
Islamic Politics Research/ Vol. 10/ No. 22/ / Autumn 2022 & Winter 2023 

 

A reflection on the utopia of Ishraqi؛ Review the features and proofs  
Received: 12/12/2022  Accepted: 19/02/2023 

Fardin Jamshidi Mehr, Kazem Musakhani,**Hossein Golchini*** 

(40-60) 

 
The main problem of this research is the utopia of Ishqari, focusing on the similarity 
of relationships in the light system of Ishqari and civil society. In this research - 
which is a type of library and documentary research and written with a logical 
description and analysis of data- by providing some evidence, it is explained that 
the enlightened utopia is the result of the complete compliance of the human society 
with the relationships and relations existing in the light system. And then, by 
enumerating some of these relationships and applying them to civil society, an 
attempt has been made to explain the essentials of the intellectual foundations of 
Ishraqiun in the field of political system as the findings of this research. Although all 
Islamic sages considered the world of nature to be subordinate to the world of 
intellects, but this was the intellectual characteristic of Sheikh Ishraq, who by 
drawing different and varied relationships among the lights of Cairo, was able to 
find a way for the legal compliance of human society with the light system. The 
relationships that Sheikh Eshraq explained among the abstract lights - unlike the 
developmental relationships - are in such a way that they can be accessed as 
models. 
Keywords: Sheikh E Eshraq, Light, Darkness, Political, Society Prosperity. 

                                                           

*. Assistant Professor, Department of Theology (Philosophy), Faculty of Humanities and Sports 

Sciences, Gonbadkavos University, Gonbadkavos, Iran, (corresponding author) 

fjamshidi@gonbad.ac.ir. 

**. Assistant Professor, Department of Theology (Philosophy), Faculty of Humanities and Sports 

Sciences, Gonbadkavos University, Gonbadkavos, Iran. 

***. Assistant Professor, Department of Theology (Philosophy), Faculty of Humanities and Sports 

Sciences, Gonbadkavos University, Gonbadkavos, Iran. 

DOR: 20.1001.1.23455705.1401.10.22.2.8 
R

esearch A
rticle

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455705.1401.10.22.2.8


 

 

 تأملی در مدینۀ فاضلۀ اشراقی؛ 
 ها و ادلهبازخوانی ویژگی

 95/22/2952پایرش: تهریخ     55/52/2952 : دریهفتهریخ 

 فردین جمشیدی مهر
 خانیکاظم موسی

 حسین گلچینی
 (06-06) 

 چکیده
در  اشلراق  به تمرکز بر تشهب   مهسبه  و روابط  فهضلا  اصلا  این پژوهش   یم   سللا

کلل  از نه  تحقسقلله   - لل ن  اسللل . در این پژوهش   نظله، نهری اشلللراق  و جلله علل
به  –هه نگهرش یهفت  اس  ای و اسمهدی اس  و به تهصسف و تحاسل  مطق  داد هن کتهبخ
اشللراق  حهصللل تبعس  که ل   فهضللا  شللهد ک    یمبر   از شللهاه   تبسسن     اقه 
انسللهن  از روابط و  مهسللبه   هجهد در نظه، نهری اسلل  و در ادا   به برشللمرد    جه ع

  ن  تیش شللل   اسللل  ک  لهاز،  بهن    جه ع بر   از این  مهسلللبه  و تطبسق آ  به
ههی این پژوهش تبسسن گردد. نظه، سلسهس  ب  عمها  یهفت   فهری اشلراقسه  در عرصل

ل تههیمه  تهبع عهلم عقه  –ب  عمها   عاهل  –حهمهی اسی   عهلم طبسع  را   اگر چ  هم
تاف و  خ فهری شللسخ اشللرا  بهد ک  به ترسللسم روابط  دانسللتم   ا ه این  صللسصلل  

نظه،ش  انسلللهن  از   تمه  در  سه  انهار قههر  تهانسللل  راه  برای تبعس ش تشلللریع  جه ع
وابط بر  یف ر  –نهری بسلهب . روابط  ک  شلللسخ اشلللرا  در  سه  انهار  جرد  تبسسن کرد 

 تهان  ب  عمها  الگه قهبل دسترس  بهش . ای اس  ک    ب  گهن  -تههیم  
 .ا   نهر  ظام   جه ع  سسهس   سعهد شسخ اشر  کلیدی: واژگان
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 . مقدمه۱

کنند و عمومًا بر این میردا  و مادیا  تقسیم میۀ حکماد مسـلمان نظام هستی را بی دو مرتب
 –بدون اینکی در آن ت احمی باشد و در نتییی شرد وشود داشتی باشد  –باورند کی عابم میردا  

ها و در نتییی شحون از ت احما ، محدودیتسـراسـر کمال و نور است. در مقابز عابم ماده م
 –دانند چون عابم میردا  را علت براد عابم مادیا  می –شـرور است. از ،ر  دیگر، حکما 

بـی تبسیتت تکوینی عابم ماده از عابم میردا  مستقدند. اما هیچ ین از حکما بی تبسیتت ارادد 
نکرده است و این بدان دبیز است انسـانی از نظام عقلی عابم میردا  حکم ۀ انسـان و شامس

اند و عّلی و مسلوبی منح ــر کردهۀ روابم میان عابم میردا  و عابم ماده را در رابط هاآنکی 
این رابطی حاود ضـرور  است و چندان براد زندگی لردد و شمسی انسان کی مبتنی بر اراده و 

ان عابم میۀ ما درباب رابطانتیار اسـت، کارگشـا نیست. شیخ اشراق عالوه بر اعتقادد کی حک
ــیم  ــتند، روابم متسدد و متنوعی در میان عقول یا بی تسبیر او انوار ترس میردا  و عابم ماده داش
کرد کی این روابم در زندگی لردد و اشتماعی بشـر هم قابز ابگوگیرد است. بر همین اسا،، 

م هستی را بی نور و زندگی اشتماعی بشـر گشـود. شیخ اشراق نظاۀ او مسـیر شدیدد را در حوز
باشــد و یا نور کند. نور یا نور قائم بابذا  اســت کی همان نور میرد میولمت تقســیم می

عارضـیت قائم بی غیر اسـت، مانند انوار واهردت حسـی. ولمت نی  یا نیازمند بی محز است کی 
ــطالحًا هیئت نامیده می ــود و یا از محز بیاص ــت و بلکی نود محز براد غیرش واق   نیاز اس

(. سهروردد عابم انوار 256: 1، 2462شود کی همان شوهر شسمانی است )شیخ اشراق، می
داند بی ،ورد کی از هر ت احم و شـّرد مبرا است میرده را عابم سـساد ، سـرور و بهیت می

(. از ،ر  دیگر مستقد اســت هر محدودیت، نقص و شــرد کی وشود دارد، 73: 3)همـان، 
اسـت و هر چی بی عابم ولما  ن دیکتر باشد، از کماال  دورتر است مربوط بی عابم ولما  

( نور بی ذا  نود واشد صفا  کمابی است، علم دارد، قدر  دارد، در نتییی 142: 1)همان، 
حی و زنده اسـت. بدون اینکی نیازد بی اعیا و شوارح مادد داشتی باشد، ب یر و سمی  است 

لما ، ماده مان  اســت و همین مانسیت، موش  (. در عـابم و275: 3، 2411)مالصــدرا، 
محدودیت و نق ــان و شــر نواهد بود. ماده، مان  علم اســت و از حیا  و زندگی مبراســت. 

(. از دیگر ســو، 122ت احم در عابم ماده ســب  اییاد شــرور و مشــکال  اســت )همان، 
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تبسیت از  گونی کی نواهد آمد، شـیخ اشـراق مستقد اسـت کی عوابم شسمانی در صور همان
عـابم انوار بـی ســسـاد  و کمـال ن دیکتر نواهند بود. بنابراین، در این مقابی ابتدا بر اســا، 

ن تشّبی بی عابم انوار قریۀ شود کی شیخ اشراق زندگی اشتماعی بشر را در سایشواهدد تبیین می
ــساد  می ــسادتمند یا همان مدینۀ هاد شامسداند و در ادامی بی ویژگیس ــلی ازۀ س دیدگاه  لاض

،ور کی اشاره شد، تبسیتت شود. یادآورد این نکتی ضرورد است کی، هماناشراقیون پردانتی می
ــانی  ــور  می –بی عنوان ش یی از عابم ،بیست  –نظام انس تواند از عابم انوار بی دو مسنا و دو ص

مسلولت عابم  نمّد نظر باشد؛ اول، تبسیت تکوینی کی در این قسم از تبسیت، عابم انسانی بی عنوا
انوار نسـبت بی آن تاب  اسـت. این تبسیت انت ـاصـی بی عابم انسانی ندارد، بلکی هر مسلوبی 

کند. چنین تبسیتی در این مقابی مد نظر نســبـت بی علت نود مطی  اســت و از آن تبسیت می
نیسـت و سـساد  بشرد در زندگی لردد و اشتماعی هم بی این تبسیتت تکوینی وابستی نیست. 

کند از تالم می –بی عنوان ین موشود مرید و صاح  انتیار  –م، تبسیت تشـریسی کی انسان دو
تر کند و کماال  عابم عقول را نظر کماال  هر چی بیشـتر نود را بی موشودا  عابم انوار شبیی

کند کی مناســبا  میان عقول را تا شایی کی در در نود اییـاد نماید. عالوه بر این، ســسی می
ها در روابم متنوا اشتماعی بشر قابز تحق  و قابز وهور است، میان نود و دیگر انسانزندگی 

اضلی نواهد لۀ مستل م تحق  مدین-از دیدگاه اشراقیون  -اشتماعی برقرار سـازد. چنین تبسیتی 
 بود.

 تحقیقۀ . پیشین2

  گرلتی هایی صورسیاسی اشراقی، هر چند اند  اما، پژوههۀ ابساد مختلم اندیشـۀ دربار
 توان بی مقاال  ذیز اشاره کرد:می هاآنۀ است کی از شمل

نویسندگان: نوشین نظیرد « سـیاسـت و سـلو  حاکم در آیین سـیاسی شیخ اشراق. »2
، 17نامنی، سـیدعبا، ذهبی، بابن عباسـی و احمد بهشتی، میلی نردنامی صدرا، شماره 

 2417زمستان 
، نویسنده: احمد بستانی، میلی پژوهه «سـیاسی ایرانشهردۀ سـهروردد و اندیشـ. »1

 2415سیاست نظرد، دوره شدید، شماره دهم، پایی  و زمستان 



 43( / 41-61ن جمشیدی )ا فردی ادله و هاویژگی بازخوانی اشراقی؛ فاضلۀ مدینۀ در تأملی

 

دو روایت از نسـبت دوستی و شهر در للسفی «: دوسـتی کیهانی»و « دوسـتی مدنی. »4
، بهار 31سـیاسی اسالمی، نویسنده: احمد بستانی، نشریی پژوهشنامی علوم سیاسی، شماره 

2412 

آرمانی اشراقی است و از تبیین ۀ هاد حاکم در شامسل صرلًا درباب ویژگیدو پژوهه او
حاضر دارد ۀ اند. پژوهه سوم قرابت بیشترد با مقابلاضلی گذر کردهۀ هاد نودت مدینویژگی

ــت. اما این و بی تبیین یکی از نســبت ــتر  در نظام کیهانی و نظام مدنی پردانتی اس هاد مش
ها و روابم دیگر صر  نظر نموده ستی اکتفا نموده و از نسبتپژوهه هم تنها بی نسـبتت دو

گفتی، لراتر از حکمت اسـت، بی عالوه اینکی در این پژوهه نسـبت دوستی در دو نظامت پیه
 اشراق مورد بررسی قرار گرلتی است.

 . تبیین ضرورت تبعیت نظام اجتماعی از نظام نوری9

تبسیت تکوینی عابم ،بیست از ۀ د بی مسئلشیخ اشراق و شارحان حکمت او در مواض  متسد
 داند. عابم انوار می« وز»و « صنم»موشودا  ،بیسی را  هاآنکنند. عابم انوار ت ریح می

کنـد کی حکمتی کی در عابم نور وشود دارد و بطایم ترتی  و عقـز صــریح حکم می»
در عابم ولما  عیایبی کی در مناسـبا  میان انوار هسـت، بسـیار بیشـتر است از آنچی کی 

ــای ــت.ۀ وشود دارد، بلکی عابم ولما  وز و س ــراق، « عابم انوار اس ــیخ اش : 1، 2461)ش
222) 

علت و مسلول و در مقام بیان تقدم علت ۀ شـیخ اشراق در شاد دیگرد بسد از تبیین رابط
یسنی شوهر مسلول وز و « لیوهر ابمسلول وزٌّ بیوهر ابسّلة»نویسد: بر مسلولت نویه می

ــای ــت )همان،  ۀس ــخن تبسیتت تکوینی عابم ،بیست بی 452: 2شوهر علت اس (. و با این س
م انسانی بی صور  نام براد عابم انوار روشن می  شود.صور  عام و عاب 

سخن قط  شیرازد، از شارحان ب رگ حکمت اشراق، درباب تبسیت روابم میان اشیاد 
گوید: بخه باشد. او مین راستا روشنتواند در ایحسی بی تب  روابم میان اشیاد مسقول می

همگی متناهی و متسین و مترت  هسـتند، و نی  مناسبا   هاآنذوا ت عقلیی و هیآ  و احوال 
ست، نی  متناهی و متسین است. از ،رلی همان گونی کی ذوا ت عقلی با هاآناد کی میان عقلیی
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اد کی ،ور مناسبا  عقلییینهستند، هم هاآنهیآتشـان، علتت براد ذوا ت شسمانی و هیآ  
میان انوار میرده اسـت، علت اسـت براد مناسبا  شسمانیی. بنابراین، هر آنچی کی در عابم 

 کند نالصیعقلی اسـت بی همراه مناسـباتی کی دارند، بی عابم حسی و مثابی تسرد پیدا می
آنکـی عـابم شســمـانی وـزت عابم عقلی اســت و وز تاب  مظّز اســت )قط  شــیرازد، 

2474،474.) 
یست اشراقی تبسیت تکوینی کارگشا نۀ لاضلۀ ،ور کی گذشت، براد تبیین مدیناما همان 

 بلکی ضرورد است کی تبسیت ارادد نظام انسانی از عابم انوار تبیین شود، و این از آن شهت
ها است و هرکیا از این قسم مباحث بی میان «هست»است کی تبسیت تکوینی بحثی درباب 

اراده و انتیار چندان شایی ندارد. در حابی کی زندگی اشتماعی و ســیاســی بشــر  آید، بحث
سد ارادد اوسـت و در اینیا سـخن از هست ها چندان موضوعیت ندارد بلکی از وابسـتی بی بع

شـود. بنابراین، براد اثبا  ب وم تبسیتت ارادد نظام انسانی از عابم ها سـخن گفتی می«باید»
د از کلما  اشراقیون اقامی شود کی در ادامی بی بررسی این قسم انوار ضـرورد است شواهد

 شود.از تبسیت پردانتی می

 . شاهد اول3-1

مهمترین شاهد بر اینکی اشراقیون بر تبسیت ارادد از عابم انوار براد رسیدن بی کمال نهایی و 
ــئل ــتند، مس کید داش ــساد  حقیقی تأ ــت. اببتی این نۀ س رانی آن اس و  یی ظرللن و چرنه د 

هم همین نظریی را  هاآن منح ــر در حکماد اشــراقی نیســت بلکی حکماد قبز و بسد از
پذیرلتی بودند اما تفاو  شـیخ اشـراق با دیگر حکما در این مسئلی است کی ود روابم میان 

کند کی در زندگی اشتماعی بشرد شـود، چنان ترسیم میانوار را کی منشـأ حرکت الال  می
از دیدگاه حکماد اشراقی الال  موشوداتی عاقز و داراد اراده هستند  هم قابز تحق  است.

نابی از وساو، شهوانی و گرایشا  غیبی  هاآن( کی تمام السال 76: 2461)شیخ اشراق، 
(. از دیدگاه حکما 31: 4، 2461اســت بلکی منشــأ عمز و لسزت الال ، عقز اســت )همو، 

آیند و در اثر بی وشد می هاآند  کمال و شمال عقول و انوار عابیی از شــۀ الال  با مشــاهد
رانی پیدا می کنند و با این حرکت ارادد، کماال  مختلفی را همین وشـد عقالنی حرکت دو 
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رانی، تشــّبی بی عقول و مفارقا  نوریی اســت اکتســاب می نمایند. هد  الال  از حرکت دو 
الال  کی از نظر شسم، (. 613: 2، 2471شـیرازد، ؛ قط 26: 2، 2461)شـیخ اشـراق، 

ۀ اند و صرلًا در مقوبش ون نود بابفسزۀ اشـر  از انسان و داراد نفس نا،قی هستند، در هم
کماال  عقول را یکیا اکتســاب نمایند، با ۀ توانند هموضــ  حابت بابقوه دارند و چون نمی

ــی از حرکت، زمینی ــسی بی این امر اهتمام دارند. هر بخش ــاز احرکت دورانیت وض ــراق س ش
شدیدد از شان  انوار مفارقی اسـت و هر اشـراقی عامز بخه دیگرد از حرکت است و بی 
این ترتی  الال  در ین حرکت ازبی و ابدد بی دنبال تشــبی بیشــتر بی عقول هســتند )شــیخ 

ــراق،  ــ27و26: 2، 2461اش ــان و ۀ (. با مقایس ــان و للن و شها  متسدد بابقوه در انس انس
  کمتر او نسبت بی الال ، ضرور  تبسیتت ارادد انسان از عقول هاد بیشتر و کماالضسم

 شود.نوریی براد رسیدن بی کمال و سساد  حقیقی روشن می

 . شاهد دوم3-۲

اند و شــاهد دیگر در شهت اثبا  این مطل  ت ــریحی اســت کی حکماد اســالمی داشــتی
تا آنیا کی نهایت کمال دانند کمال و ســساد  را در چی د ش  تشــبی بی این مبادد عابیی نمی

 (.346و347: 1، 2474اند )شهرزورد، انسانی را رسیدن بی عقز مستفاد ذکر کرده
انسـان کی بی نا،ر حدو  نفس نا،قی در ووشود  او، شریفترین »نویسـد: سـینا میابن

موشود این عابم اسـت، هرگ  بی نهایت کمال نود نخواهد رسید مگر آنکی مشابی و میاهی 
 (447 ،2355سینا، )ابن« ثابت وعقول  شودبا شواهر 

ترین موشود در این عابم است اما این سـینا انسان بی نا،ر نفس نا،قی شریمازنگاه ابن
ــد و این امر محق   ــرالت بابفسز نواهد یالت کی بی نهایت کمال نود برس ــان زمانی ش انس

 شود ش  با تشبی بی شواهر ثابت یسنی عقول مفارقی.نمی
م کی از شــارحان ب رگ حکمت اشــراق اســت، همین مطل  را با کلما  شــهرزورد ه

توان آن میۀ دیگرد بیان کرده است. از نگاه او حکمت ین صناعت نظرد است کی بی واسط
ت ورلیۀ بی حقای  عابم نائز شــد و عالوه بر آن و بی تب  این حکمت نظرد انســان بی انداز

تواند نفس انســان را کند و این میرا در  میزیســتن و باید و نبایدهاد عملی ۀ نود، نحو
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اهت قدسی شبۀ کامز کند تا آنیا کی میاهی و مشابی با عوابم عقلی گردد و بی مبادد شریف
تـام پیـدا کنـد و بی این ترتی  بی باالترین من ل ســسادتمندان و برترین مقام انبیا نائز شــود 

 (.15: 2، 2474)شهرزورد، 
بی بی نهایی کمال، کی تشۀ یگران باید در تالم باشد تا بی نقطاگر چی هر کسی مستقز از د

بخشد لاضلی را تحق  نمیۀ عقول است نائز شود، اما صر  عقالنی شدن الراد انسانی، مدین
هاد عقالنی با یکدیگر، روابم و مناسبا  عقالنی هم نواهند داشت و بلکی ضـرورتًا انسان

 . ر حکماد اشراقی است محق  نواهد شدعقالنی کی مد نظۀ لاضلۀ در نتییی مدین

 فاضلهۀ در مدین هاآن. تبیین مناسبات میان انوار قاهره و الگوگیری از 4

کی  –تشابی با انوار مفارق ۀ بسد از اینکی روشن شد کی سساد  لردد و شمسی بشر ش  در سای
یسنی تبیین شود، اکنون بی موضوا اصلی مقابی حاصز نمی -قرین با کماال  حقیقی هستند 

در  هاآنپردازیم؛ روابم و مناسباتی کی تحق  مناسبا  و روابم میان عقول و انوار مفارق می
ی اشراقی بۀ لاضلۀ لاضلی ضرورد و بلکی رکن و مقّوم مدینۀ میان شـهروندان حاضـر در مدین

 روند.شمار می

 . حیات اجتماعی4-1

ا  است، تا آنیا کی برنی از عرلا کماال ، صفتت حیۀ اوبین صفت کمابی و بلکی رأ، هم
( 22 ،2472زاده آملی، ؛ حســن44 ،2447عربی، اند، )ابناز آن بی امام األئمی تسبیر کرده

چرا کی تا حیا  نباشـد، هیچ ین از صـفا  کمابی از علم و قدر  و اراده گرلتی تا سـم  و 
یردا ، عابم (. عابم م724 ،2462ب ـر و تکلم مسناد مح لی نخواهد یالت )قی رد، 

 –زیرا نور میرد  ،نواندشیخ اشراق عابم میردا  را عابم انوار می، روحیا  است. از همین
: 1، 2462چون قائم بابذا  اسـت، بنابراین، زنده و حی است )شیخ اشراق،  –از دیدگاه او 

گره « لسز»یا همان « قدر »و « در »را بی دو صفت « حیا »(. شـیخ اشـراق مسناد 226
( یسنی موشودت حی، موشودد 62: 2)همان، « ابحّی هو ابّدّرا  ابفّسال»گوید: ند و میزمی

اسـت کی هم در  داشـتی باشد و هم لسال باشد. بنابراین، موشودد کی درکی ندارد، اگر چی 
سوزاند اما نسبت بی نود و لسزت گونی کی آته را، کی میواشد لسز باشـد، حی نیسـت. همان
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 -در لر  ذهنی  –توان زنـده و حی نـامید و نی  اگر موشودد دارد، نمینود علم و درکی نـ
صــرلًا در  داشــتی باشــد وبی توانی براد انیام لسز و اثرگذارد نداشــتی باشــد، لاقد حیا  
ــد، درکی هم نخواهد بود. شامسی یا  ــت کی اگر حیاتی نباش ــن اس نواهد بود، هر چند روش

ست، با این وشود اندیشمندان، در مواض  متسدد اشتماا ین موشود اعتبارد و غیرحقیقی ا
ــفا  حقیقی را براد شامسی هم اثبا  می ــیارد از ص  ،2475کنند )مطهرد، و گوناگون بس

(. یکی از این صــفـا  حقیقی کی براد ین موشود اعتبارد یسنی 237 ،2411؛ همو، 14
پویا و ۀ شامسمرده، ۀ زنده و شامسۀ شـود، همین صفت حیا  است. شامسشامسی اثبا  می

( 131: 1، 2326شود )،با،بایی، غیرپویا در کلما  دانشـمندان بسـیار دیده و شـنیده می
(. اکنون اگر بر مبانی تفکرا  شیخ اشراق بخواهیم براد 1227: 1، 1557)شهامی و دغیم، 

هایی ذکر کنیم، باید از همین صــفت حیا  حقیقی ها و ویژگیزنده و پویا شــانصۀ شامس
 ییم.آغاز نما

ــفت کمابی  –و نی اعتبارد  –،ور کی در موشود حقیقی همان ــد، هیچ ص اگر حیا  نباش
دیگرد تحق  نخواهـد داشــت، در موشود اعتبـارد مـانند شامسی تا حیا  و زندگی شارد 

توان انتظار داشت. بر این اسا،، اوبین و نباشـد، هیچ صـفت کمابی را براد آن شامسی نمی
لاضــلی، ۀ براد شامسی آن اســت کی زنده و پویا باشــد. شامس ترین، صــفتت کمابیاســاســی
اد زنـده و پویـاســت و بـا توشـی بی تسریم حیا  در حکمت اشــراق، مهمترین شـامسـی

زنده، علم و ب ــیر  و نی  کنه مناسـ  در شــرایم مختلم اســت. ۀ هاد شامسشـان ــی
 کمال حقیقی منظور از کنه مناســ ، کنشــی اســت کی در هر موقسیتی، در راســتاد نیز بی

شــود و الراد اد عوامز کمال و موان  آن بی نوبی در  میکنـد. در چنین شامسیوهور می
حـاضــر در شامسی در بســم راههاد کمال و عوامز آن و نی  در زدودن موان  کمال لسال و 

ــتند. شامسکنه ــلی، بی شاد اثرگذارد، اثرپذیر ۀ گر هس منفسز کی در مقابز شوام  غیرلاض
ۀ کند، با مسیارهاد شامسابساد مختلم مانند لرهنا و اندیشــی منفسالنی عمز میاســت و از 

 اشراقی لاصلی دارد.ۀ لاضل

 . نظام االشرف فاالشرف 4-2
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ترین موشود در صدر نظامت وشود اد کی کامزچینه نظام هستی از کامز بی ناقص است بی گونی
کامز ســوم تا بی اضــسم موشودا  قرار دارد و بسد از او موشودت کامز بسدد، ســدس موشود 

(. این چینه 436: 4، 2476کمونی، گیرد )ابنمنتهی شــود کـی در ذیـز نظام وشود قرار می
تر بودنت علت نسبت بی مسلول است علیت و نی  پذیرم ضرور  کامزۀ مبتنی بر پذیرم مسئل

ول باشــد، توان براد هر دو ادعـاد بـداهـت نمود. علـت باید واشد تمام کماال  مسلکـی می
تر باشد. ( بنابراین محال اسـت کی علت نسبت بی مسلول ناقص235: 4، 2474)شـهرزورد، 

تواند در وشدانت کماال ، همتراز و همرتبی با مسلول باشــد زیرا در این صــور  حتی علت نمی
ترشیحی در علیتت یکی و مسلوبیتت دیگرد نخواهد بود و چون ضــرورتًا علت مقدم بر مسلول 

( بنابراین و بی گواهی لطر ، نظام عّلی و مسلوبی ین 115: 3، 2461یخ اشراق، اسـت، )شـ
( و هر موشودد در شایگاه 343: 2نظام ،وبی اســت کی از کامز بی ناقص ادامی دارد )همان، 

ــت کی مطاب ت آن هر چی د باید در شاد  حقیقی نود تحق  دارد و این همان مسناد عدابت اس
قی ادا گردد. بنابراین، نظام هســتی، مبتنی بر عدابت تکوینی نود باشــد و ح  هر صــاح  ح

اسـت. این مدل از چینه هم کی مبتنی بر کماال  وشودد اسـت، از شان  حکماد اسالمی 
بر این باورند کی هر انسانی بی لرانور  هاآنبراد تحق  عدابت اشتماعی پیگیرد شـده اسـت. 

ــت کی اگر از آن شایگاه باالتر یا پایینکماالتی کی دارد، در نظام اشتماعی الی  شایگ تر اهی اس
ه بشرد را در سی قوۀ اسـتقرار یابد، با عدابت اشتماعی در تنالی نواهد بود. حکما قواد محرک

ۀ دارد، قوشهویی کی در ،ل  بذ  و منال ، انسان را بی حرکت وا میۀ دانسـتند، قومنح ـر می
عاقلی کی در تدبیر زندگیت ۀ کند و قوی تحرین می،لبغیـبیی کی در دل  میرا  و انتقام و شاه

ــان را بی دقت در امور لرامی ــسادتمندانی انس ــهرزورد، س (. 375و  361: 2، 2474نواند )ش
عدابت انسـانی بی این است کی ح  هر قوه را بدون الراط و تفریم ادا کند و هر قوه را درشایگاه 

بر مملکت وشودد انسان، سب  نرو  ود نود بنشاند )همان(. تسلم قواد شهویی و غیبیی 
از حد عدابت نواهد بود. از آنیا کی قواد محرکی در انسان در شهویی، غیبیی و عاقلی منح ر 

کلی تقسـیم کرد؛ تابسان شهو ، ۀ توان بی سـی دسـتانسـانی را میۀ اسـت، بنابراین الراد شامس
گانی بهره این قواد سیۀ از هم تابسان غی  و تابسان عقز. روشن است کی هر انسانی در زندگی

نماید، اما در هر انسانی بیه از اسـتفاده می هاآنهاد مختلم از هر ین از گیرد و در برهیمی
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،ل  و بی دنبال منال  و تواند حاکم باشـد. بنابراین، اگر چی هر انسانی گاهی بذ ین قوه نمی
  اسـت، اما مسیر کلی زندگی در گاهی غیـبنا  و بی دنبال دل  میـار و گاهی ری بین و دقی

گانی نخواهد بود. بسد از اینکی تحت تدبیر یکی از این قواســت و هرگ  این تدبیر دوگانی یا ســی
مذکور یسنی تابسان شهو ، تابسان غی  و تابسان عقز روشن ۀ بندد مردم بی سـی دستتقسـیم

تاب  شهو  یا غی   تواند شـخ ی باشد کیشـد، در مقام انتخاب حاکم، بهترین گ ینی نمی
اسـت چون چنین کسـی نود سـسادتمند نیست و بی عدابت نرسیده، پس نخواهد توانست کی 

ــسادتمند و عدابت ــی شامسی را س ــخ  محور نماید. بنابراین، بهترین گ ینی براد حکومت، ش
کیان »(. ســهروردد در اینیا از مفهوم 36 ،2461اســت کی تاب  عقز باشــد )ضــیایی تربتی، 

آن ۀ شود و بی واسطنورد است کی از نداوند سا،  می« نّره»کند. منظور از تفاده میاس« نّره
-21 ،2415؛ بستانی، 226 ،1، 2461کنند )شـیخ اشراق، مردم بر یکدیگر ریاسـت پیدا می

(. شـرط رسـیدن بی کیان نّره آن اسـت کی پادشاه حکمت بداند و بر بندگی نداوند استوار 47
ی کیانۀ داند و بر سدا، و تقدیس نوراالنوار مداومت نماید، او را نّر و هر کی حکمت ب»باشـد 

 ( 72: 4، 2462)شیخ اشراق، « بدهند و لّر نورانی ببخشند

ــ  و شایگاه  ــ  مناس ــی را بی لرانور کمابی کی دارد در من  ــخ  حاکم عاقز، هر ش
ه نویه اد را در شـایگـا،ور کـی در درون نود، هر قوهدهـد، همـانحقیقی نود قرار می

کنـد. بـی این ترتی  ین نظام ،وبی منطب  بر نظام تکوین در اشتماا شــکز اســتفـاده می
 گیرد، کی کاماًل از نظر چینه، عادالنی است.می

 فاضلهۀ . قرابت حاکم به افراد مستقر در مدین4-3

اگر چی نظام ،وبی و چینهت األشــر  لاألشــر  اقتیــا دارد کی میان برنی از مسابیز و علة 
کند، توصیم می« نوراألنوار»هایی باشـد، اما شـیخ اشراق کی علة ابسلز را بی سلز واسـطیاب

 –ها حتی نسبت بی واسطی –مسابیز ۀ مستقد است کی او بی نا،ر شد  نورانیتی کی دارد بی هم
کی از مسالت  –پس در عابم نور محض »ن دیکتر اسـت. عبار  شـیخ اشـراق چنین است: 

ــت  ــلهر موشو –من ه اس ــلس ــد ت ۀ دد کی در س ــد، بی نا،ر ش علز، باالترین و برترین باش
ــت ابسد اقرب و ارل  ادنیوهورم، بی نازل ــت. پس من ه اس  «ترین ومسلوال   ن دیکتر اس
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( بـی عبـار  دیگر، اگر چـی از شهت علیت، میان نوراالنوار و انوار 224: 1، 2461)همو، 
ترین موشود میرد است، بنا بر النوار نورانیها است اما چون نوراها و لاصلیسـالز، واسـطی

ــد ت نورانیت و قاهریتی کی دارد بی هم بدیلی دارد، بی ،ورد کی علت مسابیز ن دیکی بیۀ ش
 قری  و مباشر نسبت بی این مسلول، آن ن دیکی و قرابت را ندارد.

ارد، اشراقی هم اگر چی میان حاکم شامسی و ،بقا  مختلم، از نظر ادۀ لاضلۀ در مدین
هاد مختلم باشد، اما در عین حال باید حاکم شامسی نسبت بی تن تن الراد، قرابت واسطی

 –بر نال  عابم انوار  –ها داشتی باشد. از آنیا کی عابم ،بیست بیشترد نسبت بی سایر واسطی
قرابت حاکم بی ،بقا  مختلم اشتماعی در ۀ دستخوم تلییر و دگرگونی است، ابساد و نحو

 متناس  با همان دوره نواهد بود. هر دوره

 . درباب حکومت4-4

شیخ اشراق مستقد است کی ریاست عابم بی دست حکیم ابهی است و منظور از حکیم ابهی 
کسـی اسـت کی هم در تأّبی و ذوق توغز نموده و هم در بحث و نظر. او مستقد است کی اگر 

 چند درز در تأّبی است هرمی است کی متوغچنین حکیمی در عابم نباشـد، ریاسـت با حکی
ــم  ــد و در نبودت این حکیم، حکیمی کی تنها در تأّبی غور و توغز کرده بحث و نظر متوس باش

اد از حکمت بحثی نداشـتی باشد. بر این ریاسـت را بر عهده نواهد داشـت، حتی اگر بهره
ــید، اعم از اینکی ــت نخواهد رس ــی کی متوغز در تأّبی نیس ــت بی کس ــا،، هرگ  ریاس در  اس

بهره باشد. از نگاه شیخ حکمت بحثی غور کرده باشـد یا در آن هم متوسـم، ضسیم و یا بی
اشراق، عابم هرگ  از وشود حکیم متأّبی نابی نخواهد بود بنابراین، همیشی ریاست بی دست 

ــت. او می ــت و حکومت واهرد و چنین حکیمی اس ــت، ب ومًا ریاس گوید منظور از ریاس
یست بلکی گاهی ریاست با،نی و پنهان است کی این رییس با،نی را علنی نۀ تلل  و سـیطر

. هرگاه عالوه بر ریاسـت با،نی، ریاست واهرد هم بی دست گویندمی« قط »اصـطالحًا 
حکیم ابهی باشــد، آن ع ــر، نورانی نواهد بود و بابسکس هرگاه زمانی از این تدبیر ابهی 

 (.21و  22: 1د )همان، نابی باشد، ع ر ولمانی و تارین حاد  نواهد ش
مدل  -یکی از شــارحان نامدار حکمت اشــراق  –اما درباب مدل حکومتی، شــهرزورد 
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دهد. در این مدل، حاکم کی همان حکیم کشور پیشنهاد میۀ حکومت نانوادگی را براد ادار
ت  ت لرزندان و رعیت نسبت بی یکدیگر در سم  ت پدر؛ رعیت در سـم  ابهی اسـت، در سـم 

اد کی برعهده دارد نسبت بی سابم هر ین از اعیا وویفیۀ د. مسلمًا در ین نانوادبرادر هستن
ــی یا همگی دیگرد انیام می دهد اما اگر بی هر دبیلی این مثلث اعیــا بطمی بخورد و بسی

رود، حکومت بی حکومت نود را در قبال دیگرد بی انیام نرساند، عدابت از بین میۀ وویف
نشیند و هر  و مر  بر بت زائز شده و بی شاد آن بلض و کینی میشود، محتللبی تبدیز می

حاکم نسبت بی ۀ کند. وویفیابد و هر شـخ ـی منفست نود را ،ل  میهمی شا سـلطی می
، پیگیرد م ــابح مردم و دل  مکروها  و هاآنرعیـت عبار  اســت از مهر و عطولت با 

مهربان رلتار کند. رعیت در قبال حاکم و دقیقًا باید مانند ین پدر مشف  و  هاآنمیـرا  از 
مووفند او را ا،اعت کنند، نسـبت بی او نیرنواه و اهز ن یحت باشند و او را ب رگ و مکرم 
بدارند و مانند ین لرزند عاقز نسـبت بی پدرم عمز نمایند. اما رعیت نسبت بی رعیت باید 

مانند برادران اهز شفقت  اهز اکرام و احسـان باشند و هر ین ح  دیگرد را رعایت نماید و
 با یکدیگر تسامز کنند.

ــهرزورد می ــد، نظام حکومتی بی گوید اگر میان حاکم و رعیت چنین رابطیش اد برقرار نباش
ــاد مبتال می ــت حاکم بر مردم، ین گردد و عدابت از میان میلس ــور ، ریاس رود و در این ص

ــت حکیمانی و عادالنی نخواهد بود بلکی حکومتی از  ــر زور، اشبار و تلل  میریـاس ــد. س باش
ــود و موالقت و همراهی مردم با حکومت بی مخابفت و محبـت بـی بلض و کینـی تبـدیـز می ش

ــمنی مبدل می ــور ، هر ین واعم از ،بقدش ــبت بی رعیت، رعیت ۀ گردد. در این ص حاکم نس
یگرد ح  دنسبت بی حاکم و رعیت نسبت بی رعیت  بی دنبال منال  و م ابح نود، نواهد بود و 

 (.212: 2، 2474شود )شهرزورد، کند و هر  و مر  بر شامسی حاکم میرا تییی  می
ــیم می ــهرزورد ترس ــانی،ب  مدبی کی ش هاد هر  و مر ، یا منفست ،لبی کند اگر نش

شود کی اد وهور کند، روشن میمواردد کی شهرزورد ذکر نمود در شامسیۀ شخ ی و یا بقی
ین  هاآندهند و حکومت بر نود را بی درســتی انیام نمیاعیــاد آن شـامسـی، ووایم 

 حکومت تللبی است. 
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 عالی بر سافلۀ . عشق سافل به عالی و غلب4-5

هاد عابی و سالز اشـراقی کی مشـابی نظام عقلی و نورد است و مرک  از انسانۀ لاضـلۀ در مدین
ر عین بطم و عطولت، هاد مستقر در مناص  عابی بر شهروندان ،بقا  زیرین، داست، انسان

نظار  شدد دارند و در مقابز، شهروندان هر ،بقی نسبت بی ،بقا  باالتر عش  و محبت دارند. 
ــده  ــب  ش ــت کی س ــ  و محبت بی نا،ر می ان کمابی اس یا ،بقا  باالتر  در ،بقی هاآناین عش

مقام و  ال لاضلی من   نشان از کمال حقیقی و کمال حقیقی مۀ مسـتقر باشند چرا کی در مدین
،وبی همین مناسبت و ۀ ،ور کی در نظام تکوین، انوار قاهره در ین سـلسلمن ـ  اسـت. همان

هر و ق -نور و کمال ۀ در عین الاض –رابطی را با یکدیگر دارند. نور قاهر عابی نسبت بی مادون نود 
: 1، 2461 ورزد )شیخ اشراق،غلبی دارد و نور قاهر سـالز نسـبت بی نور عابی عش  و محبت می

اند حاکم چنان سرشار از کماال  و لیایزۀ د لاضـلی، ،بق(. در مدینی36: 2472؛ کربن، 247
ــاهد ــاهدها الراد شامسی را بی وشد مسنود و کمابی وامیآنۀ کی مش الال  ۀ دارد. وبرگرلتی از مش

ــبـت بـی عقول و حرکـت دورانی  ی از   این وشـد مسنود و حرکت کمابی الراد شامسی کهـاآننس
مفید و م ثر  –کمال ۀ نازل از شنب –تر حاکم نشـأ  گرلتی است باید براد الراد نازلۀ ،بقۀ مشـاهد

 هاآنآیند و براد تشبی بی کماال  عقول و انوار بی وشد میۀ ،ور کی الال  با مشـاهدباشـد. همان
ــب  نیر، برکت و کمال براد موشوداحرکت دورانی می ر   نازبتر دکنند و این حرکت دورانی، س

 (.27: 2، 2461گردد )شیخ اشراق، عابم ،بیست می

 . اشراق انوار به یکدیگر4-6

ترین نور گونی حیاب و مانسی وشود ندارد. نازلشــیخ اشــراق مستقد اســت کی میان انوار هیچ
ورلیتی کی دارد، ۀ انوار مالوق نود را مشــاهده کند و حتی بی اندازۀ توانـد همقـاهرت ،وبی می

(. از دیدگاه شیخ اشراق انوار عابی نسبت 244: 1واند ح  تسابی را مشاهده نماید )همان، تمی
را محق   هاآننورد است کی اصزت وشود ۀ بی انوار سـالز اشراق دارند و این اشراق غیر از الاض

شــود زائد بر ذا  گفتی می –کی اصــطالحًا انوار ســانحی  –کنـد. بی عبار  دیگر این انوار می
(. بنابراین از انوار مالوق بر انوار سالز هم بی صور  مستقیم و هم 247: 1سـت )همان، هاآن

در اثر  –شــود و در عین حال از نور ســالز هم بی صــور  غیرمســتقیم انوار ســانحی الاضــی می
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؛ 246: 1شــود )همان، گردد کی نور شــهود نامیده مینورد ســا،  می -انوار عابیی ۀ مشــاهد
انوار نسبت بی یکدیگر نورالشانی ۀ (. بنابراین، در عابم انوار هم127 ،2474 عار  اسـفراینی،

شهروندان نسبت بی یکدیگر و بی تناس  مقام و موقسیتی ۀ اشراقی هم همۀ لاضلۀ دارند. در مدین
کی دارند، روابم نیر و نیکی برقرار اسـت. هیچ لردد از الراد مدینی نیســت کی عا،ز و بیکار و 

بار باشــد بلکی همگی با اهداد ندما ت متناســ ت با موقسیتت اشتماعی نود، بر دیگران ســر
لاضــلی هیچ ۀ دهند. بنابراین، اواًل در مدیندیگران و شامسی را بی ســمت کمال حقیقی ســوق می

شـلز و من بی کی منالی با کمال حقیقی و سساد  واقسی باشد، وشود ندارد و حتی از شللی 
زند دارد، یسنی بی شامسی براد رسیدن بی سساد  حقیقی ضرر نمیکی نسبتی با سساد  شامسی ن

امـا در عین حال مفید و مثمر هم نیســت، نابی و مبراســت و ثانیًا هر لردد در هر شــلز و 
رسـانی باشــد کند و از هر آنچی کی نق ـانی در این ندمتندمت میۀ من ـبی، بی دری  ارائ

ــم ــتمانند چش ــتی و تنبلی، لرار از و کم کاردهاد نامسقول مادد، کمداش ــس ــی، س لروش
 رسانی و مانند آن برد و من ه است.مسئوبیت، بی تأنیر اندانتن ندمت

 . عقول عرضی یا عقول متکافئه4-7

ز نوریی»و « ارباب انواا»عقول عرضــی یا همان عقول متکالئی کی با عناوینی چون  ثع ی  ن« مع
عّلی و مسلوبی برقرار نیســت ۀ رابط اهآنشــوند، عقوبی هســتند کی در میان شــنانتی می
(. این عقول اگر چـی در ،ول یکـدیگر قرار ندارند اما در عین 264: 4، 2411)مالصــدرا، 

ــتی بی اینکی از کدام عقز ،وبی یا از کدام رابط ــادر ۀ حال، بس موشود در میان عقول ،وبی ص
ممکن  بنابراین، شـده باشـند، نابی از کمال و نق ـان نسبت بی سایر عقول عرضی نیستند.

تر باشد بدون اینکی تر و شریماسـت ین عقز عرضـی نسـبت بی عقز عرضـی دیگر کامز
نسـبت علّیت با او داشـتی باشـد و این بدان شهت است کی عقز عرضی کاملتر از ین عقز 

شریفترد در میان عقول ،وبیی صادر شده است، )شیخ اشراق، ۀ ،وبی کاملتر یا از ین رابط
، 2411)مالصــدرا، « کّز ما کان علتی أکمز لهو أکمز»( بی قول مالصــدرا 321: 2، 2461

ۀ تر اســت. در مدینترد داشـتی باشــد، نودم هم کامز( هر موشودد کی علت کامز71: 4
اشـراقی مشاغز و مناصبی کی در ین صنم قرار دارند، تیلی و وهور عقول عرضی ۀ لاضـل
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دیگرد نیست اما در ۀ د و هیچ ین زیرمیموع،وبی با یکدیگر ندارنۀ هستند و اگر چی رابط
 عین حال ممکن است در میان نود از ین نحوه شرالت و نساستی برنوردار باشند.

 . انوار بیشتر مالک بهجت بیشتر4-8

داند و هر ین در کنار بهیت، مند از یکدیگر میشیخ اشراق انوار موشود در عابم عقول را بهره
نود دارد، از نورانیت دیگر انوار نی  داراد بهیت، ســرور و بذ  ســرور و بذتی کی از نورانیت 

ــز  ــد، بذ  و بهیتی کی براد انوار قاهره حاص ــتر باش ــت. بنابراین، هر چی تسداد انوار بیش اس
(. از ،ر  دیگر شــیخ 117: 1، 2462شــود، بیشــتر و ل ونتر نواهد بود )شــیخ اشــراق، می

ۀ توانند بی شرگمسـیر درسـت عقلی و عملی میها با ،ی کردن اشـراق مستقد اسـت کی انسـان
ــان کنند و بر تسداد ها بی عابم انوار عرو  میعقول دانز شــوند. بر این اســا،، هر چی از انس

ۀ لاضلۀ گردد )همان(. در مدینشـود، بر می ان بهیت، سـرور و بذ  ال ون میانوار ال وده می
هاد لردد تی و همگی نسبت بی مسئوبیتاشراقی کی هر کس و هر چی  در شایگاه نود قرار گرل

لروشی وشود ندارد، منال  نود و دیگران را کارد و کمو اشتماعی نود کوشا هستند و هیچ کم
اشــراقی بی ۀ کنند. بنابراین، هیچ نقص و کمبودد در شامسی وشود ندارد و این شامستأمین می

صــا  هر چی تسداد ســرعت بی ســمت کمال و ســساد  نهایی در حرکت اســت. با این او
تر و سرعتت سیر بی شان  کمال بیشتر هاد اشـراقی بیشـتر باشـد، مسئوبیت الراد سبنانسـان

هاد نام هاد صــابح و اشــراقی کی هر ین از ویژگینواهد بود و عالوه بر آن ارتباط انســان
ال اید و هیچ کس از وشود و حیور نود برنوردار اسـت، بر بهیت و سـرور شـهروندان می

 دیگرد نانشنود و ناراضی نیست بلکی کاماًل مبتهم و شادمان است. کس

 فاضلهۀ . جایگاه لذات جسمانی در مدین4-9

اشراقی امورد مانند شهو  و غی  ملفول و مطرود نخواهند بود بلکی این ۀ لاضلۀ در مدین
 هاآنی بی شعاقلی باشـند، قوایی انسانی نواهند بود نی حیوانی و توۀ قوا اگر در تحت تدبیر قو

شود بدون الراط و تفریم توشی بی کمال حقیقی است. اما ،لیان این قوا علیی عاقلی سب  می
ــند و با کمال حقیقی در نقط ــتی باش ــاد قرار بگیرند. ،لیان بدۀ کی ماهیتی حیوانی داش ان تی

ــت کی قو ــلم این قوا واق  میۀ مسناس ــا  و عاقلی در تحت تس ــود بی ،ورد کی در گرایش ش
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ــم ــت کی گویی عقلی وشود ندارد، همانکردنها و حکمگیردیمت  ،ور کی در ها چنان اس
گیرد همین عاقلی وشود ندارد، بنابراین، عامز حرکت و ت ــمیمۀ حیوانـا  چون حقیقتًا قو

 (.122: 2472؛ کربن، 211: 4، 2461قواد شهویی و غیبیی است )شیخ اشراق، 
دبی اعتقاد شیخ اشراق همان درت ، ،ور کی مع در  ت نور میرد قابز قیا، با مع رت ، ادرا  و مع

در  ت امورت ولمانی نیست؛ بذتی هم کی براد گروه اول )نور میرد( حاصز می شود ادرا  و مع
باشــد، بلکی اســاســًا هر بذ ت برزنی و قابز مقایســی با بذ  گروه دوم )امور ولمانی( نمی

یخ اشراق براد تبیینت این مطل  بی شسـمانی، ترشـحی از ین امر نورد بر شسـم اسـت. ش
گوید: این بذ  ترشـحی از بذا  حقی در عابم انوار است، زند و میبذ  شنسـی مثال می

کند و چرا کی کسـی کی تمایز شنسـی دارد، هرگ  میز و گرایه شنسی بی بدنت مّیت پیدا نمی
ــامی تمایز دارد کی نورد در  ــد و منظو هاآنتنها بی اشس ــتی باش ر او از نور، نفس وشود داش

شود کی حرار  و حرکتی وشود داشتی میرد است. زیرا در این عابم، بذ  زمانی حاصز می
بـاشــد و هر دود اینهـا ویسنی حرار  و حرکـت  مسلولت نورند. پس در مّیت چون حرارتی 
نیسـت و چون حرکتی ندارد، و در ین کلمی، نورد در او موشود نیست، پس گرایه شنسی 

شود نخواهد داشت. در ادامی شیخ اشراق مشابهت روابم شنسی را با روابم میان بی آن هم و
ل گوید همانکند و میانوار عابیی بررسی می ،ور کی در انوار عابیی قهر و محبت از شانبی و ذع

و محبـت از شان  دیگر وشود دارد یسنی علت نســبت بی مسلول قهر و غلبی دارد و در عین 
زد و مسلول نی  نســبت بی علت عشــ  توأم با مقهوریت و ذبت را ورحـال بی آن عشــ  می

شنسیت سابم وشود ۀ داراسـت، همین احسـا، و حابت هم در میان زن و مرد و در ین رابط
دارد، از ،ر  مرد میزت شدید بر قهر و غلبی نسبت بی زن در عینت عش  و محبت وشود دارد و 

تت توأم با عش  و محبت محق  است )شیخ از ،ر  دیگر، میز شدید بی مقهوریت و مللوبی
شنسی سابم حاصز این احساسا  ۀ (. از نگاه شـیخ اشـراق رابط116: 1، 2462اشـراق، 

 ۀشنسی برقرار باشد، ین رابطۀ اسـت؛ پس اگر عشـ  و محبتی در کار نباشـد و صـرلًا رابط
زند کی هر ین ورسـابم، زن و مرد چنان بی یکدیگر عش  میۀ بیمارگونی نواهد بود. در رابط

ــد اتحاد و یکی ــد، تیلیت ،ل ت نور ق  ــا، و ق  ــدن با ،ر ت مقابز را دارد و این احس ش
 مفارقی.ۀ اسفهبدد است نسبت بی رل  حیاب با انوار عابی
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و روشــن اســت کی منظور از این اتحاد، اتحادت عقلی اســت نی اتحادت شرمانی وو نی حتی 
،ور کی نفس انســانی کی تسل  بی   بلکی هماناتحاد وشودد بی مسناد انسدام هویت ،رلین

پندارد، همین بدن دارد، از شــد ت توشی و عشــ  بی آن، نود را در بدن و بلکی عین بدن می
نفو، بسد از مفارقت از بدن از شـد  قرب بی انوار قاهره و از شد  و کثر ت عالقی و عش  

ر این دنیا، بدن مظهرت نفس بود، بسد ،ور کی دپندارند. پس همانها می، نود را همانهاآنبی 
کند  و مشاهده می هاآناز مفارقت هم انوار مظاهر نفس نواهند بود ویسنی نفس نود را در 

م، نفس از شد ت عش  بی این بدنت ماددت ولمانی، از آن بذ  می برد، بسد وقتی کی در این عاب 
د بود، شــد ت بذ  قابز ت ــور تر نواهاز مفارقت کی عشــ  بی انوار قاهره بیشــتر و نابص

 نخواهد بود.

 اشراقیۀ فاضلۀ . جایگاه شهرهای جابلقا، جابرصا و هورقلیا در مدین4-11

مطاب  با اعتقاد حکماد اشراقی، در وراد این عابم ماده و ،بیست، عابم دیگرد قرار دارد کی 
شود. این ینامیده م« برزخ»و « عابم اشـباح»، «نیال منف ـز»، «مثال مطل »اصـطالحًا 

میان عابم عن رد و عابم عقول است، از ماده مبرا است اما آثار ماده مانند ۀ عابم کی واسـط
ــت )دینانی،  ــراقی 462 ،2477کم، کیم، وضــ  و ســایر عوار  را دارا اس (. حکماد اش

مستقـدنـد کـی بـی ازاد عناصــر و مدن عابم ،بیست، دو شــهر در عابم مثال وشود دارد کی 
کی آن هم بخشی از  –شوند و بی ازاد عابم الال  نامیده می« شابرصا»و « لقاشاب»اصطالحًا 

ــمار می ــت کی بی  –رود عابم ،بیست بی ش ــهر دیگرد هس کنند از آن تسبیر می« هورقلیا»ش
ن ــوصــًا  –(. آنچی کی در وصــم ســی شــهر مذکور در کت  حکما 133 ،2475)غفارد، 

کیده کرده آمده اسـت همراه بی اعیاب –حکماد اشـراقی  اند کی این سی و شگفتی است و تأ
 هاآنبا عابم ،بیست از شهت ب رگی و وسـست و نی  موشودا  مستقر در ۀ شـهر در مقایسـ

اشراقی ،رحی است مطاب  ۀ لاضلۀ ممکن است برنی گمان کنند کی مدین نهایت هستند.بی
ارائی  –صور  ضمنی  بی –لاضلی ۀ با این سـی شـهر مثابی و شـیخ اشراق ت ویرد کی از مدین

ــفمی ــمن انکار للس ــت. در مقابز برنی دیگر، ض ــی شــهر اس ۀ دهد، کاماًل مطاب  با این س
ی یو انواا آن شا« نییمد»براد سهروردد، بر نال  لارابی، »اند: سیاسی شیخ اشراق نوشتی
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؛ بردابی بی کار مییرا تنها در رابطی با شــهرهاد ن« نییمـد»  نـدارد و حتی واژه یبراد تحق
ی کی یهاآنسنی مکیا، یا هورقلیم هشتم، یمانند شابلقا، شابرسا )شابرصا( از اقل« ییشهرها»

ن رو، ود ی، وراد عابم محســو،، شاد دارند. از هم«عابم مثال»و « الیعابم ن»تنهـا در 
کشد. آنچی ود، مثال در باره ه نمییپ« نی لاسدهیمد»ا ی« نی لاضـلییمد»گاه سـخنی از چیه

« ندارد. ونانییاسی ینی لاضـلی آرمانی در للسـفی سیچ ربطی بی مدید هیگوشابلقا، مینی یمد
 (33، 2461)ضیایی تربتی، 

قیــاو  میـان این دو دیدگاه بر اســا، مبانی عرلانی و نی  حکمت متسابیی چندان مبهم 
اگر چی  –نیســت چرا کی بر اســا، مکات  عرلانی و صــدرایی، اواًل قو، ن ول و قو، صــسود 

،ور کی در قو، ( و ثانیًا همان242 ،2472اند )آشتیانی، با یکدیگر متفاو  –طابقت دارند اما م
ــسود هم عابم برزخ یا همان مثال و  ــت، در قو، ص ن ول عابم عقول و نی  عابم مثال میرد اس

 نیال توانست این مهم را اثبا ۀ نی  عابم عقول داراد تیرد هستند. مالصدرا با اثبا  تیرد قو
کند کی عابم مثال در قو، صسود نی  مانند عابم مثال قو، ن ول داراد تیرد است )سب وارد، 

ــتن قو452 ،2474 ــراقیون با مادد دانس توانند بی تیرد عابم مثال در نیال هرگ  نمیۀ (. اما اش
با  اند تنهاگانی بیان کردهاز شهرهاد سی هاآنقو، صـسود باور داشـتی باشند. بنابراین، آنچی کی 

(. مبتنی بر دیدگاه عرلا و 71و  35 ،2472کند )آشــتیانی، عابم مثال در قو، ن ول تطبی  می
ها است، بنابراین، حکمت متسابیی، عابم مثال در قو، صسود چون وهور نیا  و ملکا  انسان

ــور ردیئی وۀ توان مدیننمی ــیارد از ص ــلی را بر آن تطبی  داد چرا کی در این عابم مثال، بس  لاض
نـانوشــایند هم کی وهور اعمال و نیا  زشــت بندگان اســت، وشود دارد )بهایی الهییی، 

لاضلی در تنالی است. اما عابم مثال در قو، ن ول کی نود ۀ ( و این صـور با مدین277 ،2461
لاضــلی بی شــمار آید. بر مبناد دیدگاه ۀ تواند مالکی براد مدینتیلی عوابم باالتر اســت، می

عابم مثال در قو، ن ول، از ،رلی مطاب  با عوابم باالتر اســت و از ،رلی حکمـاد اشــراقی 
اند در این عابم و ت ریح کرده هاآنشود کی نود ها بی آن مربوط میزندگی پس از مرگ انسـان

لراوان موشود است. بنابراین، با ین تسار  ۀ در شـهرهاد شابلقا و شابرصا، صور ردیئی و سیئ
لاضلی را تطاب  با آن ۀ شود آن را مال  مدینوبرو هستیم کی مان  از آن میشدد در این دیدگاه ر

نظران نلم میان مثال ن وبی و مثال صـسودد را در حکم انکار حشر بدانیم. برنی از صـاح 
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ز حشــر اشســاد و یاز قب -د نبو  رایرد از مواعیحمز نمودن کث»اند: اشسـاد دانســتی و نوشــتی
ــ اال  بسد ــام مثاب -از مو  بسث از قبور و س  ث ترت یی در قو، ن ول، از حیبر ابدان و اشس

( و این نیست مگر بی 35 ،2472)آشتیانی، « تابی لاسـد، در رتبی انکار حشـر اشسـاد اسـت.
 نیال داشتند.ۀ نا،ر ت ور نطایی کی درباب مادد دانستن قو

 نتیجه گیری

سـیاسی  –هیم انالقی لاضـلی و مفاۀ اگرچی شـیخ اشـراق چندان بی صـراحت درباب مدین -
او را تهی از بوازم حکمت سـیاسی ۀ توان للسـفمانند عدابت سـخن نگفتی اسـت، اما نمی

ها و مناسبا  دانسـت. او با بیان ضـرور  تطاب  نظام مدنی با عابم انوار و با تبیین ویژگی
 لاضلی پردانتی است.ۀ ، بی ترسیم اشراقی از مدینهاآنمیان 

ــت در رتبچون در عابم انوار هر  - ــا، کماالتی کی واشد اس وشودد نود ۀ موشودد بر اس
ینی در عابم انوار  مسـتقر است و هر چی د در شاد نود قرار گرلتی، بنابراین، عدابت تکو

لاضــلی هم کی عدابت رکن رکین آن اســت، هر کســی بر اســا، ۀ حاصــز اســت. در مدین
 گیرد.مناس  اشتماعی قرار میۀ کماالتی کی دارد، در رتب

ر شـللی مناسـ  مدینی لاضلی اشراقی نیست. مال  شلز و من   می ان درآمد و شأن ه -
تواند باشـد بلکی اوال شلز هر کسی متناس  با شایگاه کمابی او در شامسی اشتماعی نمی

است و ثانیًا هر شللی باید براد رسیدن بی کمال نود و دیگران مفید باشد نی اینکی میر و 
 اثر باشد.یا حتی بی

اشـراقی انتخابا  و انذ رأد براد تسیین مسـئوبیتها، ن وصًا تسیین حاکم ۀ لاضـلۀ مدین در -
شامسی شایگاه اصــابی ندارد چرا کی مال  کماال  حقیقی الراد اســت کی با انتخاب دیگران 

یابد کی الرادد با کماال  مشابی براد نسـبتی ندارد. انتخابا  تنها در شایی لر  صحت می
ت و مسئوب یت یالت شوند. در این صور  رشوا بی آراد دیگران اشکابی ندارد. آنچی ین سم 

لاضـلی اهمیت دارد، شنانت کماال  الراد است تا بتوان بر ۀ کی در سـیسـتم سـیاسـی مدین
 اسا، این شنانت، شایگاه اشتماعی هر کس را تسیین کرد.

  ابراین، کماال،ور کی انوار حیاب براد یکدیگر نیستند و همگی عین حیورند، بنهمان -
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کند. ماند و هیچ نور مفارقی کمال نور دیگر را پنهان نمیهیچ ین براد دیگرد مخفی نمی
شــود و هیچ کس مان  الشــاد لاضــلی هم کماال  الراد بی ســرعت شــنانتی میۀ در مدین

ــداقت کماال  دیگران نمی ــوح و با کمال ص ــود بلکی هر ین کماال  دیگرد را بی وض ش
 کند.اعالن می

 منابع و مآخذ
 ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی.شرح بر زاد المس فر(. 1381الّدین )آشتیانی، سیدجالل

 ، قم، انتشارات بیدار.الیه رال ئل ابنق(. 1411سینا، حسین بن عبدالله )ابن

، مصحح مهدی محمد ناصرالّدین، لیدن، مطبعة إنش ء الدوائرق(. 1336الّدین )عربی، محییابن

 بریل.

، مصحح نجفقلی حبیبی، تهران، شرح التلویح ت اللوحّیة(. 1387کمونه، ساعد بن منصاور )ابن

 .مرکز پژوهشی میراث مکتوب

دوفصله م  پژوهش  «مقاله ساهروردی و اندیشاه سایاسای ایرانشاهری(. »1391بساتانی، احمد )
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الّدین ، شارح سیدجاللنوری  در د لم مث لۀ رال ل(. 1372بهایی الهیجی، محمد بن محمدسعید )

 آشتیانی، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی حوزه هنری.

الموالودة الج م ة لمصطلح ت الفکر ال رب  و اإلالالم  (. 2116جهامی، جیرار و دغیم، سمیح )

 .بیروت، مکتبة لبنان ناشرون ،()احلیل و نقد

، قم، انتشااااارات ؛ در ذکر و ذاکر و مرروکورنوٌر دل  نور  (. 1385زاده آمالی، حسااان )حسااان

 الف.الم.میم.

، تهران، الررهروردیۀ شرر  ا اندیشرر  و شررهود در فلسررف(. 1386دینانی، غالمحسااین ابراهیمی )

 انتشارات حکمت.

، تصاااحیح از کریم أالررررار الحکم ف  المفتتا والمختتم(. 1383سااابزواری، هااادی بن مهاادی )

 م، مطبوعات دینی.فیضی، تقدیم از منوچهر صدوقی سها، ق

رالرر ئل الشررجرل اإللهّیة ف  دلوح الحق ی  (. 1383الّدین محمد بن محمود )شااهرزوری، شاامس

 .، مصحح نجفقلی حبیبی، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانالّرب نّیة

، تصحیح از مجمود  مصّهف ت شیخ اشراق(. 1372شای  اشراق، شهاب الّدین یحیی سهروردی )
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 .مطالعات و تحقیقات فرهنای
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 .مدرسین حوزه علمیه قمۀ جامع

، محقق سااعید نظری توکلی، أنوار ال رف ن(. 1383عارف اساافراینی، اسااماعیل بن قربان علی )

 .قم، بوستان کتاب

، الّدین الررهروردیها اصررطالح ت آر ر شرریخ اشررراق شرره بفره(. 1381غفاری، محمدخالد )

 تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنای.

، تهران، انجمن آثار و مفاخر شرررح حکمة اإلشررراق(. 1383شاایرازی، محمود بن مسااعود )قطب

 فرهنای.

 .، مصحح محمد مشکوة، تهران، انتشارات حکمتدّرل الت ج(. 1369) ااااااااااااااا

الّدین آشتیانی، تهران، شرکت ، مصحح سیدجاللشرح فصوص الحکم(. 1375) قیصاری، داوود

 انتشارات علمی و فرهنای.

، مترجمان: احمد فردید و روابط حکمت اشررراق و فلسررف  ایران ب الررت ن(. 1385کربن، هانری )

 عبدالحمید گلشن، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

هین شیرازی مقدم (. 1381) ااااااااااااااااااااااا
ّ
، مترجمان کریم مجتهدی، بر المش در صدرالمتأل

 تهران، بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

 ، تهران، مؤسسه انتشارات صدرا.احی ی افکر االالم (. 1381مطهری، مرتضی )

 ، تهران، مؤسسه انتشارات صدرا.امداده ی غیب  در زندگ  بشر(. 1399) ااااااااااااااا

ا لیق  بر شررح حکمة اإلشراق قط  (. 1392د بن ابراهیم شایرازی )مالصادرا، صادرالّدین محم

، تصااحیح و تقدیم از حسااین ضاایایی و نجفقلی حبیبی، تهران، بنیاد حکمت الدین شرریرازی

 .اسالمی صدرا


