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 چكيده 

رسد در طول چهارده قرن، از هر اندیشمند  فلسفۀ شیخ اشراق، فلسفۀ فرهنگ ما است و به نظر می
تر باشد؛ چرا که پیوستگی ذاتی عمیقی با بستر فکری و  اسالمی نزدیک-دیگری به فلسفۀ ایرانی

الدین  بر آن است که با ژرفکاوی در آرای شهابهای تاریخی ایرانیان دارد. این پژوهش  زمینه

سهروردی و ورود به کنه فلسفۀ وی، به تبیین تصویری هرمنوتیک از تعالیم اشراقی از منظر 
شناسی و  ریزی فضایی و نظام توسعۀ کالبدی بپردازد. در این راستا، مقاله ابتدا به توصیف هستی برنامه

گیری از  پردازد. سپس با بهره اط میان فضا و فلسفۀ نور میشناسی حکمت اشراقی و تفسیر ارتب معرفت
عنوان پژوهشی بنیادی، با مرور منابع  گرایی و روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی، به دستگاه تاویل

های شهر مطلوب از  وجوی استخراج مؤلفه ای، در جست اول تا سوم شامل منابع و اسناد کتابخانه دست
بینی  دهد صفات شهر اشراقی که بر شالودۀ جهان های پژوهش نشان می فتهدید حکمت اشراقی است. یا
اند، در دو قلمروی کلی صفات ساحت  های واالی اسالمی بنا نهاده شده توحیدی و تعالیم و ارزش

گاه عالم مثال، حس وحدت، مفاهیم پارادوکسی و  مثابۀ کالبد نور، تجلی کالبدی شامل شهر به

ات ساحت غیرکالبدی شامل شهر آگاهی، ادراک، کمال، شکر، تعلیم، نمادگرایی و همچنین صف
شده  گیرند. درک و کاربست این چارچوب مفهومی ارائه النفس و صعود معنوی قرار می معرفت

عنوان نقطۀ اتکای بنیادی، معتبر و مستحکمی که برگرفته از تأمالت فلسفی شیخ اشراق  تواند به می
 ای شهرسازی استفاده شود. فهای و حر است، در نظام نظریه

گرایی، حکمت اشراقی، ساحت کالبدی و غیرکالبدی شهر، سهروردی،  : تأویلهای کليدی واژه
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 مقدمه و بيان مسئله

های وارداتی در برخی  امروزه با گسترش مسائل در جوامع مختلف و اثبات ناکارآمدی نظریه

های فکری و اعتقادی در علوم مختلف  های مرتبط با زمینه ری اندیشهکارگی ها، ضرورت به زمینه

گیری از مبانی نظری و اصول  ریزی و طراحی شهری دوچندان شده است و بهره از جمله برنامه

تواند مؤثر باشد  معماری و شهرسازی اسالمی و مطالعۀ آثار و اندیشۀ متفکران مسلمان می

های اخیر به کنکاش در آراء و آثار برخی از  . در سال(253: 1311پور،  )صارمی و مهدیان

ها به زبان تخصصی شهرسازی با  اندیشمندان جهان اسالم و تالش در جهت ترجمان نظریات آن

رغم آنکه اخیراً تأمل ازپیش توجه شده است. علی های معرفتی بیش هدف کاربست این اندوخته

ا، فارابی، عالمه طباطبایی، موالنا، ابوریحان بیرونی سینا، مالصدر در اندیشۀ بزرگانی نظیر ابوعلی

مندی از ادبیات نظری در اختیار  و چند تن دیگر، از منظر اصول طراحی محیطی، مجموعۀ نظام

مندان این حوزه قرار داده است، مطالعه در رابطه با سایر متفکران از جمله  پژوهشگران و حرفه

 شد. و عموماً بخشی می الدین سهروردی، بسیار محدود شیخ شهاب

توان فیلسوف اصالح و تغییر در سنت فلسفی  ق( را می 585-541الدین سهروردی ) شهاب

های حکمی دانست. او با نقد و بررسی فلسفۀ سینوی و  و متفکری بسیار نوآور در اندیشه

ت شده را ارائه کرد، اما به آن بسنده نکرد و به تأسیس حکم مشایی، نوعی از حکمت اصالح

بینی  های شرق و غرب است و در جهان اشراق پرداخت؛ حکمتی که برآمده از تاریخ اندیشه

ق( نقش سهرودی  517-333الدین شیرازی ) به باور قطب (.1385انبیاء نیز جای دارد )دیباجی، 

در رابطه با حکمت اشراق احیاگر است نه مؤسس و شارح؛ چرا که قبل از او نیز چنین حکمتی 

(. 1385و هاشمی اردکانی و همکاران،  1355ه، ولی فراموش شده است )سجادی، وجود داشت

ویژه پیش از افالطون،  طورکلی منابع حکمت اشراق سهرودی شامل حکمت الهی یونان به به

ویژه آرا و سخنان شخص زردشت است  حکمت مشاء و همچنین حکمت ایران باستان به

 (.1313)حسینی شاهرودی، 

ایرانی از فلسفۀ اشراق -توان گفت که معناگرایی در معماری و شهر اسالمی یقین می قطع به

ها پس از فلسفۀ اشراق مانند حکمت متعالیه نیز تأثیرشان در  نشئت گرفته است. حتی دیگر فلسفه

توان  اند؛ بنابراین می بخش هنر همان جنبۀ اشراقی است و تأثیری است که از حکمت اشراقی داشته



 

 

 

 

 
 0۰الدين سهروردي    بازتولید معرفتي شهر اشراقي بااستفاده از آراي شیخ شهاب

  

 

ایرانی دانست که تاکنون -ا تأثیرگذارترین حکمت و فلسفه بر هنر اصیل اسالمیحکمت اشراقی ر

ای مانند  لطفی واقع شده است. برای درک زیبایی و هنر از دیدگاه سهروردی، باید واژه مورد کم

شناسی با  را کنار گذاشت؛ چرا که آنچه امروزه به معنای زیبایی« شناسی مصطلح غرب زیبایی»

مطرح است، با هدف هنر و زیبایی نزد سهروردی متفاوت است. در نگاه استتیک،  «استتیک»عنوان 

که در نگاه اشراقی پیوند زیبایی با  اند؛ درحالی هنرها برای حظ نفس و خوشایند حواس خلق شده

سوی غایت و  ای برای هدایت به بخشد و این نوع زیبایی وسیله معرفت و نیکی به هنر جذابیت می

 (.1312خود منبع زیبایی و خیر است )شفیعی و فاضلی، هدفی است که 

اسالمی به مبانی فکری و فلسفی و دانش بومی -احیای تمدن اسالمی و الگوی توسعۀ ایرانی

نیاز دارد. بر همین اساس، بازخوانی مفاهیم امروزین توسعه که عمدتاً ریشه در مطالعات غربی 

(. هنرمند 1311است )صارمی و شیدایی،  دارند، در اندیشۀ حاکم بر شهر اسالمی ضروری

وظیفه دارد فضایی را خلق کند تا انسان را از عالم مادی به عالم روحانی برساند و محیطی 

ترین افراد در کنار آن احساس  وجود آورد که نیاز روحی بینندگان را ارضا کند و معمولی به

 (.1381نزدیکی و یگانگی کنند )پورعبداهلل، 

الدین سهرودی  شود، تبیین آرا و عقاید شیخ شهاب در این نوشتار ژرفکاوی میای که  مسئله

است. در این « شهر اشراقی»با تکیه بر فلسفۀ نوری در باب شهرسازی اسالمی و مفهوم نوبنیاد 

طور مختصر مباحث  پژوهش سعی بر آن است که در بخش مباحث نظری پژوهش ابتدا به

اشراق از دید شیخ شهید ارائه و پس از آن مفهوم فضا و  شناسی حکمت شناسی و معرفت هستی

های مشابه و مرتبط، تاکنون  شهر از منظر حکمت اشراق تبیین شود. براساس مطالعۀ پژوهش

پژوهشی در زمینۀ بررسی اصول فلسفۀ شهر اشراقی از دیدگاه رشتۀ شهرسازی انجام نشده 

نظرات سهروردی، اشارۀ مستقیمی به مقولۀ است. شایان ذکر است که با وجود اینکه در آراء و 

شناسی  شناسی و معرفت حال شیخ، دستگاه هستی شهر و اصول شهرسازی وجود نشده، اما بااین

توان با اندک  مندی را خلق، توصیف و تبیین کرده است که از غنای آن می چنان جامع و نظام

صورت واضح و  ط با نظام شهری را بههای مختلف مرتب گرا، بسیاری از ابعاد و جنبه نگاهی تأویل

 روشن فهم کرد.
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 های تحقيق اهداف و پرسش

ای حکمت  رغم اهمیت روزافزون دسترسی به منابع اصیل و پایه با توجه به آنچه گفته شد، علی

اسالمی، تاکنون هیچ پژوهش مشخص و منسجمی به بررسی اصول شهرسازی مستخرج -ایرانی

رو،  توان گفت که هدف اصلی پژوهش پیش ت؛ بنابراین میاز حکمت اشراقی نپرداخته اس

های حکمت اشراقیۀ سهروردی با تکیه بر فلسفۀ  کشف، تفسیر و تبیین اصول و مشخصه

اسالمی و بازشناسی -منظور ارائۀ چارچوب مفهومی کارآمد در زمینۀ شهر ایرانی وجودی نور به

گر، هدف این پژوهش آن است که نشان دهد و تبیین مفهوم نوبنیاد شهر اشراقی است. به بیان دی

اسالمی استفاده -شهر ایرانی توان از معنای حکمت اشراقیه در پارادایم معرفتی آرمان چگونه می

 شود: کرد. متناظر با این هدف، طی این پژوهش به این پرسش اصلی پرداخته می

 اند؟ سهروردی کدامالدین  های تأویلی شهر اشراقی با استفاده از آرای شیخ شهاب مؤلفه 

 پيشينۀ تحقيق

گردد که  های گذشته بازمی مند نظام فلسفی شیخ اشراق به دهه تاریخچۀ واکاوی چارچوب

های متعدد خویش از مناظر مختلف فلسفی،  اندیشمندان و متخصصان بسیاری در پژوهش

ردی پرداختند. های شیخ سهرو عقیدتی، تربیتی، مذهبی، کالبدی و غیره به کاوش در آثار و رساله

سازی  بودند که با تبیین و شفاف  در مرور سیستماتیک پیشینۀ پژوهش، نگارندگان بر آن

فردی، به پژوهش در این رابطه  های گوناگون که هر یک منفک از زاویۀ منحصربه رهیافت

پرداختند، به شناسایی و تخمین مختصات کنونی بدنۀ پژوهشی موجود درخصوص موضوع 

توان  ها می ترین این پژوهش ترین و پرمخاطب بپردازند. در این راستا از جمله مهممورد مطالعه 

سیر تاریخی »( در مقالۀ 1313زاده و همکاران ) ترتیب زمانی به این موارد اشاره کرد: ساداتی به

دانستن  در پی رفع این شبهه هستند که اصالت ماهیتی« مسئلۀ اصالت بر پایۀ نظریات سهروردی

الدین، اشتباهی رایج است؛ چرا که در زمان شیخ بحث اصالت مطرح نبوده است،  بشیخ شها

بلکه وی نور را بنای عالم قرار داده است و نگاهی انیتی، حضوری، آگاهی و شهودی به 

شناسی نور دارد و درواقع این مسائل هستند که در نظام حکمی اشراق اصالت دارند  هستی

هنر و »( در پژوهشی تحت عنوان 1314(. حکیمی و همکاران )1313زاده و همکاران،  )ساداتی
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پس از « الدین سهروردی و تأثیر حکمت نوری ایشان بر نگارگری اسالمی زیبایی از نگاه شهاب

شناسی نور در قرآن و احادیث و آینۀ مذاهب، به بررسی مفهوم نور در  پرداختن به مفهوم هستی

پردازند. در این پژوهش، سعی بر آن بوده است  می آثار هنری از دید حکمت نوری سهروردی

های  گیری از رساله اسالمی با بهره -که مفهوم نور خره و تجلی آن در آثار نگارگری ایرانی

الدین سهروردی از منظر میزان تأثیرپذیری مورد مداقه قرار گیرد )حکیمی و همکاران،  شهاب

تحلیل عرفانی کشف و شهود در »در مقالۀ  (1314(. در پژوهشی دیگر، خانلو و آزادی )1314

با بررسی جایگاه کشف و شهود در میان عرفا و فالسفه پیش از سهروردی، و « فلسفه سهروردی

گونه از طریقه دریافت  دنبال نمودن این خط سیر، به نقش آن در وادی حکمت اشراقی، این

نند و در این راستا به تشریح بی حقیقت را در منافات با حکمت بحثی و استدالل و برهان نمی

 (.1314پردازند )خانلو و آزادی،  دالیل خود می

بررسی تجلی رمز نور در معماری اسالمی؛ بر مبنای »( در مقالۀ 1313شفیعی و همکاران )

ضمن تبیین نگاه شیخ « های مساجد اسالمی نگاه اشراقی سهروردی به نور و تأکید بر شاخصه

مثابه امری اشراقی و رابطه نور و هنر مقدس، به بررسی نقش  و رمز بهالدین به مفهوم نور  شهاب

گونه بیان  پردازند. ایشان این و جایگاه این دیدگاه بر زبان و ضمیر ناخودآگاه هنرمند مسلمان می

تواند با جذب ابعاد کیفی و کمی  است که می« حامل نورانی»عنوان  کنند که هنرمند معمار به می

وضوح نشان دهد و ارواح را  ر، توازن میان جهان نورانی و عالم مادی را بهساحت متعالی نو

سوی عالم ملکوت عروج دهد. این سیر، نمایانگر رستگاری معنوی آدمی است و موجب  به

(. همچنین رحمتی و 1313تقدس هنر معماری اسالمی خواهد شد )شفیعی و همکاران، 

سینا و حکمت اشراقی  کمت مشرقی ابنح»( در پژوهشی تحت عنوان 1312سنقرکالیه )

شناسی، به تبیین وجوه اشتراک آثار این دو فیلسوف  با قیاس تطبیقی این دو هستی« سهروردی

توان به تمثیلی بودن زبان، بررسی و شناساندن نفس و قوای  پردازند. از جمله این موارد می می

سینا اشاره نمود. عالوه بر آن  ی و ابندر بسیاری از آثار سهرورد« پرنده»گیری از رمز  آن، بهره

گذرانند که فلسفه نور و فقه االنوار سهروردی، ترتیب ساختار  ایشان این نکته را نیز از نظر می

سازد )رحمتی و  جهان را از حالت خشک و دیرفهم به ساختاری نورانی و واضح مبدل می

پس از آنکه به « ر حکمت اشراقجایگاه نور د»( در پژوهش 1317(. دیباجی )1312سنقرکالیه، 
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پردازد، به  شناسی نور می شناسی و معرفت ها و هستی مقایسه نور با وجود، عالم انوار، عالم مثال

بررسی ماهیت نور حسی و شناخت عالم واقع و پدیدارشناسی عالم محسوس و تبیین مفهوم 

نجا که نور در حکمت گمارد. وی بر این اعتقاد است که از آ ظلمت در مقابل نور، همت می

کاررفته در آرای سهروردی نیازمند  ای فلسفی است، تعابیر و اصطالحات به اشراق، استعاره

ای است، تا مرزهای مادی و مجرد از پیش چشم برداشته شوند و  رمزگشایی و رازشناسی ویژه

 (.1317، گونۀ بدیعی به خود گیرد )دیباجی، «ها با ذهن فاعل شناسا عالم ابژه»ارتباط 

« شناسی حکمت اشراق سهروردی مبانی معرفت»( در پژوهشی با عنوان 1388نوربخش )

داند. وی بر این  زدایی و شهود می نظریۀ سهروردی در باب علم را واجد دو جزء بنیادین سنت

الدین بر مبنای علم حضوری و خودآگاهی که  النفس در فلسفۀ شیخ شهاب باور است که علم

( در 1388(. پورحسن )1388عرفتی است، استوار شده است )نوربخش، کانون هر گونه م

سعی دارد به این سؤال بپردازد « تأثیر فلسفه نور و اشراق بر تامالت سیاسی سهروردی»پژوهش 

الدین سهروردی به چه دلیل به فلسفۀ اشراق روی آورد و آیا تأمالت سیاسی موجب  که شهاب

ه است. او بر این باور است که دو بنیاد مهم تفکر سیاسی گرایش وی به این نوع از فلسفه شد

ترین  دهد و خورۀ کیانی و علم ربوبی مهم سهروردی را حکمت ایرانی و آموزۀ شیعی شکل می

( در 1385(. هاشمی اردکانی و همکاران )1388های سیاست اشراقی است )پورحسن،  مؤلفه

کنند که سهروردی  بیان می« های تربیتی آن شناسی سهروردی و داللت درآمدی بر معرفت»مقالۀ 

داند که دستیابی  معرفت را محصول تقابل و تعامل استدالل و برهان عقالیی و درک شهودی می

به آن جز از طریق سلوک و تصفیۀ باطن میسر نخواهد بود. ایشان براساس آرای سهروردی، علم 

سته از نظام تعلیم و تربیتی را مطلوب دانند و آن د حضوری را مبنای هرگونه ادراک و آگاهی می

انگارند که بر محصول نگرش تحقق خود یا تجربه حضوری فرد تأکید کنند )هاشمی اردکانی  می

 (.1385و همکاران، 

کند که سهروردی  چنین بیان می« شناسی حکمت اشراق روش»( در پژوهش 1385دیباجی )

به معنای رسیدن درونی به « تاله»و همچنین  با ارائه کشف به معنی مشاهده عالم معانی و انوار

سرچشمه هستی و شناخت واقعیت از آن طریق و ذوق به معنی توانایی بر کشف و تاله حکمت 

دهد. وی براساس آرای شیخ اشراق، به توصیف پنج بنیان اصولی در حکمت  اشراق را ارائه می
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( 2شناخت حصولی نیست؛  اشیای قابل ( ماهیت1اند از:  ها عبارت پردازد. این بنیان سهروردی می

( رابطۀ 4( عالم مثال متصل و منفصل؛ 3علم به حضور معلوم نزد عالم است نه به حصول آن؛ 

( در مقالۀ 1385(. در آخر اینکه سیدعرب )1385گرایی در منطق )دیباجی،  ( واقع5خدا و عالم؛ 

جزء  انتقادی، به بررسی جزءبهدر قالب پارادایم « بررسی و نقد کتاب حکمت اشراق سهروردی»

االشراق سهروردی  توان از کتاب حکمه های رایج در رابطه با حکمت اشراقی و آنچه می دیدگاه

استنباط کرد، از جمله میزان ارتباط و تداخل با تعالیم نوافالطونی و مشایی، مسئلۀ تناسخ، تعبیر 

 (.1385پردازد )سیدعرب،  آن می حقیقی سهروردی از مفهوم نور، مقبوالت و مشهورات و امثال

های مرتبط با زمینۀ تحقیق انجام شد، این  براساس بررسی و واکاوی که درخصوص پژوهش

بندی حاصل شد که با وجود آنکه در بسیاری از این مطالعات، محققان نگاهی عمیقاً  جمع

های سهروردی  لهکردن حقایق رسا تفسیرگرا و استنباطی داشتند و در تالش برای اکتشاف و عیان

هایی را به درستی پیمودند، چنین  های دانشی مختلف قدم و عرضۀ مطلوب و کارآمد آن به حوزه

ریزی و طراحی شهری، با دیدی  رسد که تا به امروز هیچ پژوهشی در حوزۀ برنامه به نظر می

شده است. از آن ای که دربردارندۀ زوایای متعدد مرتبط به موضوع باشد، انجام ن گونه نگر به جامع

شده، دچار ضعف در برخورداری از پشتوانۀ فلسفی و  های عنوان گذشته، برخی از پژوهش

اند که با نگاهی  رو نگارندگان بر آن نظری قوی مستخرج از فلسفۀ شیخ سهروردی هستند. از این

اول  دست های سوم، در تکمیل داده دوم و دست های دست عنوان داده تحلیلی به پیشینۀ موجود، به

 در دسترس، هدف اصلی پژوهش را مرتفع کنند.

 تعریف مفاهيم

 شناسی حكمت اشراق . هستی0

مثابۀ  شناسی به شناسی دربارۀ هستی شناسی و انسان شناسی، پدیده از آنجا که مسائلی نظیر شناخت

 (، در1314کار،  و رئیسی و نقره 254: 1351شوند )مصباح یزدی،  مادر سایر علوم مطرح می

اند که چیستی  رو، در این بخش نگارندگان در تالش کردن هدف پژوهش پیش جهت مرتفع

تر با من  حکمت اشراقی را توصیف کنند. سهروردی فلسفۀ خود را با نفس یا به تعبیر دقیق

سر حضور  کند. از نظر وی، اساس هر نوع درکی، من و درک من است؛ زیرا من سربه شروع می
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اش را  در آن هیچ نوع تمایز در ماهیت و وجود نیست. اساس فلسفهو نور و ظهور است و 

کند که باالتر از من و نفس به طریق  گذارد و از آن استدالل می می« نور»شهود من و درنتیجه 

(. به بیان دیگر، نور و مراتب آن، تمام ساحات هستی و همۀ 1315اولی نور است )بابایی، 

(. پرواضح است که تصور 1388گیرد )پورحسن،  برمیشناسی سهروردی را در اضالع هستی

(؛ چرا که منظور او از نور، 1385سهروردی از نور با تصور عوام کامالً متفاوت است )سیدعرب، 

(. نور طی قرون متمادی و در 1315سمیعی،  حقیقت نور است نه مفهوم نور )بقایی و رئیس

یت حقیقتی عالی و غایی، نقشی بنیادین داشته بیشتر اعتقادات دینی و مذهبی، برای نمایاندن ماه

است. این نماد ابتدا در آیین میترایی و زروانی و بعدها در آیین زرتشتی و مانوی، حیاتی نمادین 

 (.1388داشته و سپس در دین و فرهنگ اسالمی، به نیکوترین وجه پرورش یافته است )نزهت، 

ت است و در مقابل، ظلمت عین نقص و از نظر سهروردی نور عین کمال و دارایی و فعلی

بخش سراسر عالم وجود است و این نور است که مبدائی وجودی  فقدان. پس نور مبدأ و انتظام

واسطه معلوم است  پذیر نیست و بی (. در این دستگاه فلسفی، نور تعریف1352است )ابوریان، 

: 2ج  1355سهروردی، (. به عبارتی، تفسیر بداهت نور به بداهت وجود )1388)نوربخش، 

توان مقایسه کرد  ناپذیری هستی در سایر مکاتب فلسفی می (. این بحث را با تعریف173

است و امری که « ظاهر»ناپذیری نور این است که نور  (. دلیل بر تعریف4: 2ج  1311)مالصدرا، 

اصل است و ندارد، بلکه اظهار امری که ظاهر است، تحصیل ح« مُظهِر»ظاهر باشد، احتیاج به 

محال. نور عبارت است از حقیقتی که برای ذاتش )یا در ذاتش( ظاهر باشد و برای غیرخود، اعم 

(. او قائل است که ماهیات 1313از جسمانیت و روحانیت، مظهر باشد )حسینی شاهرودی، 

تر  شدت و ضعف است. دیگر آنکه اجزای پایین  مختلف، حقیقتی جز نور ندارند و تفاوتشان به

مراتب نور، شوق ذاتی )رابطۀ محبت( نسبت به اجزای باالتر دارند که ویژگی این شوق،  لسلهس

تر غلبه )رابطه قهر(  که اجزای باالتر بر اجزای پایین مراتب باالتر است؛ درحالی عشق و ستایش به

 (.1313الهی و بغدادی،  و فتح 1385نظر،  دارند )خوش

نوراالنوار تعلق دارد که »شناسی سهروردی، به  باالترین مرتبۀ وجود در نظام هستی

االطالق است و آن را نور محیط، نور مقدس، نور اعظم اعلی، نور حی و قیوم  الوجود علی واجب

(. انوار صادره از نوراالنوار 135-134: 1383خواند )الجوردی،  و غنی مطلق و نور قاهر می
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(. 1384ترند )سجادی،  در نورانیت خود قوی تر باشند، هرچه به مبدأ نور حقیقی و اصلی نزدیک

ترین مصداق نور است؛ یعنی او ظاهر بالذات و مظهر ماسوای خود است و  خدای تعالی کامل

(. 1313الهی و بغدادی،  و فتح 1382یابد )طباطبایی،  وسیلۀ او ظهور می هر موجودی به

لی در عالم پراکنده شده، گرفتار سهروردی بر این باور است که همۀ پرتوهایی که از منبع نور اص

توان آن را زدود تا دوباره همه جا  ظلمت ماده شده است، اما این ماده درواقع اصالتی ندارد و می

های ماده،  و همه چیز از نور پر شود. فرد به کمک زهد، ریاضت، و تطهیر نفس از پلیدی

تا شایستۀ پیوستن به نوراالنوار تواند حجاب ظلمت را از پیش بردارد و خویشتن را پاک کند  می

 (.1355شود )سهروردی، 

 شناسی حكمت اشراق . معرفت6

ها برای یک فاعل شناسا ظهور دارند و ظهور، همان نور است. به  شناسی، آن از جنبۀ معرفت

تعبیر دیگر تعقل انسان جز مشاهدۀ نفوس نوریه به عکوس مُثُل االهیه و اشعۀ ارباب انواع چیز 

ها هم اشراق یا مشاهدۀ نور است. پس ظهور  ت؛ یعنی مجردات تام، نورند و فعل آندیگری نیس

ها برای فاعل شناسا هم نور است. آن موجودات ظهورهای متعدد دارند: ظهور به معنی تحقق  آن

آمده است عنوان فاعل شناسا  در عالم عین، ظهور برای انواع دیگر و ظهور برای انسان به

. علم به حکمت اشراق 1گانۀ حکمت اشراق عبارت است از:  های سه ورت(. ص1317)دیباجی، 

. نخستین شرط شروع در حکمت اشراق 2شود؛ مگر پس از اشراق انوار الهی؛  حاصل نمی

. اوسط آن، مشاهدۀ انوار الهیه و آخر آن، پایانی نیست. باید راهی پیدا 3انسالخ از دنیا است؛ 

د بسیط و همچنین صدور کثرت را از وحدت توجیه کرد و کرد که صدور ماده را از امر مجر

الدین را بر مبنای انوار طولیه و عرضیه و اشراقات متعالی که  طور نظام آفرینش شیخ شهاب همین

بر اصل و اساس تباین موجودات جهان شهادت و پیداکردن تکثر در نور دوم که منشأ اشراقات 

 (.1355)سجادی، متکثر باشد 

سهروردی با جمال و کمال یکی است. رمز نور به اثر هنری، شکوه و جالل  نور در حکمت

های شفاف و نورانی، بیانگر  شناسانۀ هنر تأکید دارد. جهان مانند آینه بخشد و بر جلوۀ زیبایی می

این حقیقت است که آنچه در آفرینش متجلی است، از حقایق الهی سرچشمه گرفته است؛ زیرا 
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ی، از نوراالنوار است و هستی آن، دلیل بر اثبات منبع نور، نوراالنوار نور )هستی( هر موجود

است. سالک با فروگذاردن مدرکات حسی و چشم فروبستن از این دنیا، نفس مدبر خود را از 

که وی همچنان در این جهان خاکی است، بدون  کند، جهان نورانی را درحالی کالبدش جدا می

بیند. این سالک را از  تناسب مقامش چیز خاصی را می د و بهکن طی مسافت و حرکت مشاهده می

توان هنرمند دانست. هنرمندی که  گر عالم انوار مافوق جسمانیات است، می آن جهت که حکایت

خالقیت قوۀ خیال او در پرتو نورانیت آن عالم نورانی به آثار هنری معنایی خواهد بخشید که 

شده در خیالش در اوج زیبایی و تقدس قرار  صاویر منعکسدارای بیانی تمثیلی خواهند بود و ت

خواهند گرفت و زیبایی هنری در کار هنرمند به منصۀ ظهور خواهد رسید؛ بنابراین چنین زیبایی 

دهنده باشد؛ یعنی هنرمند و مخاطب را به خارج از زندان نفس رهنمون سازد  تواند رهایی می

 .(1313)شفیعی و همکاران، 

 ر از منظر حكمت اشراق. فضا و شه3

توان  شود؟ آیا می شود که مقولۀ نور چگونه به مقولۀ فضا مربوط می حال این سؤال مطرح می

(، مکان بدون نور وجود 1383گفت مکان و فضا بدون نور وجود دارد؟ به عقیدۀ موسی دیباج )

دون مکان هیچ دارد و تفاوتی هم در ماهیت هندسی و کالبدی آن ایجاد نخواهد شد؛ لکن نور ب

است و تعریفی ندارد. به بیان دیگر، مکان در هستی به نور تقدم دارد و شاید نور در ماهیت به 

الوجوه بسط یابنده بدانیم، نور با  مکان تقدم داشته باشد. چنانچه مکان را جوهر بسط یابنده و ذی

ر موقوف به تصور آن تضایف خاص دارد. نور به مکان و مکان به نور پیوسته است و تصور نو

مکان است، اما تصور مکان موقوف به تصور نور نیست؛ مکان مفهومی ناوابسته به نور است 

 (.1383)دیباج، 

توان در توانایی هنرمند سالک و اصیل در ادراک و شهود عالم  تجرد ذاتی هنر اسالمی را می

شود  رفت نفس آشکار میکند که در شهر مثالی رازهای مع مثال تفسیر کرد. سهروردی تأکید می

شود. به این دلیل است که  رو می و هر کس با خود واقعی یا نمود آن جهانیِ عناصر دنیایی روبه

هنر دینی معنوی با رمز و راز همراه است و همگان را نه درک آن و نه وصل به آن مقدور است. 

ی است که با عالم معنا و نوع زیبایی که سهروردی بر آن تأکید دارد، از باالترین مراتب زیبای
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تواند آن را در آثار خویش منعکس  روح اتصال دارد، اما انسان پس از درک زیبایی حقیقی می

های معمول و محسوس  های فراتر از زیبایی کند. این مرتبه از زیبایی، وصال انسان با زیبایی

ه آن زیبایی دسترسی نماید آن است که هر فردی ب است، اما آنچه در دیدگاه سهروردی مهم می

فقط »آید. کار هنرمند حقیقی  ندارد و بسته به کمال معنوی سالک، ادراک آن زیبایی حاصل می

)ابراهیمی « آفریند ها را زیبا نیز می عینیت بخشیدن به صُوَر مخیل نیست، بلکه او آن صورت

که با حفظ هویت (. در اندیشۀ سهروردی، زیبایی، امری عینی و مینوی است 17: 1381دینانی، 

ملکوتی خویش به عالم مُلک آمده و در آغاز آفرینش در آدم ابوالبشر به ودیعه نهاده شده است. 

 (.1381زاده،  ای از زیبایی عالم انوار است )کمالی زیبایی حسی نشانه

تواند تجلی یابد،  عنوان ظرفی که در آن بیشتر هنرها )چه معنوی چه مادی( می شهر به

الواح در ظهور صفات ویژۀ هنری در هر دین و مکتبی دارد. سهروردی در کتاب  جایگاه مهمی

اند و اگر نه شواغل بدن بودی، منتقش  نفوس بشری از اصل ملکوت»شود که  متذکر می عمادیه

توجه به این نکته در طراحی و خلق اثر بسیار مهم است؛ چرا که نشان «. شدی به نفوس فلکی

لم ملکوت و با هنر حقیقی، با تناسبات، با تعادل، هارمونی، هماهنگی و دهد اصل انسان از عا می

فهمد و از  ها را می ها و ناهمگونی غیره آشنا است و این انسان حتی به ناخودآگاه ناهنجاری

بیند؛ زیرا ذات انسانی از عالم باال است؛ عدم  مشاهدۀ اغتشاشات و عدم تناسبات آسیب می

 گذارد. کند و بر وی تأثیر می ها را درک می تناسبی و بی ها ها، ناهنجاری هماهنگی

با توجه به آنچه در این بخش بدان اشاره شد، تالش در جهت کشف مفاهیم بنیادین حکمت 

شناسی شیخ سهروردی انجام خواهد گرفت؛ چرا که ارتباط  اشراقی بر مبنای دستگاه هستی

ر، قابلیت ترجمه در چارچوب نظری مفاهیمی نظیر حقیقت نور، فلسفۀ وجودی و اصالت نو

براساس آنچه از مجموعه تأمالت فلسفی و حکمی در این بخش  1شهرسازی را دارد. شکل 

 استنباط است، ترسیم شده است. قابل
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 شناسی و ابعاد آن در حكمت اشراق شناسی و معرفت . تفسير هستی0شكل 

 منبع: نگارندگان

 روش تحقيق

گرایی، سعی در کشف مفاهیم بنیادین حکمت  ستفاده از دستگاه تأویلاز آنجا که این پژوهش با ا

اسالمی -الدین سهروردی و ترجمان این مفاهیم در حوزۀ شهرسازی ایرانی اشراقی شیخ شهاب

های  های بنیادی و از لحاظ روش، در گروه پژوهش دارد، به لحاظ هدف در دستۀ پژوهش

متکی بر اسناد و مدارک و ادراک و تحلیل عقالنی  گیرد. این شیوۀ توصیفی قرار می-سیستماتیک

است؛ بدین معنا که محقق با غور و اندیشه، اسناد و اطالعات را بررسی و تجزیه و تحلیل 

شود، از  (. در راستای رسیدن به هدفی که در این پژوهش دنبال می238: 1311نیا،  کند )حافظ می

مند  صورت نظام شده به های گردآوری ادهروش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل و داوری د

استفاده شده است و بر آن است تا با پرکردن خأل نظری در این زمینه و ارائۀ مدل مفهومی جامع 

 اسالمی بگشاید.-ازپیش به مکتب فکری فالسفۀ ایرانی ای برای عنایت بیش یافته، دریچه و تدقیق

در بخش نخست که شامل تدوین طورکلی پژوهش در دو بخش انجام پذیرفته است:  به

برداری  ای )مطالعه و فیش تعریف مفاهیم پژوهش است، از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه

های پژوهش  اسناد مرتبط با عرصۀ پژوهش( بهره گرفته شده است. در بخش دوم که شامل یافته

کر است که در گیری است، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. شایان ذ و نتیجه
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روش تحلیل محتوای کیفی بر آن است تا از طریق تطبیق متن مورد نظر با خود متن و درک 

صورت مستقیم و عالوه بر آن به یاری تفسیر سایر متون مرتبط، مضامین اصلی  مفاهیم آن به

د صورتی مطلوب ارتباط میان این مضامین تبیین شو استناد، از درون متن، استخراج و به قابل

ها است. درواقع  های مناسب در تبیین دیدگاه (. روش تحلیل محتوا یکی از روش1385)بلیکی، 

منظور تفسیر و تحلیل متن است که با تحلیل محتوایی  فن پژوهش عینی، اصولی و کمی به

(. در 21: 1355شود )باردن،  کلمات، جمالت و عبارات یک متن برای تبیین مراد متن حاصل می

اول  هایی که از سندیت و اعتبار باالیی برخوردارند، شامل سه نوع دادۀ دست از دادههر دو بخش 

دوم و سوم شامل کتب تشریح و تفسیر آثار  های دست ها و کتب سهروردی و داده شامل رساله

 سهروردی، مقاالت مرتبط و امثالهم استفاده شده است.

 های تحقيق یافته

بخش از پژوهش با در خاطر داشتن سؤال پژوهش که در ابتدا با توجه به آنچه گفته شد، در این 

الدین سهروردی  های تأویلی شهر اشراقی با استفاده از آراء شیخ شهاب عنوان شد )مؤلفه

های شهر مطلوب از دیدگاه تعالیم حکمت اشراقی  ها شامل مؤلفه اند؟(، به بررسی یافته کدام

ارنشدن در ماده و حواس را برای رسیدن به پردازیم. سهروردی هرگونه گرفت سهروردی می

نور مجرد اگر گرفتار ماده نباشد، میان او و نفوس آسمانی »داند:  های غیبی الزم می آگاهی

 حجابی نخواهد بود. حجاب نور، حواس ظاهری و باطنی است. هرگاه از حواس خود رهایی

اما برای گذار از این مرحله  (،215: 1355)سهروردی، « رود سوی نفوس آسمانی می یابد، رو به

کند و عالم مادی وسیلۀ چنین وصالی است.  و رسیدن به مقامات عالیه از عالم جسم عبور می

هر روی، باید از طریق ظاهر به باطن رسید و بین  کالبد مسیری برای رسیدن به کمال است و به 

ژوهش را در دو قلمرو پیگیری های پ ای تنگاتنگ برقرار است. یافته این دو مهم، تعادل و رابطه

کنیم. ابتدا صفات شهر اشراقی برخاسته از آرای شیخ سهروردی از منظر قلمروی ساحت  می

شود. در پایان این بخش نیز  کالبدی و پس از آن از منظر قلمروی ساحت غیرکالبدی تبیین می

 مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است.
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 طلوب بر مبنای تعاليم اشراقیالف( قلمروی اول: ساحت کالبدی شهر م

 مثابۀ کالبد نور شهر، به .0

ایرانی دارد. بدون حضور نور، معماری اسالمی معنا -نور نقش مهمی در فضای شهر اسالمی

جان مسلمانان و انسان ازلیِ موجود در هر فرد، در طلب نور است که رمزی از حضور »ندارد: 

لم هستی که نه شرقی است و نه غربی، بر تمام عالم آید؛ نوری که از محور عا حساب می الهی به

ای بخشیده است و حس حضور  تابد. پژواک کلمه و نور به معماری اسالمی قداست ویژه می

کند، فضاهای معماری اسالمی با استفادۀ هنرمندانه از نور با  خدای واحد را در انسان زنده می

ز تجربۀ فضای عادی و ناسوتی فراتر رسند که ا شوند و به وحدتی می یکدیگر ترکیب می

هنرمندی که بخواهد »نویسد:  (. بورکهارت در این خصوص می35و  33:، 1381)نصر، « رود می

. هندسه که وحدت را در نظم 1اندیشۀ وحدت وجود را نمودار سازد سه وسیله در اختیار دارد: 

و غیرمستقیم در فضا نمودار  . ریتم که وحدت را در وجه نظم دنیوی2سازد؛  گر می فضایی جلوه

رؤیت مانند وجود مطلق است به موجودات  های قابل . نور که نسبت آن با شکل3کند؛  می

یابد؛ مگر آنکه  تبع او اثر هنری، موجودیت نمی انسان و به(. »85: 1335)بورکهارت، « محدود

نیستند، بلکه  قالب و روحی داشته باشد. قالب و روح دو وجه منفک و یا همراه و ترکیبی

یابد؛ زیرا نه هر  کدام بدون دیگری موجودیت و معنا نمی اند که هیچ وجوهی محشور و عجین

قالبی محمل هر روحی است و نه هر روحی تاب نشستن بر هر قالبی را دارد. این دو تنها با 

ی اثر شوند. در هنر معمار کنند و دارای مرتبت وجودی می یابند، رشد می یکدیگر موجودیت می

آنکه صورت  توان فضایی تخیل کرد بی جای اثر از هم منفک نیستند و نمی و روح حاکم بر جای

گردد. قالبِ  نشینی با قالب تنگ، خرد و تحقیر می و شمایلی برایش قائل گشت. روح فراخ در هم

و زیبنده شود. تنها با رشد همپا و متناسب این دو، کارا  فراخ نیز ذلیلِ روح خردشده، ویرانه می

 (.518: 1383)مفید، « شوند می

 گاه عالم مثال . شهر؛ تجلی6

های ازلی است که در زمین صورت آن در  ساختار کالبدی شهر اسالمی و اجزای آن نشان از فرم

(. تجربۀ شهر اشراقی تجربۀ سفری از 5: 1312شهر انعکاس یافته است )سجادزاده و همکاران، 
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برون به درون و از ظلمت به نور است. سهروردی قائل به  ساحت مادی به دنیای غیب، از

(. عالم مثال عالمی 127: 1383گانۀ عالم مثال، عالم مجردات و عالم اجسام است )الجوردی،  سه

طورکلی  مابین عالم صغیر و عالم کبیر است. در معماری اسالمی و طراحی عناصر شهری و به

عالم کبیر در عالم صغیر وجود داشته و میزان هنر اسالمی، همواره تالشی در جهت تجلی 

های  موفقیت هر اثر و اتصافش به صفت اسالمی، به میزان توانایی آن اثر در نمود ویژگی

اصوالً وصول به سرمنزل مقصود )اعم از منازل مادی یا معنوی( بدون »جهانی بوده است.  آن

(. در اینجا اهمیت 254، 1385ه، زاد)نقی« واسطه و بدون عبور از منازل رابط مقدور نیست

ها و  شود. چه الهامات و دریافت فضای واسط و محل دریافت انعکاسات عالم کبیر مشخص می

کشف و شهودهای سالک و هنرمند مسلمان در این مقام صورت پذیرفته است؟ درنتیجه خود، 

که هنر اسالمی  حد واسط میان جهان عین»نیز در طراحی و خلق آثار تأثیری مهم داشته است. 

گری جالل و جمال حق در آن است، با آن وجود مطلق ازلی، همین عالم  مصمم به جلوه

ترین منشأ و مبدأ تکوین هنر به مفهوم عام آن در  گون مثال است. عالمی که گویا اصلی آیینه

مراتب موجودات و چه  چه در نظام هستی و سلسله(. »255: 1317)بلخاری قهی، « اسالم است

پذیر نیست و بین دو حوزه  ر نظام معرفتی، گذر از محسوس به معقول بدون واسطه امکاند

ای که هم رو  واسطه است؛ واسطه محسوس و معقول و یا دو جهان روحانی و جسمانی نیاز به

توان برای گذر از عالم  سنخ باشد. می سوی عالم اجسام داشته باشد و هم با عالم مجردات هم به

 (.38، 1381زاده، )کمالی« عقل، از عالم مثال گذشتحس به عالم 

 گاه مفاهيم پارادوکسی . شهر؛ تجلی3

ها بسیار  هایش، به تضادها و تقابل االشراق و رساله شیخ اشراق در بیشتر آثارش، از جمله حکمت

االشراق است؛ تقسیم موجودات  که پایۀ حکمت« نور و ظلمت»اشاره کرده است از جمله بحث 

و ظلمت؛ کمال نوری )ناشی از صفات جمال نوری(، نقصان ظلمانی )صفات قهری  به نور

عنوان دو وجه ظهور؛ دو پر جبرئیل )حقیقت نوری:  جاللی(؛ اشاره به مستوری و نامستوری به

پرراست، حقیقت ظلمانی: پرچپ(؛ باطن و ظاهر؛ درون و برون؛ شرق و غرب؛ خفاش و حربا 

ها(؛ زندان تن و عالم انوار و همچنین از دیدگاهی دیگر از جمع  )تمثیل نور و ظلمت و تقابل
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تضادین و یا تصاویر پارادوکسی سخن گفته است. بیان تجمیع تضادین توسط سهروردی توانایی 

دلیل  رسد به تواند داشته باشد که به نظر می گیری در خلق آثار هنری می ای برای الهام بالقوه

چندان پرداخته نشده است؛ زیرا عمالً چنین موضوعی در عالم دشواری یا غفلت، به این مهم 

طور مستقیم دستیابی به چنین  تواند رخ دهد و در عالم جسمانی و خلق ماده، به مجردات می

شود،  اتفاقی دشوار است. اگر در مدل شهرسازی اسالمی از نمود مفاهیم پارادوکسی صحبت می

ه کمال و معنویت قلمداد کرد. به نقل از عالمه جعفری باید این مفاهیم ضمنی را مقدمه رسیدن ب

های محسوس عالم و انبساط روانی  چه بتوان از سطوح ظاهری زیباییق(، چنان 1344-1411)

ها کرد،  شود، عبور کرد و تالشی برای فهم اعماق این پدیده ها حاصل می که از دریافت آن

عظمت ملکوت درونی و ملکوت برونی حقایقی بر فرد روشن خواهد شد که حتی در احساس 

 (.33: 1353مؤثر خواهد گشت )جعفری، 

 گاه حس وحدت . شهر؛ تجلی0

ای بر ثبوت و وحدت  یک خدشه تواند تجلیات گوناگونی داشته باشد، اما هیچ هرچند حقیقت می

-1281(. عالمه طباطبایی )27: 1351ذات بار تعالی وارد نخواهد ساخت )ابراهیمی دینانی، 

کند و بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت آن  ش(، جامعه را به یک تن واحد تشبیه می 1337

(؛ بنابراین یکی از عوامل مهم ایجادکنندۀ وحدت 484: 18، ج 1354کند )طباطبایی،  تأکید می

های  اندیشه»توان در وحدت کالبدی و صوری جامعه و شهر متصور شد.  جمعی را می

قلمرو نور و مراتب آن جریان دارد. شیخ اشراق کثرت ماهیات را  گرایانۀ شیخ اشراق در وحدت

دهد. مالصدرا  گرا مورد توجه و تأکید قرار می با توجه به مفهوم نوراالنوار در یک نظام وحدت

وحدت در عین کثرت و کثرت »ها بعد متأثر از شیخ اشراق و با استناد بر دیدگاه وی اصل  قرن

)بلخاری قهی، « االشراق بنا نهاد. بر وحدت نوراالنوار در حکمترا با ابتنای « در عین وحدت

نحوی با  (. نظم محوری در شهر اسالمی بدین معنا است که همۀ اجزاء به113-127: 1317

کنند. به عبارت دیگر، گردآمدن  یکدیگر ارتباط دارند که هدف یگانه و واحدی را تعقیب می

ها، هدف معینی  که کلیت آن طوری در یک مجموعه بهای  اجزای متفاوت با کیفیت و کمیت ویژه

ای وحدت  کننده نحو خیره هنر اسالمی، به(. »55: 1385را دنبال کند )سبحانی و محمدرضایی، 
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اصل الهی، وابستگی همۀ کثرات به خدای واحد، فناپذیری جهان و کیفیات مثبت عالم هستی یا 

ت در نوع و واحد )همسانی(، شرکت در (. شرک13، 1381)نصر « دهد. آفرینش را نشان می

بودن(، شرکت و اتحاد در کمیت )مساوات(، اتحاد در کیفیت  جنس جنس )مجانست، هم

)مشابهت(، اتفاق در وضع یا حالت )مطابقت(، اتحاد در موضوع )موضوعیت( و اتحاد در نسبت 

غایت  هو تناسب یا در یک نسبت خاص همسان هستند و به یک مبدأ منسوب هستند یا ب

 (.2واحدی نسبت دارند )اموری که مشترکاً الهی هستند( )شکل 

 
 . انواع و اقسام اتحاد در حكمت اشراق6شكل 

 منبع: نگارندگان 

 شهر رمزپردازی، نمادگرایی و تمثيل .5

داند که بهترین و گویاترین زبان گزارش  می« رمزی»سهروردی روش حکمای اشراقی را روش 

بودن  االشراق بر هنر اسالمی همین رمزگونه نکتۀ حائز اهمیت و تأثیر حکمت از عالم انوار است.

شمار  های ابالغ حقایق بنیادی حکمت به از منظر سهروردی رمز و تمثیل یکی از راه»است، 

(. در هنر اسالمی برای 155: 1381زاده،  )کمالی« رود و رمز بهترین وسیلۀ ابالغ حقایق است می

شود، وجه باطنی هنر در  ر عالم دانی از نمادها و رمزها استفاده میانعکاس عالم عالی د

شود. شباهت فراوانی بین هنر اسالمی و حکمت و فلسفۀ  نمادگرایی هنر اسالمی متجلی می

اند، وجود دارد. در معماری و  کردههای خویش را بیان  حکمای مسلمان که به زبان رمز اندیشه

های  علم نمادها در حد نشانه»توان راز هنر اسالمی را دریافت.  شهر بدون کشف حقایق معنا نمی

شود و کار خالقه را به معنای  جویی می ای از کار معرفت وحیانی آفریدگار، مرحلۀ عمده

 (.51: 1351)اردالن و بختیار، « کند اش تسریع می ماورایی



 

 

 

 

 
 ۰۰88 زمستان، ارمچههاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره  فصلنامه نظريه   88 

  

 

ر از راز و رمز ایجاد و هنرمندان در تمدن اسالمی با تشبیهات و استعارات و نمادها، عالمی پ

سازند،  اشیایی که مسلمین می»کنند.  تعالی تبدیل می های حق اثر خویش را به مظهری از نشانه

کند این اجسام ورای ساختمان، دارای  اندازه با نقش و نگار است که انسان گاهی گمان می بی

صوص این کشف و خ ( و به253: 1385)کریستی به نقل از مددپور، « روح اسرارآمیزی است

خواهد آن را از طریق تجسم در آثار  شود و می شهودها که توسط هنرمند مسلمان ادراک می

تمثیل در هنر و »های شخصیتی وی نیز تطابق دارد.  نشان دهد، با روح آن هنرمند و ویژگی

همواره  معماری اسالمی ارتباط عمیقی با اعتقاد به عالم مثال دارد. نقوش تزیینی در هنر اسالمی

تصویرکشیدن بهشتی که هنرمند مسلمان در کشف و شهود خویش  های عمیقی در بردارد. به پیام

(. در 18: 1311)پرویزی و بمانیان، « کند به رؤیت آن نائل شده است، حکایت از این امر می

معماری نیز رمزپردازی به مفهوم تجلی معنا در صورت و رمزگشایی به مفهوم تجلی معنا از 

 (.312: 1385کار،  رت است )نقرهصو

 ب( قلمروی دوم: ساحت غيرکالبدی شهر مطلوب بر مبنای تعاليم اشراقی

 . شهر اشراقی؛ شهر آگاهی0

های باطنی هر  ترین آموزۀ سهروردی آگاهی است و حرکت از ظاهر به باطن و فهم الیه مهم

ح انسان و فهم بطن امور برای ای برای اوج و پرواز رو تواند زمینه چیز، ظرف زندگی انسان می

اسالمی و عناصر -وی ایجاد کند. حس روحانی و معنوی حاکم بر فضاهای معماری اصیل ایرانی

جرئت باید اذعان کرد چنین توانایی در   اند که به منظور دستیابی به این مهم بوده شهری عاملی به

نده بستگی دارد. نور در خلق معنویت فضا، در درجۀ نخست به میزان معرفت و معنویت ساز

ترین تجلیات نور، آگاهی، دانایی و  فلسفۀ اشراق رمز آگاهی و خودآگاهی است. یکی از مهم

های  شدن در معلومات و خواستههنرمند سازنده و پیشرو که بشر را از محاصره»حقیقت است. 

های  م اکبر و مخفیبرداری از عال دهد، استعدادهای مردم را برای بهره محدود و ناچیز نجات می

(. هنرمند 31: 1383)جعفری، « رساند عقول و واقعیات تعلیم شده، تحریک و به فعلیت می

مسلمان در ساخت شهر و هرگونه طراحی مأمن و مسکن انسانی باید غایت خود را ایجاد 

 منظور خودآگاهی و خداآگاهی انسان قرار دهد، چه کالبد بناها و چه روح حاکم بر انگیزش به
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ای  فلسفۀ اشراق فلسفه»باید، چنین حسی را در وجود انسانی تقویت کنند؛  فضاها می

دهد. سهروردی در کتاب  اش را معرفت تشکیل می محور است که دغدغۀ اصلی آگاهی

پردازد. وی  وگو با معلم اول، به تعلیم معرفت نفس می االشراق با توجه به تجربۀ گفت حکمت

« کند گذارد و بر خودآگاهی آن تأکید می واسطۀ نفس می راک بیبنای علم اشراقی را بر اد

 (.13: 1381زاده،  )کمالی

دادن بیننده از عالم باال و  های هنری، هدف آگاهی چنین هنر مقدسی عالوه بر تبیین پدیده

ای که هنرمند در این نوع هنر،  گونه رساند؛ به درنهایت کشاندن او به حیطۀ قدسی را به انجام می

خوشنویسی، موسیقی، معماری و شعر با بیننده و شنونده در   صورت ربۀ خود را از آنجا بهتج

برد؛  گذارد و مخاطب نیز بنا به ذوق و استعداد معنوی خود از نورانیت آن فیض می میان می

سوی کمال رهنمون کند و آنان که از  خواهد روح ناقص خود را با سیر در این حیطه به گویی می

شناسانه دارند، از روی  وحی و حاالت معنوی بهره برده باشند و نیز ذوق زیباییکیفیت ر

شناساند و  انگیزد، چنین هنر مقدسی را می احواالتی که شنیدن یا دیدن اثر قدسی در روح برمی

دهند؛ بنابراین هنر قدسی یک شیوۀ نگرش به عالم و یک وجه نورانیت و عین علم  تشخیص می

سازد  های ماهر یک هنرمند، انسان را به عالم باال رهنمون می قدسی در پنجه و آگاهی است. هنر

که روح  دهد؛ درحالی ها پیوند می و به آگاهی و وجدان او شکل و او را به سرچشمۀ همۀ زیبایی

ای مظهر جمال است  هنرمند محل تجلی و ظهور انوار و الهامات عالم انوار، و هنر نیز مانند آینه

 (.1313مکاران، )شفیعی و ه

 شهر اشراقی؛ شهر ادراک .6

سوی  وجو و تحصیل معرفت و حرکت از ظلمات به سهروردی کمال سعادت بشری را در جست

داند. کسی که ذات خود را ادراک کند، خود، نور مجرد خواهد بود. این ادراک ظهور  نور می

ت را در خود مستتر شیء برای خود شیء است. این مفهوم همان زمینۀ آگاهی و کسب معرف

دارد. کمال ادراک در منظر سهروردی گذار از عقل استداللی به عقل شهودی است. در حکمت 

شود. ادراکات  تر از استدالل بیان می ذوقی و اشراقی، شهود جایگاه خاصی دارد و متعالی-بحثی
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ای باالتر  تبهشود، پس از عبور از استدالل عقلی به مر سهروردی اگرچه از ادراک حسی آغاز می

 (.1381زاده،  شود )کمالیکه همان معرفت اشراقی است، نائل می

ادراکات حسی )عینی، سمعی و غیره( مبادی ادراکات انسانی و پنجرۀ ورود مدرکات در 

هر دو چشم من بردوختند و ده کس بر من »آمده است: « عقل سرخ»انسان است. در رسالۀ 

سهروردی در بسیاری از رسایل خویش به نقش ادراک  (.2: 1358)سهروردی، « موکل کردند

حواس و ادراکات عقلی اشاره کرده است. از منظر سهروردی ادراکات چهاربند مخالف بر من 

 17نهادند. چهاربند اشاره به جسم خاکی انسان و زندان تن او است )آب، باد، خاک و آتش( و 

که از طریق این حواس ارتباط انسان با  کس نیز اشاره به پنج حس ظاهر و پنج حس باطن دارد

ای است برای ادراکات انسانی. اینجا سهروردی  پذیرد و این محسوسات وسیله دنیا صورت می

شود که انسان ادراکاتش از طریق محسوسات و عقالنیت است، اما اصل ادراکات  متذکر می

های انسانی  ریافتبندی د انسانی، ادراکات عقلی و توانایی حس مشترک است که به جمع

کند، ادراکی شهودی است که یا  ادراک باطنی که سهروردی از آن به مشاهده تعبیر می»پردازد.  می

واجد صورت مثالی است و یا از قبیل ادراک معانی است. آنجا که حیطه و قلمرو مشاهدات، 

دراکات عقلی عالم خیال و مثال است، مشاهدۀ باطنی واجد صورت مثالی است و آنجا که ورای ا

« های نور همراه است. است، ادراکات معانی بدون صورت توسط قلب و باتجربه بارقه

ای باالتر از ادراک حسی قرار دارد؛ زیرا در این  ( و ادراک خیالی در مرتبه11: 1381زاده،  )کمالی

یمی )ابراه« گیرد. ادراک نه مواجهه با مدرک الزم است و نه ادراک از طریق حواس صورت می

 (.11-5: 1381دینانی، 

 النفس و حضور اشراقی شهر معرفت .3

سؤال اصلی سهروردی درخصوص پرسش از حقیقت، من است، سهروردی از من و علم به 

« تلویحات»که سهروردی آن را در « حکایت مَنامیّه»کند.  خویشتن و خودشناسی آغاز می

النفس بوده و  سهروردی مسئلۀ معرفت دغدغۀ اصلی»کند، بیانگر آن است که  تفصیل ذکر می به

آزرده است و در این موضوع،  این مسئله او را سخت به ستوه آورده و روح و روان او را می

بیند و  سخت به تأمل و تفکر مشغول بوده تا اینکه شبی خود را در احاطۀ درخششی تابناک می
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« دهد به مسئلۀ اصلی او پاسخ میشود و  معلم اول در شبح تمثیلی از اقلیم هشتم بر او ظاهر می

ها علم  ترین علم کند که مهم (. در این رویداد، معلم اول به وی تأکید می14: 1381زاده،  )کمالی

توان به  آید که از آن می به خویشتن است و فهم هر علمی پس از درک این مهم حاصل می

 یاد کرد.« حضور اشراقی»

(. آنچه 1317رود )ابراهیمی دینانی،  شمار می هالنفس، کلید درک حکمت اشراقی ب معرفت

خواند، پرهیز از جهل نسبت به خویشتن خویش است. یکی از  سهروردی انسان را به آن فرامی

تجلیات قوی ازخودبیگانگی در آثار هنری، در حوزۀ شهر است. انسانی که بحران هویت داشته 

اش باشد؟ بحران هویت تأثیر  وی و جامعهتواند بیافریند که گویای هویت  باشد، چه اثری را می

تواند بر احساس هویت و  گذارد و از طرفی دیگر محیط نیز می مستقیمی بر خلق آثار هنری می

های فرهنگی، آداب و سنن و  هویتی انسان نقش مهمی داشته باشد. باورها، اعتقادات، ارزش یا بی

کنند،  درونی یک جامعه منعکس می غیره عالوه بر آنکه خود را در فضای رفتاری، باطنی و

گذارند. هر یک از این وجوه، یعنی هم بخش  شائبه بر کالبد و فضای فیزیکی شهر می تأثیری بی

بخشی به وجه دیگر کامالً اثرگذار  رفتاری و درونی و هم بخش بیرونی و کالبدی در جهت

 ای دوجانبه برقرار است.  ها رابطه هستند و بین آن

 ؛ شهر تعليم و تعلمشهر اشراقی .0

)کمالی« مدار فلسفۀ سهروردی علم است؛ علم به هر علمی منوط به علم به نفس خویش است»

(. حکایت منامیه )تلویحات( بیانگر آن است که مسئلۀ علم و صعوبت آن 42، 1381زاده: 

ی ها های مدید فکر و ذهن حکیم اشراق را به خود معطوف کرده بود، این مهم در رساله مدت

از جمله آموزش معنوی مرشد و پیر نورانی در عقل سرخ؛  ؛شیخ اشراق نقش پررنگی دارد

طورکلی در همۀ  کسب معرفت در عالم مثال و عالم عقل در داستان آواز پر جبرئیل؛ و... . به

های فارسی سهروردی، همۀ آثار بر مبنای کسب حکمت و علم و آموزش و دغدغه یافتن  داستان

های رمزی سهروردی، نفس ناطقه پس از اتصال با عقل فعال یا  در داستان»گیرد.  پاسخ شکل می

رسد و پیر سخنانی درمورد چگونگی عقول و نظام  پیر نورانی، به یکی از مراحل معرفت می

های عالم ماوراء حجاب نفسانی را برایش  گوید و حقایقی از ناپیدایی آفرینش و نفوس به او می
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های رمزی سهروردی گذشتن سالک )نفس  حقیقت محور اصلی داستانسازد و در  روشن می

آوردن  دست ناطقه، روح انسانی( از عالم تحت فلک قمر و رسیدن به پیر نورانی )عقل فعال( و به

حقایقی است که انسان پس از جدایی از نیستان وجود همیشه در پی آن بوده است و اتصال 

 (.1333)قاسمی، « دوباره به عالم عقول است

 . شهر اشراقی؛ شهر تعالی، شهر صعود معنوی، پيوند با عالم باال5

ای  مثابۀ چشمه های اسالمی، همۀ پدیدارهای هستی در اتصال دائم با مبدأ هستی به طبق آموزه

(. هدف عینیت، 1387کند )نصر،  هستند که از ازل تا ابد زنجیرۀ ارتباط با پدیدارها را منقطع نمی

ترین وظایف معمار و طراح و هنرمند مسلمان آن  و معنای باطنی است. از مهم رسیدن به ذهنیت

سمت باطن رود و معنا را درک کند؛  است که روح انسانی با دیدن اثر مصنوع وی، از ظاهر به

صور مادی همچون پلی هستند »شود.  معنایی متعالی که توسط هنرمند در خالل اثرش بیان می

های کمی آدمی، در این ساحت مفاهیم شکل  فی خیال و مصنوعهمیان عالم انتزاعی و کی

ماجرای چند مورچه آمده است که « لغت موران»(. در رسالۀ 1351)اردالن و بختیار، « پذیرند می

کنند؛  کنند که در حقیقت و چیستی آن اختالف پیدا می ای برخورد می در هنگام صبح به ژاله

ظلمت مکمن و مستقر نزول خویش رو به صحرا  بسته از حضیض موری چند تیزتک میان»

نهادند و از بهر ترتیب قوت، اتفاق را شاخی چند از نبات در حَیّز مشاهدۀ ایشان آمد و در وقت 

صباح قطرات ژاله بر صفحات سطوح آن نشسته بود. یکی از یکی پرسید آن چیست؟ جواب داد 

هذا در محل نزاع  دریاست و علی و گفت که اصل این قطرات از زمین است. دیگری گفت: از

ای صبر کنید تا میل او از کدام جانب باشد.  افتاد. موری متصوف در میان ایشان بود. گفت: لحظه

موران در این بودند که آفتاب گرم شد و شبنم از هیاکل نباتی آهنگ باال کرد، موران را معلوم 

(. در این رساله، 8-5: 1382روردی، گشت که از زمین نیست. چون از هوا بود، به هوا رفت )سه

آید. سهروردی  صعود، رمز آگاهی و تحول است. چون آگاهی باشد، حرکت و تعالی درپی می

 سوی کمال جستن. خواند و راه به انسان را به تفکر و پیداکردن اصل خویش فرامی

دی، در داستان غربت غربیه صحبت از سفر شرق به غرب عالم وجود است. در منظر سهرور

اشراق )شرق وجودی انسان( عالم علوی و نور و غرب وجودی ظلمت و عالم ماده است. انسان 
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در این سفر در زندان تن )غرب عالم وجود( گرفتار آمده است و عالم امر و یگانگی خویش را 

ایم. یمن  مسافر این داستان هر یک از ماست که از یمن وجود حرکت کرده»فراموش کرده است. 

طرف راست و وجهۀ معنوی وجود انسان است؛ یعنی  ن است و مقام یمینیه که اشاره بهاز یمی

ایم و به چاه قیروان  همۀ ما از جایی که محل شروق انوار الهی است، حرکت را آغاز کرده

آباد که آمدیم،  اکنون در این چاهیم. به این دیر خراب جاست و هم ایم. چاه قیروان همین درافتاده

افتیم. وقت غروب مغرب عالم است و اینجا شام غریبان ماست و ما که  ربی درمیبه غربت غ

ایم. این قصۀ  ایم، در غرب گرفتار شده همۀ مسافران خطۀ شرقی هستیم و به دیار غربی آمده

ریزی شهری  (. آنچه در طراحی و برنامه14-13: 1381گران، )ریخته« غربت غربیۀ ماست

ق باید انعکاس یابد، حرکت صعودی از نقش به نقاش و معراج از های شیخ اشرا براساس آموزه

ای که هست، وظیفۀ هنرمند، معمار  بخشیدن به ماده، در هر مرحله صورت به مصور است. کمال

سوی نوراالنوار برکات خویش  نیابد، همین حرکت به  و طراح است. اگر به کمال نهایی نیز دست

گذارد و از طرفی عکس  شده تأثیر معنوی و مثبت می خلقرا دارد و بر روح و حس فضایی اثر 

این قضیه نیز حائز اهمیت است. ممکن نیست حس فضایی اثری که در باطن خالقش روح 

 معنوی وجود ندارد، حسی معنوی باشد.

 . شهر اشراقی؛ شهر ذکر، بيداری و تنبه2

وردی که عامل و واسطی ترین صفت شهر مطلوب از دیدگاه سهر شاید بتوان اذعان کرد که مهم

باشد برای کمک به حرکت انسان در جهت تعالی، و ظرف مناسبی باشد که بتواند در حرکت 

صعودی انسان نقشی مؤثر ایفا کند، تذکردهی و بیدارکنندگی شهر است. صفیر سیمرغ 

(. انسان به سبب 48: 1317)دینانی، « کند صدایی است که خفتگان را بیدار می»سهروردی 

گیرد. بین عقل و نفس در وجود انسان، همواره جدالی  بودنش، در سکر طبیعت قرار می نانسا

برپاست. انسان به تذکر نیاز دارد. به بیداری نیاز دارد. شهر مطلوب اشراقی، شهری است که در 

براساس »آن همه جا خدا حاضر و ناظر است. معنای جمال و حقیقت خداوندی ظهور است. 

شود. غربت انسان ماجرای  نداشتن از حضور موجب غربت می قی، آگاهیاصول فلسفۀ اشرا

(. سهروردی بیداری 411: 1317)دینانی، « بخشد انگیزی است که ازخودبیگانگی را تحقق می غم
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داند. شهری که ساکنانش به مقام  گیری از فیوضات نوراالنوار می یک شهر را در پرتو میزان بهره

شهر، شهر نور است و شهر حی. وی در همۀ آثارش قدم اولیه را برای  ادراک فعال نائل آیند، آن

طور مستقیم در  داند. این نکات را هم به رسیدن به هر مقام مناسبی، سعی و تالش و ریاضت می

حس حضور، »کند.  های فارسی خویش عنوان می االشراق و هم از طریق رمز در رساله حکمت

شناسد و در محضراوبودن را قلباً و  خالق خویش را می حالت و فضایی است که در آن انسان

هایی برای آینده غافل نیست. وجود  کند. از گذر زمان و تجارب تاریخی و برنامه مدام حس می

هاست. با  گذارد و مراقب آن ها احترام می شناسد و به حقوق آن ها را به رسمیت می سایر انسان

های خویش برای ایجاد ارتباطی  دنبال ارتقای آگاهی کند و مدام به آگاهی و دانش زندگی می

ها را  تر با هستی برای رستگاری خویش است. فضا و محیط متذکر که همۀ این تر و منطقی عالی

دارد،  که فضایی حقیقی و واقعی است، نگه می« فضای حضور»دهد و او را در  به انسان تذکر می

 (.44: 1311 زاده، )نقی« زیست است ترین شهر قابل عالی

 . شهر اشراقی؛ شهر کمال0

از منظر سهروردی، کمال انسان در این است که نسبت به حقایق از واجب تا جهان مادی، 

معرفت پیدا کند و نظام هستی از مبدأ تا معاد در او نقش بندد و در حد توانایی بشری، مانند 

کمال (. »572-571: 1352مبادی مفارق و جواهر مجرد شود و سراسر آگاهی شود )مصنفات، 

زاده،  )کمالی« جوهر عاقل آن است که منتقش گردد به حقایق و معرفت حق و عجایب ملکوت

وجوی کمال از خصوصیات ویژۀ انسانی است که در سرشت انسان اصیل  (. جست131: 1381

ها و  کمال عبارت است از قرارگرفتن هر موضوعی در مجرای بایستگی»نهفته است و 

انسان همواره طالب کمال بوده است. مثل اعلی (. »211: 1383)جعفری، « های خود شایستگی

اشاره به آخرین مرحله از مراحل کمال انسان است که همانند یک آینه تمام حقایق هستی را 

غایت کمال خود، همۀ کائنات را به حوزۀ امور معلوم  سازد. انسان با رسیدن به آشکار می

« شود سازد و در این مرحله است که نور بر ظلمت غالب می آشکار می ها راآورد و آن درمی

(. شناخت کمال هر چیز، صفتی است که هنرمند اصیل باید 14-13: 1317)ابراهیمی دینانی، 

هر اثر هنری که »شود.  بدان دست یابد. شناخت کمال جز در پرتو تعالیم معنوی حاصل نمی
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گونه که باید باشد را در گذرگاه پرمعنای حیات مطرح  آنچنان که هست و  واقعیات انسان را آن

کند و هم گامی بسیار مؤثر  کند، هم حس لذت عالیۀ نوگرایی را در حیات معقول اشباع می می

(. همۀ تالش هنرمند مسلمان بر 57: 1383)جعفری، « دارد سوی کمال برمی در پیشرفت انسان به

صورت، راه کمال و تعالی را درپیش گیرد. در این زمینه،  آن است تا ماده در استحاله و تبدیل به

ساخت شهر و ابنیه بسیار مهم است؛ چرا که مصنوعی است که از سویی محل سکونت انسان 

شود و نباید در جهت خالف سیر  است و از سوی دیگر، عنصری است که به طبیعت اضافه می

ندارد تا موضعی متضاد و مخالف  تنها سر آن معماری اسالمی نه»تکاملی هستی عمل کند، 

کند و در خلق محیط زندگی انسان  طبیعت بگیرد، بلکه هماهنگی خود را با محیط حفظ می

آورد، از منابع طبیعت حداکثر  گیرد. شهر اسالمی به آرامی سر از خاک برمی سادگی را پیش می

رامی به آغوش خاک برد و وقتی خالی از سکنه شد، معموالً بار دیگر به آ استفاده را می

 (.38: 1381)نصر، « گردد بازمی

 . شهر اشراقی؛ شهر شكر8

توان معنا کرد: استفاده از هر چیز در همان جهت و هدفی که بدان منظور خلق  شکر را چنین می

شده است. استفاده از همۀ ابزار در راهی که خداوند متعال فرمان داده است که هم در جهت 

رود )حشمت هم موافق با عالمی باشد که انسان از آنجا آمده و بدانجا میکمال باشد و اصلح، و 

وسیلۀ گوش انذارت را شنیده و با  (؛ برای مثال، شکر چشم و گوش آن است که به1311پور، 

الدین  )قطب« الَبصر لِتحصیل الِاعتبارات وَ السَّمع لِتلقّی االِنذارات»ها را تحصیل کند:  چشم عبرت

(. یکی از مصادیق عالی شکر در سطح شهر، بنا بر حکمت اشراق آن است 11: 1383شیرازی، 

شده و البته موافق با عقل و نقل باشد  کارگیری هر چیز در هدفی باشد که بدان منظور خلق که به

توان هم در بخش کالبدی شهر رصد کرد  رفتن را می و در جهت کمال نیز باشد. در جهت کمال

ترین  رسد یکی از عمده های شهری. به نظر می ا و اختصاص سرانهه و هم در بخش کاربری

ها است. در بخش کالبدی  ها و سرانۀ آن تغییرات در حیطۀ شهرسازی، مطالعۀ مجدد نیاز کاربری

عنوان ماده بنایی را شکل دهند یا هر چیز جزئی که  توان مواد و مصالحی که قرار است به می
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جا  عنوان نعمت الهی در نظر گرفته شود و شکر آن را به ، بهشود وساز استفاده می برای ساخت

 آورد؛ یعنی در جهت اکمل از آن استفاده کرد. این همان مفهوم توسعۀ پایدار است.

 3با توجه به آنچه در این بخش عنوان شد، چارچوب مفهومی پژوهش حاضر در شکل 

 نمایش داده شده است.

 
 راقی بر مبنای اصول حكمت اشراق سهروردی. چارچوب مفهومی صفات شهر اش3شكل 

 منبع: نگارندگان

 گيری نتيجه

دستیابی به آرا و نظرات متفکران تأثیرگذار جامعه از این حیث که دارای انباشت معرفتی 

شود.  ترین اهداف پژوهشی قلمداد می تأملی است، همواره در زمرۀ مهم ارزشمند و قابل

گرفته از  دینی را با اتکای بر ساختار نظری و معرفتی الهام اندیشمندان بسیاری بازتولید معرفت

انگارند. شیخ  هویت قدسی معنوی ذهن عارفان را در شرایط کنونی جامعه یک ضرورت می

گذاران دیدگاه اصالت نور با تکیه بر نگرش توحیدی در نظام فلسفی اسالم است  اشراق از پایه

شناختی جامع و عمیقی نیز  ، از دستگاه معرفتداشتن در ادراکات نظری که عالوه بر ریشه

که فلسفۀ وی ظرفیت بازخوانی بیانات و استنتاج مفاهیم مختلف را  نحوی برخوردار است؛ به

فراهم کرده است. آنچه در این مقاله به آن پرداختیم، توصیف، تفهم و تبیین جامعی از مفاهیم 
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دی در ارتباط با ساحت کالبدی و غیرکالبدی الدین سهرور کاررفته در فلسفۀ اشراق شیخ شهاب به

 شهر اسالمی و تفسیر مفهوم نوبنیاد شهر اشراقی بود.

های اصلی پژوهش  های مختلف این نوشتار بیان شد، در پاسخ به پرسش بر پایۀ آنچه در بخش

قلمروی های شهر اشراقی اعم از آنکه ریشه در  ها و مؤلفه توان موارد زیر را استنتاج کرد: ویژگی می

ساحت کالبدی یا قلمروی غیرکالبدی شهر داشته باشند، بر مبنای اصول فلسفۀ اشراق سهروردی 

ریزی و طراحی شهری در  کنندۀ دستیابی به راهنمای جامع نظری و عملی برنامه تواند تضمین می

شهرهای ایرانی و حتی سایر کشورها باشد؛ چرا که بنیاد فکری و عقیدتی دستگاه حکمی شیخ 

ای ایرانیان دارد. رجوع به این مبانی ارزشمند که  ای تنگاتنگی با نظام اندیشه اشراق، رابطۀ ریشه

النفس، آگاهی، تعلم و یادگیری، بیداری،  مثابۀ بستری برای تعالی و صعود، معرف شامل شهر به

است، در  بینی و نگرش توحیدی گاه عالم مثال و جهان تذکر و تنبه، تمثیل و نمادپردازی و تجلی

ای،  خصوص در شرایط کنونی که زمان مدیدی است که بر جامعۀ شهرسازان حرفه هر زمان و به

گرفتن  عاریه کرات ثابت شده است که به مسئوالن و متولیان امور شهری و حتی شهروندان عادی به

دی مؤثری ریزی شهری غربی که عموماً بر پایگاهی پوزیتیویستی استوار است، کارآم مفاهیم برنامه

 فرد است، ندارد. های منحصربه در بستر شهر ایرانی که واجد مشخصه

تواند  کند. این معرفت می گیری از این مفاهیم متعالی گفتمان معرفتی را بازتولید می بهره

اندیشۀ شهرسازی را تکامل بخشد؛ بنابراین دور از انتظار نیست که از طریق بازشناسی و تبیین 

دادن آن در نظام نظری و اجرایی شهرسازی، به مخزن  سهروردی و جای اصول حکمت اشراقی

اسالمی است، بتوان -بسیار غنی مضامین فلسفی که در تجانس با روح و کالبد شهرهای ایرانی

دست یافت. در این پژوهش نیز سعی شد تا با تفسیر و تبیین این مفاهیم و مضامین واجد ارزش 

های سایر  ای رو به آراء و اندیشه نگر، دریچه رچوب مفهومی جامعاز نگاه شهرسازانه و ارائۀ چا

اند، گشوده شود. روزنی که  فالسفه و حکمای ایرانی و اسالمی که دیرزمانی است فراموش شده

مندان و نمایندگان جامعۀ دانشگاهی  با کنکاش و پرداخت مناسب، ما را چه در جایگاه حرفه

 ن شهر ایرانی، با چیستی هویت دیرینۀ خود آشتی دهد.تک ساکنا کشور و چه در جایگاه تک

هایی از قبیل شهروند ایرانی کیست، در  های متوالی است که در قالب سؤال ای که دهه مسئله

اسالمی چگونه توانایی تأمین نیازهای معنوی و -هایی است، شهر ایرانی وجوی چه آرمان جست
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ی از چه طریقی قادر خواهد بود بستر تعالی و مادی شهروند ایرانی را خواهد داشت، چنین شهر

ترین دغدغه و نگرانی مسئوالن  های مشابه، به مهم سعادت ساکنانش را فراهم آورد، و پرسش

استنباط از این  شهری مبدل شده است. امید است که با احیا و تجدید میثاق با مفاهیم نظری قابل

-مند شهر ایرانی مواجهه با پدیدۀ هویتهای فلسفی و حکمی، از این پس در هنگام  گنجینه

تری برداشت؛ چرا که روح حاکم بر چنین شهرهایی با دستگاه  های آگاهانه اسالمی قدم

 شناسی حکمای اسالمی پیوندی ناگسستنی دارد.  شناسی و معرفت هستی

 منابع

 هران: طرح نو.. جلد سوم. تماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم(. 1351دینانی، غالمحسین )ابراهیمی 

 ( 1352ابوریان، محمدعلی .)ترجمۀ محمدعلی شیخ. تهران: مبانی فلسفۀ اشراق از دیدگاه سهروردی .

 دانشگاه شهید بهشتی.

 ( 1351اردالن، نادر و بختیار، الله .)ترجمۀ حمید شاهرخ. تهران: خاک.حس وحدت . 

 ن کیوانی. تهران: مرکز.. ترجمۀ مجدالدیسهروردی و مکتب اشراق(. 1355رضوی، مهدی )امین 

 ( نقد و تحلیل خوانش مالصدرا از شیخ اشراق در مسئلۀ رابطۀ وجود و نور. 1315بابایی، علی .)

 .57-55(، 1)27، اسالمی فصلنامۀ مطالعات معرفتی در دانشگاه

 ( 1355باردن، لورنس .)ترجمۀ ملیحه آشتیانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.تحلیل محتوا . 

 (. بازشناسی و تبیین مفهوم نور و ظلمت از 1315سمیعی، محمدمهدی )می، عبداله و رئیسدائبقایی

 .المللی علوم زمین و توسعۀ شهری دومین کنگرۀ بیندیدگاه سهروردی در معماری اسالمی. 

 مبانی عرفانی هنر و معماری اسالمی )دفتر اول و دوم: وحدت وجود، (. 1388قهی، حسن )بلخاری

 چاپ دوم. تهران: سورۀ مهر. کیمیای خیال(.وحدت شهود و 

 ( 1385بلیکی، نورمن .)ترجمۀ حسن پاوشیان. تهران: نی.های اجتماعی طراحی پژوهش . 

 ( 1381بورکهارت، تیتوس .)ترجمۀ جالل ستاری. چاپ چهارم. ها هنر مقدس، اصول و روش .

 تهران: سروش.

 ( تأثیر فلسفۀ نور و اشراق بر ت1388پورحسن، قاسم .) ،4، 55أمالت سیاسی سهروردی، خردنامه-

21. 

 چاپ اول. تهران: کلهر.های پنهان در معماری ایران حکمت(. 1381اهلل ) پورعبداهلل، حبیب . 
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 ( 1338پورنامداریان، تقی ،)های عرفانی های رمزی در ادب فارسی، تحلیلی از داستان رمز و داستان-

 هنگی.. تهران: علمی و فرسینا و سهروردی فلسفی ابن

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.البالغه ترجمه و تفسیر نهج(. 1353تبریزی، محمدتقی )جعفری . 

 ( 1383ــــــــــ .)چاپ پنجم. تهران: مؤسسۀ تدوین و نشر آثار زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم .

 عالمه جعفری.

 ی، تهران: سمت.ای بر روش تحقیق در علوم انسان (. مقدمه1311نیا، محمدرضا )حافظ 

 ( 1313حسینی شاهرودی، سیدمرتضی .)پایگاه الدین سهروردی شرح حکمت االشراق شیخ شهاب .

 رسانی طهور. اطالع

 (. ترجمه و شرح: سید جعفر سجادی. چاپ ششم. تهران: دانشگاه تهران.1355) االشراقحکمه 

 ( هنر و زیبای1314حکیمی، محسن، افشار، حمیدرضا، شعبانی، آزاده .)الدین  ی از نگاه شهاب

همایش ملی فرهنگ گردشگری و سهروردی و تأثیر حکمت نوری ایشان بر نگارگری اسالمی. 

 .هویت شهری

 ( تحلیل عرفانی کشف و شهود در فلسفۀ سهروردی. 1314خانلو، ناصرکاظم و آزادی، علی .)

 .218-285(، 53)14، فصلنامۀ عرفان اسالمی

 کتاب ماه هنرری سهروردی و تأثیر آن بر نگارگری ایرانی. (. حکمت نو1385نظر، رحیم ) خوش ،

 .42-35، 115شماره 

 ( فضای نور و معماری نور. 1383دیباجی، سید محمدعلی .)57-48، 3، باغ نظر. 

 ( روش1385ــــــــــ .)  .132-115(، 4)4، حکمت و فلسفهشناسی حکمت اشراق. 

 ( جایگاه نور در حکمت اشراق1317ــــــــــ .) .27-1، 31، فصلنامۀ اندیشه دینی دانشگاه شیراز. 

 هویت شناسی معنا در آثار معماری.  (. هستی1312کار، عبدالحمید ) دیباجی، سید محمدعلی و نقره

 .13-5(، 14)1، شهر

 ( حکمت مشرقی ابن1312رحمتی، انشااهلل و سنقرکالیه، فاطمه .)  .سینا و حکمت اشراقی سهروردی

 .21-1، 3، دورۀ دوم، اختی )آفاق حکمت(شن های معرفت پژوهش

 3، مجلۀ رواق اندیشه(. هنر و تحقق حقیقت. 1385گران، محمدرضا ) ریخته. 

 (. سیر تاریخی 1313سیرت، عبداهلل ) شاهرودی، سیدمرتضی و نیکزاده، سیدسجاد، حسینی ساداتی

-55، 43دوازدهم، ، سال پژوهشی تاریخ-فصلنامۀ علمیمسئلۀ اصالت بر پایۀ نظریات سهروردی. 

53. 
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 تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم 1اندیشۀ اسالمی (. 1385تبریزی، جعفر و محمدرضایی، محمد )سبحانی ،

 ریزی و تدوین متون درسی. ویراست دوم. قم: دفتر نشر معارف. ها. مرکز برنامه رهبری در دانشگاه

 یت اسالمی در ساختار کالبدی (. هو1312چی، محمد ) سجادزاده، حسن، پرندوش، سینا و دایی

دومین همایش ملی معماری و ایرانی. -شهرهای ایرانی و احیای هویت بومی معماری اسالمی

 ، دانشگاه هنر اسالمی تبریز.شهرسازی اسالمی

 ( 1384سجادی، سیدجعفر .)تهران: طهوری.دیباچه بر حکمت متعالیه . 

 ( 1355ـــــــــــ .)تهران: دانشگاه تهران.ر فلسفۀ اشراقالدین سهروردی و سیری د شهاب . 

 ( 1351ـــــــــــ .)چاپ اول. تهران: وزارت فرهنگ و فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا .

 ارشاد اسالمی.

 ( 1355سهروردی .)ویرایش جعفر مدرس صادقی. تهران: مرکز. های شیخ اشراق. قصه 

 ( 1352سهروردی .)سیدحسین نصر. تهران: مؤسسۀ . به تصحیح 4-1. مجلدهای مجموعه مصنفات

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 ( 1355ــــــــــ .)تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.مجموعه مصنفات شیخ اشراق . 

 ( بررسی و نقد کتاب 1385سیدعرب، حسن .)«125 -111، نامۀ علوم انسانی«. حکمت اشراق سهروردی. 

 ( زیبایی و شأن وجودی آن نزد سهروردی. 1312شفیعی، فاطمه و فاضلی، علیرضا .) نشریۀ

 .122-171(، 3)2، دبیر رجایی شناختی دانشگاه تربیت های هستی پژوهش

 ( بررسی تجلی رمز نور در معماری 1313شفیعی، فاطمه، فاضلی، علیرضا، آزادی، محمدجواد .)

فصلنامۀ اجد اسالمی(. های مس اسالمی )بر مبنای نگاه اشراقی سهروردی به نور و تأکید بر شاخصه

 .41-24، 3، نگارینۀ هنر اسالمی

 تصحیح دکتر حسین ضیایی. تهران:، االشراق شرح حکمت(. 1387محمد )الدینشهرزوری، شمس .

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ( خوانش سرمایۀ اجتماعی در حکمت صدرایی. 1311صارمی، حمیدرضا و شیدایی، آیلین .)

 .183-151، 1. سال دهم، اجتماعی متفکران مسلمان های نظریه

 الدین  (. بررسی اندیشۀ شهرسازی شیخ شهاب1311پور، جواد ) صارمی، حمیدرضا و مهدویان

 .253-253(، 2)3، های اجتماعی متفکران مسلمان نظریهسهروردی. 

 ( 1354طباطبایی، محمدحسین.) فتر انتشارات . ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی. قم: دالمیزان

 اسالمی.
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 ( 1382ــــــــــــ .)ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر ترجمۀ تفسیر المیزان ،

 انتشارات اسالمی. 

 تفسیر متون وحیانی(. مفهوم نور در قرآن، برهان و عرفان. 1313الهی، علی و بغدادی، اکرم ) فتح ،

1(1 ،)155-117. 

 عرفان (. تحلیل عرفانی کشف و شهود در فلسفۀ سهروردی. 1313) خانلو، ناصر و آزادی، علیکاظم

 .218-285، 53، دورۀ چهاردهم، اسالمی

 چاپ اول. الدین سهروردی مبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهاب(. 1381زاده، طاهره ) کمالی .

 تهران: ترجمه و نشر آثار هنری متن.

 ( مینو و گیتی و مرات1383الجوردی، فاطمه .) .فصلنامۀ برهان و عرفانب وجود در فلسفۀ اشراق ،

1(2 ،)127-135. 

 الملل سازمان  . جلد اول. تهران: چاپ و نشر بینآموزش فلسفه(. 1351یزدی، محمدتقی )مصباح

 تبلیغات اسالمی.

 ( 1311مالصدرا، محمدبن ابراهیم .)تصحیح و تحقیق سیدمحمد االشراقحاشیه بر شرح حکمه .

 حکمت.موسوی. تهران: 

 ( 1388نزهت، بهمن .)دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه نماد نور در ادبیات صوفیه. مطالعات عرفانی ،

 .184-155، 1کاشان، 

 ( پیش1387نصر، سیدحسین .)  گفتار در نادر اردالن و الله بختیار )پدیدآورندگان(، حس وحدت

 )حمید شاهرخ، مترجم(، اصفهان: نشر خاک.

 ( 1381ـــــــ .) ترجمۀ رحیم قاسمیان. تهران: حکمت.و معنویت اسالمیهنر . 

 تهران: پیام سیما.درآمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی(. 1385کار، عبدالحمید ) نقره . 

 هویت شهرشناسی معنا در آثار معماری.  (. هستی1314کار، عبدالحمید و رئیسی، محمدمنان ) نقره ،

24 ،5-13. 

 ( 1384نوربخش، سیما) .چاپ دوم. تهران: سعید محبی.نور در حکمت سهروردی . 

 ( مبانی معرفت1388ـــــــــــــ .)  .45-31(، 1)5، حکمت و فلسفهشناسی حکمت اشراق سهروردی. 

 (. درآمدی بر 1385اردکانی، سیدحسن، نوروزی، رضاعلی، بختیارنصرآبادی، حسنعلی )هاشمی

  .187-131(، 3)3، تربیت اسالمیآن. های تربیتی  شناسی سهروردی و داللت معرفت


