتأث یایگو ، شراقدر کتاب حکمةاإل  یسهرورد
 : ن آورده است کهین کتاب چنیاو در ا. اسالفش بر اوست

را کـه اصـل نـور بـود و تجربـه  ]رانیـا یمان الهـیحک[د آنان یعقا یمن اصول عال«
بـود در کتـاب خـود موسـوم بـه ده یشهود رسـان ۀز آن را به مرحلیافالطون و اسالفش ن

، (کـربن» نجسته اسـت یشیپ کس بر من ن کار هیچیام و در ا کرده ءایحإشراق حکمةاإل 
۱۳۵۲: ۲۷۵(. 

 : آورد ین میچن یز کربن به نقل از سهروردین یگرید  یدر جا
، یموجودات نور که هرمس و افالطـون آن را مشـاهده کردنـد و تشعشـعات سـماو«

 ییروشـنا یها سرچشـمه، ام آوردیـمنابع نور جالل و جبروت نور کـه زرتشـت آن را پ
خسـرو را یک، ن و فرخنده نهادیپادشاه بهد، یق روحانایمجد و جالل که جذبه و اشت

 .)۲۷۷ :۱۳۵۲، (کربن »آن عروج داد یبه سو 

نامی  هتأثیر عارفان ب، طور خاص توان به می، های عرفانی تفکر سهروردی در سرچشمه
آنچه بایزید در مورد معراج و همچنین . گر بود همچون بایزید بسطامی و حالج را نظاره

یادآور همان مطالبی است که شیخ اشـراق در مـورد ، گوید و وحدت می نور الهی و فنا



  

ش
ژوه

پ
سال

ی ا
ماع

اجت
ي 

ها
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

ی /
م

١٣
٩٩

 
رة 

شما
 /

١٢
٢

همچنـین . گویـد فنای اکبـر فنـای در فنـا و عـروج حکیمـان متألـه می، فنای در خلسه
 .)۱۹۸ :۱۳۸۴، (موحد های حالج قرابت دارد به اندیشه، اشارات نوریه شیخ اشراق

لبـی در کتـاب تـاریخ علی اصغر ح، عالوه بر طریقت نظری شیخ اشراق در عرفان
منجر بـه ، نماید که در نهایت های عملی سهروردی اشاره می به کوشش، فالسفه ایرانی

 : گردد جایگاه رفیع ایشان در عرفان عملی می
در خلوت به اوراد و اذکار اشـتغال داشـته و غالـب ایـام سـال روزه بـوده و در هفتـه «

و نهایـت مکاشـفه رسـیده و صـاحب کرده تا آنکه به مقامات عالیـه  بار افطار می یک
او ، آن امور عجیبی که از او ظاهر گردید ۀت و خوارق عادات گردید و به واسطکراما

 .)۳۶۹ :۱۳۶۱، (حلبی »را خالق البرایا=آفریدگار مردمان نامیدند

 شهری در آراء سهروردی اندیشه ایران -۳-۳
. ه ۵۴۹در سـال ، دیالدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سـهرور  زندگی شهاب

ــاز می ــران آغ ــرب ای ــمال غ ــع در ش ــهرورد واق ــه س ــود ق و از قری ــربن ش ؛ ۲۷۳ :۱۳۵۲، (ک
Nasr&Leaman, 2001, p434(، بـا . شـود او یکی از متفکرین ایرانی محسوب می، بنابراین

 یشـهر رانیشـه ایر اندین تأثیکمتر ، مشاهده آراء مختلفی که در مورد وی داده شده است
 ۱۳۸۰، (سـهروردی خسرو مشاهده نمـودیر کینظ یرانیتوان در تمجید از پادشاه ا یرا م یبر و
اند تا تأثیرات اندیشه ایرانشهری بر سـهروردی  ای سعی نموده هرچند عده ،)۱۸۸-۳/۱۸۶، ب

ها و از نـوع مشـابهت زبـانی و ادبـی جلـوه  را صرفًا در اقتباس ظاهری اصطالحات و واژه
های  وجـود نـوعی پیونـد محتـوایی و مشـابهت، آن سوی طیفدیگری در  اما افراد، دهند

سیدحسـین ، مثـال  عنوان به ،)۳۴۴ :۱۳۸۸، وندی (رستم نمایند نظری و فکری را نیز تصدیق می
، در قسمت آخر کتاب عقل سرخ یا الواح عمادی خویش، گوید وقتی سهروردی نصر می

بـه ، آورد آیـاتی از قـرآن مـی ،آن ۀا پیش کشیده و پس از گفتگـو دربـار داستان شاهنامه ر 
 ،)۱۸ :۱۳۴۸، (نصـر دنبال آن است تا معنی درونی آن داستان و آیـات قرآنـی را واحـد بدانـد

 یرا از زبان جناب سهرورد یعبارت، یاسالم ۀخ فلسفیهمچنین هانری کربن در کتاب تار 
 یهـا آموزهر ین عبارت عالوه بر نشـان دادن تـأثیا؛ دیان گرد یش از این بیآورده است که پ

خ در کتـاب یبر تفکرات شـ یمان الهیحک یها شهیاند یرگذارینشانگر تأث، یبر و یعرفان
 .)۲۷۵ :۱۳۵۲، (کربن شراق استحکمةاإل 
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دکتر سیدیحیی یثربی در کتاب حکمت اشراق سهروردی نیز با استفاده از شواهد و 
که زمانـه حیـات دوم قرن ششم  ۀپی اثبات این نکته است که در نیمدر ، قرائن تاریخی

شهری  های اندیشه ایران عنوان یکی از پایه حال و هوای آیین زرتشتی به، سهروردی است
، رغم فتح ایران توسط مسـلمانان و اسـالم آوردن مـردم آن در منطقه وجود داشته و علی

بـه ، ای قداسـت و افسـانه چنـان در هالـه امـا هـم، اعتقادات زرتشتی نه با عظمت دیرین
گرایی به سـراغ  به هر حال اگر با واقع ،)۳۳ :۱۳۸۵، (یثربـی داده است دامه میحیات خود ا

، توان از تعالیم ایران باستان در آثار او به سـادگی گذشـت نمی، اندیشه سهروردی برویم
انگیز  گسترده و اعجاب، توان چنین بیان کرد که این تعالیم در آثار او عمیق هرچند نمی

اسامی تعـدادی از شـاهان و پیشـوایان فرهنگـی و ، و ظلمتموضوعاتی نظیر نور . است
 :۱۳۸۵، (یثربی های ایران باستان است هایی از تقید سهروردی به اندیشه نمونه، فکری ایران

۳۶( . 

 پیشینه مشایی حکمت اشراق -۳-۴
کیـد سـهروردی اسـت، آنچه از دوران فلسفه در یونان باستان دوران ، مورد تأیید و تأ

وی . دوران حکمـت ذوقـی و مشـرقی اسـت، باشد که به عقیده وی می پیش از ارسطو
حکمت شرقی رو به افول رفته و فلسـفه ، اعتقاد دارد که با ظهور شیوه استداللی ارسطو

در  یسـهرورد، نیهمچنـ .)۳۴۳ :۱۳۸۸، وندی (رسـتم جایگزین آن شده است، مغربی مشاء
ن ینخسـت ۀگردد که در زمر  یشنا مه آیر یبا کتاب البصائرالنص، شیخو  یآموز دوران علم

ن یبعدها از روش ا، یسهرورد. کند یارسطو اعراض م یمنطق کاست که از سب یآثار
اسـتفاده  یو منطـق مـاد یمنطق صور، یمعناشناس یبخش کتاب بهره برد و از منطق سه

 .)Nasr&Leaman, 2001, p435( کرد
 والبـریج در، طوفوق مبنی بـر مخالفـت سـهروردی بـا روش ارسـ ۀرغم نکت علی

بـه گـرایش برخـی ، نـوار در فلسـفه اسـالمیالـدین شـیرازی و علـم األ کتاب قطب
جنبـه ، الرحمن و توشیهیکو ایزوتسو اشاره دارد کـه معتقدنـد نویسندگان نظیر فضل

اثرپذیری سهروردی از فلسفه مشاء و از آراء ابـن سـینا را کـه تحـت تـأثیر اصـالت 
او در جمـع  ،)۴۴-۴۳ :۱۳۷۵، (والبـریج دیـده گرفـتتـوان نا نمی، ماهیت ارسطو بوده
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 آورد نهایتًا از فلسفی بودن اندیشه اشراقی سخن به میـان مـی، بندی نظرات مختلف
. رســد ینظــر نم چنــدان هــم دور از ذهــن بــه، ن اتفــاقیــالبتــه ا ،)۵۰ :۱۳۷۵، (والبــریج
با ، بود لیکه در اصفهان مشغول به تحص یا و در دوره یدر عنفوان جوان یسهرورد

 .)۲۷۳ :۱۳۵۲، (کربن نا آشنا شده استیآراء ابن س

 یاسالم یها نگرش -۳-۵
در ، اند ع دانسـتهیروان مکتب تشیاو را از پ یمسلمان که برخ کیعنوان  به یسهرورد

بـه عقیـده دکتـر . ز بـوده اسـتیـن یاسـالم یها ر نگاهیتحت تأث، خود یها شهیان اندیب
لم اسالم جزو اولین فیلسوفانی است کـه بـه آیـات و سهروردی در عا«، داوری اردکانی

افـت و تر بگـوییم پـیش از او کسـی بـا ایـن ظر  روایات اسـتناد کـرده اسـت یـا درسـت
 .)۳۰۹ :۱۳۸۹، (داوری اردکانی »ها استناد نکرده استسنجی فیلسوفانه به آن نکته
ر فـارابی و ینظ یاز افراد یرو از فالسفه مسلمان و دنباله یالبته تأثیرپذیری سهرورد 

از  یریرپـذیدر تأث. سـازد یان میز نماین ییاو را از فلسفه ارسطو  یقرائت اسالم، ابن سینا
رقابـل یغ، یر عارفـان مسـلمان بـر وین مالحظه وجود دارد کـه تـأثیهم ا ینگرش عرفان
 . انکار است

شده  یآور من جمعیور لیکه توسط دکتر نصر و ال یخ فلسفه اسالمیتار  ۀدر مجموع
 یان خـوبیـبا ب، یسهرورد یاسیبا تفکرات س، متعصبانه آن زمان یها  تقابل نگاه، ستا

بـا  یبیصـل یهـا ر جنگیـدرگ، یوبیـالدین ا در آن دوره که سلطان صـالح؛ آمده است
سـت او را بـه کشـتن یبا یم، عـارف کیـتـری از دغدغـه قتـل  امر مهم، هاست ییاروپا

 یت فکری قلمرو خود تلقیه امنیعل یدیتهد را یاو سهرورد، درواقع. وا دارد یسهرورد
پروایـی  ایـن دیـدگاه کـه نشـان از بی .)Nasr&Leaman, 2001, p435( اسـت  کـرده یمـ

آورده شـده اسـت وی در ؛ باشد های تاریخی قابل تقویت می طبق نقل، سهروردی دارد
استاد  .به زیارت فخرالدین ماردینی عارف و حکیم رفت، سفری به ماردین از بالد ترکیه

گفتـه اسـت از  ولـی همیشـه می، کـرده همواره از هـوش و اسـتعداد سـهروردی یـاد می
 .)۳۶۹ :۱۳۶۱، (حلبی ترسم پروایی او به جانش می بی

دگاه یـطور عـام و د  بـه یسـهرورد یاسیس ۀشیبه آنچه در باب اند ینگاه کل کیدر 
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ا در موضـوع ر  یتـوان دسـتاورد و یم، طور خـاص گفتـه شـد به، استیاو در س یاخالق
 : ر آوردیبه شکل ز ، موردبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

است در یبر نسبت اخالق و س یاجتماع یها نهیر زمیتأث یالگو . )۱نمودار شماره (
 یشه سهروردیاند

قـدرت ترکـان سـلجوقی (خالفـت  یعنی، ح آنکه از هنجار حاکم در آن زمانیتوض
عنوان چالش غالـب  مذهبی بههای متعصبانه  که گسترش نگاه ییو در فضا ،اهل تسنن)
شه یاند، شهری فلسفی و ایران، عرفانی، با نگرشی اسالمی یسهرورد، شود یمحسوب م

ات و یـهـا از ح بعد از گذشت قرن، اکنون اشراق را به وجود آورده است که هم یاسیس
 . شود یمحسوب م یاسیاز اضالع مهم فلسفه س یکیعنوان  همچنان به، او یزندگان

 سیاست در اندیشه سهروردی اخالق و. ۴
 آنـان ،بندی دیرینـه پیش از خود و طبـق دسـته ۀبر اساس میراث فالسف، شیخ اشراق

تعـالی  معرفت حق، نمایند و از میان آن حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم می

 هاي متعصبانه مذهبی چالش غالب: گسترش نگاه

اندیشه 
 شهري ایران

 خالفت اهل تسنن)( جو غالب: قدرت ترکان سلجوقی

نگرش 
 عرفانی

 اندیشه سیاسی اشراق در پیوند اخالق و سیاست

نگرش 
 فلسفی

نگرش 
 اسالمی
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-۳/۶۷، ب ۱۳۸۰، (سـهروردی بخشد علوم اخروی را برتری می، و فرایض الهی یا به تعبیری
ت عملـی تعریـف کـرده و از میـان شـقوق مـجایگاه سیاست را نیز ذیـل حک یو،)۶۹
، سیاست را به قسـم سـوم، منزلیه و مدنیه، یعنی حکمت خلقیه، گانه حکمت عملی سه

امـا پـیش از پـرداختن بـه  ،)۳-۱/۲، الـف ۱۳۸۰، (سـهروردی دانـد یعنی مـدنیات مربـوط می
وری اسـت کـه اندیشـه سیاسـی ذکر ایـن نکتـه ضـر ، های پیوند اخالق و سیاست نقطه

صرفًا معطوف به تبیـین ضـرورت اسـتقرار حاکمیـت حکـیم الهـی اسـت و ، سهروردی
به طرح تفصیلی نظامات مدینه و یا رهبـری در جوامـع ، اینگونه نیست که همانند فارابی

فاقـد دولـت ، اندیشه سیاسـی شـیخ اشـراق، واقع در ،)۱۲۳ :۱۳۹۲، (اسفندیار پرداخته باشد
در ، بنـابراین؛ ابزاری برای رسیدن به سعادت است، ت و سیاست از نگاه ویشناسی اس

بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه ، بررسی آراء وی و جستجوی پیوند اخـالق و سیاسـت در آن
طبـق . تعریف خاص خـود را دارد، معنای اخالق در نگاه سهروردی، همچنین. داشت

انــوار قدســی بــه روح و  اخــالق چیــزی جــز فیضــان، دهــد اصــالتی کــه او بــه نــور می
، اما با تعمق و تدقیق در آراء سـهروردی؛ سازی فردی برای کسب مداوم آن نیست آماده
 : توان مواردی را در این زمینه ذکر نمود می

 حکومت حکیم متأله بر جامعه -۴-۱
گـاه از حکیمـان الهـی خـالی نبـوده اسـت و  شیخ اشراق اعتقاد دارد که زمین هیچ

آوری و  نیـابتی از جانـب خداونـد در امـور پیغـام، ان بـر روی زمـینجایگاه این حکیم
توان حکومت  می، به همین سبب ،)۲۰-۱۸ :۱۳۷۷، (سهروردیگذاری است  همچنین قانون

، البته ایشان در نگاه ابتدایی. حکیم متأله بر جامعه را از سخنان سهروردی برداشت نمود
نـوع خاصـی از «عبارت ، اما بعد از نبی، ایدنم عنوان رئیس جامعه معرفی می پیامبر را به

همـان حکـیم ، کـه از نگـاه او ،)۱/۹۵، الف ۱۳۸۰، (سهروردیآورد  را می» فالسفه خردمند
انسان کاملی ، داند او را فرمانروای آرمانی می، فردی که سهروردی، درواقع. متأله است

ت رسـیده اسـت کـه ای از اخالقیـا بـه درجـه، رفتن از قلمروهای مـادی است که با فرا
مقام خالفت کـه همپـای « با این بیان. تواند هدایت معنوی جامعه را بر عهده بگیرد می

صرفًا منصبی سیاسی نیسـت بلکـه در نگـرش اشـراقی از ، حکمت (و اخالقیات) است
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دهد و به منصـبی در سـاختار وجـودی هسـتی بـدل  تری خبر می گستره وجودی بزرگ
 .)۳۶۸ :۱۳۸۸، وندی (رستم »گردد می

بـه ، گـذارد نامش را عقل فعـال می، فارابی، مثال  عنوان ای که به این حکیم با واسطه
 ،)۱۳۹۳، (مجیـدی شـود متصـل می، طالق که همان خداونـد متعـال اسـتحکیم علی اإل 

حاکمی که قابلیت ارتباط با خداونـد را نداشـته باشـد و نتوانـد فرمـان الهـی را ، درواقع
تصـدی ، بنـابراین؛ زم برای تصدی رهبـری جامعـه را نـداردمشروعیت ال ، دریافت کند

 . اخالقی خواهد بود عین بی، متأله جایگاه سیاست توسط فردی به جز حکیم غیر
امکان ریاست بر جامعـه ، حکیم متأله و واجد شرایط، اگر به هر دلیلی، در این میان

کـار را دارد و  همچنـان تنهـا اوسـت کـه لیاقـت ایـن، شیخ اشراق ۀبه عقید، را نداشت
اگـر جامعـه بـه . ریاسـت بـا اوسـت، خواه بر تخت ریاست بنشیند یا خیر، حکیم متأله

، دوران روشنی رقم خواهد خورد و در غیر این صورت، دست چنین فردی هدایت شود
حکیم متأله ، سهروردی ،)۲/۱۲ :۱۳۸۰، (سـهروردی فرما خواهد بود تاریکی بر جامعه حکم
، (سـهروردی ریاسـت را بـه عهـده دارد، نامـد کـه در گمنـامی میدر حالت دوم را قطب 

این نگاه سـهروردی کـه نبـودن قـدرت بـرای سـلطه و اعمـال حاکمیـت را  .)۲۰ :۱۳۷۷
سیاسـی  ۀفراوانی با مسئله امامت در اندیشـقرابت ، داند موجب از بین رفتن ریاست نمی

رگـذاری را بـه وضـوح تـوان ایـن تأثی می، شیعه دارد و به سبب مذهب تشـیع سـهروردی
 . مشاهده کرد

را کـه در  یمـیآن حک، ینویسـد کـه سـهرورد هانری کربن در این رابطه چنین می
مراتب حکما   در رأس سلسله، گران تفوق داشته باشدیبر د  یهای روحان فلسفه و ریاضت

ه دیبه عق. وجود دارد یبند  درجه، یاله ین حکمایب، از نگاه او، نیبنابرا. دهد یقرار م
ن نگـاه بـا یا. شود یده میقطب نام، گران تفوق داردیکه بر د  یمین حکیچن، یسهرورد
، عهیامـام در اصـطالح شـ ،دارد یقرابـت خاصـ، بر امامت اسـت یعه که مبتنیاعتقاد ش

 .)۲۸۸ :۱۳۵۲، (کوربن قطاب استهمان قطب األ
کید فراوان سهروردی بر وجود امام متأله نقاط تالقی یکی دیگر از ، باید گفت که تأ

های عرفـانی  از دیدگاه وی کـه نمایـانگر ریشـه. باشد اخالق و سیاست از دیدگاه او می
الهـی در  هیا همان ریاست تامه و مقام خلیف ها نظام عالم و امور انسان، شیخ شهید است
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 .)۱۲ :۱۳۷۳، (سهروردی باشد که به مقام تأله رسیده است اختیار قطب یا امامی می
د نقـش یـن اسـت کـه بایـبه امامت ا یت در رابطه با اعتقاد سهروردینکته حائز اهم

سـته کـه یز  یم یطیدر شـرا یگفتـه شـد کـه و. ن رابطـه در نظـر گرفـتیـزمانه را در ا
ن تعصـبات یهمـ، تفکـرات بـوده و نهایتـاً  یمـانع از بـروز علنـ، یتعصبات خاص مذهب

بـه اعـدام محکـوم  آورد و او را یرا تـاب نمـ یهمچون سهرورد یاست که فرد یمذهب
 . دینما یم

کیـدات شـیخ اشـراق بـر معرفـی عرفـای نامـدار اسـالمی ، همچنین آنچه در پس تأ
های زمـان خـویش و  نقدی پنهانی بر حکومت، عنوان الگوی شاه آرمانی وجود دارد به

 .)۲۱ :۱۳۹۰، (بستانی های آنان باشد ابراز نگرش منفی خود نسبت به سیاست

 مبنای دستورات الهیمدیریت جامعه بر  -۴-۲
معنـا  زمین معنـای نسـبت او بـا مشـرق صف عقاید سهروردی به اشراق را بـهبرخی و 

روشن شدن است کـه ، بلکه مراد از اشراق. رسد نظر نمی اند که چندان صحیح به کرده
 .)۳۷۹ :۱۳۶۱، (حلبـی روشن شدن باطن و کشف و ذوق درونـی اسـت، معنای حقیقی آن
او اعتراف دارد کـه . داند د شناخت واقعی را مبتنی بر شهود میفرآین، درواقع سهروردی

 ۀا هانری کربن در کتاب تاریخ فلسفاین بیان ر . این نگاه را در آراء افالطون دیده است
مثل) مبتنی  ۀد افالطون و اصحاب مشاهده (دربار اعتقا«: اسالمی چنین آورده است که

چنانچـه . امر دیگری (شهود) استوار اسـت بلکه بر، بر براهین اقناعی و استداللی نیست
بـه  ،)۲۸۷ :۱۳۵۲، (کـربن »افالک نورانی دیـدم، گوید هنگام تجرد از کالبدم افالطون می

دانـد و هـم  یم متأله را هم مصـلح میحک، ن جهتیدر ا یسهرورد، کربن یر هانریتعب
ل یـلن تقیع و تقنـین را صـرفًا بـه تشـر یـد ، تیـو روحان یاسـالم یحکمـا یعنی ،خالق
. اند ن در نظر گرفتهید  یبرا یقت و باطنیحق، قتیعت و طر یبلکه در کنار شر ، اند نداده

گر جدا یکدیفلسفه و تصوف از ، ت اسالمیروحان یاعال ۀدر مرحل، یدر تفکر سهرورد
برترین شناسنده حقیقت است و حاکمیـت ، حکیم متأله، شیخ اشراق ۀبه عقید. ستندین
حکیم متأله با تزکیه نفـس و آمـاده شـدن بـرای مکاشـفه و  ،درواقع. مشروعیت دارد او

مسـیر ، بـه عقیـده او. کنـد آفرینـی سیاسـی مهیـا می خود را برای نقش، درک نور الهی
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، تعـالی اسـت سوی کمال که همـان تشـبه بـه حق از طریق حرکت به، دستیابی به شهود
مسـیر حرکـت  بخشـی از، شود که تخلـق بـه اخـالق مجددًا مشاهده می. شود میسر می

 . خصوص رئیس جامعه استب، افراد

 تقدم اخالق بر سیاست -۴-۳
کیـد داردچنانچه سهروردی در مقدمه حکمة اإل  عصـر حاکمیـت حکـیم ، شراق تأ

ایـن نکتـه بـه ، با این حـال. عصر ظلمت نام دارد، عصر نور و فقدان چنین فردی، الهی
 اشراق به دنبـال حـل مسـئلهشیخ . گرایی در اندیشه اشراقی نیست معنای ضرورت جمع

و ؛ صـورت جمعـی صورت فردی روی دهد و چه به انسانیت است چه این حل مسئله به
چنـین   حاکمـان، خواهـد در قالـب مدینـه و جامعـه حـل شـود البته اگر این مسـئله می

کیـد ، داشــته بــاشند وگرنـه  دسـت  بـودن حکومـت درباید نشانی از الهـی، ای مدینه تأ
 :۱۳۷۰، (ضـیائی شود مدینه و شهرگرایی در آثار سهروردی مشاهده نمیخاصی بر تشکیل 

بـر سیاسـت ، توان چنین برداشت نمود که اخـالق در نظـر سـهروردی بنابراین می ،)۳۹۷
امـا ، شاید روزی برسد که سیاسـت را فـدای اخـالق کـرد، به تعبیری دیگر. تقدم دارد

سیاست در ذیل ، اشراق ۀر فلسفد، درواقع. فدای سیاست نخواهد شد، گاه اخالق هیچ
تـوان نتیجـه تأثیرگـذاری تصـوف و عرفـان  یابد و این را تـا حـدودی می اخالق معنا می

 . اسالمی و غلبه آن بر ساحت فلسفی اندیشه اشراقی دانست

 نفی تمسک به زور -۴-۴
یکـی ، شود مهمی از مباحث علوم سیاسی محسوب می  در نظریات دولت که شاخه

مقبـول ، از راه استیال و غلبه است که از نگاه برخی اندیشمندان، دولت از طرق تشکیل
به این ، دولت در اسالم نیز برخی از متفکران اهل تسنن ۀحتی در نظری. واقع شده است

کـه قـدرت جسـمی و   کـسانی، »الحق لمن غلب«موضوع اشاره دارند که طبق قاعده 
یکـی از . مت بر جامعه را خواهند داشـتبیشتری دارند حق حکو  و روانی  نیروی بدنی

 قاضی ابو یعلی از علمای حنبلـی قـرن پـنجم اسـت، افرادی که به این مسئله قائل است
هـای  نقـش اخـالق و گرایش، آنچه معلـوم اسـت در چنـین حـالتی ،)۷۲ :۱۳۸۴، (حاتمی
اختیار ، صورت غلبه و زور چراکه جواز تشکیل دولت به. کمرنگ خواهد شد، اخالقی



  

ش
ژوه

پ
سال

ی ا
ماع

اجت
ي 

ها
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

ی /
م

١٣
٩٩

 
رة 

شما
 /

١٢
٢

ممکـن اسـت منجـر بـه زیـر پـا ، ها را دچار خدشه نمـوده و همچنـین انتخاب انسانو 
ــود ــی ش ــائل اخالق ــتن مس ــه. گذاش ــن زمین ــراق در ای ــیخ اش ــ، ش ــاب  ۀدر مقدم کت

کنـد کـه  دارد و تصـریح می منظور خود را از ریاست جامعـه بیـان مـی، شراقحکمةاإل 
مـنش و روشـی ، بنابراین ،)۱۲ :۱۳۷۳، (سـهروردی ریاست از راه چیرگی نیست، مقصودش

چیزی غیر از تشکیل و ادامه سیاست مبتنی بر قـدرت و ، نماید که سهروردی تجویز می
قدرت سیاسی نداشته ، او حاضر است حکیم متأله یا همان امام جامعه. زور و غلبه است

توان از تقدم و اصـالت فـرد بـر  این سخن را می. اما به زور و تغّلب متوسل نگردد، باشد
 .)۴۰۶ :۱۳۸۸، وندی (رستم معه در اندیشه سهروردی برداشت نمودجا

وسـیله  ه نگرشی که مبتنی بر حق حکومت بهنگاه سهروردی به هیچ وجه ب، بنابراین
گرا  های آرمـان های فراوانی بـا دیـدگاه بلکه مشابهت، نزدیک نیست، غلبه و زور هستند

 . علم و عصمت برخوردار است از دو فضیلت، امام جامعه، در دیدگاه آرمانی ،دارد

 ایجاد تعادل میان شجاعت و محبت -۴-۵
و مسـکویه  ،)۱۳۳ :۱۳۶۹، (طوسـیسهروردی نیز هماننـد خواجـه نصـیرالدین طوسـی 

ــه مقــوالت انســانی دارد نگــاهی حــد، )۱۱۰-۱۰۹ :۱۴۱۲، (مســکویه رازیرازی  ؛ وســطی ب
. امور نامساوی برقـرار نمایـد حکیم متأله از نظر او باید تساوی و وحدت را در، بنابراین
قــدر کــه بایــد بــه دالوری و  همان، شــخص حــاکم، بــا ایــن بیــان ،)۱۲۹ :۱۳۹۲، (اسـفندیار

توازنی میـان ایـن ، باید عشق و محبت را نیز لحاظ کند و درواقع، شجاعت اهمیت دهد
، چون سراسر هستی بر اسـاس محبـت و قهـر، به اعتقاد سهروردی. صفات ایجاد نماید

در ، ر عالی بر نور زیرین و عشق و شور نور زیرین به نور عالی سامان یافته اسـتقهر نو 
دالور و قـاهر ، منـد از فـره نفـس بهره، صورتی که بر نفس ناطقه عامل قهر غالب باشد

گـردد  مند مظهر عشق می نفس فره، گردد و در صورتی که عامل محبت غالب باشد می
حکیمـی ، منـد باشـد از هر دو به حـد متعـادل بهره کنند و اگر و همه به او میل پیدا می

رسد بـا توجـه بـه آنچـه در  نظر می البته به ،)۱۳۸۲، (کربن گردد و صاحب کیان حاکم می
، منظور ایشان از شـجاعت و دالوری و فـره، مخالفت شیخ اشراق با چیرگی بیان گردید

 . استفاده از زور و غلبه نیست
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 عدم اصالت شر -۴-۶
چراکه ، تأثیرگذار بوده است، پیشین در نگاه شیخ اشراق به مسئله شر میراث فالسفه

ایـن  بنـابر ،)۳۶۲ :۱۳۷۷، (سـهروردی داند محال می، نوارصدور شر را از سوی نوراأل، ایشان
خیر وجود دارد و فقدان آن یا عـدم  درواقع .عدمی است، ایشان نیز معتقد است که شر

ا ایـن بیـان کـه نشـانگر نگـاه مثبـت ایشـان بـه بـ. سـازد شر را نمایان می، کمال چیزی
ها از طریق خیر اصیل به مسیر  توان چنین گفت که انسان می، های اجتماعی است پدیده

از ، انسان در حیات فردی و اجتماعی خود، بنابراین؛ شوند سعادت و کمال رهنمون می
سـعادت واقعـی توانـد بـه  می، باشـد طریق اخالق که نمایانگر خیر و خوبی در دنیا می

 . دست یابد

 گیری نتیجه
سـهم بسـزایی ، معنـای عـام آن به، شک سهروردی در تکوین نظام فلسفی اسالم بی

اگر هیچ چیز از او آموخته نشـود و یـا بـه برخـی ، دارد که به تعبیر دکتر داوری اردکانی
لسـفه نظیـر در تـاریخ ف های کم زبان فلسفه او از نمونـه، حداقل، مطالبش نقد وارد شود

(داوری  یـادگرفتن فلسـفه اتفـاق نخواهـد افتـاد، اسالمی است که بدون توجه به این زبان
امـری دشـوارتر ، سیاسی سهروردی ۀدریافت فلسف، با این حال ،)۳۱۲-۳۱۱ :۱۳۸۹، اردکانی

فـردی  ۀبه حوز ، بیش از اینکه اجتماعی باشد، سهروردی ۀچراکه دغدغ ،رسد نظر می به
، البته این سخن بدان معنا نیست ک شیخ اشـراق. گردد نوار بازمیراألنو  و رابطه افراد با

 . فاقد اندیشه سیاسی بوده است
به جهت تخلق به اخالقیات که ناشی از تسلط بر ، انسان کامل، به عقیده سهروردی

ای از مراتـب  قدرت مرتبـه، درواقع. تواند تسلط داشته باشد بر دیگران می، خویش است
که نور بـه  هنگامی. آید سازی آن پدید می پس از غلبه بر نفس و آمادهنفسانی است که 

یکی از شاهان تعلق گیرد و یا یکی از صاحبان قدرت با طی مراحـل سـلوک بـه چنـین 
سیاسـت کشـیده شـده و موجـب  ۀتـأثیر نـور بـه عرصـ ۀآنگـاه دامنـ، نوری دست یابد

فـره ، در چنین حـالی. دشو  گیری مدینه فاضله و حاکمیت الهی بر روی زمین می شکل
تـرین مفـاهیم مـرتبط بـا  یکی از مرتبط، شود که این تعبیر کیانی به شخص شاه اعطا می
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توان و نیرویی است کـه خداونـد ، فره، درواقع. حوزه سیاست و مسائل اجتماعی است
 ۀخالصـ، توان گفت که این بیان می. کند در صورت قابلیت موجودات به آنان اعطا می

، الی نظــرات فلســفی ایشــان در البــه، بــا ایــن حــال، ســی ســهروردی اســتدیــدگاه سیا
 . توان داشت های سیاسی مختلفی می برداشت

در مقــام جمــع بنــدی نســبت اخــالق و سیاســت در اندیشــه ســهروردی و کیفیــت 
، فکری و سیاسی و اجتمـاعی بـوده اسـت، های مؤثر بر وی که بیشتر تأثیرگذاری زمینه

توجه به اصالت خودسازی فردی و لزوم ارتباط معنـوی و مسـتقیم توان بیان داشت با  می
، نظر سهروردی انسان با خداوند و همچنین اهمیت دوچندان این وظیفه برای حاکم مد

جـنس  نـه از، نه از جنس تسـاوی اسـت، نسبت اخالق و سیاست در نگاه شیخ اشراق
، سـت از نگـاه ویبلکه سیا، عموم و خصوص من وجه ۀتباین است و نه از جنس رابط

 . اخالق دارد عموم و خصوص مطلق با ۀاخالق است و رابط ۀزیرمجموع
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اخالق و سیاست از دیدگاه سهروردی ۀرابط. )۲نمودار شماره (
 درواقـع. توان سیاستی متمایز از اخالق در نظر گرفـت نمی، بنابر توضیحات یادشده

، رسیده است که به جز فعل خیـر و اخالقـی هفرد حاکم به چنان مقامی از فنای فی اللّ 
بلکه بخشش ، تمام اخالق نیست، سیاست، البته. شود هیچ فعل دیگری از او صادر نمی

این تکامـل فـردی را لزومـًا در ، سهروردی. به تکامل فردی مربوط است، اصیل اخالق

 اخالق 

سیا
 ست

 نواروراألن



ینه
زم

 
دي

رور
سه

شه 
ندی

در ا
ت 

یاس
و س

ق 
خال

ت ا
نسب

 بر 
ؤثر

ي م
ها

ایـن نسبت بـه ، هرچند که در مقام تجویز، کند جامعه و ذیل حکومت الهی تصور نمی
 . میل و رغبت بیشتری دارد، حاکمیت الهی

بـر حـاکم اسـت و از ایـن ، اخالق و سیاست ۀبیشتر تجویزات شیخ اشراق در حوز 
، بندی در مقام جمع. گنجد کالسیک می ۀاندیشه فالسف ۀوی نیز در زمر  ۀاندیش، جهت

بـا ، مفلسـفه سیاسـی اسـال  ۀمندان در زمینـ عالقه، های بعدی رسد در پژوهش به نظر می
مسـائل ، رویکردی اجتهادی و با آموختن زبان فلسفی حکمـایی همچـون شـیخ اشـراق

. یعنی مردم را پاسـخ بگوینـد، برانگیزی در رابطه با سوی دیگر سیاست جدید و چالش
آفرینی آنان در سیاست از دیدگاه  مسائلی همچون جایگاه مردم در حکومت و نوع نقش

فلسفی ایشان را گسـترش دهـد و در ایـن صـورت  تواند منهج فکری و می، شیخ اشراق
، منحصر در مسائل گذشته نخواهد شد و با رویکردی اجتهادی، است که اندیشه ایشان

 . های فکری حال حاضر را خواهد گشود عقده

 نامه کتاب
منشـورات  ،قـم، احسان عباس ،تحقیق ،بناء الزمانأنباء أعیان و وفیات األ  ،احمد بن محمد، ابن خلکان .۱

 . ۱۳۶۴، لشریف الرضیا

 .  ۱۴۱۴، عیدار الفکر للطباعة و النشر و التوز  ،بیروت، چاپ سوم، لسان العرب، ابن منظور .۲

دانشـگاه  ،تهـران، اخالق و سیاست (رویکردی اسالمی و تطبیقـی) ،سید محمدرضا، احمدی طباطبایی .۳
 . ۱۳۸۷، و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی امام صادق

 . ۱۳۷۸، طرح نو ،تهران، محمدحسن لطفی ،ترجمه، نیکوماخوس اخالق ،ارسطو .۴

گاه ،تهران، ییفرهنگ رجا ،ترجمه، یاسیه سیفهم نظر  ،توماس، گنزیاسپر  .۵  . ۱۳۷۷، آ

زمسـتان ، فصـلنامه سیاسـت متعالیـه، الدین سـهروردی اندیشه سیاسی شـیخ شـهاب ،رجبعلی، اسفندیار .۶
 . ۱۳۷ - ۱۲۱صص ، شماره سوم، سال اول، ۱۳۹۲

 ،انتشـارات علمـی و فرهنگـی ،تهـران، فرهنگ رجـایی ،ترجمه، فلسفه سیاسی چیست؟ ،لئ، شتراوسا .۷
۱۳۷۳ . 

پاییز ، پژوهشی سیاست نظری - دوفصلنامه علمی، سهروردی و اندیشه سیاسی ایرانشهری ،احد، بستانی .۸
 . ۳۶ - ۱۹صص ، شماره دهم، دوره جدید، ۱۳۹۰و زمستان 

، دنیـای دانـش ،تهـران، )حة (مجموعه کلمات قصار حضرت رسـولنهج الفصا، ابوالقاسم، پاینده .۹
۱۳۸۲ .  

فرهنـگ  ،گـردآوری و ترجمـه، مند در عصـر سـکوالر زندگی فضیلت ،فرهنگ، چارلز و رجایی، تیلور .۱۰
گاه ،تهران، رجایی  . ۱۳۹۳، آ

 . ۱۳۶۱، کتابفروشی زوار ،تهران، چاپ دوم، تاریخ فالسفه ایرانی ،علی اصغر، حلبی .۱۱
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سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه  ،تهـران، چـاپ دوم، ما وتـاریخ فلسـفه اسـالمی ،رضا، دکانیداوری ار  .۱۲
 . ۱۳۸۹، فرهنگ و اندیشه اسالمی

اندیشه ایران شهری در عصر اسالمی (بـازخوانی اندیشـه سیاسـی حکـیم ابوالقاسـم  ،تقـی، وندی رستم .۱۳
 . ۱۳۸۸، ریرکبیام ،تهران، )الدین سهروردی خواجه نظام الملک طوسی و شیخ شهاب، فردوسی

قـات یمطالعات و تحق ۀسسؤ م ،تهران، هانری کربن ،حیتصح، شراقحکمةاإل  ،الدین شهاب، سهروردی .۱۴
 . ۱۳۷۳، فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسـانی ،تهران، هانری کربن ،تصحیح و مقدمه، مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،ــــــ .۱۵
 . الف ۱۳۸۰، و مطالعات فرهنگی

ج ، سیدحسـین نصـر ،تصحیح، مشتمل بر مجموعه آثار فارسی، یخ اشراقمجموعه مصنفات ش ،ــــــ .۱۶
 . ب ۱۳۸۰، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران، ۳

، ۴شماره ، ۱۳۷۶ز ییپا، یمدرس علوم انسان، حکمت خسروانی از منظر سهروردی ،ابوالفضل، شکوری .۱۷
 . ۱۲۷ - ۱۱۲صص 

مقصـود علـی  ،ترجمـه، روضةاالفراح (تاریخ الحکمـاء) رواح ونزهة األ  ،محمدبن محمود، شهرزوری .۱۸
 . ۱۳۶۵، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران، تبریزی

، ران نامـهیـمجله ا، سهروردی و سیاست (بحثی پیرامون آیین سیاسی در فلسفه اشراق) ،حسین، ضیائی .۱۹
 . ۴۱۰ - ۳۹۶صص ، ۳۵شماره ، ۱۳۷۰تابستان 

، مجتبـی مینـوی و علیرضـا حیـدری ،تصـحیح و توضـیح، صریاخالق نا ،خواجه نصیرالدین، طوسی .۲۰
 . ۱۳۶۹، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی ،تهران

 . ۱۴۰۹، حیاءالتراث العربیإدار  ،بیروت، التبیان فی تفسیرالقرآن ،محمدبن حسن، طوسی .۲۱

 .  ۱۳۸۶، انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران، چاپ دوم، درة التاج، الدین شیرازی قطب .۲۲

 . ۱۳۵۲، ریرکبیام ،تهران، یدکتر اسدالله مبشر ،ترجمه ،یخ فلسفه اسالمیتار  ،ینرها، کربن .۲۳

، در فلسـفه اشـراق) یزرتشـت یهـا کروابط حکمت اشراق و فلسفه ایـران باسـتان (محر  ،یهانر، کربن .۲۴
 . ۱۳۸۲، رانیحکمت و فلسفه ا یپژوهش ۀمؤسس ،تهران، د گلشنید و عبدالحمیگزارش احمد فرد 

، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـالمی ،قم، ناسبات اخالق و سیاست در اندیشه اسالمیم، نجمه، کیخا .۲۵
۱۳۸۶ . 

، اکشـات، نریاز نظـرات اسـک یقـی(براسـاس تلف یاسـیشـه سیخ اندیو تـار  یفهم فلسف، یعل، یگلشن .۲۶
 . ۱۰۸ - ۹۳صص ، ۶۸شماره ، ۱۳۸۷آبان ، دینامه مف، گنز)یاسپر 

، پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـالمی ،تهران، خمینی  سیر تطور تفکر سیاسی امام، نجف، لکزایی .۲۷
۱۳۸۳ . 

کویینـاس ،حسـن، مجیـدی .۲۸ دانشـگاه امــام  ،تهـران، عقالنیـت سیاسـی در اندیشـه فــارابی و تومـاس آ
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