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 چکیده
آيد که چرا سهروردی از با توجه به جايگاه نور در حکمت اشراق اين سوال پيش مي

گزيده و از سوی ديگر از شرق و غرب جغرافيايي که در ای وجود بريك سو نور را به ج
ميهني کند.  پاسخ اصلي نوشتۀ حاضر اثبات جهانرود، استفاده ميمورد وطن به کار مي

شناسي نوری و به تبع اشراقي از منظر سهروردی است. در اين مجال با بررسي هستي
پردازديم. ان وطني سهروردی ميآن معنای وطن از منظر حکمت اشراق به تحليل جه

 شناسي خود از نظام نوری استفادهتوجه به اينکه سهروردی از يك سو در هستي با
هايي مرتبط با مقولۀ وطن مانند شرق و غرب را به کار کند و از سوی ديگر واژهمي 

 يابد. بروطني پيوند مياش با مقولۀ وطن و به واسطۀ آن جهانشناسيبرد؛ هستيمي
اين اساس در انديشۀ سهروردی نه تنها وطن همسان با هستي است بلکه بايد گفت 

انديشۀ  يابد. دررود و پهنای وطن به گسترۀ هستي امتداد ميعين هستي به شمار مي
اند به لحاظ ذاتي ها متعلق به يك حيقيقت نوریجهان وطني سهروردی، چون انسان

ازه دارای حرمت هستند بنابراين مبنا هيچ يك از ها اختالفي نيست و به يك اندميان آن
 ای را به گروهي خاصاختالفات عرضي مانند رنگ و زبان و خاک و... حق ويژه
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 مقدمه

ای بس کهن برای جهان است. ديرينه (1)واژۀ يوناني کاسموپوليتزاصطالح جهان وطني استخدامي از 
وطني را سياست برترين خود تشخيص داده و رسالتش را بررسي جهان جهان سقراطميهني وجود دارد؛ 
جهان وطني سقراط، طرد متداول  ترين شاخصمهم (2)( ,2006Brown :87) .کندوطني توصيف مي

شود سقراط در آنچه باعث مي ( :87Brown, 2006)است  العادهنوع فوق گرايانه به نفع يكسياست ملي
وطني به حساب آيد، گسترۀ بررسي سقراط به تمام افراد انواع و عشق به بشريت در شمار معتقدان جهان

انديشه اوست به تبع فلسفۀ سقراطي، رواقيون نيز جهان وطني را پذيرفته و به همساني اتباع خارجي در 
-. بر اين اساس يکي از نخستين نمودهای جهان(Brown, 2006: 283)موطنان خود متعهد شدند کنار ه

: 1392، دهند که خود را شهروند جهان اعالم کرد )کاپلستونوطني را به ديوژن کلبي مسلك نسبت مي
143).  

در عالم  اين انديشه همواره بخشي از متفکران تاريخ تفکر غرب را به خود متوجه ساخته است. اما
اسالم نيز ايدۀ جهان وطني، نمود ذاتي انديشه فلسفي و عرفاني متفکران مسلمان و به ويژه متفکران 

اند، به وطني، که در زمين فرهنگي ايران و اسالم رشد يافتهايران زمين بوده است. همۀ معتقدان به جهان
ترين نمايندگان اين وان يکي از مهمنيز به عن سهروردیند. پيوندی عميق ميان خود و کل بشريت معتقد

 از انسان و امور انساني  سهروردیوطني دار چنين برداشتي از وطن است. جهانحوزۀ فلسفي، طاليه
هاست، معطوف گذرد و نکتۀ محوری انديشه خود را به عالم روح و نوراالنوار که نقطۀ فرجامين انسانمي
های نوری و الهي معنا کرده و وط به امور انساني را در ارزشها و کماالت مرب. او همچنين ارزشسازدمي

حقيقت انسان را  قرآني. وی با تمسك به آيات کندای از سرچشمۀ نور ازلي بيان ميها را مرتبههمۀ آن
دهد. از آنجا که در آورد و او را به ساحت سرچشمه نور ارجاع مي( به حساب مي85)اسراء: « من امر ربي»

بندی های قومي و زباني وجغرافيايي عامل مرز، آدمي فرااقليمي است، هيچ يك از مولفهردیسهرونگاه 
 ها در کنار هم و برابر دانسته شده و به عنوان شهروند ها نيست؛ از اين رو همۀ انسانميان انسان

ت، نفس شوند. او همچنين برای اينکه انسان را خالصه خلقت به حساب آورده اسوطن، تلقي ميجهان
کند. لذا وطن اصلي انسان را نفس ناطقه ناطقه آدمي را مشرق و بدنش را مغرب وجود انساني معرفي مي

 کند.و خود حقيقي انسان تفسير مي
دهد؛ او وطن را متأثر از تفسيری است که وی از وطن به دست مي شيخ اشراقوطني  اصطالح جهان

 سهروردیشناسي پيوندی عميق با جهان وطنشراقي مقولۀ کند. در نظام ادر نظام نوری خود معنا مي
( شروع شده و در نوراالنوار) ترين نوربسان نظام نوريي است که از شديد سهروردیزيرا هستي برای  ؛دارد

پذيرد. او به تبع باور به نظام واحد نوری، به برخوردار است، پايان مي ضعيف استشراقيغاسق که از  جوهر
 .شوده ميان مشرق و مغرب نوری قرار دارد، معتقد ميوطني يگانه ک

آنچه توجه بدان ضروری است، اينکه نبايد جهان وطني مطرح در انديشه اشراقي را با جهان وطني 
عصر جديد، مفهومي است که به  (5)يا انترناسيوناليسم وطنيجهان يکي دانست؛ زيرا ( 4) و کانت (3) گوته
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ها و هنجارها طبيعت کند. و در حوزۀ ارزشفرد يا گروه خاص تأکيد مي طبيعت انسان در برابر منافع
به انسان  سهروردیوطني دهد. اما در مقابل جهان عقالني انسان را به جای حقيقت الهي محور قرار مي

و  کندانساني به عالم روح و نوراالنوار معطوف مي امورکند و انديشۀ خود را از و امور انساني تکيه نمي
 آورد.ها را با توجه به مشرق هستي به صورتي برابر در جهان وطن نوری در ميهمۀ انسان

صدد جواب دادن به اين سواالت است: جهان وطن اشراقي در با توجه به مباني باال پژوهش حاضر در
شناسي نوری به مشرق و مغرب که شود؟ چگونه سهروردی از هستينگاه سهروردی چگونه تبيين مي

 کند؟وط به حوزه فلسفۀ سياسي است، گذر ميمرب

 . از شرق و غرب جغرافیایی تا شرق و غرب معنایی1

از طريق مطالعات شرق شناسي   در اصل يك مفهوم جغرافيايي است که (7) غربدر برابر ( 6) شرق
نمود . کلمۀ اشراق داللت دارد بر (250: 1387دارای مفهوم تاريخي و فرهنگي نيز شده است )آشوری، 

شرق در عالم ماده و معني باطني که بيان شرق عالم معناست. اما اشتقاق شرق در اصطالح اشراقي فقط 
از شرق و غرب  سهروردی(؛ يعني 144: 1393در معنای حقيقي و معنوی به کار رفته است )کربن، 

شراق در نگاه اول افکنده است. چنانکه اشناختي را پيهستي «غرب»و « شرق»جغرافيايي الهام گرفته و 
شود و در نهايت خورشيد ای آغاز ميبه معنای برآمدن صبح يا طلوع خورشيد است. ابتدا تابش نور از نقطه

شود. در انديشۀ وی نيز آفرينش و به سوی مغرب رهسپار مي (108: 1380، 1طلوع کرده )سهروردی، ج
اور هستي به باختر آن دارد، کل خلقت جهان با طلوع خورشيد هستي آغاز شده و در طي حرکتي که از خ

گونه که توان به مانند دو مشرق طولي پنداشت و همانزند؛ يعني عالم نفوس و عقول را ميرا رقم مي
کنند و نفوس از مشرق دنيا محل طلوع خورشيد و ديگر ستارگان است، عقول نيز از افق الهي طلوع مي

به اين معني که هر مرتبۀ آورد های مغرب را به وجود ميهای مشرق افقافق عقول به طور متوالي افق
ناقص در مقايسه با مرتبۀ کامل نوری مغرب و هر مرتبۀ کامل در مقايسه با مرتبه ناقص مشرق آن به 

به اين ترتيب هر افق نسبت به افق  شود.آيد؛ به طوری که ناقص در افول نور اکمل ظاهر ميشمار مي
 افق باالتر مغرب است.    تر مشرقي نسبت بهپايين

 شناسی اشراقی . هستی2

کند که موضوعات فلسفي و باور دارد و سعي مي سيناابنبا اينکه  به هستي شناسي  سهروردی
شناسي عرفاني را درآن ساختار تشريح کند و ايدۀ سلسله مراتب وجود را حفظ نمايد، ولي چارچوب هستي

ترين کند. او با الهام گرفتن از اينکه آتش و خورشيد شريفديل ميتب« نور»به « موجود»را از  سيناابن
و با توجه به اينکه با تابش خورشيد، عالم جسماني از  (434: 1315شيرازی، )موجود عالم مادی است 

شناختي خود را در مقالۀ اولي شود، تبيين هستيظلمت و تاريکي به ظهور و روشنايي رسيده و روشن مي
شود که مراتب هستي و درجات معرفت  نفس ريزد. وی معتقد ميمي پي االشراقحکمهاز قسم ثاني 



 سید محمد علی دیباجی،  مصطفی عابدی جیغه 50

(Mostafa Abedi Jigheh/ Seyyed Mohammadali Dibaji)  

 

 يعني برازخ وهئيات ظلماني( تنها به نور مرتبطند،)آدمي وباالترآن جزء تطورات نور است؛اما مراتب پائين 

 اما نور يا مراتب نور نيستند.
سازد. او در تبيين ر آن استوار مياش را بانديشه شيخ اشراقنور و ظلمت دو اصل رمزی است که 

کند. تلقي مي نوراالنوارگيرد و جهان را بسط يافته از ناحيۀ شناسي خود از نور و ظلمت بهره ميهستي
 بوده و پديد آمدن مراتب هستي، ظهور و تشعشعي  نوراالنوارآفرينش در انديشۀ اشراقي افاضه و اشراق 

(. بر اين پايه 140-137: 1380، 2)سهروردی، ج زل استهای گوناگون از سرچشمه نور ابه نسبت
در عوالم انوارقاهر و انوار  شود و در طي تطور نزولي نوربا شديدترين نور شروع مي شناسي اشراقيهستي

، نظام کيهاني در مرتبۀ جسماني پايان شناختي در عالم برازخ)نورانساني ( سرانجام نور هستي اسفهبديه
  .کنديد هستي غروب ميپذيرد و خورشمي

نمايد؛ از آنجا که سهروردی گسترش کثرات از مطلع هستي به سوی مغرب عالم را چنين تفسير مي
صدور کثرت  (،232همان: )است  معلقه مثل و مدبره انوار ،قاهره انوار از ماده متشکل عالم فوق جهان

شود. اين نور با مشاهدۀ نوراالنوار نور دوم را ر ميافتد: از نوراالنوار، نوراول صادانوار بدين ترتيب اتفاق مي
گيرد. نور سوم، به سه طريق چهار نور را اشراق مي نور دوم به دو طريق نوراول و نوراالنوار کند.صادر مي

کند. به همين ترتيب گيرد. نور چهارم، هشت بار به طرق مختلف اشراق دريافت مياشراق مي از علل خود
امتياز طبقات  سهروردیبه نظر  (.18: 1386يابد )ديباجي، اين جهات کثير، جهان تحقق ميبا تنوع يافتن 

، بدين معنا که دو حقيقت (126: 1380، 2سهروردی، ج)انوار، جز به نقص و کمال در حقيقت نور نيست 
ديباجي، ) اند، ليکن در نورانيت و ظهور باهم ديگر اختالف دارندنوری درعين حال که در نوريت يگانه

1390 :13.)  

 . مفهوم وطن در نظام فلسفی سهروردی3

-رو  بحث کيهاناينشود، از( و جغرافيا مربوط مي8به مقولۀ وطن ) غربو  شرقروشن است که 

شناسي آنچه بحث هستيبه طور دقيق خورد. شناسي حکيم ما به حوزۀ مباحث وطن و جغرافيا پيوند مي
کند، از يك سو جايگزين کردن نور به جای وجود )بنا برديدگاه بط ميرا به مقولۀ وطن مرت سهروردی

است و از سوی ديگر استفاده  (9)شناسي مالصدرا( يا موجود )بنا برديدگاهي اعم از آن( در مباحث هستي
 شيخ اشراق هايي که شود؛ زيرا واژهاست که به مقولۀ وطن مربوط مي غربو  شرقهايي چون از واژه

هايي است که عموما در مورد وطن مورد استفاده برد، همسان واژهشناختي خود به کار ميهستيدر تبيين 
شناسانه را که از مغرب و مشرق مادی مدد گرفته و حالت تجريدی هستي مشرقو  مغرباو  گيرد.قرار مي

و حرکت  (138: 1389، 1بندد )يزدان پناه، جو نمادين يافته است در آنتولوژی خويش نيز به کار مي
  شرقرا به مثابۀ حرکت) وبه تعبير دقيق تر توسع وجودی ( انوار قدسيه از  غرببه  شرقافالک از 

  سهروردیبه همين خاطر در انديشۀ  .(175: 1380، 2نمايد )سهروردی، جهستي تفسير مي غربتا 
 پهنای وطن به  ورود نه تنها وطن همسان با هستي است، بلکه بايد گفت عين هستي به شمار مي
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اين حکيم الهي از وطني سخن  ر اين پايه. بيابدمين امتداد آگسترۀ هستي از خاور نور هستي تا باختر 
گويد که عالم نوراالنوار در مشرق آن و عالم غاسق مادی در کرانه غربي آن قرار دارد )عباسي داکاني، مي

1386 :88  .) 
ه و سابقۀ طوالني در فرهنگ ايراني دارد؛ به طور مثال نبود سهروردیالبته اين نوع نگاه مخصوص 

دربارۀ نور و به طور تلويحي از جغرافيای نمادين « االنوارمشکاه»در رسالۀ  غزالي سهروردی،پيش از 
نيز پيشتر اين زمينه را پديد آورده و از شرق و  سيناابن( و 279-257و 275: 1428مطالبي نوشته )غزالي، 

هايش به کشف آن موفق شده بودند. های داستانه سخن گفته است که قهرمانشناسانغرب هستي
به توصيف شرق و غرب وجودی پرداخته و برای آن اقاليم متعددی را  «يقظانحي ابن»در  ویهمچنين 

شمارد: اول اقليمي که در ما بين شرق و غرب قرار گرفته، دوم اقليمي که به غيب مشهور است و بر مي
ميانه که ميان جهان محسوس و عالم غيب قرار دارد و از يك سو شبيه مغرب و از سوی  سوم اقليم

از مشرق و  سهروردیبايد توجه داشت که گرچه  (.134-133: 1400سينا، ديگرشبيه مشرق است )ابن
نمايد، ولي گويد و جهان را به مثابۀ يك وطن واحد مطرح ميشناسانه سخن ميمغرب و جغرافيای هستي

گيرد؛ زيرا مقصود وی سان خاور و باختر زميني در نظر نميگز جغرافيا و خاور و باختر مطرح شده را بههر
 از جغرافيا و شرق و غرب چنان که گذشت جغرافيای تمثيلي و نوری است. 

 . جغرافیای اشراقی طولی با جغرافیای عرضی4

جود دارد اين است که جغرافيای ای که بين جغرافيای اشراقي با جغرافيای عرضي وتفاوت عمده
 شود. که به صورت عرضي و افقي  بود به صورت عمودی و طولي مطرح مينمادين برخالف ديگری 

 

 خورشید 

 مغرب                                                                                         مشرق
 (1)شکل 

 
به نقطه « الف»( شرق و غرب به صورت يك خط ممتد از نقطه 1کل يعني در جغرافيای زميني، )ش

در امتداد است؛ از طرف ديگر وطن زميني از شرق جغرافيايي شروع شده و تا غرب جغرافيايي به « ب»
شناختي يابد. اما جغرافيا و وطن اشراقي به خاطر اينکه به نور هستيصورت عرضي و در کنار هم بسط مي

از يك سو مجرد از جهت و مکان است و از سوی ديگر تفاوت مراتب نظام نوری به  استوار است و نور
به صورت  (2)شکل  ای از نور در کنار و عرض هم نيستند، بلکه طبقکمال و نقص است و هيچ مرتبه

طولي است، فاصلۀ شرق و غرب آنتولوژيك و جغرافيای اشراقي به صورت طولي خواهد بود؛ يعني آنچه 
 يابد.گويد از مشرق هستي شروع شده و به سوی مغرب هستي تنزل ميسخن ميوی از آن 
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 نزول

 مشرق                           مغرب

 ربوبیت         غروب در         عقل

 عقل            غروب در          نفس

 نفس          غروب در             تن

 (2)شکل 

)نور بخش، کند افقي از مشرق و مغرب حالت طولي و قائم پيدا مي به اين ترتيب امتداد عرضي و
االنوار چون معيار شدت و ضعف در نورانيت و ظلمانيت موجودات، دوری و نزديکي به نور( و 53: 1384

، جهان مادی در دورترين فاصله از مبدأ نوری در ژرفای چاه (169-167: 1380، 2است )سهروردی، ج
به نظر برخي نويسندگان اين برداشت از وطن ريشۀ  .(287-277گيرد )همان: رار ميظلماني عالم مادی ق

(. 160: 1977به کار گرفته است )فلوطين،  هندیتحت تأثير عرفان  سهروردیدارد و اين تعبير را  هندی
در معرفت اشراقي، جهان فرشتگان مقرب، مشرق نوری، است که از ماده يا تاريکي تهي بوده و به چشم 

آيد؛ و موجودات فناپذير، قابل رؤيت نيستند. در مقابل، جهان تاريکي يا ماده مغرب نوری به حساب مي
. از اين (537: 1362، 1مغرب وسطي، محل تالقي نور و ظلمت، يعني افالک مرئي است )نصر، ج 
يان، مشرق کند. در اين مرهگذر، امتداد عرضي و افقي از مشرق به مغرب حالت طولي و قائم پيدا مي

 واقعي برتر و باالتر از آسمان مرئي است و به چشم مردم فناپذير قابل رؤيت نيست.

 . وی متعددی وجود دارد غربو  شرقوجودی،  مغربو  مشرقميان  سهروردیمطابق ديدگاه 
 کند. به اين بيان که از عالم با تمثيلي همۀ عالم را به دو بخش شرق اعظم و شرق اصغر تقسيم مي

، 1)سهروردی، ج« نمايدل مجرده و مفارقات به شرق اکبر و از عالم نفوس به شرق اصغر تعبير ميعقو
و مغرب را به عالم نهايت است عالم نوراالنوار محدود نيست، بلکه بي؛ يعني مشرق تنها به (110: 1380

نهايت رب بيدهد و به مشرق و مغمادی محدود نکرده آن را از شرق جهان هستي تا غرب آن بسط مي
شود. در حقيقت هر مرتبۀ اخس در مقايسه با مرتبۀ اکمل مغرب و هر مرتبۀ اکمل در مقايسه معتقد مي

پردازد باره ميگری در اينآيد. وی با نگاه نمادين و رمزی به روشنبا مرتبه اخس مشرق آن به شمار مي
گويد: بدان که باالى دد دانسته و ميمتع هایکوشكو وطن را در تشبيه به وطن زميني دارای شهرها و 

نه  کوشكاين شهرستان)مغرب هستي(چند شهرستان ديگر است، که راه همه بدو نمايد و باالى اين 
، شهرستان جان. وی اصطالح (275: 3همان، ج)خوانند « شهرستان جان»طاقيست که آن را  اشکوب

 (10داند. هانری کربن از اين محل با نام )را که مختص به اوست با اقليم هشتم منطبق ميناکجاآباد 
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آورد. بايد توجه داشت که گرچه مکان کند و آن را سطحي از حقيقت به شمار ميياد مي )عالم خيال(
ای از مراتب عالم نور يتحقق توان سراغ گرفت، اما حقيقي بوده و در مرتبهمزبور رادر عالم طبيعي نمي

از نجات مرغان توسط گروهي از ياران و پرواز بر فراز  الطيررسالهدر و يا  (154: 1388اکبريان، دارد )
و  (46، 3ج: 1380سهروردی، )گويد شود، سخن ميهشت کوه بلند که در نهايت به کوه قاف ختم مي

 کند. ها تشبيه ميمنازل و واليات را به کوه

 . مشرق انوار، وطن حقیقی انسان5

دارد و با اشاره به سخن به طور صريح ابراز مي االبراجرسالهي در منظور خود را از وطن اصل سهروردی
و  دمشقگويد مقصودش از وطن خطاب به اخوان تجريد مي« حب الوطن من االيمان»که فرمود:  پيامبر
و ... نيست و از خوانندگان متون تمثيلي خود در خواست دارد که از وطن به خطا وطن زميني مانند  بغداد

ها وطن دنيوی است که در مقابل وطن حقيقي قرار دارد و به همين اد فهميده نشود؛ زيرا آندمشق و بغد
. وطن نوری جايي (462. 3ج : 1380 سهروردی،)ر.ک فرمود حب دنيا آغاز همه خطاهاست  پيامبرخاطر 

يسر است. )دنيا( م اندای که اهل آن ظالماست که رسيدن بدان وابسطه به خروج از قريه علویدر عالم 
است. اما نه به اين معنا که مکاني موهوم و  سهروردیبه تعبير خود  "ناکجاآباد  "اين وطن همان »

غيرواقعي است، بلکه به اين معنا که از دايرۀ آفاق ما بيرون است، با هر آباداني اين جهاني متفاوت است 
محلي است فراتر از عالم صور  آبادناکجا(. 67-66:  1386)کربن، « و آباداني مخصوص به خويش را دارد

و زمان و مکان و سرزميني است که فقط برای کسي دست يافتني است که در طريقت رنج برده و چشم 
 های ناپيدا باز شده است.ضمير او به دنيا

ها کنم، آنجاست شما فهم نکنيد و در اگر احوال واليت خود گويم و صفت عجايب»وی معتقد است 
هاى ما آنست و از واليت شما به نه منزل کسى که يد، امّا واليتيست که آخرترين واليتادراک شما نيا

، 3)سهروردی، ج« راه داند، آنجا تواند رسيدن. حکايت آن واليت چنانکه بفهم شما نزديك باشد بکنم
حزن ای؟ شود از کدام طرف ما را تشريف داده. به همين خاطر هنگامي از حزن پرسيده مي(275: 1380

يعني موطن اصلي انسان از سنخ جا و مکان نيست  (؛273همان: شهر پاکان )از  ناکجاآبادگفت از اقليم 
معتقد است شرق انوار، عالم فرشتگان مقرب که ورای  سهروردیکه با کلمه کجا از آن پرسيده شود. 

، همان معيت کنداز آن صحبت مي سهروردیدنيای مرئي است، وطن روح انسان است. اين وطن که  
همان، « )هرکس که در معيت با خداست بي مکان است »گنجد زيرا خداوند است که در هيچ مکاني نمي

 (. 277-8: 2ج
رسالۀ لغت موران، . او در (267همان، )جايگاه روح انساني که همان روح الهي است، عالم ماده نيست 

« ارض ملکوت» (،42النجم: « )رّبک المنتهی و أّن الی»موطن اصلي آدمي را با استناد به آيۀ شريفۀ 
اسطوره و رمز اين حکيم الهي جريان وطن اصلي آدمي را در قالب  .(176: 1380، 3سهروردی، جداند )مي

پرسد شود که از وطن اصلي خود ميکشد. داستان از زبان مرغي نقل ميتصوير ميبه عقل سرخدر رسالۀ 
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شود. در اين تمثيل، مرغ نماد نفس آدمي است که در هنمون ميو در پاسخ سوال خود به کوه قاف ر
 (. 229-228: 3برد )همان، ججستجوی وطن اصلي خود به عالم جاودانۀ غيب راه مي

کند که از سرزمين ماوراء حکايت شخصى را نقل مى« قصه غربت غربى»در رسالۀ  سهروردى
بالد غربى عالم) عالم هيوال( در جهان مغرب هستي  شود، او در چاهى درالنهر)عالم علوی( فراخوانده مى

های فراوان به سرزمين اصلى خود شود با پشت سر گذاشتن سختيشود. اما او دوباره موفق ميزندانى مى
اين ديدگاه آدمي از ماوراء النهرين وجود از مقام احسن تقويم به (. بنابر297 -275: 2)همان، جبازگردد 

ما جماعتى مجرّدانيم، »گويد: از اين رو وی ميقيروان غرب ماده هبوط کرده است. چاه اسفل سافلين در 
است.  اسفهبدحقيقت آدمي، نور  سهروردیاز ديد . (211. 3)همان، ج« رسيممى "ناکجاآباد"از جانب 

نوری از عالم الهي که مدرک خويش است. نوری محض و از سنخ فرشتگان که تنها تفاوتش با انوار 
 در مرتبۀ تقربش  به نوراالنوار است.مقدس 

روزی با جماعت »اين حکيم ايراني برای خروج از اين چاه ظلماني و ورود به عالم غيب، در داستان 
عالم غيبت با چشم دل  مشاهده»گويد: کند و مي، سير و سلوک و تجريد نفس را توصيه مي«صوفيان

 د نفس را باعث سرعت عروج به جايگاه اصلي وی تجري(. 249)همان: « ميسر است نه با چشم سر
سهروردی در سلوک خود به  کند.را به بازگشت به عالم نوری تطبيق مي« الوطنحب»داند و حديث مي

شود انسان در سايه توجه به اخالق، خود به مقولۀ اخالق توجه پيدا کرده و معتقد ميمشرق نوری سوى 
ني هر قدر سالك بيشتر طي طريق کند يا در معراج روحي تعالي يابد، ؛ يعسازداالنوار نزديك مىرا به نور

 رياضت نفس  .شودمراتب عاليتر هستي که در مرتبۀ قبل به آن دست يافته بود، برايش آشکار مي
 بر سالکان وطن درود فرستاده و  سهروردیگونه، انتقال نفس از مقامي به مقامي ديگر است. بدين
ان که از عالم ناسوت دل بريدند و به عالم الهوت تعالي جستند و از قيودات، خود را سالم بر آن»گويد: مي

او چون عروج به عالم جبروت را به صرف تالش آدمي (. 464)همان: « به سوی عالم مطلق رهانيدند...
همان، نمايد )بيند در دعايي از خداوند متعال تسهيل راهيابي و عروج به وطن اصلي را طلب ميميسر نمي

 (.94: 1ج 

 مبنای فلسفی جهان وطنی  .6

پر واضح است که امروزه از نظر سياسي و جامعه شناختي، نژاد و زبان و وحدت تاريخ و وحدت 
شود. در سايۀ يکي از اين عوامل سرزمين و ارتباط خوني، عوامل سازندۀ مليت و اجتماع بشری شمرده مي

ای داشته باشند. بنابراين ن در کنار يکديگر زندگي يکپارچهتوان جامعه واحدی را ساخت که افراد آمي
ای از افراد هستند که به واسطۀ اشتراک در برخي عوامل نظير نژاد، سرزمين، زبان، فرهنگ ملت مجموعه

: 1366)صليبا، خورند و احساس تعلق و هويت مشترک دارند بيني، به هم پيوند ميو تاريخ عقايد و جهان
521 .) 
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اين تعريف پذيرفته نيست. او تمايزات قومي و نژادی را به عنوان عامل مؤثر در  سهروردیسفۀ در فل
ها شده و اسباب تفکيك و پذيرد؛ زيرا انشعابات جغرافيايي باعث بيگانگي ملتتکون اجتماع بشری نمي

رود و ن از بين ميآورند و از اين رهگذر، وحدت انسانيت بر پايۀ اصول بنياديها را فراهم ميجدايي ملت
ای نظير برخورد شود. از اين رو، برخورد يك جامعه جديد با ديگر جوامع به گونهدچار تفرق و تشتّت مي

 کند. گيرد و استثمار ميآيد که آنان را به خدمت ميانسان با ساير اشياء و موجودات درمي
ها وری که باعث اشتراک انساندر مورد ام سهروردینظر آنچه بايد بدان توجه داشت اين است که 

کانت  های دورۀ جديد مانند آورد با نگاه انترناسيوناليستای واحد در ميها را در مجموعهشود و آنمي
ها است، به حق طبيعي انسان که ها را که عامل وحدت آناشتراک انسان ۀزمين کانتزيرا  اختالف دارد؛ 

دهد. وی از اين طريق به بوط به نوع انسان است، ارجاع ميمستقل از قوميت، مليت و نژاد بوده و مر
کند ها، مطابق حقوق مشترک در جهان وطني اشاره ميدوستانۀ انسانزيستي نوعطرحي جهاني برای هم

نفسه قرار دادن کل انسانيت و گذاری اخالقي با غايت فيهمچنين در حوزۀ قانون(. 137. 1378)کانت، 
ها معتقد شده و (، به برابری و تساوی انسان81-82: 1362ها )کانت، ز آننه فقط طيف و گروهي ا

وطني، حاوی يك اصل تعادل و کانت معتقد است نظام جهان برد.ای را از ميان ميقبيله –برتری قومي
ها های متقابل آنبرابری است که فقدان آن موجب تخريب و انهدام قوای انساني، در نتيجۀ فعاليت

. به (137: 1387شود )کانت، باعث از هم پاشيدگي نظم عمومي در حوزۀ زندگي اجتماعي مي شود ومي
شان را بر متعلق بودن به جهان بدون مرز و محدوده و تبع او، طيفي از انديشمندان عصر روشنگری افکار

 اند.به دنبال عدالت طبيعي و تابعيت جهاني معطوف کرده
 ری انديشۀ خود را از انسان به عالم روح و نوراالنوار معطوف خالف کانت نکتۀ محوسهروردی بر

داند و او را به ساحت ( مي85)اسراء: « من امر ربي»حقيقت انسان را  قرآنيبا تمسك به آيات  سازد،مي
های ها و کماالت انساني معطوف به ارزشرو تلقي وی دربارۀ ارزشاين. ازدهدسرچشمه نور ارجاع مي

توجه به اينکه شيخ اشراق از سوی ديگر با .کندها را از تطورات نور ازلي بيان ميهمۀ آن الهي بوده و
 و نفس را از امورات الهي و حقيقت آن را فراتر از عالم عنصری داند حقيقت آدمي را نفس ناطقه مي

 درازی در تحليل فلسفي نفس، رنگ و مکان و  ،(266:  1380، 2کند )سهروردی جو اثيری تفسير مي
داند که به ذات انساني عارض شده است. در حقيقت هويت ای ميو کوتاهي و... را از تعلقات ثانوی

ها به ذات و حقيقتي تعلق دارد که مشترک ميان همۀ افراد انساني است و در آن هيچ برتری نسبت انسان
ها نيستند. پس و ذاتي آن اندبه هم ندارند؛ درازی و کوتاهي و سياهي و سرخي و مکان و جهت  اعراض

 يعني هيچ يك از اعراضي مانند مکان  (؛ 339: 3برتر نيست )همان ج  هيچ انساني بر انسان ديگر ذاتاً
 ها ندارد و هيچ فردی را در مقابل انسان ثيری در مرزبندی ميان انسانأبه لحاظ فلسفي ت . . و نژاد و.

 ها نسبت به انسان ديگر شود مايۀ برتری فردی از انسان توانددهد. از اين باالتر نميديگر قرار نمي
اند باالتر از گروه ديگر قرار دهد. قرار گرفته xو گروهي را بر گروه ديگر به خاطر اينکه در مکان 

ها را نشانۀ برتری به کيد نکرده است و آنأای تقبيله -های قوميترديد بر روی عصبيتبي سهروردی
 آورد. شمار نمي



 سید محمد علی دیباجی،  مصطفی عابدی جیغه 56

(Mostafa Abedi Jigheh/ Seyyed Mohammadali Dibaji)  

 

 قايسۀ کانت وسهروردی به طور خالصه مي توان گفت:درم

 دهد؛خالف کانت محور تفکر خود را از انسان به عالم روح و نوراالنوار تغيير ميسهروردی بر. 1
ها و ها و کماالت انساني، امور الهي را معيار قرار داده و همه ارزشوی دربارۀ ارزشپايه براين. 2

عقل عملي را معيار  11کند. برخالف کانت که حکم پيشيني بيان ميکماالت را از تطورات نور ازل
 کند؛ بيان ميارزش و هنجارها  انساني 

کند، ای را با توجه به امورات انساني نفي ميقبيله-سهروردی برخالف کانت که برتری قومي. 3
 داند.ای ميقبيله –های قوميامور الهي و نظام نوری را اساس نفي عصبيت

 ویکردها و شواهد اثبات جهان وطنی اشراقی. ر7

خيزد و خورشيد آگاهي در مشرق وجود آدمي که شناخت و معرفت از درون بر مي سهرودیدر نظر 
انديشد که راه آسمان  هرگز بسته نبوده و کند. اين حکيم اشراقي چنين ميباطن انسان است، طلوع مي

م و معرفت در انحصار يك قوم و ملت نيست. هيچ گاه نيز بسته نخواهد شد. به همين جهت عل
ای از حکمت وجود دارد... و ها بهرهبرای هر يك از انسان»گويد: مي االشراقحکمهدر مقدمۀ  سهروردی

- 10: 1380، 2)سهروردی، ج« علم وقف قوم خاصي نيست تا برای ديگران دسترسي به آن ميسر نباشد
طيری اين حکمت در چهار کتاب اصلي ساختمان يافته و اسا–های تاريخيوی بارها به سرچشمه (.9

اشاره کرده است « االشراقحکمه»و « مطارحات»و « مشارع»، «مقاومات»، «تلويحات»فلسفي خود 
شمرد ها چهار فرهنگ و تمدن را به عنوان سرچشمه حکمت برمي(. در آن نوشته27: 1372)شهرزوری، 

 وقتي از منشأ حکمت اشراق سخن  سهروردیايراني است. که سه منشاء آن غير از فرهنگ و تمدن 

 (.493: 1380، 1کند )سهروردی، جميها بيان گويد فرهنگ هندی و يوناني و هرمسي را از جملۀ آنمي
های کهني چون هنديان، ايرانيان، الی آثار به جا مانده از تمدنبه باور او پيشينۀ حکمت را بايد در البه

تا زمان افالطون جستجو کرد و همين حکمت است که در بين صوفيان مسلمان،  مصريان و يونانيان
اش از حکما نيز تأثير گذاشته است. جای بندیدر مورد طبقه سهروردی. اين رويکرد تداوم پيدا کرده است

برای حکمای قديم و فالسفه باستان احترام مخصوصي قائل بوده  سهروردیگونه ترديدی نيست که هيچ
اين (. 393: 1372ها را اهل استشراق و صاحب فره به شمار آورده است )شهرزوری، بسياری از آن است و

گويد به سرزمين يونان فيلسوف اشراقي به همان اندازه که از ايران باستان و حکمت خسرواني سخن مي
 (.10: 1380، 2سهروردی، جو حکمای بزرگ آن سامان نيز توجه دارد )

ای را مد قبيله –بندی حکما تعلق خاطر قوميجه داشت اين است که او در تقسيمآنچه بايد بدان تو
ها ها را به آثار و ژرفای انديشۀ آننظر نداشته است، بلکه مالک تعيين حکما و همچنين تعيين ردۀ آن

حکما را  رو بين حکمای ايران و حکمای غير ايراني تفاوت قائل نگشته و تنها کلمات و آثارداند. از اينمي
 ادريس نبي)که بعضي شارحان وی را همان  هرمسبارها از  داند. سهروردیمالک بزرگي آنان مي

و  )امپدوکلس( آغاثاذيمون )شيث بن آدم ( و انباذقلسو نيز  «االباالحکما و ابوالد»اند( به عنوان دانسته
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کند و مباني حکمت نوری صيف ميها را از پيشگامان حکمت خطابي توبه بزرگي نام برده و آن افالطون
در  شيخ اشراق(. 27: 1372(، )شهرزوری، 111: 1شمارد )همان جها بر ميرا مأخوذ از طريق ذوقي آن

« پيشرو و رئيس حکمت و صاحب تأييدات عقالني و نور اشراقي»با تعبير  افالطوناز  االشراقحکمه
اق نه تنها هيچ تفاوتي بين انديشمندان سخن گفته است. براين اساس شيخ اشر (10: 2)سهروردی ج

 (.1:74سازد )همان، جگذارد، بلکه ارزش همساني ميان اين دو برقرار ميايراني و غير ايراني نمي
دانش و معرفت را  سهروردیاعتقاد به دو جريان ايراني و يوناني برای حکمت، حاکي از اين است که 

حکمت حقيقي را در مشرق نوری و  نه مشرق جغرافيايي داند و محدود به مردمان و فرهنگ خاصي نمي
 نمايد. جستجو مي

های جغرافيايي در انديشۀ وی جايگاهي ندارد، اين شاهد ديگر مبني بر اينکه مليت و نژاد و مرز بندی
اش را های مهم و اصلياست که وی در مورد زبان هيچ گونه تعصبي ندارد و به همين خاطر بيشتر نوشته

ای و نژادی برای او مهم بود، نبايستي از زبان قبيله-های قومياگر مولفهن عربي نوشته است. به زبا
. به عقيده بسياری از خاورشناسان  و برخي از انديشمندان ديگری غير از زبان قوم خود استفاده کند

به شعوبيگری تمايل پيدا  فرهنگ ملي ايران را در برابر اسالم  فرا نموده و از اين طريق سهروردیايراني، 
(. در برابر اين گونه ادعاها متفکراني از جمله ديناني و نصر موضعي 349: 1372کرده است )ابوريان، 

يشتر آثار خود در ب سهروردی»اند. به طور مثال دکتر ديناني بر اين باور است: کامال مخالف را برگزيده
احاديث و  قرآناش را در ارتباط با نفس ناطقه يا ملکوت از طريق توسل به آيات شريفه سخنان حکيمانه

کند. آثار اين حکيم که برخي به عربي و برخي به فارسي نوشته شده است از  تبيين و تشريح مي نبوی
آن کريم و توسل به احاديث جهت مضمون و محتوی اگر چه گوناگون است ولي از جهت تمسك به قر

های وی راز گسترش نفوذ و تدوام انديشه (.472: 1386)ابراهيمي ديناني، « يکنواخت و هماهنگ است
های شرقي اسالمي حاکي از اين امر است که تفکر اشراقي از هر حيث با امکانات به خصوص در سرزمين

توانست متفکران غير ايراني را که سهم به  معنوی زير بنای اسالم توافق دارد. به همين علت سهروردی
به هيچ  شيخ اشراقدهد که اين امر نشان ميخصوصي در تاريخ ايران باستان ندارد به خود جلب کند. 

های زباني و قومي نظر نداشته و هيچ تعصبي برای استفاده از زبان فارسي و طرد زبان تازی وجه به مولفه
 به خرج نداده است. 

توان برای افکار جهان وطني سهروردی ارائه کرد، سفر و اقامت او به حلب به دی که مييکي از شواه
عنوان يك سرزمين عرب زبان است. اين عمل شيخ اشراق حاکي از عاری بودن افکار وی از تعصبات 

 .ای وی داردقبيله-قومي
ن منظر، مايۀ برتری فردی ها به نژاد و زبان و خاک نيست. آنچه از ايبرتری انسان شيخ اشراقدر نظر 

ها بر يکديگر علمي انسان –شود، برتری نوریبه فرد ديگر يا باعث ترجيح گروهي بر گروه ديگر مي
نزديکتر، برتر و هر که از آن دورتر دون مرتبه است. « نوراالنوار»است. در حقيقت، هر کس به منشأ 

، 2سهروردی، ج)است « ها به مبدأ نورآنقدر تجرد از ظلمات و اشتياق »برتری و درجات آدميان به 
های انساني و الهي و تر، ارزشيعني در وطن اشراقي هر اندازه به مشرق وطن نزديك؛ ( 224: 1380
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های انساني و الهي و کماالت نوراني آييم از ارزشتر ميشود و هرچه از مشرق پايينتر ميعقالني افزون
 (.117: رود )همانحيات، ظهور، شعور و دانايي معادل نور به کار ميشود؛ زيرا در حکمت اشراق کاسته مي

تر و با تر و کاملتر، عقالنيلذا در اين انديشه هر اندازه در مراتب هستي به مشرق و مطلع نور نزديك
اساس به اين. بر(167همان: )شويم تر ميتر و کم ارزشتر و ناقصتر و هر چه از آن دورتر جاهلارزش

های واالی انساني شناختي بين شرق وطن و هستي با کماالت و عقالنيت و دانايي و ارزشاظ هستيلح
رويم از کماالت انساني ارتباطي وثيق برقرار است؛ يعني هر چه از مشرق وطن به سوی مغرب وطن مي

سوی شرق  شود و هر چه از غرب وطن بريده و بهتر ميهای انساني در آن کم رنگدورتر شده و ارزش
های انساني باال خواهيم گي به سوی حقيقت و عقالنيت و ارزشها و دون مرتبهوطن باال رويم از ناپاکي

رفت. اين در حالي است که هيچ يك از نقاط وطن زميني نسبت به هم تفاوت ندارند و شرق زمين نسبت 
بسياری از زمينه ها برتر از شرق آن به غرب آن برتری ندارد، بلکه امکان دارد در بعضي از مواقع غرب در 

 باشد. 

 وطن انسان همان خود حقیقی آدمی   .8

ای برای شناخت مفهوم وطن حقيقي در انديشۀ سهروردی بايد نوع رابطۀ حکيم با وطن را که رابطه
وجودی است، مورد توجه قرارداد. جهان در نظر سهروردی بدون حکيم دوام ندارد و هيچ وقت از وجود 

(. جهان و وطن، مکان و جايي نيست که 12: 1380، 2شود )سهروردی، جالهي خالي نمي حکيم
، سجادیوطن عبارت از نفس زاهد است )شهروندان در آن سکونت يابند، بلکه خود حقيقي انسان است. 

همان برگشت به خود انسان  )ناکجا آباد(اساس برگشت به وطن حقيقياين . بر (2148: 1373، 3ج
 انسان،  سهروردیو اين بدان دليل است که در نظر  که همان حکيم متأله است، خواهد بود حقيقي
های جهان است؛ زيرا به صورت خدا آفريده شد. انسان عصارۀ کامل و ترين هستي در ميان هستيکامل

 جامع حق و خلق بوده و حکيم متألهروح کل جهان هستي و به تعبيری عالم اصغر است. از آنجا که 
ظاهرش حکايت از جهان مخلوق و باطن  (287: 1380، 3سهروردی جخالصۀ موجودات هستي است )
وی معتقد است انسان غافل از مقام جمعي خود است و در حالي که خود وی نشان از عالم نوراالنوار دارد. 

 .(299)همان: کند جام جهان نماست از ديگران جام جهان نما را طلب مي
هستي تشبيه کرده و بدن انسان را بيانگر ظلمت و عدم  مغربو  مشرقآدمي را به  بدينسان او وجود

های پديدۀ کند و به تفسيری آن دو را جنبهنور و نفس را مشرق و نمايانگر نورانيت انسان بيان مي
بدن و  (.129: 1388ها به شدت و ضعف ميان آن دو است )شجاری، داند که  اختالف آنواحدی مي

کند...در به منزلۀ افق مغرب است، زيرا نفوس که غير مادی هستند در ساحت بدن  غروب مي قوای آن
در سير نزولي، اين توالي در سير صعودی نفس هم وجود دارد.  مغاربو  مشارقحقيقت بعد از توالي 

 يعني ترين درجۀ مغرب؛ نمايد تا به پايينهمانگونه که نفس از افقي به افق ديگر نزول يا غروب مي
زوال نور نفس که به افول يك ستاره پر نور  (110: 1380، 2سهروردی، ج)غربت غربيه)بدن( برسد 
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شود دهد که آثار روحاني نفس به علت تعلق به بدن به تدريج زايل ميشباهت دارد، به اين دليل رخ مي
های در اين مسير صبحطلوع نفس به سمت عوالم باال نيز دارای مراتب است. نفس  .(145: 1393)کربن، 

ها که حقيقت انساني است، دست يابد کند تا به باالترين مشرقهای گوناگون را طي ميو مشرق
 (. 108: 1380، 2)سهروردی، ج

را به طبقات مراتب ذهن آدمي اين حکيم ايراني حقيقت آدمي را به وطن اشراقي تشبيه کرده و 
های ( او در نوشته276-275، 3)همان، ج کندشبيه ميهايي که در شهرستان جان وجود دارد، تکوشك

در شرح و بيان رموز  «الواح عمادى»کند. در رسالۀ عرفانى خود هستي را به اعضاى بدن انسان تشبيه مى
شود که اصل سرّ او است و ستارگان او فرو بدان که آسمان او گشاده مى »گويد:به کار رفته در آثارش مى

هاى او بگردد که آن دل اوست و پایحواسّ ظاهر، و آفتاب او از حالت خود مى شود؛ يعنىريخته مى
حوش)غضبى( او را که آن شود که آن تن اوست و حشر کردند وشود و زمين او متزلزل مىمعطّل مى

و تمايالت شهوى و غضبى،  (181همان: )« قواى اوست، و درهم کوفتند جبال او را که استخوان اويند
اند و حقيقت انديشمند انساني نيز قواى تدبير کنندۀ  اين ( اين سرزمين285گان )همان: و مورچهحيوانات 

 مملکت بشرى است. 
او همانطور که جهان مادی را چون قطب مخالف آسمان بود، جهاني در ژرفترين اعماق جهان قرار 

در غرب اسفل سافلين کرده به وجود که مقام احسن تقويم است، هبوط  ماوراءالنهرينداد و آدمي را از 
کند که برای در نيفتادن در آن بايد به ريسمان ماده معرفي کرد. اهوای نفس را نيز بسان چاهي تفسير مي

 (. 102: 1380، 3، ج)رک سهروریچنگ زد، تا در ظلمات چاه اهوای خويش سرگشته نگرديم  قرآن

 گیرینتیجه

با جايگزين کردن نور به جای موجود، عالوه بر  یسهروردشود که از آنچه گفته آمد، مشخص مي
شناسي بنيان نهاد، ديدگاه جديدی نيز در انديشه سياسي شناسي و معرفتاينکه مبنای جديدی در هستي

 و جهان و وطن ارائه کرد. 
 ... پيوند ناگسستني دارد، ورودش به بنيان  غربو  شرقبا توجه به اينکه نور با مفاهيمي مانند 

اشراق، گرديد و مفاهيم مربوط به جغرافيا مانند  حکمت اشراقناسي، عامل ايجاد زباني بديع در شهستي
شناسي نه صرفا از در هستي سهروردیو... به فلسفه وارد شد. بر اين اساس شرق و غرب، مکان و زمان 

م مربوط به گويد و هستي را درقالب مفاهيايجاد و صدور هستي، بلکه از طلوع و غروب هستي سخن مي
آورد. برای او هستي به مثابۀ وطني است که در تنزل نور، از مشرق انوار به سوی مغرب ميمقولۀ وطن در

يابد. از اين منظر وطن، کل هستي است که ميان دو هالل مشرق و مغرب آنتولوژيك انوار تحقق مي
های تمثيلي و از آن در رسالهکند وطن اصلي آدمي را، مشرق هستي تلقي مي سهروردیقرارگرفته است. 
 نمايد.مي ناکجاآبادخويش، تعبير به 

با توجه به هويت يگانۀ نوری انسان و عارضي بودن مفاهمي مانند رنگ و مکان و زبان بر نهاد 
وطني در انديشۀ جهان -قوميتي، زباني و اقليمي -های حقيقي انسان، بايد پذيرفت که هيچ يك از مولفه
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است، حقيقت نوری انسان  سهروردیهای اتوپيای بندیندارد؛ زيرا آنچه محور تقسيم محوريت سهروردی
ها و در هميشۀ تاريخ از واقعيت يکساني برخوردار است و رنگ و نژاد و ها و مکاناست که در همۀ زمان

ايۀ ها نسبت به ديگری ندارد. برپقوميت و زمان و مکان جغرافيايي تأثيری در برتری هيچ يك از آن
ها به مبدأ شود، مرتبۀ نوری و قرب و بعد آنآنچه مايۀ برتری فردی بر فرد ديگر مي سهروردیديدگاه 
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