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In light of the solid bond between “political idea” and “anthropology”, the
present study aims to provide a suitable anthropological framework by
which a variety of political ideas of thinkers can be perceived. The case
study of this research is the political ideas of Sheikh Shahab al-Din
Suhrawardi, was conducted with a descriptive-analytical method, and data
collection was library. The results showed that human nature is influential in
determining the suitable presidency in a city, the basis for ruler’s legitimacy,
manner of ruling and the nature of politics. Admitting authority overshadows
the basis of ruler competency and the need for his accountability regarding
the relation between rights and obligations. Knowing that human is civilized
by nature has been embodied in the foundations for forming society and
establishing state, ontology of law and who a legislator is. Authenticating
afterworld life gives rise to such subjects as standing down from assuming
power, which is the culmination of politics, which gives us such outcomes as
holding political leaders accountable in the afterlife, preventing others’
rights from being violated, determining the provisions and practice of
nurturing and people’s subordination to ruler. Human’s teleology can shape
three bases--the basis of legitimacy, the ultimate goal of state, the laws
ruling society, so that he can be assimilated into the almighty God.
Keywords: Suhrawardi, Constitution, Human Nature, Authority, Civilized
by Nature, Life Scope, Human Culmination, Policy Thinking.
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پژوهش حاضر با عنایت به پیوند مستحکم میان "اندیشهی سیاسی" باا "انسانشناسای"،
بهدنبال تدارک چارچوب انسانشناسی مناسبی بود تا به مدد آن بتاوان اندیشاهی سیاسای
متفکران مختلف را فهم کرد .مورد مطالعاتی این پژوهش ،اندیشهی سیاسی شایخ شاهاب
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الدین سهروردی بوده و با روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری اطالعات به شیوه مطالعاه
کتابخانهای انجام شده است .نتایج نشان داد ،سرشت انساان در تعیاین ریاسات مطلاوب
مدینه ،مبنای مشروعیت حاکم ،نحوهی حکمرانی و ماهیت سیاست اثرگذار است .پاذیرش
اختیار ،مبنای شایستگی حاکم و لزوم پاسخگویی وی را در بحث رابطهی حقوق و تکالیف
تحتالشعاع قرار میدهد .مدنیالطبع دانستن انسان در مبناای تشاکیل جامعاه و تاسایس
دولت ،چیستی قانون و کیستی قانونگذار متبلور شده است .اصالت بخشایدن باه حیاات
اخروی موجب طرح موضوعاتی همچون :اعراض از قدرت طلبی به عنوان غایت سیاست،
پیامدهایی همچون پاسخگو دانستن اصحاب سیاست در آخرت ،منع تضییع حقوق دیگران،
تعیین مفاد و روش تربیت و اطاعت مردم از حاکم را درپی داشته است .غایتمندی انسان
موجب جهتدهی به سه ساحت مبنای مشروعیت ،غایت دولت و قانون حاکم بار جامعاه
شده است تا در مجموع انسان بتواند تشبه به حق تعالی پیدا کند.

کلیدواژهها :سهروردی ،سرشت انسان ،اختیار ،مدنیالطبع ،حیطۀ حیاا ،،اایات انساان،
سیاست اندیشی.
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وجود پیوند مساتککم میاان اندیشاهی سیاسای ااا انسانشناسای ،مفاروب اسایاری ا
چشماندا هایی اسات کاه ااه یکلیاد اندیشاهی سیاسای متفکاران میپردا ناد .در ایا
چشماندا ها فارب اار ایا اسات کاه اندیشاهی سیاسای ،اار انیااد هوناهای ا مباانی
انسانشناختی انا شده است .علیرام ای یاکید ،االبا چنی نگرشهاایی ا دو نییهاهی
عمده در یبیی اریباط میان انسانشناسی و اندیشهی سیاسای رنام میارناد اول ای کاه
عمدیاً اهصور ،کلی اه مبانی انسانشناسی اشاره کردهاناد و یکلیاد روشانی ا راا ن
مبنای انسانشناختی اا جزئیا ،استداللهای سیاسی ارائاه نمیکنناد .دوم ای کاه اادون
طرح چارچوب نظریِ مدون ،ا وجود رااطه میان ای دو میوله سان میهویناد .مادعای
پژوهش حاضر ای است که هر دو نییههی مزاور را پوشش داده و ضم ارائهی چارچوب
نظری مدون اا پنم شاخهه ،نکوهی ااتنای استداللهای سیاسی شهابالدی ساهروردی
ار ای مبانی را  -اهعنوان یک نمونهی مطالعایی  -یوضیح داده است.
در هر فلسفهی سیاسیای ،ارداشت خاصای ا طباع انساان منادرت اسات کاه نیاش
یعیی کنندهای در ساختمان کد دستگاه فکری ن فلسفه ایفا میکناد (اشایریه ،6831 ،ص.
 .)61ارمبنای همی نگرش ،اختالف اندیشههای سیاسی ،اه یفاو ،فیلسوفان در نگااه ااه
سرشت انسان اا میهردد .ارخی نیز همانند مکفرسون ار ایا ااورناد کاه هار نظریاهی
سیاسیای که درصدد یوجیه یا دفاع ا یک نظاام حکاومتی ویاژه یاا و اایو مکادود و
نامکدود شهروندان در اراار دولت ار ید ،ااید صراحتاً یا یلویکاً ار انیان نظریاهای در اااب
طبیعت اشر استوار شده ااشاد (الک ،6836 ،ص .)05 .ارای اساا اکاد در اااب طبیعات
انسان ،ال مهی اکد دراارهی اندیشهی سیاسی است.
انسانشناسی ا دو حید "هنجاری" و "یکلیلی" در اندیشهی سیاسای ایفاای نیاش
میکنند .در وجه یکلیلی ،مهمیری کاری که فلسفهی سیاسای انجاام میدهاد ،یکلیلای
عیلی ا حیا ،انسان است دومی کار ن نیز یکلید واقعِ وضع موجود حیا ،انسانی است
(فیرحی ،6835 ،ص .)13 .اهمیت دوهانهی مذکور و نیشی که ای مبنا در اندیشهی سیاسای
ایفا میکند ،ارخی را ار ن داشته است یاا اارای نسبتسانجی یاا فهام رااطاهی میاان
انسانشناسی و اندیشهی سیاسی دست ااه یمهیاد چارچوبهاای نظاری ازنناد ا جملاه
چارچوبهای ارائهشده ،پیشنهاد "کریستوفر اری" ارای فهم ای رااطه اسات .وی اارای
ای منظور ،چهار مولفهی یر را پیشنهاد میکند:

121

سال بیست و یکم /شماره هشتادوچهارم  /زمستان 1911

 .6فردهرا یا جمعهرا اودن انسان
 .2سیاسی یا ایرسیاسیاودن انسان
 .8عیالنی و اد یا ایرعیالنی و مجبوراودن انسان
 .1یکامدپذیری یا یکامدناپذیری انسان (اری ،6831 ،صص.)68-02 .
چارچوب نظری اری اهرچه کوشش قااد یوجهی است ،لیک چند ایاراد عماده دارد:
اوالً ،مولفههای پیشنهادی ن ناقص هستند چراکه اسیاری ا موضوعا ،مهم و ا جملاه
سرشت انسان یا اایت انسان را مورد یوجه قرار نداده است .ثانیاً ،در ارخای ماوارد (مانناد
مورد سوم) دو حو هی معرفتشناسی و انسانشناسی را ااا یاکدیگر خلا کارده اسات
درحالیکه میان عیالنی یا ایرعیالنیاودن اا اد یا مجبوراودن یفاو،های عمدهای وجود
دارد .ثالثاً ،اا پرداخت اه اکد سرشت انسان ،اکاد ا یکامدپاذیری یاا یکامدناپاذیری
اهنکو دیگری قااد اا پرداخت است.
اراسا میدما ،فاو ،،پاژوهش حاضار اارای نسبتسانجی میاان انسانشناسای و
اندیشهی سیاسی ،پنم مولفهی ذید را پیشنهاد میکند:
 .6سرشت انسان
 .2مجبور یا منتار اودن انسان
 .8مدنیالطبع اودن انسان
 .1حیطهی حیا،
 .0اایت انسان.
در ای پژوهش ارای سنجش کارایی ای چارچوب نظری پیشنهادی ،اررسی اندیشهی
سیاسیِ شهابالدی سهروردی (شیخ اشرا )،را اهعنوان مطالعهی موردی مورد اکد قرار
هرفته است.
 .2انسانشناسی سیاسی
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هر منظومهی معرفتیای که اه اررسی اُعد یا ااعادی ا وجود یا هروه یاا قشار خاصای ا
انسااانها میپااردا د ،مییااوان انسانشناساای نامیااد (رجباای ،6835 ،ص .)26 .ایا یعریااو،
انسانشناسی عام را مدنظر دارد و ار اسا معرفتشناسی و یا روششناسیِ اکد در ااب
انسان ،مییوان ا انسانشناسیهای خُرد و میانرشتهای سن هفت.
اه عم ارخی مکییان هیچکس نمییواند ادون داشت درکی ا ای که انساان چگوناه
موجودی است ،دراارهی جوامع انسانی یا فعالیتهای دمی ا هارنظر کند .در االب موارد،

 .1سرشت انسان

"سرشت انسان" اا عناوینی مانند ذا ،،طبیعات و ماهیات انساان نیاز شاناخته میشاود.
اهلکاظ لغوی ،کلمهی سرشت ا "سرشت " می ید .سرشات و سااخت  ،مسااوی طینات
است طینت دمی ،همان هد دمی است که سرشته شده است .هِدِ دمای یعنای عنهار
اولیهای که ارای ساختهشدن انسان اهکار هرفته شده است (ااراهیمای دیناانی ،6832 ،صاص.
 .)86-82در اصطالح ،سرشت انسان چیزی است که همهی انسانها در ن مشترک هستند
و اکد در مورد ن اه همهی انسانها مراوط است (یریاگ ،6832 ،ص .)66 .مفاروب ایا
نگاه ای ااور است که یفاو،های ناژادی ،ااهری ،رفتااری و خُلیای دمیاان و یفااو،
مکی های اجتماعی ،فرهنگی و یرایتای انساانها ،ماانع اااور ااه وجاود سرشات و ذا،
مشترک انسانی نیست ا ای رو مراد ا سرشت انسان ،امر ذایی و مشترکی اسات کاه در
همهی انسانها وجود دارد و عنهر اولیهی و انیادی حیا ،انسانی مکسوب میشود.
سهروردی ،معتید اه یفکیک میان روح /نفس و جسم است جسم را نمایانهر لمت،
و نفس ناطیه را ا جوهر ملکو ،میداند که اا خالصییافت ن ا مشاااد عاالم دنیاا و
کسب فضاید روحانی ،اه عالم قد راه مییااد .وی جسم را مانع ا مشاهدهی حضاوری
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حضور ای هونه فربها در عملکرد رشتههای فکری منتلو صرفاً اهصور ،ضمنی است
(یریگ ،6832 ،ص )1 .همی نیش و هورا ،پررنگ انسانشناسی در دانش سیاسی اسات
که میدمهی هور دانشی اا عنوان "انسانشناسی سیاسای" را فاراهم میساا د .در ایا
دانش ،رویکرد اندیشهای حاکم است که در ااب "انسان اماهو انسان" یاا "وجاود و ذا،
انسانی" اکد میکند.
روش است هر نچه در مورد انسان مییوان هفت ،یا نگااه و شاناختی کاه ا دمای
وجود دارد ،نمییواند جزو مبانی انسانشناختی فلسفهی سیاسی قرار اگیرد الکه ن انش
ا دیدهاههای انسانشناختی که مییوانند در حو هی "سیاست" پاژواک و اا یااب داشاته
ااشند و اسباب جهتهیری خاصی را در حو هی مباحد و مسائد سیاسی ایجاد نمایند ،در
حریم مبانی انسانشناختی قاالیت طرح و اکد پیدا میکنند اههمی دلید "مبانی قریب"
ااید مکد یوجه ااشند و اعضی مباحد و معارف ،در عی درستی و اعتبارشان ،در مارهی
"مبانی اعید" میهنجند و ذید مبانیِ انسانشناختیِ فلسفهی سیاسای ااه نهاا پرداختاه
نمیشود (واعظی ،6830 ،ص .)258 .ار ای اسا  ،مباانی قریاب انسانشناسای اارای فهام
اندیشهی سیاسی را ذید پنم مولفه اه کنکاش میهذاریم.
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حیییت و نیز مانع یعید میداند چراکه یا چیزی را ا ماده و ا چیزهاایی کاه در مادهاناد
مجرد نکنی ،معیول نشود (سهروردی ،6835 ،ت ،8ص.)651 .
در اندیشهی سهروردی ،نفس /روح" ،جوهری نده و قائم اهذا ،خویش" اسات .وی
شش دلید ار وجود نفس و یمایز ن اا جسم میشمرد ا جمله ای که ما االاب ااه خاود
اشاره میکنیم و میهوییم "م " چنی کردم یا چنان کردم .اهر انشی ا خاود را (ماثالً
دستم را) جدا کنم و ن را روی میز اگذارم ،نه اه ن "م " خواهم هفت و نه یا نجا که
اه شنهیت م مراوط است" ،م " یفاویی خواهم کرد .ار ای اسا نتیجه میهیرد که
نفس /م  ،جدای ا جسم است و اناارای ااید ایرمادی ااشد (هماان ،ص .)28 .ساهروردی
در ادامهی همی اکد اه ییدم و یاخر نفس و جسم میپردا د و نتیجه میهیرد که نفاس
نمییواند پیش ا جسم موجود ااشد ،الکه هردو ااهم اهوجود می یند.
شیخ اشرا ،ار ن است که در انسان دو هرایش وجود دارد یکی هرایش اری  ،که در
فرارفت ا خویشت متبلور میشود و دیگری هرایش فرودی  ،که اشر را ااه قعار اریازه
میخواند .مید اه پروا و اا هشت اه موط سمانی ،درعی حال متضم احسا ارات و
ایگانگی روح اا جهان ماده است .وقوف اه ارات در دنیای لمانی و ندانیاودن ،نیطهی
عزیمت و پروا روح اه سمان مثالی است (اسفندیار ،6832 ،ص.)621 .
ا نظر سهروردی همهی موجودا ،طالب کمالاند و همی  ،دلیدِ مید حیوانا ،اه ناور
است .وی عدم فکشای فرشته و عمد قبیح ا جانب اهیماه را شاگفت نمیداناد ،چراکاه
فرشته لت فساد ،و حیوان عید ندارد اما فرماناری انسان ا شهو ،را اا وجود داشت نور
عید ا عجایب میداند (مدر صادقی ،6811 ،ص .)8 .اناارای نزد سهروردی ،سرشت انسان
در دوهانهی اهیمیاودن و فرشتهخویی در نوسان است هرچند مید فطری انسان اهمادد
نور عید اهسوی فرشتگی است.
او ،کمالخواهی ،حیییتجویی و فضیلتخواهی را ا ویژهیهای ذایی انسان میداند و
معتید است همی ویژهیها مییوانند رهاییانش انسان ا ارات ارای و متهادکنندهی
انسان اه عالم نور ااشند .ا دیگر ویژهیهای سرشت انسان نازد ساهروردی ،ایا اصاد
اساسی است که "نفس" قاادر اسات پاارهای ا چیزهاا را اهصاور ،حضاوری اشناساد.
سهروردی مبدا نفس را ملکویی و نور مکض میداناد کاه ااه خاود ،علام حضاوری دارد
(اکبریان ،6831 ،ص )821 .اما وصول اه مرایب ااالی علم حضوری ،جز ا مجرای یزکیاهی
نفس و مبار ه اا رذائد اخالقی امکانپذیر نیست.
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سرشت انسان اوالً داری دو وجه "جسم" و "نفس" است کاه جسام نمااد لمات و
نفس نماد نور میااشد یکی مید اه عالم علوی دارد و دیگری مید اه عالم سفلی .ثانیااً،
نفس ناطیه سراسر نورانی و لطیو و متماید اه نیکی است .ثالثاً ،نفاس انساان اهصاور،
االیوه در میان دو وجه اهیمیت و فرشتهخویی در نوسان است .رااعاً ،مید ااه ناور موجاب
کمالطلبی انسان میشود .خامساً ،اهرچه اهصور ،االیوّه دو مید متضاد خیر و شرّ یا نور و
لمت در انسان وجود دارند ،لیک ذا ،انسان متماید اهسوی خیر و نور است.
سهروردی در میدمهی "حکم ۀ االشارا "،ضام طبیهانادی هشاتهانه ا مرایاب
حکمت و حکما ،حاکم مطلوب را حکیمِ مُتِوَاِد در "ذو "،و "اکد" اهصاور ،همزماان
دانسته و چنان حکیمی را خلیفه و جانشی خداوند ار روی می میشمرد .وی در صور،
عدم یکیق چنان حکومتی ،مرایب دیگرِ ریاست را نیز ایان داشته است لیک ا نظار وی
کسی که متواد در یاله نباشد ،هرچند در اکد اه مریبهی اعلی ارسد ،شایسهی ریاسات
نیست .وی معتید است جهان هیچهاه ا حکیم متواد در یاله خاالی نیسات او خلیفاهی
خداست .البته سهروردی ریاست ا طریق یغلب را نفی نموده است (سهروردی ،6831 ،صص.
 .)63-25اناارای  ،ریاست مطلوب مدینه نزد شیخ اشرا ،ا ن حکیم متواد در یاله و اکد
است یعنی کسی که اه هر دو مریبهی علم حضوری و حهولی اه مریبهی اعلای دسات
یافته ااشد.
شیخ اشرا ،،نفس انسانی را امری نورانی و متماید اه خیرا ،میداند نفسی که امکان
نید اه علم حضوری را واجد است ،ا یکسو خطاناپذیر و ا سوی دیگار میاد ااه سامت
نوراالنوار دارد .در همی نیطه است که معرفتشناسی ،انسانشناسی و اندیشهی سیاسای
اه وحد ،میرسند .چنی رئیسی ااید حکیمی ااشد کاه دو خهیهاهی یواُاد در یالّاه و
اکد را اا یکدیگر داشته ااشد در صور ،استیرار چنی حکیمی است که عالم و انساان
نورانی میشوند .ار ای مبنا ،متمایددانست سرشات انساان اهساوی ناور و خیار ااهلکاظ
انسانشناسی ،سبب میشود یا یهویر شیخ ا رئیس مدینه نیز موید و مکمد چنی نگاهی
ااشد و نظاما ،اجتماعی نیز ااید متناسب اا ای خهیهه سامان یااند اههونهای که انسان
و عالم انسانی نورانی شوند و مید اه نور ار مید اه لمت فائق ید .حکیمِ حاکم نیز ارای
استعالی دیگر انسانها اه عالم نور مسئولیت دارد.
اهواسطهی امکان استعالی نفس انسانی ا لما ،اهسمت نور ،اهدلید یوان دریافات
علم حضوری ا نفس خویش و ا عالم هستی ،سهروردی عالم هستی را یکت نفوذ چنی
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نفسی میداند و معتید است اکوان ا وی اطاعت میکنناد ،همچنانکاه طاعات قدسایان
دارند (سهروردی ،6835،ت ،6ص .)653 .اه همای واساطه در میدماهی "حکم ۀ االشارا"،
مینویسد«:چون ریاست واقعی جهان اهدست او افتد ،مان وی اس نورانی و درخشان اُود
و هرهاه جهان ا یدایر الهی اا ماند ،لمتهاا و یاریکیهاا چیاره میشاوند» (ساهروردی،
 ،6831ص .)25 .ارای اسا  ،ینها حکیم الهی ،مشروعیت حکومت را دارد چراکه استرساا
نور در عالم است و حکومتهای ایر ن ،اساساً نامشروع هستند .شیخ اشرا ،در "المشارع
و المطارحا "،ا جملهی خهوصیا ،چنی حکیمی را یوانایی مفارقت روح ا جسم و خلع
ادن ،هاهی ار خمیرهی مید  ،یوانا ار عروت اه عالم نور و یواناایی اهرشادن ااه هار
صوریی که انواهد دانسته است (ساهروردی ،6835 ،ت ،6ص .)118 .ای نگاه ار ماده ا نگااه
ایشان اه سرشت انسانی است که سرشت دمی را خیر و متماید و یواناا اارای عاروت ااه
عالم نور میداند.
حکیمی که سهروردی ا او اهنام حکیم متاله یاد میکند ااهسابب اریبااط ااا خداوناد
مییواند "مشی علی الماء و الهواء" و "طی االرب" نماید و سرانجام "الوصاال الساماء"
هردد .اه اعتیاد وی ،حاکم حکیم یا رئیس مدینه ااید صاحب کراما ،ااشد یا اهد مدینه اا
دیدن کراما ،وی ا او فرمان ارند (اسافندیار ،6832 ،ص .)686 .ار ای مبنا ،حاکم مطلوب ا
نظر سهروردی کسی است که وجه الوهی و فرشتگی را ار وجه ناسویی و اهیمی ارجکیت
داده و اا قدم اختیار در وادی سلوک هام ارداشاته و ااه منتهاای یوااد در اکاد و ذو،
رسیده است.
مهمیری شاخههی اندیشهی سیاسی سهروردی ،یدایر الهی جامعه ار اسا مدیریت
حکیمانهی انسان کامد است که اه کُنه حکمت دست یافته اسات (رساتموندی ،6833 ،ص.
 .)181ای که شیخ سیاست را یدایر الهی میخواند ،اهصور ،ضامنی ااه چگاونگی ادارهی
حکومت و جامعه اشاره دارد اه ای معنا کاه حکایم ،ناه اهواساطهی عیاد فاردی ،الکاه
اهواسطهی ایهال اه علم قدسی و نورانی ،نفس /جاان وی صااحب حکمات الهای شاده
است همی حکمت ،راهنمای او در ادارهی حکومت و جامعه میااشد.
اناارای فهم سهروردی ا سرشت انسان در چند موضع سیاسی وی متبلور شده است.
اوالً در خهوصیایی که ارای ریاست مطلوب مدینه ارمیشمارد یعنی رئیسی که وجه الهی
خود را اه منتها رسانده و اعضای مدینه را نیز اههمان سمتوسو هدایت میکند .ثانیاً اهار
حاکمی وجه حیوانیاش ار وجه الهیاش البه نماید ،نهینها نامطلوب ،الکه نامشروع است

چراکه چنان حاکمی فاقد یوانایی راهبری انسان اهسمت نور است .ثالثاً حاکم مدیناه اایاد
حیییتطلب ،عدالتخواه ،اری ا لم ،متماید اه عالم ااال و ایاعتنا اه عالم مااده ااشاد
همهی ای خهوصیا ،،متناسب اا خوانش شیخ ا سرشت انساان هساتند .رااعااً ماهیات
سیاست یعنی "یدایر الهی جامعه و راهبری ن اهسوی نور" نیز یناسبی نزدیاک ااا فهام
سهروردی ا سرشت انسان دارد.
 .2مجبور یا مختار بودن انسان
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در ای مولفه ،مساله ای است که یا انسان در اندیشه و رفتار خویش دارای اختیار است یا
همانِ اختیار دارد ،ولی در واقع مجبور است؟! مسالهی جبر و اختیار ماانی در یااریخ اشار
مطرح شد که افراد اا یامد در ااب موضوعا ،هوناهون ،اه ای هماان افتادناد کاه شااید
افعالشان اهوسیلهی عواملی ناشناخته و خارت ا کنترل ،متعیّ شاده اسات .انساانها در
دورههای منتلو یردید کردهاند که یا انتنابها و افعالشاان ممکا اسات اهواساطهی
سرنوشت یا خدا ،قوانی فیزیک یا قوانی منطق ،یوارث یا مکی  ،انگیزههای خود هااه یاا
شرطیشدهی روانشناختی یا اجتمااعی یعایّ یافتاه ااشاد (کای  ،6831 ،ص .)22 .جبار در
همهی علوم اهمعنای سلب اختیار ا انسان است و ار یعیی کنندهیِ یک عاماد دیگار اار
اندیشه و فعد انسانی یاکید میشود.
در اراار دیدهاه جبرهرایان ،اختیارهرایان قرار دارند که اجماالً معتیدند انسان علایرام
همهی مکدودیتهای هستیشناختی و روانی و اجتماعیاش ،یوان انتناب میان دو یا چند
مساله را دارد ا ای رو انسان یک موجود دارای اختیار است .فالسفهی مسلمان در یعریاو
اختیار هفتهاند« :اختیار عبار ،ا ن است که اهر فاعد اراده کند فعلی را انجام دهد ،اتواند
ن را انجام دهد و اهر اراده نکند ،ن را انجام ندهد» (نهری ،6832 ،ص.)18 .
در جهان اسالم ،در پاسخ اه مسالهی جبر و اختیار سه دیدهاه فلسفی و کالمی شاکد
یوساد
هرفته است .دیدهاه جبرهرایان که حامد اصلی ای دیدهاه" ،اشعری"ها اودند و اا ّ
اه نظریهی کسب ،ن را یوجیه میکردند لذا اساساً ارای انسان اختیاری در ارااار خداوناد
قائد نبودند .هروه دیگر اختیارهرایان هستند که "معتزله" علمدار ن است و ارای انساان
اختیااار قائااد اساات (فنااری ،6833 ،صااص 11-11 .و  .)220دیاادهاه سااوم ،دیاادهاه "اماار
ای االمری " است که دیدهاه شیعهی امامیه مکسوب میشود.
فهم سهروردی ا مسالهی جبر و اختیار ،فهمی فلسافی ( ن هام ا جانس فلسافهی
اشرا )،است و اه دیدهاه سوم ،یعنی رهیافات "امار ای االماری " نزدیاکیر اسات .وی
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اهرچه ارای انسان اختیار و یوان انتناب قائد است ،اماا ایا اختیاار را مطلاق نمیداناد
چراکه همواره در معرب قضا و قدر الهی است و اندیشه و کنشهای دمی همواره معلولِ
علّتی دیگر هستند .اهایاندیگر ،اختیار انسان در دیدهاه شیخ اشرا ،،در طول قضای الهی
یعریو شده است.
مفروب ضمنی همهی قهههای عرفانی شیخ اشرا ،،منتاار دانسات انساان اارای
عروت ا عالم ناسو ،و رفت اهسوی عالم ملکو ،است .هرهاه انسان مجبور فرب شاده
ااشد ،دعو ،وی اه حرکت و عروت معنا ندارد حال نکه مضمون یمام قهههای شایخ و
نیز فلسفهی اشراقی ،حرکت یا رفت اهسوی حیییت و نور است و حرکت که قلب ن سیر
و سلوک است ،جز اا قدم اختیار ناممک است .البته هام ارداشتنی که اا عنایت الهی همراه
میشود و اهیدریم پردهها را ارای انسان کنار می ند .چنانکه شیخ ال مهی اا شدن چشم
ارای مشاهدهی حیییت را ریاضت دانسته است (مدر صادقی ،6811 ،ص .)86 .ار ای مبناا،
انسان ارای مشاهدهی حیییت ااید ا هر نچه نزد او عزیز است ،چشم اپوشاد .میدماه و
ال مهی ریاضت ،اختیار و اراده ارای امتناع ا اسیاری ا متامع است.
سهروردی ،سرسلسلهی حکما را کسی میداند که در حکمت و یجرااهی معناوی ،ااه
یک اندا ه اهمیام واال رسیده ااشد وی ا چنی شنهی اه "قطب" و "امام" یعبیر کرده
و معتید است عالم ادون او نمییواند ااقی اماند حتی اهر مردماان او را نشناساند (کارا ،
 ،6833ص .)850 .مفروب ای سن ن است که اماام /قطاب ،کسای نیسات کاه صارفاً
خداوند ای میام را اه وی عنایت کرده ااشد الکه چنی شنهی ضم مجاهدهی اا نفس
خویش و پیمودن طریق حکمت معنوی الیق چنی میامی شده است اا قاادشدن قاااد،
خداوند نیز چنی میامی را ارای وی قرار داده است.
ا نظر او ،وضع نفس پس ا مرگ و ای که دچار رنام شاده یاا ا ساعاد ،ارخاوردار
میشود ،اه صفا و کمال ن وااسته است وااسته اه ای است که یا چاه حاد یوانساته ااا
استفاده ا امکانا ،،اه معرفت دست یااد .نفسی که هم پاک و هم کامد است ،یاا الاقاد
یکی ا ای دو صفت را دارد ،ا جدا شدن ا ای جهان  -که موضاوع و هادف مکبات و
عالقهی اسیاری ا مردمان ای ندهی اسات  -چنادان رنام نمیاارد .ینهاا نفسای کاه
در نواحد ،هم ناپاک است و هم ناقص ،ا مفارقت ا ندهی ای جهاانی دچاار رنام دائام
میشود (اکبریان ،6831 ،ص .)885 .ای نکته حاکی ا ن است که نزد شیخ اشرا ،،ساعاد،
یا ضاللت ارای انسان ،ذید افعال اختیاری دمی رقم میخورد مهمیاری فعاد اختیااری
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انسان نیز کسب معرفت اهمدد امکانا ،وجودیاش است .اناارای حکمت اشرا ،اساساً ار
اختیار انسانی انا شده و مفروباودن فعد اختیاری (که در ااالیری وجه در مجاهدهی ااا
نفس و قطع یعلّق ا دنیا نمود مییااد) ارخی انسانها را الیق میام امامت ساخته و ارخی
را اه میام حکمت میرساند.
یلیی سهروردی ا اختیار انسانی ،مفروب اندیشاهی سیاسای وی اسات چنانکاه در
"حکمۀ االشراق" اا ییسیماندی مرایب حکمات و حکماا ،حکایم شایساتهی ریاسات را
حکیم متواد در حکمت اکثی و ذوقی میداند و معتید است« :اهتری جویندهان داناش
الهی کسانی میااشند که هم طالب یالّه و هم خواستار حکمت اکثی ااشند و درجا ،اعد،
خواستاران حکمت الهی و سپس جویندهان حکمت اکثایاناد»(ساهروردی ،6831 ،ص.)25 .
حسب نظر سهروردی ،اه چنی حکمتی نمییوان دست یافت ،مگر ای که ا حید نظری،
اختیار ارای حرکت داشته ااشد و ا حید عملی نیز ارادهی اه حرکت انماید.
پرهیز ا لم اه دیگران و پایمالکردن حیو ،نها ا جملهی نتایم حاکمیت حکیم -
ا نظر سهروردی  -است اساساً چنان حاکمانی مستغنی ا ای مسائداند (سهروردی،6835 ،
ت ،6ص .)051 .پرهیز حاکم حکیم ا چنی مسالهای حداقد دو دلید دارد :اوالً حاکمی که اا
نفس خویش جهاد کرده ااشد و خداوند را حاضر و نا ر همیشگی ار اعماال خاود اداناد،
اههیچوجه در راستای نید اه قدر ،و یا یککیم قدر ،خویش دسات ااه چنای اعماالی
نمی ند ثانیا چنی حاکمی ،همواره خود را در اراار خلق مسئول میداند ،چراکاه در قباال
اعمال ارادیاش ،خویشت را در اراار خداوند مسئول دانسته و ا انجام چنی اعمالی (یعنی
اعراب ا مسئولیتپذیری در اراار خلق و خالق) مبراست.
ااور اه منتاراودن انسان نزد شیخ اشرا ،،دستکم در سه حو ه ا نگرش سیاسی وی
متجلی شده است .ننست ،وقتی شنص حاکم ،حکیمی است که اا اهرههیاری ا قاوهی
اختیار ،ارادهی اه پیمودن طریق حکمت نموده و اه کسب معرفت ذوقای و اکثای دسات
یافته است همی حکمت و معرفت است که او را الیق ریاست مدینه مینماید .فرد مجبور
نه اختیاری دارد و نه ارادهی او یاثیری در طریق او میهذارد .دوم ،مانی که حاکمِ حکایم
پاسخهوی اعمال ارادی خود در اراار خالق و منلو ،ااشد ،ااید ا یضییع حیاو ،دیگاران
احترا نماید .سوم نکه منتاردانست انسان ،در حو هی حیو ،و یکالیو حاکم نسبت ااه
اعضای مدینه و االعکس نیز متجلی میشود حاکمِ منتار ،اختیار یهرف در اموال و انفس
و عِرب مردم را ندارد ،چون یهرف در هرکدام ا نها ااه نااحق ،ضام ای کاه او را ا
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دایرهی حکمت و مشروعیتِ حکومت خارت مینماید ،مجا ا ،اخروی نیز در پای دارد .در
مورد اعضای مدینه نیز ای امر صاد ،است.
 .3مدنیالطّبعبودن انسان
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ا قدیمییری یعاایر اهجایمانده در یاریخ فلسافه ،مدنیالطّبعدانسات انساان اسات کاه
میراث فلسفهی یونان ااستان است .در ای مولفه مساله ای است کاه یاا انساان در ذا،
خود موجودی سیاسی یا اهیعبیر قدما ،مدنیالطّبع است یا نه؟
ارسطو در "سیاست" معتید اود که انسان اهحکم طبیعت ،موجودی است اجتمااعی و
نکس که ا روی طبع ،اجتماعی نباشد ،موجودی یا فرویر ا دمی است یا اریر ا او .وی
انسان را اهمثااه جزئی ا کد فرب میکرد که ااید مانند هر جزء دیگاری ااه کاد خاود
اپیوندد چراکه انسان اهینهایی نمییواند نیا های خویش را ار ورده سا د .ا ایا رو انساان
طبعاً نیا اه همزیستی اا دیگران دارد لذا کسی که نیا ی اه چنای همزیساتیای نادارد،
عضو  polisنیست وی یا "دد" است یا "خدا" (ارسطو ،6835 ،ص .)1-3 .ای یعبیر ارساطو
در یاریخ فلسفه ،اهانکای منتلو مورد اکد موافیان و منالفان واقع شده و اهمثااه یکی
ا سرچشمههای اکد فلسفی پیرامون سیاست و انسان قرار هرفته است.
پیرامون مدنیالطّبعاودن مییوان ا ساه یفسایر یاا رویکارد اکاد کارد .در رویکارد
ننست ،انسان اجتماعی فریده شده است یعنی طبیعتاً اهصور ،جزئی ا کد فریده شده
است لذا در نهاد انسان هرایش پیوست ااه "کاد" وجاود دارد .در رویکارد دوم ،انساان
اجتماعی فریده نشده ،الکاه اضاطرار و جبار ایرونای ،انساان را مجباور کارده و نادهی
اجتماعی را ار وی یکمید نموده است .یعنی انسان ارحسب طبع اوّلی خود ماید است اد
ااشد و هیچ قیدواند و یکمیلیای را که ال مهی ندهی جمعی است ،نپذیرد اماا ااهحکم
یجراه دریافته است که اهینهایی قادر نیست اه ندهی خود ادامه دهد ا ای رو ااالجبار اه
مکدودیتهای ندهی اجتماعی ی داده است .اناار رویکرد سوم ،انسان اجتماعی فریاده
نشده ،اما عاملی که او را اه ندهی اجتماعی وادار کرده است ،اضطرار نیست الکه انساان
اهحکم عید فطری و قدر ،حسابهری خود اه ای نتیجه رسیده است که اا مشاارکت و
همکاری و ندهی اجتماعی ،اهنکو اهتری مییواند ا مواهب خلیت اهره اگیرد ا ایا رو
ای شرکت را انتناب کرده است (مطهری ،6833 ،صاص .)63-25 .در ای سه نظریه ،انساان
موجودی اجتماعی است لیک در یوضیح منشا ای اجتماعیاودن یفاو ،وجود دارد.
اا استنباط ا نظام داناییای که سهروردی در سپهر ن میاندیشد و اشارا ،پراکندهای
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که در ثارش پیرامون ای مساله وجود دارد ،چنی ااهنظر میرساد کاه دیادهاه شایخ ااا
رویکاارد ننساات قراااات و یناسااب ایشیااری دارد .ااارای مثااال ،وی در رسااالهی
"یزدانشناخت" حاجت انسانها اه یکدیگر را منشا شکدهیری جامعه (و اهیبعاش نظام
سیاسی) دانسته است وی ار ن است که ماهیت ندهی انسانی اههونهای است کاه رفاع
نیا مندی ها و حد مشکال ،،مستلزم مشارکت و معاونت و معاضد ،دیگاران اسات یاا ا
قِبَدِ ای همکاری و مشارکت ،که مبتنیار نوعی ییسیمکار حرفاهای و ینههای اسات،
اجتماع انسانی نظام یااد .اهای یرییب ،نیا  ،و ضرور ،رفع ن ،دمی را اهسامت یاسایس
شهرها و قیامنمودن اه مهالح وامیدارد (ساهروردی ،6835 ،ت ،8صاص .)108-101 .ا ایا رو
عواملی همچون" :فهم سهروردی ا مادنیالطبعاودن"" ،نیاا انساانها ااه یاکدیگر"،
"نیصِ وجودی نها" و "ضرور ،رفع ای نیا ها"ست که انساانها را وادار ااه یشاکید
اجتماع کرده و یالش ارای یاسیس نظام سیاسی را ارای او ضروری نموده است.
ا نظر سهروردی خداوند انسانها را حاجتمند یکدیگر فریده و هرکدام را صاناعتی
موخته است یا رفع نیا یکدیگر کنند همی حاجتمندی سبب نیاا نهاا ااه یشاکید
اجتماع شد و شهرها پدید مدند .ای سابب میشاود کاه وجاود و ایاای انساان نیا مناد
مشارکت نوع انسان ااشد .مشارکت جز اه معاملت ،و معاملت جز اه سنت و عدل ،و سنت
و عدل جز اه سنتهذار و عادلی یمام نمیشود .اا عنایت اه حاجتمندی نظاام عاالم ااه
سنتهذار و انسان عادلی است که «وجود شنهی چنی  ،که در عالم ،ایا مهاالح عاام
میان خلق اگستراند ،اولییر که رسد و عنایت ا لی که اقتضای ای فرینشها را ضاروری
میکند ،یاد،یر و کامدیر ا ن است که ای مهلکت ادی ازرهی فروهذارد»(سهروردی،
 ،6835ت ،8ص .)100 .اناارای در نگاه شیخ ،نیا و نیص وجودی انسان ،عاماد میاد او ااه
یست مدنی است.
شیخ اشرا ،در عبار ،مهمی ،ایای انسان را مکتات جامعه دانساته و ایاای جامعاه را
مکتات نظم و قانون و ال مهی نظم و قانون الهی اارای جامعاه را وجاود انبیاا میداناد و
مینویسد:
همچنان که وجود مرشد ارای مرید و وجود قانونهذار ارای اجتمااع ضاروری اسات،
وجود پیامبر نیز ایشک ضروری است چراکه انسان ارای ایای خویش احتیات ااه جامعاه
دارد و جامعه مکتات نظم و قانون و درنتیجه پیامبرانی است که ا سمان ارای اصالح نوع
اشر ماموریت یافتهاند(همان ،ت ،6ص.)30 .
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پیامدهای فهم سهروردی ا مدنیالطّبعاودن انسان در چند موضوع مشنص میشاود:
اوالً اه عم سهروردی ،اهر مدنیالطّبعاودن انسان ثاات هردد ،دیگر ارای یاسیس جامعاه
احتیات اه قرارداد نیست ،چراکه افراد ،ادون نکه قراردادی ااهم داشته ااشاند ،اهصاور،
طبیعی و اهحسب نیا و نیص ذایی ااهم یعاون و همکااری مینمایناد ااه ایا صاور،،
اجتماع انسانی شکد میهیرد و لذا مبنای شکدهیری جامعه همی طبع مدنی انسان است.
ثانیاً سهروردی اا مبتنیکردن اثبا ،نبو ،و وجوب شاریعت اار مادنیالطبعاودن انساان،
یکلیو قانون و قانونهذار را مشنص کرده است .در چنای نگرشای ،قاانون ،شاریعت و
قانونهذار همان نبیّای است که ا جانب خداوند ارای سعاد ،حیاا ،فاردی و اجتمااعی
انسان قانون وضع کرده است .ثالثاً مبنای یاسیس دولت یا مبنای نیا اه دولت نازد شایخ
اشرا ،نیز ار مدنیالطبعاودن انسان استوار است یعنی نیاا انساان و نیاص او مهمیاری
عامد یماید انسان اه یاسیس دولت است.
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 .4حیطهی حیات

ای موضوع ایش و پیش ا هرچیز ،اکثی کالمی و فلسفی و دارای ااعاد هستیشناختی و
انسانشناختی است .در اُعد انسانشناسی ،مساله ای است که مکدودهی حیا ،و نادهی
انسان چیست؟ یا حیطهی حیا ،دمی اه دنیا و ندهی دنیوی مکدود میشود و اعد ا ن
حیایی وجود ندارد یا خیر؟ (جوادی ملی ،6835 ،ص .)33 .یا اصالت اا حیا ،دنیوی است یاا
حیا ،پس ا مرگ؟ اهر حیایی پس ا مرگ وجود دارد ،یا اعماال انساان در ایا عاالم،
نیشی در حیا ،انسان پس ا مرگ دارند یا نه؟
ذید ای عناوان ،دو هوناه جهااناینی (هستیشناسای) الهای و ماادی در ارااار هام
صو رایی نموده و اهیبع ن ،دو هونه انسانشناسی نیاز در ارااار هام قاد علام کردهاناد.
اندیشمندی که انسان را مکهور و مکدود اه ای جهان نمیایند ،الکه دمی را موجاودی
جاودانه دانسته و ندهی مادی را میدمهی رسیدن اه سرای اادی یلیی میکند ،در میایسه
اا انسانی که یفسیر مادی ا یست انسان دارد و یمام حیطهی حیا ،انساان را در همای
دنیا مکدود میکند ،چشماندا متفاویی اه سیاست خواهد داشت.
در نگرش الهی اه انسان ،دمی ممک الوجودی است که اهلکاظ کمّی ،دارای یک قید
و کمّیت مانی میان یولّد یا مرگ است .اا یهور مادیهرایانه ،مرگ اه پایان هستی انسان
ادل میشود .یهوّر انسان اهمثااه وجودی که شعاعی ا وجود ا لای اسات ،امکاا فرایار ا
مرگ اودن را ارای انسان اههمراه دارد و ادی یرییب ا یهوّر انسان اهمثاااه ""Human
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جلوهیری میکند چرا که یهوری صرفاً مادی ا ورود فیزیکی در جهان و خروت فیزیکای
ا ن اهدست میدهد و امکانهای هستیشناختیِ انساناودنِ دمی را ا او میهیرد (فدایی
مهراانی ،6838 ،صص .)06-02 .اناارای در نگرش اه انسان ،ااه یاک اعتباار مییاوان ا دو
هونه رویکرد "الهی" و "مادی" سن هفت.
شیخ اشرا ،نهینها اه جهان پس ا مرگ معتید است ،الکه ضم ارائهی اراهینی ارای
وجود ن ،اه حیا ،نفس و وضع و جایگاه ن پس ا مرگ نیز میپردا د .ا نظر وی ،وضع
نفس پس ا مرگ ،استه اه درجهی پاکی و معرفتی است که در ندهیِ ای جهانی ااه ن
رسیده است .سهروردی در رسالهی "فی حاله طفولیه" ایان میدارد هرکس کاه در عاالم
دنیا اهخاطر خر ،،چیزی(حرام /ناحیی) را یرک کند ،در عالم خار ،،اجار ن را خواهاد
دید ای مطلب حاکی ا پیوستگیِ نتیجهی فعد انسان اا جزا/اجر او در خر ،است (مدر
صادقی ،6811 ،ص.)21 .
سهروردی در فهول انتهایی "حکمۀ االشرا "،اه اکد نفس انسان و رااطهی ن ااا
ادن پرداخته و پس ا اکثی اجمالی در ااب یناسخ ،اه مسالهی مفارقت روح ا جسم یوجه
کرده است (سهروردی ،6831 ،صص .)218-216 .ای مفارقات را ااه دو صاور ،مییاوان در
حکمت اشرا ،ایان کرد یکی "خلع ا ادن" که در عالم دنیا و اا یزکیهی نفس و کشاو
یواناییهای خار،العادهی روح ممک است دیگری "مفارقت روح ا اادن" ااهواساطهی
مرگ جسم که انسان اهواسطهی ن وارد عالم ار خ و قیامت میشود .ساهروردی در هار
دو معنا ،انسانها را اه فرایررفت ا ینگناهای عالم مااده و ایهاال ااه نوراالناوار دعاو،
میکند.
شیخ اشرا ،پس ا ییسیم انواع نفو و ایان حاال ،هرکدام ا نان پس ا مفارقت ا
ادن ،ضم دعو ،همهی عیال اه روی وردن اه شریعت الهی و معارف حکمای ،نهاا را
اه خوف ا رو قیامت انذار میدهد و ا نان میخواهد که «امرو یرک ای عالم طبیعات
اگویند و همت ،عالییر ا ن دارند» .او معتید است جوهر وجودی انسان مییواند انسان را
اه میام فرشتگان میرب و سعاد ،اادی ارساند .در نهایت ای هونه اناذار میدهاد« :مارد
حیییت ن است که مردانهوار روی اه کار نجهانی رد ،چنانکه فردای رو قیامت مار او
را ندامتی نباشد و ای حالت روحانی اه معنی و ییی او را حاصد یاد» (ساهروردی،6835 ،
ت ،8ص .)118 .ای انذارها حکایت ا اصالت حیا ،اخروی نزد شایخ اشارا ،دارد و ای کاه
اولویت حیا ،انسان ااید کوشش در جهت سعاد ،اادی ااشد.
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اا یوجه اه نکا ،مزاور مییوان چند نکته را واجد اهمیت دانست .اوالً شیخ اشرا ،ااه
معاد و ندهیِ پس ا مرگ ااور دارد .ثانیاً سرنوشت انسان در عالمِ پس ا مرگ را اعماال
انسانی در عالم ماده یعیی میکند .ثالثاً شیخ ار مبناای نگارش اشاراقیِ خاویش ،فهمای
معنوی و اشراقی ا شادی و رنم ارائه میدهد .رااعاً معرفتشناسای و انسانشناسای شایخ
اشرا ،،اهواسطهی نکه کسب معرفت ،منوط اه عمدِ مجاهدانه ااا نفاس اسات ،کاامالً
انضمامی است یعنی در ای نگرش ،شکافی میان نظر و عمد نیست.
اا ایکا اه نکا ،یادشده مییوان اه نتایم یر در حاو هی سیاسات رهنماون شاد .اول
نکه اخال ،و معنویت دیگر نه در حاشیهی اندیشه و کنش سیاسی ،الکه اهعنوان مبنا و
فرایر ا ای اهعنوان روح نها ایفای نیش میکند لاذا سیاستاندیشای و سیاساتور ی
اهمثااهی امری اشراقی و معنوی رخ مینمایاند .ای مطلب اهمعنی امکانِ وجود "معنویت
سیاسی" و "سیاست معنوی" است .همی معنویت سیاسی و سیاست معنوی نیز اهعنوان
روح حاکم ار "یرایت سیاسی" خواهد اود .ا ای رو معادااوری و کسب معرفت ،نه اماوری
انتزاعی ،الکه اموری ساری و جاری در همهی ساحتهای حیا ،انسانی یلیی خواهند شد.
شیخ اشرا ،وضع انسان پس ا مرگ را منوط اه صفا و کمال ا یکسو ،و میزان نید
اه معرفت ا سویدیگر میداند .وی نفاو را ااه دو دساتهی "پااک و کاماد" (کاه ااا
جداشدن ا ای جهان چندان رنم نمیارند) و "ناپاک و ناقص" (که اا مفارقت ا نادهی
ای جهانی دچاار رنام دائام میشاوند) ییسایم میکناد (نهار ،6831 ،ص .)36 .در نگارش
سهروردی ،همهی ساحتهای حیا ،انسانی و ا جمله ساحت سیاسی و اجتمااعی او ،ناه
عرصهای ارای کسب ،حفظ و اس قدر ،،الکه ساحتی ارای ارییای معنویت و قُارب ااه
منشاء نور یعنی نوراالنوار هستند لذا هر چیزی که حجاای ارای ای امر شود ،ااید ا سار
راه کنار ارود یا نفس انسان اه کمال و پاکیِ مطلق نائد شود اهر چنی شد ،مرگ نیز ناه
امری رنم ور و مکنتاار ،الکه مرحلهای ارای رهاییِ نفاس انساان ا نادان دنیاا و یا
خواهد اود ،ارای نید اه ندهی در سرای سرمدی و اادی.
شیخ در وصیتنامهاش یاد وری مرگ را ا مهما ،دانسته و ندهی حیییی را نادهی
پس ا مرگ شمرده است وی انسانها را اه ذکر و یاد خدا و اطاعات ا فارامی الهای و
یسلیم در اراار ایشان وصیت میکناد (ساهروردی ،6831 ،ص .)831 .ایا وصایت ،اصاکاب
سیاست را ا قدر،طلبی ارحذر میدارد و نهاا را ا اصاالتدادن ااه نادهی دنیاا مناع
میکند .اساساً شیخ اشرا ،مرگاندیشی ،مرگااوری و مرگهروی را ارای نید اه سعاد،

 .5غایت انسان

مراد ا "اایت انسان" در انسانشناسی ای است که هدف انسان چیست یا چه ااید ااشد؟
وجه اول ،یوصیفی و وجه دوم ،هنجاری است ا ای رو ارای نوع انساان ،ااایتی یرسایم
میکند که دمی ااید در مسیر وصول اه ن قدم اردارد .اایت اا مفهوم کماال و یکاماد،
یعنی صیرور ،و شدن ،رااطهای ژرف پیدا میکند .مانی که اایت انسان مطرح میشود،
نیطهی کمال انسان یا ااالیری نیطهای که انسان مییواند ادان دست یاا د نیاز مادنظر
است .مراد ا کمال هر موجود ،وصول اه مرحلهای است که سیر یکاملی ن موجود در ن
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در ندهی پس مرگ ال م میداند و ال مهی نید اه سعاد ،را اطاعت ا اوامر الهی عنوان
میکند.
فهم سهروردی ا حیطهی حیا ،انسان ار فهم وی ا و ایو مردم در ارااار رهباران
نیز یاثیر دارد .وی معتید است مردم ااید دعو ،داعیان و رهبرانی را کاه خداوناد اهساوی
نان فرستاده است ،اجاات کنند و ا احزاب و هروهی که اار خادا دروم میاندناد و افتارا
می نند ،پیش ا مرگ دوری کنند (همان ،ص .)811 .سهروردی نهینها حاکمان را نسبت اه
رو قیامت انذار میدهد ،الکه و یفهی مردم  -یعنی اطاعت ا فرامی رهبران  -در ارااار
حاکمان حقّ و مشاروع را یااد وری میکناد و نهاا را ا اااتال ااه عاذاب رو رساتاخیز
(درصور ،عدم یوجه اه دعو ،ایشان) ارحذر میداد .سهروردی اا اعالم وجود حیا ِ،پس
ا مرگ و اصالت ن نسبت اه حیا ،مادی ،انیاد نوع دیگری ا اندیشاهی سیاسای را اناا
مینهد که اهرچه یاکنون در جایی اعمال نشده است ،لیک در عالم نظر ،هوناهای کاامالً
مغایر اا سیاستاندیشیهای متعارف است.
سیاست معنوی و معنویت سیاسی ،رااطهی نزدیکی اا یکدیگر دارند .ا پیامدهای ااور
اه حیا ،پس ا مرگ در حو هی سیاست ،پاسخهودانست اصکاب سیاست (همانند ساایر
انسانها) در اراار اعمال خود در عالم خر ،است .در ای نگاه ،میولهی یرایات و یرایات
سیاسی معنا و روش خاصی مییااد .پرهیز ا قدر،طلبی ا لوا م نگاه اشراقی اه میولاهی
سیاست است .اطاعت ا اوامر و نواهی الهی (اعم ا شرعی و اخالقی) یک اصاد انیاادی
سیاستاندیشی اشراقی است .مولفهی "حیطهی حیا ،"،رواا یا حیو ،و یکالیو مردم و
حاکمان را متاثر میسا د .در نهایت ای که مرگ ارای سیاستور ان کامد یا پاک ،همانند
سایر انسانهای کامد و پاک ،الیهای الهی نیست ،الکه میدماهی ساعاد ،ااادی انساان
است.
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مرحله پایان میپذیرد (ااراهیمیدینانی ،6831 ،ص )222 .اناارای در ای مولفه ،اکد دراارهی
ای است که هدف اایی انسان چیست یا چه ااید ااشد؟
اایتشناسی اشراقی ار پایهی هستیشناسای اشاراقی اساتوار شاده و ا نجاکاه در
سلسلهی مرایب هستی ،دمی جوهری ملکویی دارد ،کمال ن نیز در اا هشات ااه اصاد
ملکویی روح است .ادی یرییب ،در اایتشناسی اشراقی کمال ا ساویی معاادل یجارد ا
ادن ،و ا سویدیگر التفا ،اه عالم ملکو ،اسات (رساتموندی ،6832 ،ص .)831 .ساهروردی
نفس انسان را دارای کمال و نیهانی میداند که هرکدام علمی یاا عملای هساتند .وجاه
علمی را متنیششدن اهصور ،موجودا ،روحانی ،و عملی را یجرد نفس ا عالیق اادنی
میداند یا هنگام مفارقت ا ای عالم ،هیچ جاذاهای اه ای عالم در او وجود نداشته ااشاد
(سهروردی ،6835 ،ت ،8صص.)181-181 .
سهروردی نید اه میام فرشتگی را ال مهی سعاد ،دمای دانساته (هماان ،ص )151 .و
اایت کمال انده را یشبّه اه حقیعالی شامرده اسات (هماان ،ص )823 .انااارای  ،انادهی
ال مهی فرشتهخویی و میام فرشتگی ال مهی سعاد ،انسان اسات .انادهی نیاز ا مسایر
رعایت اوامر و نواهی الهی و پرهیز ا هفتار و کردار و اریدن ا هر ناوع خاواطر شایطانی
میهذرد (سهروردی ،6831 ،ص.)830 .
پیشیر نیز عنوان شد که سهروردی حاکم الیق حکومت را حکیمی اهرهمند ا یالّاه و
اکد  -اهصور ،یوامان  -دانسته است دمی اه چنی میامی نمیرساد ،جاز ای کاه در
مسیر رضایت الهی ،ا طریق یهفیهی نفس و یجرد ا ماده اا رعایت اوامر و نواهی الهی،
هام اردارد .ا ای رو ،مفهوم اایت انسان اا اکد حقّ حاکمیت و مشروعیت حااکم پیوناد
میخورد و یبعایی ا خود ار جای میهذارد.
اوالً در ای سپهر فکری ،اایت انسان نهینها در وجه فردی ،الکاه در وجاه سیاسای و
حاکمیتی ن نیز ااید کسب رضایت الهی و وصول اه سعاد ،و کماال ااشاد لاذا ارییاای
انسان ها ارای نید اه ای امر ،ااید در اایت دولت مطرح شاود .ثانیااً یشاکید جامعاه یاا
مدینهی فاضله ارای سهروردی ،منوط اه وجود چنی حاکمی ااا چناان ااایتی و حرکات
عمومی در مسیر چنان هدفی است لذا اایت فرد انسانی ،هماان اایات دولات و جامعاه
اهصور ،همزمان است .ثالثاً ا نجاکه قانون حاکم ار چنی دولات و جامعاهای ،قاوانی
الهی است ،اطاعت ا چنی قوانینی ،ا سطح لزوم رعایت نظم فرایر رفته و اه امر میدسی
یبدید میشود که اا ثواب و عیاب مکلّفان سروکار دارد اار ایا مبناا ،اطاعات ماردم ا

قوانی  ،اطاعت ا اوامر و نواهی الهی است که مهالح انسان را در درون خود مستتر دارد.
نتیجه
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هدف ای میاله ،استفاده ا پنم مولفهی انسانشناسی اهعنوان چارچوب نظری ارای فهام
اندیشهی سیاسی شیخ شهابالدی سهروردی اود در ای راستا ضم یکریار مکاد نازاع
پیرامون هرکدام ا مولفهها ،موضع سهروردی در ااب ن مساله را در حد ممک ایان کرده
و سپس اه یاثیرهذاری ن مولفاه اار روی مساائد اندیشاهی سیاسای وی پارداختیم .ااا
کنارهمقراردادن پنم مولفهی مورد نظر و نیز پیامدهای سیاسای نهاا ،مییاوان یهاویر
روشنی ا اندیشهی سیاسی شیخ اشرا ،ارائه داد.
فهم سهروردی ا "سرشت انسان" در چهار مساله ا مسائد سیاسی ماورد اکاد وی
اثرهذار اوده است .ننست ،در خهوصیا ،رئیس مطلوب مدینه دوم ،در مبنای مشروعیت
حاکم سوم ،در نکوهی حکمرانای یاا ویژهیهاای حکماران و چهاارم ،در اااب ماهیات
سیاست .سهروردی انسان را موجودی منتار میداند و ای مساله دستکم در سه موضوع
سیاسی ،اندیشهی شیخ اشرا ،را ا خود متاثر ساخته است :یاک حکمات و معرفتای کاه
حکیم اا قدم اختیار کسب کرده ،او را شایسهی ریاست قرار داده است .دو پاسخهو نمودن
حاکم در اراار خلق و خالق و ای که مانع یضاییع حیاو ،رعیات ا جاناب حااکمِ حکایم
میشود .سه یاثیر در فهم ا رااطهی حیو ،و یکالیو حاکم و مردم و االعکس .سهروردی
انسان را مدنیالطبع میداند ای مساله نیز دستکم سه پیاماد در اندیشاهی سیاسای وی
داشته است .ننست ای که مدنیالطبعاودن مهمیری مبنای یشکید جامعه یوس انساان
است .دیگر نکه مبنای یاسیس و یشکید دولت ،طباع مادنی انساان و احتیاجاا ،ذایای
اوست .نهایتا ای که اا مبتنیکردن لزوم نبو ،و شریعت ار مدنیالطبعاودن انسان ،یکلیو
قانون و قانونهذار مدینه نیز روش شده است .اهای معنا که قانون همان شریعت اسات و
قانونهذار ،نبی است.
حیطهی حیا ،ا نظر سهروردی منکهر در حیا ،مادی و ناسویی نیست ،الکه پس ا
مرگ نیز حیا ،دیگری وجود دارد و حیا ،اصید که ااید اندیشه و رفتار انسان معطوف اه
ن ااشد نیز همی نوع خر است .ای فهم در حاو هی سیاسات ،مولاد سیاستاندیشای و
سیاستور ی معطوف اه خر ،خواهد اود و مانع عمدهای در راه قدر،طلبی انسان خواهد
شد .یاکیدار پاسخهواودن اصکاب سیاست -همانند دیگران  -در خر ،،و انذار اصاکاب
قدر ،ا پایمالکردن حیو ،مردم ،ا پیامدهای چنی نگاهی اه سیاست اسات .همچنای
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ای موضوع در مسائلی مانند مفاد و روش یرایت اعضای جامعه ،اصیدندانسات کساب و
حفظ قدر ،اهعنوان اایت سیاست ،اطاعت ا اوامر و نواهی الهی در حی حکمرانی و نیز
در ااب حیو ،و یکالیو مردم و حاکمان در نظر سهروردی اثرهاذار ااود اسات .مولفاهی
"اایت انسان" نیز که سهروردی در ن ار یشبه اه حقیعالی اهمثااه اایت نهایی انساان
یاکید میور د ،اریباطی نزدیک اا چند مسالهی سیاسی دارد .یکی ،پیوند اایات انساان ااا
حق حاکمیت یا مبنای مشروعیت حاکم است .دوم ،کسب رضای الهی ااید ااالیری اایت
حکومت ،حاکمان و اعضای مدینه ااشد لذا اایت دولت ،کساب رضاای خداوناد اسات و
رضای خداوند نیز سعاد ،انسان مکسوب میشود .سوم ،ا نجاکه قانون حاکم ار چنای
دولت و جامعهای ،قوانی الهی است ،اطاعت ا چنی قوانینی ا سطح لزوم رعایات نظام
فرایر رفته و یبدید اه امری مید میشود اناارای اا ثواب و عیاب مکلّفان پیوند خورده
و اطاعت مردم ا قوانی اراار اا اطاعت ا اوامر و نواهی الهی میشود.
در مجموع ااید هفت که اندیشهی سیاسی شیخ اشرا ،،پیوندی نزدیک و وثییی اا فهم
وی ا منتها ،وجودی انسان دارد ا همی رو نسبت میاان انسانشناسای و اندیشاهی
سیاسی سهروردی ،نسبتی ااتنایی اسات یعنای اندیشاهی سیاسای ایشاان قوامیافتاه ااه
انسانشناسی اوست.
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