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چکیده
امروزه با گسترش مسائل و مشکالت در کشورهای مختلف جهان و ناکارآمدیی نررهد هدای
وارداتی در برخی زمین ها ،ضرورت ب کارگیری انیهش های مدرتط بدا زمیند هدای ککدری و
اعتقادی را در علوم مختلف از جمل شهرسازی را دوچنیان مدیکندی ،بهدرهگیدری از مطدانی
نرری و اصول معماری و شهرسازی اسالمی و دراهنخصوص ،مطالعۀ آثار و انیهشۀ متفکران
مسلمان می توانی مؤثر باشی ،هیف اهن پژوهش بررسی انیهشۀ سهروردی در ابعداد مختلدف
شهر و در نهاهت ترسیم شهر مطلوب اسالمی از دهیگاه اهن انیهشمنی مسلمان میباشی ،اهدن
پژوهش در هیف بنیادی میباشی و روش تحقید آن تلفیقدی از روشهدای «تحلیدل مدتن و
محتوا»« ،تحلیل علّی و کراتحلیل» دربرخی بخشها ،روش «اکتشاکی» و «قیاسی  -توصدیفی»
بوده و از منابع و اسناد کتابخان ای در جمع آوری اطالعات مورد نرر بهره بدرده شدیه اسدت،
هاکت های پژوهش حاکی از آن است ک مهم ترهن ساحت شدهر ،کد شدهر مطلدوب در آنجدا
تحق میهابی ،ساحت ککری و جهانبیندی انسدان در شدهر مدیباشدی کد در ابعداد مختلدف
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی شهر نمودار میگردد ،کالطی شهر از آن منرر اهمیت میهابی ک در
اعتالی دو وج دهگر نقش مؤثری داشت باشی.
واژگان کلیدی :شیخ شهابالیهن سهروردی ،شهرسازی اهرانی -اسالمی ،شهرمطلوب ،ابعداد
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و کالطیی.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1استادهار شهرسازی ،دانشکیۀ هنر و معماری ،دانشگاه تربیت میرس
 2پژوهشگر برنام رهزی شهری ،دانشکیۀ هنر و معماری ،دانشگاه تربیت میرس
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مقدمه و بیان مسئله
با ورود اسالم ب سرزمین اهران ،تحوالت عریمی در علدوم مختلدف نریدر پزشدکی ،رهاضدیات،
نجوم ،شعر و ادبیات ،معماری و ...شکل گرکت تا آنجا کد در حدیود چهدار قدرن انیهشدمنیان
مسلمان سرآمی متفکرهن علوم مختلف در سرار جهان شینی .انیهشمنیانی کد بدا بهدرهگیدری از
انیهشۀ اسالمی بنیان تمینی را شکل دادنی ک بعی از حیود ده قدرن هندوز تشعشدع آن خداموش
نگردهیه و میتوانی بنماه های ککری تمین نوهن اسالمی را در عصر حاضر بنیان نهی.
با پییاهش انقالباسالمی و تحوالت کرهنگی مجیداً زمینۀ پییاهش تمین نوهن اسالمی شکل
گرکت است .بیون شک ،هکی از مهمترهن ارکان اهن تمدینسدازی ،رجدوب بد آرا و انیهشدمنیان
مسلمانی است ک در دو سیۀ گذشت ب طور کامل ب کراموشی سپرده شیهاست .اهن مقال تدالش
دارد تا با تطیین آرا و انیهش های متفکران بزرگ حوزۀ انیهشۀ اسالمی سهمی ولو کوچک در اهن
زمین داشت باشی ،در اهن رابط شهر و شهرسازی از جمل موضوعات مدورد توجد انیهشدمنیان
بودهاست زهرا دهن اسالم همواره ب زنیگی اجتماعی بشر تأکیی نموده و چارچوب جامعی را در
اهن زمین ترسیم مینماهی ،بنابراهن سخن دربارۀ شهر و شهرسازی اسالمی ضرورتی انکارناپدذهر
است ،زهرا کضای زهست اجتماعی و کرهنگی هر ملتی ،بد طدور ططیعدی ،تحدتتدأثیر اقتضدائات
محیطی و کرهنگی آن است؛ عالوهبر آن کاربست روهکرد اسالمی در شهرسازی معاصر با توجد
ب دگرگونی و تغییر ساختار شهرها ،پیشرکت بشر و در نهاهدت پیدیاهش نیازهدای جیهدی امدری
اجتنابناپذهر در اهن زمین تلقی میشود ک نیازمنی تطیین الگوی بهین در اهن موضوب میباشی.
زمانی ک صحطت از الگوی مطلوب معماری و شهرسازی ب میان میآهدی ،اهدن سدؤال پدیش
می آهی ک الگوی بهین چگون الگوهی است و برای دستیابی ب آن باهی ب چ مؤلف هداهی توجد
نمود .امروزه عیم تناسب الگوهای وارداتی متأثر از انیهشۀ انیهشمنیان غربدی ،تصدمیمسدازان و
تصمیمگیران را با مشکل روب رو کرده و اهن موضوب هکدی از عدواملی اسدت کد میدزان تحقد
اجرای برنام ها و طرحها را ب حیاقل رسانیهاست ،بنابراهن پذهرش و استفاده از الگوهای راهد
جهانی ن تنها نسخۀ الزامی و از پیش تعیینشیه برای تمامی جوامع نیست ،بلکد در بسدیاری از
موارد محل تردهی است .با توج ب موارد اشاره شیه نیاز ب الگدوهی متناسدب بدا ابعداد مختلدف
کشور میباشی ک بهرهگیری از مطانی نرری و اصول معمداری و شهرسدازی اسدالمی در جهدت
رجوب ب هوهت اهرانی -اسالمی در خصوص رسیین ب اصول ،معیارها و صفات شدهر مطلدوب
در اهن زمین میتوانی راهگشا باشی.
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زمانی ک سخن از شهر اسالمی و معیارهای ظهور آن ب میان میآهی ،اولین گام تیوهن اصول
و مطانی نرری شهر اسالمی و تطیین انیهشۀ ناب متفکرهن اسالمی است ک مطانی علم خدود را از
بنماه های دهن مطین اسالم شامل قرآن ،احادهث و رواهات استنطاط و استخراج کردهاندی بد نردر
میرسی هکی از مهمترهن موضوعات و منابعی ک میتواندی پژوهشدگران را بدرای تحقد تمدین
اهرانی اسالمی هاری رسانی ،مطالع و تطیین آثار حکما و متفکرهن مسلمان بدرای بد کدارگیری در
حوزۀ معماری و شهرسازی است ک آن حقاه را ب طور عمی تری درهاکت انی و با زبان خدوهش
بیان نمودهانی ،در اهن زمین بهره جست.
در اهن راستا و با توج ب نیاز مطرم ب مطالع در اهن ساحت ،در اهن پدژوهش آثدار هکدی از
برجست ترهن متفکران مسلمان ،شیخ شهاب الیهن سهروردی ،1مورد مطالع و بررسی دقید قدرار
گرکت است.
هدفها و پرسشهای پژوهش
 -1شناساهی انیهش و آرا شیخ شهابالیهن سهروردی در حوزۀ شهرسازی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1سهروردی و حکمت اشراقی
شیخ شهاب الیهن سهروردی ،حکیم و انیهشمنی مسلمان ،در سدال  549هجدری قمدری (قدرن ششدم در سدهرورد
زنجان دهیه بد جهدان گشدود؛ از سدهروردی بدیش از  50مقالد و کتداب برجدا ماندیه کد ارزشدمنیترهن اثدر وی
حکمت االشراق است ک سنگ بنای کلسفۀ اشراقی ب حساب می آهی .در اصطالح سهروردی ،اشراق انیهش ای اسدت
استوار بر شهود .گون ای از شناخت ک همراه با دلآگاهی از مشرق عقل آشکار مدیشدود و آگداهی حکمدای اهدران
باستان را نیز در خود پنهان دارد .حکمت اشراقی دانش نور است و بنیان گذار اصلی اهن حکمت ،سهروردی اسدت.
واژۀ اشراق از جهت مفهوم بر دو معنی داللت دارد:
-1اشراق :نوری است ک از جانب خیاونی بر قلب انسان میتابی ،وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴿...زمر﴾۶9 :
-2مشرق زمین :اهن کلسف از مشرق زمین (اهران آمیه است ،لذا آن را حکمت خسروانی نیز مینامنی.
حکمت اشراقی ،حکمتی است پیونیزننیۀ آموزه های اسالمی و باورهای باستانی اهدران ،حکمدت اشدراق ند تنهدا بدرای
انسان و شناخت راه و سعادت حقیقی و شناخت پروردگار عالم راهگشاست ،بلک برای ظرف زنیگی انسدان و مکدانی
ک انسان زهست میکنی نیز میتوانی حاوی نکات و تیابیر ارزنیهای باشی؛ پیام حکمدت اشدراقی در سداحت خلد آثدار
هنری قیسی ،چون معماری و در شهر ،تنزّل حقاه آسمانی بر زمین است .اهن هنر حتماً روح و جانی دارد ک از عدالم
باالتری کسب شیه و ب اهن جهان صرکاً تعل نیارد ،هیف از خل هنر بییارسازی و آگاهی بخشی ب مردم اسدت« .هندر
سنتی اسالمی بیانگر معنوهت و پیام گوهری اسالم ب وسیلۀ زبانی ازلی است ک دقیقاً با همدین ازلیدت و تمثیدل پدردازی
بیواسط اش ،مؤثرتر و بیدردسرتر از اغلب توصیفات کالمی عمل میکنی» (نصر. 207 :1389 ،
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-2دستیابی ب انیهش های مرتط با ابعاد وجودی انسان ،کیفیت زنیگی ،سعادت حقیقی انسانی و
وهژگیهای شهر و شهرنشینی
ذکر اهن نکت ضروری است ک معماران و شهرسازان بنا نمی سازنی ،بلک از طره سداختمان
شکل زنیگی انسان را می سازنی .اما باهدی دهدی کد در طدول تدارهخ ،چد اتفداقی روی داده کد
پرداختن ب انسان و شکل زنیگی وی کراموش و پرداختن ب شکل بنا جداهگزهن آن شدیه اسدت.
معمار نطاهی کق وضع موجود را بیانی بلکد باهدی وضدع مطلدوب زندیگی انسدان را نیدز بیاندی
(حجت . ۶0۶ :1383 ،در حقیقت پییاکردن اهن وضع مطلدوب پد

از شناسداهی مندابع و آثدار

سهروردی و مفاهیم مرتط با مسائل شهری و نهاهتاً تفسیر و تحلیدل نررهدات مربوطد  ،مفداهیم،
اصول ،ارزشها و انیهشۀ معماری و شهرسازی هیف اصلی اهن پژوهش بوده است.
پرسش اهن پژوهش اهن است ک آها اساساً متفکرهن مسلمان(با تأکیی بر شدیخ شدهابالدیهن
سهروردی دارای نرره و انیهش ای در حدوزۀ شهرسدازی بدودهاندی و در صدورتی کد چندین
انیهش در آرا آنان تجلی داشت  ،چگوند مدی تدوان نسدطت بد تدیوهن چدارچوب انیهشد هدای
شهرسازی متفکرهن مسلمان ،ابتیا در حوزههای نرری و سپ

حوزههای عملی ب کار گرکت.

پیشینۀ تحقیق
علی رغم انیهشۀ بسیار قوی و منحصرب کرد سهروردی ،آثدار تخصصدی در حدوزه هدای مختلدف
درخصوص انیهش های اهن حکیم مسلمان محیود می باشی ،درخصوص تدأثیر اهدن حکمدت در
حوزۀ هنری ،معماری و شهر مطالعات چنیانی انجام نگرکت اسدت و بیشدتر تحقیقدات صدورت
گرکت در خصوص تفسیر حکمت اشراق است.
درخصوص تأثیر کلسفۀ اشراق بر هنر اسالمی چنی مقال و کتاب موجدود اسدت و در زمیندۀ
معماری و حکمت اشراقی نیز چنی مقال و کصلهاهی از چنی کتب وجود دارنی.
در اهن میان نیز کتابها و مقاالت دهندانی بدرای کهدم حکمدت اشدراق از جملد معتطرتدرهن و
مفییترهن آثار ب شمار می آهی ،کتاب شعاب انیهش و شهود در کلسفۀ سدهروردی از راهگشداترهن
آثار برای کهم حکمت اشراق می باشی ک ب طدورکلی انیهشد هدای شدیخ اشدراق و دهدیگاه او در
خصوص کلسفۀ اشراقی ها کلسفۀ نور توضیح میدهی ،دهنانی در اهن کتاب همچندین بسدیاری از
رسائل کلسفی شیخ اشراق همچون لغتنامۀ موران ،غربتالغربی  ،عقل سدر و صدفیر سدیمر را
شرح میدهی و هکی از جامعترهن شروحی است ک بر حکمت اشراق نگاشت شدیه اسدت ،الطتد
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اهن اثر ب تطیین رابطۀ تأثیر حکمت اشراق بر شهر ها معماری اسالمی نمیپردازد و در اهن حدوزه
قرار نمیگیرد ،اما از برترهن منابعی است ک برای درک صحیح حکمدت اشدراق مدیباهدی بد آن
رجوب کرد ،از آنجا ک درک حکمت اشراق توسد شدروح سداهر متفکدرهن امکدانپدذهر اسدت،
شروحی ک دراهن باب مطالع میگردنی قطدع بد هقدین در درهاکدتهدا و اکتشداف و اسدتخراج
مفاهیم تأثیرگذار خواهنی بود.
سیی حسین نصر در کتاب س حکیم مسلمان ،ب طوراجمالی بد انیهشد هدای اشدراقی شدیخ
شهاب الیهن سهروردی پرداخت است ،اما در خصوص رابطۀ بدین اهدن حکمدت و تجلدی آن در
معماری و شهر اسالمی مطلطی ذکر نکرده است .وی در اهن اثر ب بنیانهای تفکری شدیخ اشدراق
پرداخت است و کشف و شهود ذهنی از منردر سدهروردی را عدالی تدرهن راه بدرای دسدتیابی بد
معرکت میداننی.
مهمترهن اثری ک از جنط ای متفاوت ارتطاط موضوعی شهری را با کلسفۀ اشراق توضیح داده
است مقالۀ بابک عالیخانی در خصوص عالم هورقلیا است ،وی شهرهای باستانی چون گندگ دژ
را بسیار نزدهک ب تعالیم اشراقی می دانی و هورقلیا را قلعۀ خورشیی مدی داندی .توجد بد میهند
مثالی کنگ دژ (هورقلیا در حکمت اشراق راه درک برخی صدناهع سدنتی مانندی قالیطداکی و نیدز
تارهخ شیوه های شهرسازی در اهران را باز میگشاهی .شهر هگمتان (همیان پاهتخدت مادهدا ،دو
شهر پاسارگاد و تخت جمشیی متعل ب دورۀ هخامنشدیان ،باغشدهر اصدفهان پاهتخدت صدفوهان
شیع و سرانجام طهران براسداس کهدن الگدوهی (آرکتیپدی سداخت شدیه اندی کد همانندی شدهر
شگفتانگیز کنگ میباشی.
پورنامیارهان نیز در کتاب شرح و تحلیل داستان های رمزی سهروردی چدا

شدیه بد سدال

 13۶8از منرری متفاوت ب آثار شیخ اشراق پرداخت است و بحث وهژگی هدای رمدزی و تمثیلدی
آثار سهروردی را ذکر کرده است ،هرچنی مشخصاً اهشان نیز ب بحث هنری اشاره ای نکدرده اندی،
اما می توان عمی ترهن درهاکت ها را از تمثیالت و رمزگون بودن انیهش های سهروردی در اندواب
هنرها استخراج نمود و از اهن جهت کتاب دکتدر پورنامدیارهان بد عندوان اثدری کد غیرمسدتقیم
میتوانی نقش بسیار مهمی در کهم جنط ای از تأثیرات حکمتاالشراق بر آثدار مصدنوب انسدان از
منرر تمثیل داشت باشی ،اثری مهم و کارآمی تلقی گردد.
موسی دهطاج در کتاب ماهیت معماری منتشر شیه ب سال  ،1391از کلسفۀ نور در معماری سدخن
گفت است .از نرر وی ،رواب اشیا براساس کاصل و دوری آنها از منطع غاهی ندور تعرهدف مدی شدود و
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عقییه دارد در معماری اشراقی دهی و مشاهیۀ انسان باهی ب سوی عالم برتدر و بداالتر باشدی .معمداری
اشراقی را چون نور ،ابهامزدا میدانی ،وی عمارت اشراقی را مرهر متاکیزهک نور میدانی.
بلخاری قِهی در سال  ،1388در کتاب مطانی عرکانی هنر و معماری اسالمی در دو دکتر
جیاگان (وحیت وجود و وحیت شهود و (کیمیای خیال  ،ب طور مستقیم تأثیر برخی
انیهش های شیخاشراق را درحوزۀ هنر اسالمی و معماری اسالمی مورد بررسی قراردادهانی،
اهشان کلسفۀ نور را در برخی از هنرها ماننی نقاشی ،مینیاتور و تزهینات اسالمی همچون
مقرن ها و شمس ها بررسی کردهانی ،الطت در اهن کتاب نیز ب صفات شهر مطلوب اشراقی
اشارهای نشیهاست .انیهش های وحیتگراهانۀ شیخاشراق در قلمرو نور و مراتب آن جرهان
دارد .شیخاشراق کثرت ماهیات را با توج ب مفهوم «نوراالنوار» در هک نرام وحیتگرا مورد
توج و تأکیی قرار میدهی.
می توان ب جرئت بیان نمود ک کتاب هنر و زهطاهی از دهیگاه شهاب الیهن سهروردی تدألیف
طاهره کمالی زاده در سال  ،1389درخصوص مطانی حکمی و زهطاهی شدناختی حکمدت اشدراق و
تأثیر آن بر هنر از اولین کتطی است ک دهیگاه هنر را ب طور خاص ،در انیهشۀ شیخ اشراق بررسی
کرده است؛ وی در اهن کتاب ،با مقیم ای از حکمت االشراق و بیدان خصوصدیات آن ،در بخدش
سوم کتاب ،ب مطانی حکمی هنر اشراقی میپردازد و در خصوص حسن ،عش  ،نیکوهی ،لذت و
ادراک و رمز و نماد سخن می گوهی .وی در خصوص زهطاهی و ادراک هنری از منرر سدهروردی
مطالطی مهم و حائز اهمیت را عنوان میکنی :در انیهشۀ سهروردی ،زهطاهی امری عینی است ک با
حفظ هوهت ملکوتی خوهش ب عالم مُلک آمیه و در آغداز آکدرهنش در آدم ابوالطشدر بد ودهعد
نهاده شیهاست.
وج تماهز اهن پژوهش نسطت ب ساهر پژوهش هدا در اهدن اسدت کد سدعی شدیه آرا شدیخ
شهاب الیهن سهروردی را با رعاهت اصل امانتیاری در محتوای انیهشۀ آن ،بد صدورت نردری و
کاربردی وارد عرصۀ مطالعات شهری و شهرسازی نماهی.
نقی جیی ک ب پژوهشهای گذشدت وارد اسدت ،اهدن اسدت کد نتوانسدت اندی پیوندی میدان
انیهش های متفکرهن بزرگ مسلمان را ب حوزه های کاربردی شهرسازی وارد نماهنی .اهن غفلدت
سطب گردهیه ک محققین و دانشجوهان اهدن رشدت در مقداطع کارشناسدی ،کارشناسدی ارشدی و
دکتری صرکاً انیهشدۀ صداحب نردران غربدی ،آن هدم بیشدتر انیهشدمنیان کشدورهای کرانسد و
انگلستان ،را مورد بررسی قرار دهنی و در عمل هم اهن انیهش ها در عرصۀ کالطدیی تجلدی پیدیا
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نموده و امروزه همۀ بنیانهای شهرسازی بدوم گدرا و بدا هوهدت اهراندی اسدالمی در مواجهد بدا
شهرسازی غربی دچار انفعال گردهیه و تاب الزم را در مقابل آنها نیاشت است.

تعریف مفاهیم
در پژوهش هاهی ک ب تطیین و بررسی انیهشۀ متفکران اسالمی پرداخت میشود ،ب دلیدل کمطدود
منابع و همچنین عیم تعرهف مناسب از واژگان سطب گردهیه تا تعرهف مشترکی از اهدن واژههدا
در مستنیات علمی وجود نیاشت باشی .با اهن وصف در اهن بخش از پژوهش مفاهیم اصلی مورد
تعرهف قرار میگیرد:
آرمانشهر :شهری آرمانی است برحسب ادراکات و مواضع سیاسى و مذهطى و اهیئولوژهکى
و کرهنگى در ظرف زمان هر دوران تجسم میشود (مطلطی و نادری. 20 :1388 ،
توسعۀ پایدار :توسعۀ پاهیار توسع ای است ک نیازهای کنونی جهان را مرتفع میسازد بیون
آنک تواناهی نسلهای آهنیه را در دستیابی ب نیازهاهشان با مشدکل مواجد نماهدی

(Nvan Lier,

) .1998ازاهنرو موضوعات اصلی مطرح در توسعۀ پاهیار اقتصاد ،جامع و محی زهست هستنی.
شهر و شهرسازی اسالمی :مفهوم شهر و شهرسازی اسالمی ک شرقشناسان ب کار بردهاندی،
مطتنی بر اهن کرض است ک اسالم هک نرام ارزشی کامل است و تمام الگوهدا و رکتدار سدازمان
اجتماعی را تعیین میکنی؛ اصطالح شهر اسالمی منوط ب وجود شهری اسدت کد مطدانی نردری
طراحی و ساخت آن (مشتمل بر اصول ،ضواب  ،معیارها و ...از متون اسالمی نشئت گرکت باشی؛
الطت نحوۀ پاسخگوهی ب معیارهای منیرج در زمان و مکدان متفداوت خواهندی بدود و آنچد کد
الهتغیر است (با توج ب ماهیت ابیی بودن شرهعت اسالم اصولی و مفداهیم اسدالمی خواهندی
بود (نقیزاده. 48 :1385 ،
ساحت اجتماعی-سیاسی شهر :در اهن رابط ب دلیل وابست بودن ب اصول و قوانین حداکم
در هر شهر تعرهف جامعی موجود نمیباشی ولی در مجموب میتوان چندین برداشدت نمدود کد
ساحت اجتماعی -سیاسی شهر ماحصل کنشهای کردی و جمعی ،هنجارها ،اخدالق شدهرونیی
و ...پیهیآورنیۀ ماهیت اجتماعی -سیاسی در شهر میباشنی.
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ساحت اقتصادی شهر :شهر موجودهتی اقتصادی است و توزهع ثروت در شهر تاانیازۀ زهدادی
بر تقسیم کار اجتماعی انططاق دارد ،ازاهنرو میان ابعاد اقتصدادی شدهر و کضداهای کداربردی شدهر
(کار ،مسکن ،اوقات کراغت و حمل و نقل رابطۀ گستردهای وجود دارد (ککوهی. 2۶4 :1383 ،
ساحت زیستمحیطی شهر :ساحت زهستمحیطی شهر با توج بد بدرهمکدنشهدای میدان
انسان و ططیعت و از دهیگاه بشر توصیف میشود.
ساحت کالبدی شهر :هکی از مهمترهن شداخ

هدای هوهدت شدهری کالطدی و باکدت شدهر

می باشی ،کالطی و باکت شهری از عوامل مهم در تفاوت های بیشتر شهرها از همدیهگر مدی باشدی.
باکت کالطیی و ساختار مکانی-کضاهی شهرها هکی از مهم تدرهن ابعداد هدوهتی شدهرها را شدکل
میدهی ،زهرا شکلگیری باکت کالطیی شهری متدأثر از انیهشد هدا ،باورهدا ،کعالیدتهدا و سدطح
کرهنگ جامع است .ازاهن رو شناخت اهن بخش از شهرها می توانی ب شناخت بیشتر ساهر ابعداد
اجتماعی ،اقتصادی و کرهنگی نیز بیانجامی (نوکل ،پورجعفر و کلطادی. 1388 ،

روش تحقیق
در اهن پژوهش ،ک از نوب بنیادی میباشی ،روش تحقی اساساً تلفیقی از روشهای «تحلیل متن
و محتوا»« ،تحلیل علّی و کراتحلیدل» در برخدی بخدشهدا و نیدز روش «اکتشداکی» و «قیاسدی -
توصیفی» بدوده و از مندابع و اسدناد کتابخاند ای در جمدع آوری اطالعدات مدوردنرر بهدره بدرده
شیه است .مطالعۀ متن و تحلیل آثار سهروردی با مطالع  ،مقاهس  ،تططی متن با خود متن و درک
مفاهیم متن ب طور مستقیم و همچنین ب کمک شرح آثار توس ساهر متفکدرهن و آثدار سداهرهن
برای دستیابی و حیاقل نزدهکی ب آرا سهروردی بوده است .در عین حدال ،از تفهدم ،درونهدابی،
درک و نهانبینی و معناکاوی آرا نیز بهره برده شیهاست.

یافتههای تحقیق
عوامل چهارگانۀ وجوه مختلف شهر
با توج ب اهن مهم ک ساحت شهر وجوه مختلفی دارد و مؤلف های بسیار پیچیدیه و گسدتردهای
در شکل گیری شهر دخیل هستنی ،ب منرور امکان پذهر شین مطالعۀ صدفات شدهر و توانداهی در
ططق بنیی ،تحلیل ،بررسی و مقاهسۀ شهر ب چهار ساحت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و کالطدیی
تقسیمبنیی شی.
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الف) ساحت اجتماعی شهر
 .1اهمیت انسان و ضرورت خودشناسی و هویت
نور در کلسفۀ اشراق ،رمز آگاهی و خودآگاهی است .هکی از مهدم تدرهن تجلیدات ندور ،آگداهی،
داناهی و حقیقت است؛ خودشناسی از مهم ترهن توصی های سهروردی است ،متفکرهن معاصر نیز
ب اهن مهم دستهاکت انی ک بیون شدناخت انسدان هرگوند طرحدی در هدر زمیند ای ،بیهدوده و
بی کاهیه است .سهروردی کمال سعادت بشری را در جسدتجو و تحصدیل معرکدت و حرکدت از
ظلمات ب سوی نور می دانی .کسی ک ذات خود را ادراک کندی ،خدود ندور مجدرد خواهدی بدود.
بنابراهن نخستین گام جهت نزدهک شین ب آن شهر مطلوب از دهیگاه سهروردی آن است ک هر
کرد خود ب شناخت خوهشتن خدوهش و خدیای خدوهش و زندیگی دنیدوی و اخدروی خدوهش
بپردازد ،آنگاه ک اهن علم ،معرکت و آگاهی در وجود انسان متطلور شود ،راه ب سوی کمدال طدی
خواهی شی و تعالی و صعود معنوی ب وقوب خواهی پیوست.
 .2بحرانهای اجتماعی انسان امروز
سهروردی در زمان خود ،ب پرسشی پاسخ داد ک امروز هم جامعۀ میرن نیداز دارد بد آن پاسدخ
گوهی؛ اهنک تضاد و تقابل میان عقل و دل ،مشا و اشراق ،ککر و قلب چگون قابل جمع ها حتدی
قابل حل اسدت جهدان امدروز گرچد بد پیشدرکت هدای اساسدی دسدت هاکتد و از مدیار مداه
گذشت است ،اما از قرار مهر بسی دور و از حل بحران های روحی خوهش عداجز اسدت .تدرس و
اضطراب و ناامنی وجودی ،احساس پوچی و خأل و اضطراب های عمی روحی چیزی نیست ک
بتوان آنها را با عقل و خرد بشری حل کرد ها پاسخی برای آنها هاکت .تکیۀ بیش ازحی بر عقدل و
خرد انسانی در دنیای جیهی ،سطب شیه ک انسان هدا از نیازهدای روحدی و معندوی خدود غاکدل
بماننی و ب گمان اهنک با همین عقل جزئی میتوان ب شناخت و آرامش و سعادت دست هاکدت،
از شناخت عمی ترهن و اساسیترهن ابعاد وجودی خوهش غاکل شونی (نصر . ۶ :1380 ،در ادام
ب بررسی مهمترهن بحرانهای اجتماعی و پاسخ سهروردی ب آن پرداخت میشود.
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جدول شمارۀ  .1بحرانهای انسان امروز و پاسخ سهروردی به آن با موضوعیت معماری و
شهرسازی
عنوان

1

پاسخ سهروردی

شرح بحران

از نرر سهروردی پیونی میان جهان هستی
از

با خیاونی ب شکل هک رشتۀ طولی برقرار

روزاکزون

نارضاهتی

ما

راهورسم زنیگی امروزی ب دلیل

است .اهن پیونی هیچگاه گسست نشیه تا

اشتیاق ب هک زنیگی لذتبخش

انسان در مقابل جهان ،احساس تنهاهی و

و پرمعنی است ک بتوانی نیازهای

ناامنی کنی .رواب

اجتماعی در شهر بر

خاص انسان را ک طی چنی هزار

مطنای سخنان شیخاشراق بیهن صورت

بحران رهاشیگی ،تنهاهی ،ترس

سال تارهخ او رشی کرده ،جواب

باهی تعرهف شود ک

با

و ناامنی

بگوهی .اضطراب مفرط ،تنهاهی و

هکیهگر رواب مستحکمی برقرار کننی و با

احساس عیم امنیت و کقیان

تمهییات مختلفی زمین های ارتقای سطح

شخصیت ،امروزه روح انسان را

رواب همساهگی نریر اهجاد مکان مالقات،

از درون میتراشی و او را از پای

تقوهت سلسل مراتب کضاهای شهری و

در میآورد.

اکراد جامع

ساهر انگارههای طراحی ک

موجب

حضورپذهری و احساس امنیت اکراد
میشود را اهجاد نمود.
در تفکر اشراقی ،ازآنجاک هیف و جهتی
برای کمال انسان تعیین شیهاست ،خالف
تفکر مصرفگرای میرن ،رابطۀ معکوسی
هکی از بحرانهای انسان امروز

میان ارضای نیازها و پاسخگوهی ب مناکع

و

کردی در عالم محسوس و عالم روحانی

منفعتطلطی است .هنجارهای

بتوانی

بحران
بحران منفعتطلطی

راه

مصرفگراهی

وجود دارد .ب اهن معنی ک هرک

جوامع میرن در مصرف

تعلقات دنیوی را ترک کنی ،در عالم

و اهجاد جاذب های

روحانی ،از چیز باارزشی برخوردار

کاذب برای رسیین ب منتهای

میشود .در شهر اسالمی ،هکی از اصولی

مناکع کردی است.

ک مورد توج است هم شمولی در منتفع

بیروه

شین اکراد از خیمات شهری است ک
کرقی میان غنی و کقیر نمیدانی و اکراد نیز
بیان پاهطنی هستنی.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1منطع :نگارنیه ب نقل از (کروم( ، 1380 ،سهروردی ش( ، 1382 ،ابراهیمی دهنانی 1379 ،و (قطادی و عاملی
رضاهی. 1390 ،
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ادامه جدول شمارۀ  .2بحرانهای انسان امروز و پاسخ سهروردی به آن با موضوعیت معماری و
شهرسازی
عنوان

1

پاسخ سهروردی

شرح بحران
ازخودبیگانگی انسان ،با آنچ در
عرف دوروهی و رها نامییه
میشود ،در ماهیت هکسان
است ،با اهن کرق ک دوروهی

بحران از خودبیگانگی و غفلت
از اصل خود

همیش آگاهان صورت میگیرد،
ولی

غالطاً

ازخودبیگانگی

ناآگاهان روی میدهی .ب عالوه
در دوروهی ارادۀ کردی دخالت
دارد

لذا

میتوان

گفت

ازخودبیگانگی معلول نارواهی
نرام اجتماعی است.

از دهیگاه سهروردی ،انسان از هکسو ب
عالم خل و از سوی دهگر ب عالم امر (عالم
روحانی وابست است .ب اهنترتیب ،موجود
انسانی هم دارای جنطۀ تعل

و وابستگی

است و هم تجرد و وارستگی است .آنچ
سطب غربت انسان میشود اهن است ک وی
عالم هگانگی را کراموش کنی و در عالم ماده
و پراکنیگی محصور باشی .در مطاحث
شهری ،میتوان ب اهجاد ح
و هوهت از طره

تعل ب مکان

محورهت قرار دادن

بوممحوری و اصالتبخشی در معماری ابنی
و کضاهای شهری اشاره نمود.

از مهمترهن مشکالت بشر
امروز،

ک

روانشناسان

و

جامع شناسان آن را مهمترهن
اختالل

روحی اهن

دوران

میداننی ،اضطراب و ناآرامی

بحران ناآرامی و اضطراب

در اهن رابط تقوهت ح

معنوی اماکن و

است .بشر ک پیونیی با جهان و

کضاهای مرتط

ططیعت و ذات هستی نیارد،

مذهطی است میتوانی راهگشاهی برای

بیقرار و نگران شیهاست .خود

شهرهای بحرانزدۀ معاصر باشی هماننی

را با دوستی ،عش  ،ارضای

تجرب ای ک در شهرهای اسالمی گذشت

نیازها،

خوشگذرانی

سرگرم میکنی تا ب

و...

با ارزشهای کرهنگی و

مشاهیه میگردد.

آرامش

برسی ،اما اضطراب وجودیاش
برطرف نمیشود و سکین و
آرامش الزم را نمیهابی.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1منطع :نگارنیه ب نقل از (کروم( ، 1380 ،سهروردی ش( ، 1382 ،ابراهیمی دهنانی 1379 ،و (قطادی و عاملی
رضاهی. 1390 ،
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ب) ساحت سیاسی شهر
سهروردی امور دنیوی را ب دو بخش امور غیرمتعل ب انسان و امور مربوط ب او تقسیم می کندی
و قسم دوم اهن امور را حکمدت عملدی مدی نامدی و آن را در  3بخدش خلقید  ،منزلید و مینید
دست بنیی میکنی .علم مینیای ک سهروردی از آن هاد میکنی ،بد معندای شدناخت پیهدیههدای
مینی ها سیاسی در نرر وی عطارت از زنیگی جمعی و حیات مدینی انسدان هاسدت .سدهروردی
وارد مطاحث میهن و انواب میهن ها نمیشود ،ولی ب ضرورت نیاز بشر ب حکمدت مدینی اشداره
می کنی .دولت ،ها ب تعطیر سهروردی حکومت ،حکیم متأل  ،مطلدوب نهداهی شدیخ اشدراق اسدت
(اسفنیهار . 3 :1392 ،وی از دولت ک مهمتدرهن پیهدیۀ سیاسدی در جامعدۀ انسدانی مدیداندی و
ضرورت ،ماهیت و جاهگاه آن را مشخ

می سازد .او اجتماب انسان ها را ضرورتی اجتناب ناپذهر

می دانی و از اهن رهگذر داناترهن کرد اجتمداب را بدرای رهطدری آن در نردر مدی گیدرد .حکمدت
مینیای ک سهروردی در تقسیمات خود از آن سخن می گوهی ،علم بد تمدامی حقداه سیاسدی
مربوط ب معاش انسان در دنیا می باشی .زنیگی جمعی انسان نخستین و اصلی ترهن رکن انیهشدۀ
سیاسی شیخ اشراق را تشکیل می دهی و از اهن رهگذر وی ضرورت وجود حاکم را برای زنیگی
جمعی بشر تطیین می کنی و تمامی امور دنیوی انسانی را در نیل ب کمال و سدعادت مدورد توجد
قرار می دهی .در نرر سهروردی ،اگر رهاست واقعی جهان ب دسدت حکیمدی متألد قدرار گیدرد،
زمانۀ آن حکیم ب

نورانی و درخشان خواهی بود و بدرعک  ،هرگداه جهدان از تدیبیر حکیمدی

الهی تهی مانی ،ظلمتها و تارهکیها بر عالم و مردم آن چیره شود.

 .1ضرورت دولت و حکومت
الگوی حکومت مطلوب سهروردی حکومت حکیم متأل است .وی بدرای اثطدات ضدرورت اهدن
حکومت نخست ب ضرورت زنیگی جمعی و نطوت اشاره میکنی و از اهن رهگذر بد حکومدت
حکیم متأل میرسی (اسفنیهار. 9 :1392 ،
سهروردی در رسالۀ اذعان می دارد ک بر خل واجب است تا از وی اطاعت کننی و اسدتیالل
می کنی ک او از ضمیر دل انسان خطر می دهی و در همین جا ارتطاط عقل و شرب را ثابت می کنی و
بیان می دارد بشر ب شرب ،ک با منطع کیض الهی ارتطاط دارد ،نیازمنی است .وی وجود نطی و رهطر
را لطف ب انسانها از سوی پروردگار عالم میدانی.
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سهروردی پ

از تطیین چگونگی گام نهادن کیلسوکان در مسیر انطیا با اثطات ضرورت وجدود

رهطری ،اطاعت و کرمان برداری از حاکمان را امری واجب قلمیاد می کنی و ب سرنوشت اقدوامی
ک از رهطران خوهش سرپیچی کرده انی اشاره دارد و مردم را ب گدردن نهدادن بد کرمدان خدیای
دعوت میکنی (سهروردی. 1380 ،

 .2حکومت مطلوب (حکیم متأله) در اندیشۀ سهروردی
شیخ اشراق در رسالۀ اعتقاد الحکماء ب خلقت عقل بشر اشاره می کندی و مراتدب عقدل آدمدی را
بیان می دارد .وی انسان را اشرف حیوانات روی زمین می دانی ک دارای نف

ناطق است و روح

انسان را روح الهی متعل ب بین آدمی می دانی .عقل انسان ب مییان قدیرت تعطیدر مدی کندی .وی
معتقی است:

«هرگاه اهنان (آدمیان در عرصۀ مییان قیرت گام برنهنی در آن درهداهی غوطد ور
شونی ک خاص مقربین درگاهش بود و ب آنها آن رسی ک مقربانی ک در زهر درجت
و مقام کطرهاهی او ب نزد مصیر جود و بخشش هدای بدی پاهدان او مقدام گزهدیه اندی و
خیای بزرگ اهنان را بر مردمان بیکردار گمراه پیش از آنک از کالطیهای جسمانی رها
شونی و ب باب بلنیپاهۀ او روی آورنی پیروز گرداندی و بدرای آندان زهطداهی و بهداء از
جمال نوربخش خود قرار دهی».
حکومتی ک سهروردی ب دنطال آن است صفتی الهی دارد .حکیمی ک سدهروردی از او بد ندام
حکیم متأل هاد میکنی ب سطب نماهی و سرانجام «طیاألرض» کندی و «مشدی علدی المداء و الهدواء»
ارتطاط با خیاونی می توانی صاحب گردد .ب اعتقاد سهروردی ،حاکم حکیم ها رئی

میهن مدی باهدی

«الواصل بالسماء» :باشی تا اهل میهن با دهین کرامات وی از او کرمان برنی (سهروردی. 1380 ،
اهن اعتقاد حاکی از نگاه آسمانی و الهی سهروردی ب سیاست و حکومت است .شیخ اشدراق
رئی

میهن را در هر عصری خلیفۀ اهلل می دانی و از نرر او حکومت ها رهاست و تأل مدی تواندی

با هم در شخصی هگان ظاهر شونی ک همان خلیفۀ اهلل است.
ج) ساحت اقتصادی شهر
همان طور ک اشاره شی ،سهروردی در هیچ هک از آثار خود ،ب طور مستقیم ،در رابطد بدا مفداهیم
اقتصادی سخنی نگفت است ،اما میتوان با ترجمان مفاهیم موجود در آرا وی بد مدواردی چدون
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عیالت اقتصادی و تطیین مسئلۀ کقر از دهیگاه اهن حکیم مسلمان پی برد ک در ادام بدیان اشداره
شیهاست.

 .1مسئلۀ فقر و عدالت اقتصادی از منظر سهروردی
سهروردی حصول عیالت را عالی ترهن درجۀ کمال عقل عملی انسان و عیالت را عفت ،شدجاعت
و حکمت می دانی .عیالت با توج ب مطانی نرری انیهشۀ وی تعادل ،تناسب ،هماهنگی و میان روی
است زهرا حکمت ک جزئی از عیالت در انیهشۀ او می باشی ،حیّوسد اسدتعمال عقدل عملدی در
تیبیر زنیگانی است .ازاهن رو در امور ارادی و اختیداری همچدون تدیبیر مندزل و سیاسدت مدینی،
عیالت بر محور تعادل ،تعیهل و اعتیال مدیچرخدی و در نتیجد  ،حکدیم متألد عهدیهدار برقدراری
تناسب ،تعادل و وحیت در امور نامتناسب و نامتعادل است (اسفنیهار . 1385 ،آنچ از اهدن گفتدار
برمیآهی اهن است ک عیالت از منرر سهروردی ،میتواندی در مسدائل مختلدف نمدود پیدیا کندی و
عیالت اقتصادی نیز میتوانی در اهن راستا ،ب عنوان کلیییترهن مسئل نمود پییا کنی.
سهروردی برای تطیین بهتر مسئل از واژۀ غنی و کقیر استفاده مدی کندی و اشداره دارد بد اهدن
موضوب ک کقر اقسام مختلفی دارد ک هکی از آنها کقر در دسترسی ب امکاندات زندیگی از قطیدل
غذا و پوشاک است و در مقابل ،مفهومی غنی را بیان می کنی و اشاره می کنی ک موجدود غندی در
ذات و صفات خود ب غیر وابست نیست و با بس اهن موضوب ب وحیانیت ح تعالی مدیرسدی
و ب اهن نکن اشاره میکنی ک غنی ب ذات تنها خیاونی میباشی (شکر3 :1392 ،و. 4
در مسائل شهری نیز می توان نمود آن را جستجو نمود ،هکی از مقول هاهی کد اخیدراً بدیان
اشاره میگردد توزهع متوازن خیمات و بهرهبرداری شدهرونیان از تسدهیالت و خدیمات شدهری
است ک الطت اهن موضوب هم درای سطوحی میباشی ،هکی از وهژگیهای کالطیی شدهر اسدالمی
اهن بوده است ک عموماً معماری بیرونی خاند هدای اقشدار کقیدر و غندی شدهر هکسدان بدوده و
ب هیچ عنوان در مصالح ب کار رکت الگوی ساخت تفاوت و تضادی دهیه نمی شود و خیمات هدم
با توج ب سلسل مراتطی ک در شهرهای سنتی شاهی هستیم ب صورت متوازن توزهع شیهاست.

د) ساحت زیستمحیطی شهر
 .1ارتباط انسان و طبیعت
ططیعت ب عنوان آهاتی از آهات خیاونی ،هکی از بهترهن تذکرها و هادآوریها بد خدال هسدتی و
وصال انسان ب اصل خوهشتن است .ططیعت هکی از مهدمتدرهن مصداده تذکردهندیۀ انسدان در
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کالطی شهر است ک جاهگزهنی نیارد و شهر اسالمی باهی ب بهترهن وج از اهن آکرهیۀ خیا بهدره
برد و تا حی توان در پاسیاشت و نگهیاری آن کوشا باشی (نقی زاده. 284 :1384 ،
سهروردی کمال هر اثری را در وج معنوی آن میدانی و ن بعی ظاهری ،تذکری مطنای اشدراقی
در سطح شهر دارد ک تذکری روحانی و آن جهانی باشی ،از منرر سهروردی قدویتدرهن ادراکدات،
ادراکات عقلی است و ادراکات حسی نازلترهن مرتطۀ ادراک ب شدمار مدیروندی ،بندابراهن تدذکری
بیشتر مطنای اشراقی دارد ک جنطۀ ادراکات معنوی داشت باشی و تنها بد حدواس ظداهری معطدوف
نشود« .هر شهر و هر عمارت و هر جزئی از آن باهی انسدان را بد اصدول و ارزشهدای معندوی و
ککری و کرهنگی متذکّر گردد و هادآور و متذکّر ارزشهدا در ذهدن و اهدل خدوهش و هدر نداظری
باشی .نکتۀ شاهان توج اهن است ک تذکر و هادآوری در بُعی معندوی و روحدانی زندیگی ،بدیش از
تذکر بعی مادی زنیگی انسان ،اهمیت دارد ،اگر تذکر در بعی مادی ر دهی ،سطب غوطد ور شدین
انسان در دنیا و ماده خواهی شی .اما ساحدددت معندوی نیازمندی تدذکر و هدادآوری مدیاوم اسدت و
اهنجاست ک نقش محی در تذکردهی ب انسان مشخ

میگردد( ».نقی زاده. 84 :1390 ،

 .2اندیشۀ سهروردی در مورد توسعۀ پایدار
امکان تجلی آموزههای حکمت اشراق در سداخت محدی زهسدتمطلدوب اسدالمی معنوهدت را
میتوان سنگبنا و سرشت بن ماهۀ هنر اسالمی قلمیاد کرد .آنچ حکیم اشراقی بر آن تأکیی دارد،
تالش و کوشش آدمی برای سیر و صعود معندوی و متعدالی و رسدیین بد مرحلد ای اسدت کد
درهاکت تابش های انوار الهی بر او ممکن گردد ،اهن مهم باعث کسب کیض و در هاکت الهامداتی
می گردد ک در اکتشاف علوم و خل هنر بسیار مهم مؤثر است .پیام حکمت اشراقی در سداحت
خل آثار هنری قیسی ،چون معماری و در شهری ،تنزل حقاه آسمانی بر زمین است .اهن هندر
حتماً روح و جانی دارد ک از عالم باالتری کسب شیه و صرکاً ب اهن جهان تعل ندیارد .هدیف
از خل هنر بییارسازی و آگاهیبخشی ب مردم است .هنر سنتی اسالمی بیدانگر معنوهدت و پیدام
گوهری اسالم ب وسیلۀ زبانی ازلی است ک دقیقاً با همین ازلیت و تمثیلپدردازی بدیواسدط اش،
مؤثرتر و بی دردسرتر از اغلب توصیفات کالمی عمل میکندی .ظدرف زندیگی انسدان مدیتواندی
زمین ای برای اوج و پرواز روح انسان و هموار نمودن مسیر رسیین ب کمال و تعالی اهجداد کندی
(حلیمی . 1391 ،سهروردی نررات بسیار ارزنیهای هم در مورد توسعۀ پاهدیار و محدی زهسدت
دارد .از انیهشۀ وی در مورد محی برداشت میشود ک وی محی را بستر انسان کرض میکنی و
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برای انسان نیز در قطال ططیعت مسئولیت قائل میگردد .ب نرر میرسی ک سهروردی معتقی است
تا زمانیک محی سالم نطاشی ،نمیتوانی موجب تعالی انسان گردد.
او در رابط بین انسان و ططیعت ب زمان توج میکنی و دهیی بلنیمیت بر اهن مسئل دارد و
اعتقاد دارد ک اگر انسان از مسئولیت خود در قطال محی ططیعی غاکل گردد ،هرچنی میتوانی در
کوتاه میت از آن استفاده کنی ،ولی اهن بهرهمنیی کق مقطعی خواهی بود و اهدن همدان انیهشدۀ
توسعۀ پاهیار میباشی ک سهروردی سالیان قطل ب آن اشاره کردهاست.

ه) ساحت کالبدی شهر
 .1اصول شهرسازی اسالمی بر مبنای نوراالنوارسهروردی
سهروردی وجودشناسی خود را «نوراالنوار» نام داده است .همان حقیقت الهی ک درجدۀ روشدنی
آن چشم را کور می کنی .نور را نمی توان با کمک چیز دهگر و نسطت بد آن تعرهدف کدرد ،زهدرا
تمام اشیا با نور آشکار می شونی و ططعاً باهی با نور تعرهف شدونی« .نوراالندوار» هدا «ندور مطلد »
همان وجود مطل است و تمام موجودات وجود خود را از اهن منطدع کسدب کدرده اندی و جهدان
هستی چیدزی جدز مراتدب و درجدات گونداگون روشدناهی و تدارهکی نیسدت .بد همدین دلیدل،
سلسل مراتب موجودات بستگی ب درجۀ نزدهکی آنها با «نوراالنوار» دارد ،هعنی ب میدزان درجد
«اشراق» و نوری ک از نوراالنوار ب آنها میرسی (احمیی سلمانی. 1390 ،
جدول شمارۀ 2
اصل اول

توضیح از منظر سهروردی

1

مصداق شهرسازی مصداق شهرسازی
در شهرسددازی ،اجزای شهر شددامل :خان ها،
مجتمعهای مسددکونی با خیابانها و کوچ ها میشددونی

کثرت در
وحیت

تمامی انوار از هک منطع ک نوراالنوار است

و هک کل واحی ب نام شددهر را ب وجود میآورنی،

گرکت شیهانی و درعینحال دارای

عناصر سازمانهاکت شهر از تکرار حجمها و سددطوح

وهژگیها و مراتب وجودی متفاوتی هستنی

متنوب تشکیل شیهاسددت ک مهمترهن عامل شددکلدهی

درنتیج ب طور توأمان بیانکننیۀ وحیت در

و تقسیمبنیی کضاهای شهری است .در هنر اسالمی،

کثرت و کثرت در وحیت است.

نمادها با کمک رهتم تکرار میشونی و اهن تکرار در
نرمی خارقالعاده منجر ب وحیت میشود ک جلوها از
کثرت در وحیت ب شددمار میرونی.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1منطع :نگارنیه ب نقل از نصر ،1380 ،توسلی ،1374 ،بحرهنی.1382 ،
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ادامه جدول شمارۀ 2
اصل اول

مصداق شهرسازی مصداق شهرسازی

توضیح از منظر سهروردی
در نرر سهروردی ،میان درجات و
مراتب نور گسست نیست .عیم گسست
در طی طره
مشخ

عیم گسست

راه ن تنها ممکن است

و میاوم باشی ،بلک جهتی

روشن داشت باشی ،الطت

وجود هک

جهت از هک جانب «راه» ممکن است
ب درجات صورت پذهرد ،تغییری منرم
در پارهای کیفیات ک در جهتی معین ب
تیره اکزاهش هابی.

موجودات ،بنابر قابلیت و درجۀ قرب
خود درهک مرتطۀ مشخّ

قرار دارنی.

قابلیت هر شی مطتنی بر ماهیت آن است
و مفهوم ماهیت شی نشاندهنیۀ اهمیت
تعرهف وهژگیهای هر شی است.
در انیهش های سهروردی نیز طی طره
مرتطتی دارد و بودن طی آن وصول ب

سلس مراتب
پیوست

مقصی

نهاهی

کضاهی میان عناصر مجموعد  .1مرکدز شدهر .2
مرکدز محالت ،از طره هک رشت کضاها و عناصر
ارتطاطی  .3گذرهای اصدلی و  .4میدیان اسدتوار
اسدت  .بخدش درونی شهر تارهخی دارای ترکیطی
منسجم و مرتط االجزاست و محصول شکلگیدری
پیوسدت و تدیرهجی است .بخش درونی ب صورت
هک کل؛ هک نرام و مرکز شهر و مراکز محالت ب
منزلۀ مراتطدی از اجدزا و گذرهای اصلی و مییانها،
ب صورت عناصر پیونیدهنیۀ اجزا محسوب میشونی.

در انیهشۀ سهروردی ،هرهک از

ماهیت شی

سازمان کالطیی شهرهای تارهخی اهران بر پیونی

ممکن

نمیباشی.

سلسل مراتب پیوست در کل مجموع
باهی دهیه شود مصیاقی برای تحق
ارتطاط بین اجزا ،در رسیین ب
سلسل مراتب مطلوب میباشی.

در کرهیورهای بصری و راهها ک ب انواب بسیار از
مراهر مهم سیمای شهر شونی .عناصر کالطیی حاهز
اهمیت است .گاه راهها اهمیت میهابنی چون
ساختمان آنها جالب توج است .نشان دادن کاربریها
و ماهیت اجزا در طول کرهیور بصری میتوانی
مصیاقی برای تعرهف مختصات هر جز در رسیین ب
سلسل مراتب مطلوب باشی.
رعاهت سلسل مراتب در ابنی معماری و شهرهای
اهرانی هعنی بروز و تقوهت درونگراهی ب عنوان هکی
از وهژگیهای بارز اهن شهرها بودهاست .ب عطارت
دهگر درونگراهی موجود در شهرها و بناها هکی از
اثرات اعمال سلسل مراتب موردنرر در قلمروهای
مختلف حیات کردی و جمعی بوده است.
با خل اشکال و اهجاد روشهاهی میتوان وحیت را

وحیت ذاتی

در نرر سهروردی ،تمامی انوار از هک

هادآور شی؛ رهتم ،تکرار و نرم و هنیس ابزارهاهی

منطع ک همان نوراالنوار است برآمیه

هستنی ک ب کمک آنها میتوان وحیت را هادآوری

است و هک وحیت ذاتی در کل عالم

کرد .رهتم ها آهنگ در حقیقت تکرار منرم عوامل

انوار مشاهیه میشود.

مشاب است و راه را بر آشفتگی ،بینرمی و بیسابقگی
داهمی میبنید و آرامش و هکیستی را القا میکنی.
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 .2زیبایی شهر و مفهوم زیباییشناسی در دیدگاه سهروردی
کلسف ای ک سهروردی بنیادش را نهاد ،هرچنی همان انیک پرداختن ب مطاحث هنر در آثار دهگر
متفکران اسالمی را هم دربرنیارد ،اما می توان در آن ،سررشت هاهی از مطاحث زهطداهی شناسدان را
پی گرکت؛ مطاحثی ک پیش از او در آثار کالسفۀ مسلمان ،کمسابق است .نخستین چیدزی کد در
مطاحث زهطاهی شناسان حائز اهمیت است ،تجربۀ زهطاهی شناختی است؛ تجرب ای ک شداهی بدی راه
نطاشی اگر بگوهیم ،بنیاد معرکتشناختیِ زهطاهیشناسی است .زهطاهیشناسی عنوان رشت ای کلسدفی
است ک کوشش می کنی تا تجرب های زهطاهی شناسان را در قالب صورت های عقالنی ارائ دهدی.
چنین روهکردی ب زهطاهی شناسی ،اهن امکان را ب ما می دهی تدا بدا بررسدی آثدار شدیخ اشدراق و
جستجو در هاکتن تجرب های زهطداهی شناسدانۀ او ،دربدارۀ زهطداهی شناسدیِ اشدراقی سدخن گفدت
(پازوکی. 1382 ،
جدول شمارۀ  .3ویژگی زیباییشناسی شهری از منظر سهروردی
ویژگیهای زیبایی
اعتقاد سهروردی اهن است ک جهان ،الگوهی ابیی دارد و آنچ در آکرهنش متجلی است از از روی حقاه
عینییت

الهی سرچشم گرکت است و جمال ظاهر حقیقت و حقیقت باطن جمال است .پ

هرموجودی نورهت

(هستیاش از نوراالنوار است ،اهن وهژگی را میتوان ب عناصر شهری تعمیم داد ک هر جزء با هوهتی
برخوردار از زهطاهی میباشی ولی اهن درک مختلف اکراد در درک محسوس بودن ها نطودن آن میباشی.
سهروردی زهطاهی های حسی را در عالم محسوسات میدانی ،زهطاهیهای بصری
زهطاهیهای
محسوس
(ظاهری و

تشکیک

بالعرض

ک از جمل مصاده آن میباشی .دهگر زهطاهیهای موجود در ططیعت مثل اشکال
مسیس انگطین ،خان های عنکطوت و عجاهب دهگر جانوران ک میتواننی ب عنوان
الگو توج معماران مسلمان را در معماری ب عنوان هکی از مهمترهن ابعاد هنر
اسالمی ب خود جلب کنی .زهطاهیهای سمعی مثل اصوات دلنشین ک خود
سهروردی ب اهن مورد هعنی سماب و نغمات دلنشین عالق داشت میتوان جلوۀ
آن را در سطح شهر با بهرهگیری از ططیعت و اکراد اهجاد نمود.
سهروردی زهطاهیهای محسوس را پرتوهی از زهطاهیهای خیالی میدانی ک صورشان

زهطاهیهای

در عالم خیال موجود است .در واقع زهطاهیهای حسی ،کضای هنری از زهطاهیهای

خیالی

عالم خیال هستنی .قوۀ متخیل در انسان مرهری است برای صور موجود در عالم
خیال و ب سطب آن اهن صور خیالی زهطا برای انسان قابل درک میشونی.
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ادامه جدول شمارۀ  .3ویژگی زیباییشناسی شهری از منظر سهروردی
ویژگیهای زیبایی
از نرر سهروردی ح
زهطاهیهای
معقول

زهطاهیطلطی و کمالطلطی انسان را ب مکارم اخالقی

میرسانی و وقتی ک تناسب و تعادل اجزا حاصل شود اهن مکارم محق میشونی
و حسن و نیکوهی در باطن و ظاهر انسان ظهور میهابی .مصیاق شهری آن را
میتوان در تناسب اجزای ساختمان و ب حیی باشی ک موجب اهجاد تضاد با
زمین نگردد ،همان طور ک در معماری اسالمی اهن وهژگی کامالً مشهود میباشی.

معرکت ،همان زهطا شین نف
همطستگی
زهطاهی با
معرکت

است و در اهن هنگام ،نف

چیزها را آنگون ک هست و باهی باشی

دهیه و تمیز داده و اهن نقطۀ پیونی زهطاهیشناسی ،معرکتشناسی و هستیشناسی نزد سهروردی
خواهی بود .برای درک زهطاهی و هنر از دهیگاه سهروردی باهی واژههاهی ماننی زهطاهیشناسی را کنار
گذاشت؛ زهرا آنچ امروزه ب عنوان استتیک ها زهطاهیشناسی مطرح است ،ب معنای تحقیقات مربوط
ذوق و هنر زهطاهی و چیستی و ماهیت آن است .و باهی اهن نکت را مورد توج قرار داد ک پیونی
زهطاهی با معرکت و نیکی ب آن جذابیت میبخشی.

(شفیعی و کاضلی. 15-9 :1392 ،

 .3شهر مطلوب از منظر سهروردی و ویژگیهای آن
 آرمانشهر سهروردیبد استناد از سخنان سهروردی ،آرمانشهر در منرر وی نمود زمینی ندیارد و بد ندوعی تجلیگداه
عالم مثال روی زمین می باشیک سهروردی از آن با نام هورقلیدا بد معندای قلعدۀ خورشدیی هداد
می نماهی ،ازآنجاک هورقلیا در عالم اکالک مثالی واقع است ،استفاده از الگوی آسمانی در ساخت
شهر و توج ب عالم مثال و توکی دهیار آن عالم ،همگدام بدا انیهشد هدای شدیخ اشدراق اسدت.
هُوَرقلیا ناکجاآبادی نیست ک وجود خارجی نیاشت باشی بلکد موجدود اسدت و وجدود دارد و
هرک

ب صفای باطن دست هابی ،آن را مشاهیه می کنی .توج ب میهندۀ مثالی کنگ دژ هورقلیا

در حکمت اشراق راه درک برخی صناهع سنتی و نیدز تدارهخ شدیوههدای شهرسدازی در اهددران
را باز میگشاهی .شهر هگمتان همدیان( پاهتخدت مادهدا ،دو شدهر پاسدارگاد و تخددت جمشیی
متعل ب دورۀ هخامنشیان ،باغشهر اصفهان ،پاهتخت صفوهان شیع مددددذهب و سرانجام طهران
براساس کهن الگوهی آرکتیپدی سدداخت شددیه انددی کدد همددان شددهر شگفت انگیز کنگ باشی
(علیخانی. 1389 ،
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 صفات شهر مطلوب سهروردیکلسفۀ کرهنگی شیخاشراق از هر انیهشمنی دهگری ب کلسفۀ اهرانی-اسالمی نزدهکتر اسدت .قطدع
ب هقین ،می توان گفت ک معناگراهی در معمدداری و شهر اسالمی  -اهرانی در قوی ترهن حالدت،
از کلسفۀ اشراق نشئت گرکت است ،حتی دهگر کلسف هدا پد

از کلسدفۀ اشدراق ،مانندی حکمدت

متعالی  ،نیز تأثیرشان در بخش هنر همان جنطۀ اشراقی است و تأثیری است ک از حکمت اشراقی
داشت انی ،بنابراهن میتوان حکمت اشدراقی را تأثیرگدذارترهن حکمدت و کلسدف بدر هندر اصدیل
اسالمی – اهرانی دانست .آنچ حکیم اشراقی بر آن تأکیی دارد ،تالش و کوشش آدمی برای سدیر
و صعود معنوی و تعالی و رسیین ب مرحل ای است ک درهاکدت تدابش هدای اندوار الهدی بدر او
ممکن گردد ،آنچ در ادام ب عنوان صفات مطلدوب کابدیی و غیدر کالطدیی شدهر آمدیه اسدت،
برداشت هاهی است ک پیام حکمت اشراقی سهروردی در خصوص وهژگدی هدای شدهر مطلدوب
ب دست میدهی.
 ویژگیهای غیرکالبدیسهروردی در رابط با ساحت غیرکالطیی شهر ب اهن نکت اشاره میکنی ک خودآگداهی و معرکدت
نف

در رابط با هرهک از اکراد جامع باهدی موضدوعیت داشدت باشدی و نمدود آن را مدیتدوان در

طراحی و ساخت شهر و روح حاکم بر کضاهای شهری اهجاد نمود کد زمیند سداز بیدیاری و تنطد
اکراد شود و از طرکی ،موجب تقوهت ادراک ذهنی شهر مدیگدردد .الزمدۀ دسدتیابی بد اهدن مدوارد
پرداختن ب مسئلۀ علم و اخالق و متطلور ساختن آن در زمین های مختلف طراحی و سداخت شدهر
در راستای رسیین ب کمال ب معنای کاربست هر چیز ب صورت بهین در جای خود میگردد ک در
نهاهت ماحصل آن دستیابی شادی و اعتالی حضور و ظهور الهی در کالطی شهر میباشی.
 ویژگیهای کالبدیسهروردی در رابط با وهژگیهای کالطیی شهر مطلوب مستقیماً ب مواردی اشاره نکردهاسدت ولدی
از ترجمان انیهشۀ وی میتوان ب مواردی چون ادراک محی مصنوب ب واسدطۀ ادراک و تدأثیر قدوۀ
عقالنی انسان ،التزام ب روح و معنای اثر هنری ساخت شدیه ،نردام سلسدل مراتطدی شدهر و مدرتط
دانستن آن با مسیر پیوست در راستای تطیهل نمودن شهر ب تجلّدیگداه عدالم مثدال ،زهطداهی شدهر و
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رسیین ب مراتب باالی آن ،رسیین ب جامعیّت و ح

وحیت در اجزای شهری و در نردر گدرکتن

شهر ب مثاب اثری هنری از جمل موارد اساسی میباشی ک در اهن زمین میتوان ب آن اشاره نمود.
دیاگرام شمارۀ  . 1ویژگی کالبدی و غیرکالبدی شهر مطلوب از منظر سهروردی

نتیجهگیری
همان طورک در مقال اشاره شی ،آموزههای سدهروردی در درجدۀ نخسدت ،بد بخدش ککدری و
جهانبینی تأکیی دارد ،چراک ابتیا باهی انسان کامل و هنرمنی اصیل مسلمان محق گدردد ،سدپ
میتوان از تعالیم اشراقی در وج کالطیی بهره برد و نهاهت اهن موارد خود را در ساحت رکتاری
نیز منعک

میسازنی ،بنابراهن اگرچ تحق شهر اصیل اسالمی از منرر سدهروردی امکدان پدذهر

است اما با توج ب مطالب بیشتری ک از تعالیم حکمت اشراقی در دو ساحت ککری و کالطدیی
منت شیه میتوان شهر مطلوب سهروردی را در بخش شهری برای مسلمانان رصی کرد ،بررسدی
انیهشۀ سهروردی در ابعاد مختلف شهر مطین آن است ک میتوان بدا بهدرهگیدری از آمدوزههدای
اسالمی و کاربست اصول و زمین های ککری آن در زمین های مختلدف مدیهرهتی شدهر ،موجدب
پیهی آمین محیطی مطلوب برای زنیگی اکراد شود.
نکات جالب توج در بررسی انیهشۀ سهروردی در ساحات  5گان شهری ب شرح ذهل میباشی:
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 در بخش اجتماعی ،توج انیهشۀ سهروردی ب مطاحث انسانشناسی و ضرورت بررسی انسداندر ظرف معرکت و آگداهی و مسدائل ،مشدکالت و بحدرانهدای انسدان امدروز مدیباشدی و
دراهن خصوص ،راهکارهاهی را ب عنوان اصل در مواج با آنها با توج بد شدراه زمدانی و
مکانی ارائ میدهی.
 در بخش سیاسی شهر ،ب ضرورت دولت و حکومت در ساهۀ حکومدت حکدیم متألد  ،کد ازوهژگیهای مطلوب در رابط با اداره و کنترل شهر برخوردار است ،اشاره مینماهی.
 در بخش اقتصادی ،سهروردی ب طور مستقیم ب مسدئل ای اشداره نمدیکندی ولدی از ترجمدانسخنان وی با توج ب اشاره ب مفهوم غنی و کقیر میتوان بخش دنیوی نردر وی را ،کد در
دسترسی ب خیمات و رکاه شهری خالص میشود ،مورد توج قرار داد و با تفسیر کالم وی
ب ضرورت پرداختن ب مسئلۀ کقر و عیالت اقتصادی توج وهژهای نمود.
 در رابط با بخش زهستمحیطی شهر ،سهروردی ب اسدتفادۀ بهیند از بسدتر ططیعدی و ارتطداطانسان با آن با توج ب ظرکیت محیطی اشاره مینماهی و از ترجمان انیهشۀ وی میتوان نمود
توسعۀ پاهیار میّنرر قرار داد.
 در رابط با ساحت کالطیی شهر ب اصول هستیشناسی نریر وحیت ،سلسل مراتب و ...اشدارهمینماهی با تفسیر گفتار وی میتوان آن را در ساختار شهر ب کار بست ،عدالوهبدر مدوارد هداد
شیه سهروردی مطاحث زهطاهیشناسی نریر تشکیک ،عینیت و همطسدتگی زهطداهیشناسدی بدا
معرکت را مورد توج قرار میدهی ،همچنین ب شهر مطلوب ک وهژگیهدای شدهر زمیندی را
نیاشت و ب نوعی تجلّیگاه عالم مثال است اشاره مینماهی.
تمامی مواردی ک در اهن پژوهش در رابط با انیهشۀ شهرسدازی سدهروردی مدورد بررسدی
قرار گرکت ،جهت کاربست اهن مفاهیم در بخش نرری و عملی مطالعات شهری بوده و ب نوعی
گامی ولو کوچک ،در اشاعۀ استفاده از انیهشۀ متفکرهن مسلمان در اهن عرص برداشت است ،نیاز
میباشی در پژوهشهای آتی ب منرور ادام راه اهن پژوهش و پژوهشهدای مشداب منحصدراً بد
هرهک از بخشهای هاد شیه پرداخت شود.
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