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اي چند هزار ساله، نقشی حیاتی در جوامع بشري داشته است که در این میان، کشور معماري با پیشینه هنر :چکیده

هایی نوین اي که همواره روشگونهایران با قدمت و تاریخی باشکوه، در پیشرفت این هنر، نقش اساسی ایفا کرده، به

انکار بوده از ابتداي خلقت بشر داشته است، غیرقابل در این زمینه ایجاد کرده است. در این بین اهمیتی که نیایشگاه

ي هنر قدسی هها را در معماري به وجود آورده است. درواقـع مسـاجد، پدیدآورندترین تکنیککه این جایگاه، پیشرفته

ونی گرایی شکل گرفته و به نوعی عینیت بخشیدن به حاالت و تفکرات دري تمثیـلهستند، این نوع از هنر بر پایه

شود که تعادل و توازن به کار رفته طور کلی محیط انسان از لحاظ کیفی و با تصورات ذهنی دگرگون میبشر است. به

ترین مباحث آن مربوط در آن، مرکز ثقل عالم غیب و خیال است. در این بین، فلسفه از جمله علومی است که اصلی

با استناد به منابع مکتوب تاریخی و به روش  این پژوهشبا عالم ملکوت است. در  به پیوند جهان عالم محسوس

و سپس تطبیق آن با نظام فلسفی  غرب ایرانمساجد شمالمیدانی، ابتدا به بررسی نوع و سبک معماري بکار رفته در 

رایج در آن زمان  يسهروردي پرداخته شده است. تکیه پژوهش حاضر بر شناخت معماري و نیز ارتباط آن با فلسفه

جد به چه صورت است؟ اشود این است که زبان تمثیل بکار رفته در این مسده است. پرسشی که در اینجا مطرح میبو

شناسی و به دو هاي باستانتحلیلی و با استناد به منابع مکتوب تاریخی و داده - که به این منظور با رویکرد توصیفی

جد مذکور پرداخته خواهد شد و هدف از آن امعماري مس سهروردي در ياي به نقش فلسفهروش میدانی و کتابخانه

-بحث از سهروردي در مباحث تاریخی و باستان ،سهروردي در معماري خواهد بود يایجاد تطبیق و بازنمایی فلسفه

نهایتاً نتیجه حاصل از پژوهش نشان خواهد داد  شناسی به لحاظ پیوندي است که با حکمت ایران باستان داشته است.

ساجد به عنوان مظهر و نمادي از صفات جالل، جمال و کمال خداوندي هستند که با توجه به مراتب انسانی که م

  سازد.ها خود را عیان و متجسم میآدمیان، این نمادها براي آن
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  فصل اول:
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  مقـدمــه -1-1

اي چند هزار ساله، نقشی حیاتی در جوامع بشري داشته است که در این میان، کشور ایران با قدمت و هنـر معمـاري با پیشینه

هایی نوین در این زمینه ایجاد کرده است. در اي که همواره روشگونهاساسی ایفا کرده، بهتاریخی باشکوه، در پیشرفت این هنر، نقش 

ها در ترین تکنیکانکار بوده و با توجه به این جایگاه، پیشرفته، غیرقابلاست این بین اهمیتی که نیایشگاه از ابتداي خلقت بشر داشته

  معماري به وجود آمده است.

اي از ، ساختهاین نـوع هنردهد. گرایی تشکیل میاي از معماري است که پایه و اساس آن را تمثیلهنر مقدس یا قدسی گونه

طور کلی در تعریف این نوع تصاویر نیست، بلکه عینیت بخشیدن و صورت خارجی دادن به حاالت و تفکـــرات درونی بشر است. به

است. در واقع محیط انسان از لحاظ کیفی و با تصورات ذهنی دگرگون  هنر باید گفت؛ صورت خارجی و بازتاب تصورات ذهنی هنرمند

شود که تعادل و توازن به کار رفته در آن، مرکز ثقل عالم غیب و خیال است. معماري مساجد به لحاظ جایگاهی که تعالیم فلسفی، می

همیت بسیار است. پیوندي که مذهب با مباحث خاصه تعالیم فلسفی سهــروردي در رموز تزئینات به کار رفته در آن داشته، حائز ا

-اي که ترکیبی از شهود و استدالل بوده، برقرار کرده، یکی از چالشخصوص فلسفه سهــروردي به عنوان فلسفهکالمی و فلسفی، به

وار و چگونگی طور کلی شناخت نظام فلسفی شیــخ اشــراق، ترتیب وجودي موجودات، عالم انهاي بزرگ پژوهشگران بوده است. به

کار رفته ها با نوع معماري بهها با جهان مادي در قالبی زمینی و به زبان تمثیلی و درواقع مطابقت یا عدم مطابقت این اندیشهارتباط آن

 رو است. غرب ایران، از جمله اهداف اصلی پژوهش پیشدر مساجد شمال

  

  کلیــات -1-2

  بیـان مسئـله -1-2-1

رهایی است که در طول تاریخ با توجه به نیاز بشر به وجود آمده که در این مهم هنرمندان معمار در ادوار معماري از جمله هن

اند. در واقع گسترش و پیشرفت بناها به هاي چشمگیري در این زمینه دست یافتههاي مختلف به پیشرفتکارگیري روشگوناگون با به

هاي رایج در هر سرزمینی بستگی دارد. در ایران به مانند تمامی اسی و نوع افکار حکومتعواملی از جمله شرایط اجتماعی، اقتصادي، سی

هاي دیگر، لزوم وجود فضاها و اماکن مذهبی در بین اقوام پیرو مذاهب مختلف در طول تاریخ؛ به عنوان جایگاهی براي نیایش سرزمین

همزمان با ظهور مساجد در فضاهاي شهري شکل گرفت، شایان شده است. در این میان معماري مذهبی یا اسالمی که احساس می

ترین نوع اهمیتی دو چندان در این زمینه است. مساجد به لحاظ اینکه تمام کارکردهاي معماري را در خود جاي داده، همواره کامل

ر رفته در آن، بسیار ساده بودند. معماري بوده است که در قرون اولیه اسالمی از نظر سبک ساخت و نوع مصالح و حتی تزئینات به کا
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ي خالی بودن آن مکان از سکنه است. مساجد نقطه ثقل اساساً تصور عدم وجود مسجد در یک مکان مسلمان نشین، به منزله

بخشد. مسجد نمایانگر تمایالت و اسالمی می - ها هویت اجتماعیشود و به آنبرخوردهاي اجتماعی و سیاسی امت مسلمان تلقی می

  ).554: 1372کات یک شهر، سرزمین و داراالسالم، همواره در تاریخ ماندگار است (طریقی، تحر

-گونهنیاز از تعریف و ظاهر بالذات است، بهنظام فلسفی سهــروردي مبتنی بر نور و ظلمت است؛ نور در حکمت سهــروردي بی

شود که نور نباشد و در اصطالح فلسفی از آن به جوهر می تر از آن نیست، در مقابل، ظلمت نیز به آن حقیقتی گفتـهاي که روشن

  شود.غاسق یاد می

کند. بر این تابد و هر پدیده و موجودي به اندازه استعداد خود نور دریافت میاز نظر حکمت اشراق بر تمام هستی نور الهی می

ر قرار دارد و سایر مراتب نور روشنی خود را از او به ها نوراالنواکند که در رأس آناساس نور از جهت شدت و ضعف مراتبی پیدا می

شود. گیرد که در قوس نزولی خود از اشتداد به ضعف متجلّی میگیرند و به تبع آن، هستی نیز در چند سطح وجودي قرار میعاریه می

ترین لم ملکوت و عالم ناسوت. پایینآن عوالم، عالوه بر عالم الهوت که مرتبه ذات و صفات الهی است، عبارتند از: عالم جبروت، عا

شود و در این جهان خاکی، ها از جهت نورانیت، عالم ناسوت است که انسان و دنیاي مادي او را شامل میترین آناین مراتب و ضعیف

نسانی است که آدمی تنها موجود دو بعدي است که بعد جسمانی وي مربوط به این عالم سفلی و محسوس و بعد روحانی او، نفس ا

  ).108: 1387جوهري قدوسی و از عالم غیب است (عبدالهی ابهري، 

هاي فلسفی (فلسفه نه به معناي مصطلح آن) ایرانیان باستان، زرتشت و به طور کلّی، حکمت منشأ حکمت اشراقی، اندیشه

دي به دور از ثنویـت، که نهایتاً تمامـی خسروانی بوده است. زرتشت نوعی اعتقاد به وجود خیر و شر، راستی و دروغ داشت؛ اعتقا

ي ایران ي فلسفهها براي رسیدن و ایجاد مدینه فاضله باید گرایش به راستی و درستی داشته باشند. سهــروردي خود را نمایندهانسـان

اي به صورت مدون و جدا از دین فلسفهتوان از وجود هاي دینی جدا نبود، بنابراین نمیداند. فلسفه در دوران باستان از اندیشهباستان می

-سخن گفت. مقصود از فیلسوف در ایران باستان؛ فرزانگانی است که مسیر درست اندیشیدن و درك حقایق پنهان هستی را متذکّر می

بندي در وجود هکند. سهــروردي قائل به تشکیک و رتبیاد می» فهلویین«شوند و سهــروردي همواره در آثار خود از آنان تحت عنوان 

شود که الوجود، خدا) دانسته و از نور وي نـوري دیگـر صادر میبوده است. بر این اساس وي وحدانیت را مخصوص نوراالنوار (واجب

سازد که به موجب آن ممکن اي تحت عنوان قاعده امکان اشرف را مطرح میي فیض آفرینش اسـت و در این خصوص قاعدهواسطـه

  ت مادي)، وجودش وابسته به ممکن اشرف است.أخس (موجودا

تواند به ها میکار رفته در آنسازند؛ نوع معماري بههاي متعالی برقرار میاز آنجا که مساجد، پیوندي بین هنر زمینی و اندیشه

ي فیلسوفان مسلمانی نظیر نوعی رمزگونه بوده و هر یک از اجزاء و عناصر آن در ابتدا حاکی از معانی متعدد مذهبی باشـد که در آرا

ي اشراقی سهــروردي به دلیل برخورداري از پرتو وسیع نورانیت دینی، قابلیت فهم سهــروردي نیز بدان پرداخته شده اسـت. فلسفه

ی و ي معماري فراهم ساخته است. تالش پژوهش حاضر بر ایجاد ارتباط بین این هنر زمیناین معانی را براي اندیشمندان در زمینه
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غرب ایران از سده ششم هاي فلسفی و به معناي دقیق آن، فلسفه سهــروردي است. در این پژوهش، به معماري مساجد شمالاندیشه

تواند در شماري در سراسر ایران میشود. مساجد بیهجري تا عصر قاجار، از منظر مبانی و تعالیم مکتب اشراقی سهــروردي پرداخته می

غرب ایران مورد مطالعه العه قرار بگیرند، اما به سبب آنکه نگارنده با دقت بیشتر به این بررسی بپردازد، منطقه شمالاین حوزه مورد مط

قرار گرفته است. نهایتاً نتیجه حاصل از این پژوهش تطبیقی بین تعالیم فلسفی نظام فلسفی سهــروردي با عناصر سازنده مساجد از 

  غرب ایران خواهد بود.شمال تا عصر قاجار در منطقه 6قرن 

  هاي پژوهـشسوال -1-2-2

 شود؟گر میمراتب وجود یا تشکیک وجود در مساجد، به چه صورت جلوه .1

 کار رفته در مساجد به چه صورت است؟زبان تمثیلی به .2

قابل  غرب ایران چگونه تجلّی یافته وهاي قدسی و هویت معنوي در معماري مساجد شیعی شمالترین انگارهعالی .3

 شناخت و شناسایی است؟

  فرضیات پژوهـش -1-2-3

 بندي در وجود است.نورپردازي مساجد به نوعی نمایانگر رتبه .1

مساجد به عنوان مظهر و نمادي از صفات جالل، جمال و کمال خداوندي هستند که با توجه به مراتب انسانی  .2

 .سازدها خود را عیان و متجسم میآدمیان، این نمادها براي آن

اي از هنرهایی است که مصداق مسلم هنر شهودي است. به تعبیر و بیانی دیگر، در مسجد، محل تجلّی مجموعه .3

توان در مساجد مشاهده نمود که از آن باید به هنر هاي هنري را میاي از جلوهکند. مجموعهمساجد، دین با هنر مالقات می

کاري، کاري، مقرنسبري، آجرکاري، کاشینري عبارتند از معماري، گچهاي هپرستشگاهی یا هنر قدسی یاد کرد. این جلوه

دهند، لذا نویسی، فضا آرایی و غیره . از آنجا که هنر با نماد آمیخته است و نمادها ماهیت و جوهره هنر را تشکیل میخوش

ها، فضاي پیوسته را چنان به و ستون هاکران قوساند. تناوب بیکار رفته در مساجد، حامل پیامی بودههاي هنري بهمجموعه

نماید. سیر و سیاحت در جهان پر نقش و نگار تزئینات کند که وصول به حالت معنوي را آسان میهاي همسان تقسیم میتکه

-اند، بیننده را در عوالم روحانی غرق میهاي مسجد که بیشتر به منظور ایجاد و تلفیق نوعی محیط معنوي نوشته شدهو کتیبه

هاي زیبا و متنوع، پیوندي گیري از رنگکاري که یکی از مصادیق بارز معماري اسالمی در مساجد است، با بهرهنماید. کاشی

نماید. استفاده از آیات و نیز نقوش اسلیمی در هاي آسمانی و مسجد به عنوان هنر زمینی را براي بیننده القا میبین اندیشه

-ها و کاشیها و چه کتیبهبخشد. چه گنبد، مناره، محراب و تاق در فرمي، هویتی معنوي میهاي مساجد، به فضاي مادکتیبه

ها در معماري، شوند. نقوش، اشکال و رنگها، همگی به یک محور و منتهی به یک نقطه میها و کاربنديبريها و گچکاري
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در فضاي معماري، به درك شهودي آن معانی نایل نشانه بارزي براي القاي معانی پنهان هستند و مخاطب از طریق حضور 

 شود.می

 

  اهداف پژوهـش -1-2-4

 عناصر مسجد از نظر فلسفی. 1نمادشناسی .1

 دهنده مساجد منطقه مورد بحث پژوهش.هاي فلسفی با عناصر تشکیلبررسی مطابقت و عدم مطابقت اندیشه .2

 غرب ایران در دوران مورد بحث.جد شمالفهم تعالیم اشراقی سهــروردي و بررسی تأثیرگذاري آن در مسا .3

  

  

 

  کاربردهاي پژوهـش -1-2-5

هاي معماري طور کلی، بحثي تناسب، نورپردازي، رنگ، تعادل و بهبا توجه به محورهاي این تحقیق و اشاراتی که در زمینه

شناسی، هنر، معماري و در هاي باستانتواند مورد استفاده دانشجویان رشتهرو میها پرداخته خواهد شد، لذا پژوهش پیشبه آن

  ي فلسفه نیز قرار گیرد.مندان در زمینهنهایت با توجه به جستاري که در خصوص مباحث فلسفی خواهد داشت، عالقه

  روش پژوهـش - 1-2-6

آن  اي و ابزارتحلیلی بوده و روش گردآوري اطالعات، کتابخانه -روش انجام پژوهش تحلیل اسنادي به شیوه توصیفی

الدین سهــروردي و نهایتاً انطباق آن با اجزا و باشد. در پژوهش حاضر ابتدا به نظام فلسفی شیــخ شهـابمشاهده و مطالعه می

  غرب ایران پرداخته شده است.کار رفته در مساجد شمالعناصر معماري به

  ضرورت و اهمیت پــژوهش -1-2-7

ن توجه بسیاري از محقّقان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است و در هر معماري از جمله موضوعاتی است که در هر زما

ي ساخت مسجد در ایران همزمان با ظهور و اي تحت تأثیر عوامل گوناگون دچار تغییر و تحوالت عظیمی شده است. پیشینهدوره

اي خاص، أثیري که در هر دوره به گونهگسترش دین مبین اسالم، گویاي تأثیرگذاري مضامین مذهبی بر معماري این بناهاست. ت

مجال بروز و ظهور یافته و باعث متمایز گشتن این بناها از دوران قبل و بعد از خود شده است. شاید بتوان گفت اهمیت معماري، به 

ص، فلسفی، لحاظ کاربردي بودن آن است، معماري خلق فضایی پویا و ملموس است که در این میان، معماري مذهبی و به طور خا

                                                
1 Semiotics 
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ي ذهن هاي ماورایی، ساحتی نفسانی بخشیده است. معماري قدسی در ابتدا زاییدهنوع خاصی از معماري است که به اندیشه

شد، ذهنی که در تکاپوي رسیدن به وجود مطلق بوده، اما این هنر سنتی به مرور زمان از این ي هنرمند معمار محسوب میعارفانه

  ترین عامل کاهش حضور آدمیان در این مکان معنوي بوده است.این خود، اصلی معنویت فاصله گرفته که

آورند. در معماري و غیره عواملی هستند که تسلسل و هماهنگی را در معماري به وجود می 3، نور، رنگ، تعادل2تناسب

رده و به ایجاد وحدت و معنویت در اي، مفاهیم فرهنگی و حکمی و آیینی را حفظ کدهندهقدسی، تلفیق درست چنین اجزاي تشکیل

- ي چنین پژوهشی ضروري به نظر میانجامد. از آنجا که در این زمینه پژوهش مستقلی صورت نگرفته است لذا ارائهمعماري می

  رسد.

  پیشینه پژوهـش -1-2-8

  ها اشاره شده است:هاي بسیاري در این خصوص صورت گرفته که به مواردي از آنپژوهش

گرایی، پرهیز از ي معماري ایران را شامل: دروناصول پنجگانه» شناسی معماري ایرانسبک«) در کتاب 1383پیرنیا (

  برد.واري (محوري)، خودبسندگی و نیارش نام میبیهودگی، مردم

 که در دو دفتر جداگانه (وحدت وجود و وحدت» مبانی عرفانی هنر و معماري اسالمی«) در کتاب 1384قهـی (بلخـاري

اي دیگـر به این موضوع پرداخته است. دفتر اول این شهود) و (کیمیاي خیال) در یک مجلّد به نگارش درآمده است به گونه

پردازد. این بحث تا آنجاست که به اصل تجلّی، مجموعه به بررسی و تبیین اصل وحدت وجود و وحدت شهود در ادیان و حکم می

ي هنر اسالمی رسد و از تجلّی به مراتب خیال و از خیال به تصور آن در گسترهو ظهور می یعنی سریان نور وجود، در مراتب حضور

حضر راوي آن است. دفتر اول شرح مبانی و دفتر دوم تطبیق این مبانی بر مصادیق است. دفتر و از آن به رمزگشایی عالمی که ابن

  نور و قدر در هنر اسالمی است. هايدوم شرح آراي حکیمان مسلمان و ذکر عالم خیال و سپس جلوه

، فضاي حاکم بر »تجلّی عالم مثال در تزیینات معماري عصر صفوي«اي با عنوان ) در مقاله1391پرویزي و پورمند (

هاي کنند که اندیشمندان این دوره به وجود مستقل صورتایرانی دانسته و بیان می -معماري و شهرسازي صفویه را فضایی شیعی

گرایش به اشراق نوري، رؤیاهاي مثالی، تجرّد خیال ارواح و «دارند که: ـثُل افالطونی معتقدند. در ادامه چنین بیان میعقلی و م

  ».شیعی را محقّق کرده بود... - فرشتگان در تفکر اشراقی عصر صفوي، مبانی نظري حکمت هنر اسالمی

اند نیز در ي نور و تأثیر آن بر هنر نوشتهفان مسلمان دربارهي مشترکی، دیدگاه عار) در مقاله1389نظـر و همکـاران (خوش

ي نور و مراتب آن و عالم مثال مسائلی هستند که نویسندگان به ي تلقی عارفان مسلمان دربارهاین زمینه حائز اهمیت است. نحوه

                                                
2 Coordination 
3 Parity 
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الــدین سهــروردي بر هنر شهابخصوص شیخ اند. در آن پژوهش مطالبی در خصوص تأثیر آراي حکماي مسلمان، بهآن پرداخته

  نگارگري ایرانی مطرح گردیده است.

به مباحثی » درآمدي بر رمز و رمزپردازي در معماري دوران اسالمی«) در پژوهشی تحت عنوان 1393رییسی و همکـاران (

جستند تا با تبیین ماهیت و میها بهره مانند: تبیین رویکردهاي مختلفی که معماران مسلمان براي رمزپردازي در آثار خود از آن

هاي ي رمزپردازي در معماري اسالمی پرداخته شود. یافتههاي الزم براي ترسیم آیندههاي هر یک از این رویکردها، درسویژگی

ر توان هویت اسالمی در آثاها، میاین تحقیق حاوي راهبردهایی نظري براي رمزپردازي در معماري اسالمی است که با اتخاذ آن

  ).1393تري تبلور بخشید (رییسی و همکاران، معماري را به نحو مطلوب

  اصطـالح شنـاسـی -1-3

  حکمت اشـراق سهــروردي  -1-3-1

هاي فلسفی ایران باستان (حکمت سینا و اندیشهبحثی) که مبتنی بر فلسفه مشّایی ابن - استــداللـی (ذوقی -حکمتی ذوقی

ه نبوغ خود شیـــخ است. تالشی در خصوص ایجاد ارتباط بین تفکر استداللی و شهود درونی خسروانی) و تصوف اسالمی به همرا

آمیزي از فلسفه و نوع شگفت پردازانـهدستاورد تفکر خیال ).32: 1373که نظام فلسفی خاص سهــروردي است (سهــروردي، 

دار بوده ). گنجانـدن نـام اشـراق در اینجـا هدف36: 1372ي مابعدالطبیعی نور است (هیکوایزوتسو، باطنـی، که مبتنی بر تجربه

  است چرا که شرق و مشرق به معنی محل نوربخشی است.

شـود و سبـب اشتعـال آتـش عشـق اسـت. مقصـود از مشـرق، اشـراق آتشـی اسـت که در ارض و روح مشتعـل می

ـرق انـوار عقلـی بر نفـس او نـور دانـش و معرفت تابیـده شـرق جغرافیـایـی نیسـت، اشـراقی و مشرقـی کسـی اسـت کـه از مش

  ).62: 1384است و وي با مشـرق انـوار عقلـی اتصـال و ارتبـاط یافتـه اسـت (علیجانیـان، 

  عناصر حکمت اشــراقــی:  -1-3-2

 قــرآن

ک بـه آیات قـرآن، معتقـد است نوري که از آیات قـ رآنـی ساطع گشته، بر حقایق سهـروردي در آثـار خود، ضمن تمسـ

 پذیر نیست.اي که درك صحیـح حقایـق این جهانـی بدون درك کامـل آیات قرآن کریـم امکانگونهجهانـی پرتو افکنده، به

 حکمــت ایران باســتان

ي حکمـت ایـران باستـان دانستـه و در واقـع حکمـت وي رستاخیـز عمـدي سهـروردي خـود را احیـا کننـده

 مـت ایـران باسـتان اسـت.حک
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 تفکــر شــهودي، تفکــر استـداللـی و فکـر شهــودي

دهـد، نخستیـن دامـی که پیـش پاي یک فیلسـوف نهاده شده و هر لحظه وي را در دام خطرنـاك انحـراف قـرار مـی

و وجود عالـم خارج، تنهـا دو  سفسطــه بوده، کـه کوشش فیلسـوف رهایـی از ورطـه هولنـاك آن است. بـراي اثبات هستـی

 ).109: 1386اند از: شهـود و استـدالل (دینـانی، دلیـل وجود دارد که به ترتیـب عبارت

  فهوم فلسـفی نـور و ظلـمتم -1-3-3

ي نورانی و ظلمانی تقسیم شده است. البته این به معنی آن نیست که هر دو در نظام فلسفی سهــروردي جهان به دو حوزه

ي و ظلمت)، اصیل باشند، بلکه اصالت با نور است و ظلمت به معنی عدم محض یا فقر نور است و وجود تبعـی دارد. در فلسفه (نور

- ها نبوده است. سپنتهرود به معنی وجود مستقل آنزرتشت نیز نور، روشنایی، خیر و اصیل است. اگر از یزدان و اهریمن سخن می

  ).53: 1385هاست (حسینی شاهرودي، اد هستند که اهورامزدا سرور آنمینو دو گوهر همزمینو و انگره

هاي حکیم اشراقی، دو جهان مغرب و مشرق را داریم. در نظام فلسفی سهــروردي نور منبعث از وحی قرآنی است. در بحث

است که انسان از زندان مغرب، جهان مادي و ظلمات محض است؛ جهان کون و فساد. در مقابل، جهان مشرق، عالم ملکوت،جایی 

رسـد. این نظـام فلسفـی بر فرشتـه شنـاسـی مزدائـی استـوار اسـت. در واقـع تالشی جسم و تن رها شده و به اعلی علیین مـی

در صدد احیاي حکمت ایران باستان است، تالشی که به کشف رموز و حقایق تمثیلی آن حکمت (حکمت خسروانی) نایل آید. در 

و » جمال«مینو مظهر دو صفت مینو و انگرهبا این تفسیر سپنته"ی تفسیر حکمت ایرانی بر پایه تأویل آیات قرآن است. حقیقت در پ

). نور در تعاریف سهروردي داراي اقسامی است که اختالفشان در شدت و 53: 1385(حسینی شاهرودي،  "اندخداوندي» جالل«

  ).118: 1391(یثربی،  "الفی ندارند و تنها اختالفشان تشکیکی استاز نظر وي، انوار ذاتاً اخت"هاست. ضعف آن

  عوالـم چهارگانـه سهـروردي -1-3-4

ها نوراالنوار قرار دارد. پیدایش موجودات جهانی به صورت به گفته سهــروردي جهان مترتب از انواري است که در رأس آن

شود که جهان در پی آن خلق شود. پیدایش به صورت پراکنش نور یصدور نیست، یعنی موجودي به طور مستقیم از واجب صادر نم

). نور الهی، به صورت 55: 1385آفریند (حسینی شاهرودي، پراکند و میشود، میگیرد. پیوسته نور از نوراالنوار صادر میصورت می

نوار به دو صورت طولی و عرضی قرار دارند. هایی در آفرینش الزم است. در وهله بعد اکند، بنابراین واسطهمستقیم نورافشانی نمی

انوار قاهر طولی که بر یکدیگر تقدم و تأخر دارند و ظهورشان به صورت علّی و معلولی است، موجودات نوري که یکی پس از 

نور پایین،  از نظر سهــروردي میان نورها حجابی نیست و"اند. دهد. اینها واسطه در آفرینشدیگري صادر شده و به دیگري نور می

  اند از:). عوالـم چهارگانه عبارت140: 1391(یثربی،  "کندنور باال را مشاهده کرده و نور باال بر نور پایین اشراق می

 عالـم انوار قاهره (عقـول) .1



٩ 
 

 عالـم انوار مدبره (انوار اسپهبدیه) .2

 جهان برازخ (عالـم ماده) .3

  ).    77: 1388سرمدي صور معلقـه (عالـم خیال منفصل) (اهل .4

  بنـدي فلسـفی موجوداتتقسیـم -1-3-5

شود و شود: واجب و ممکن. وجود واجب تنها ذات اقدس الهی را شامل میدر مباحث فلسفی، وجود به دو دسته تقسیم می

تند که شان به وجود و عدم در حالت تساوي قرار داشته و نیازمند وجودي هساند، چرا که نسبتدیگر موجودات هرچه هستند ممکن

  بخشد.ها میواجب به آن

  قاعده امکان اشرف -1-3-6

از قواعد معروف نظام فلسفی شیـخ، همین قاعده است که بر طبق آن اگر از یک نوع ممکن، یک فرد پست وجود داشته 

). در صورت وجودبخشی 154: 1391باشد، باید فرد برترِ آن نوع، پیش از آن وجود یافته باشد، زیرا نوراالنوار کثرت ندارد (یثربی، 

شود که واجب منشأ کثرت شود که با توجه به این قاعده، سهــروردي متذکر میي تعدد وجوب مطرح میواجب به ممکنات، شبهه

  شود.نبوده و وجود از واجب به واسطه صادر می

  ي خیال و عالـم خیـالقوه -1-3-7

سازد که ایـن عالـم، جهـان واهـی و غیـر واقعـی است. در ایـن  ي خیـال نبایـد ما را به ایـن اندیـشه متـمایـلواژه

ي سهـروردي، عالـم خیـال به ردیـف آن اسـت. در فلسـفهگیـرد، بلکـه همقـرار نمی» واقعـی«در مقابـل » خیالی«استعـمال، 

اي باطنـی نیسـت، بلکـه سخـن از خیـال با اي از قوي او، خیال، تنهـا قوهباشد. در فلسـفهشناسـی، میعنوان مبنایی براي جهـان

توان عالم مثـالی را ي آن میاي خواهـد بود کـه از دریچـهخورد و از این رهگـذر، خیـال، واسطهبحث از طبقـات عالـم پیوند می

ر به امـور محسـوس قـوه مخیلـه اگـ گویدمی الـواح عمـاديي ). سهـروردي در رسـاله67: 1388سرمدي، به نظاره نشست (اهل

داند و ). وي خیال را جزء حـواس باطنـی می71: 1388سرمـدي، شـود (اهلتمایـل یابـد مانـع ادراك معقـوالت توسط نفس می

کنـد و ي دستاوردهاي حس مشتـرك اسـت. حس مشترك هرچه در حواس پنجگانـه هسـت ادراك مـیگویـد خیال، خزینـهمـی

کند که این شیء شیرین گرم است. درواقـع ي آن مثالً ادراك میرجـی است که انسان به وسیلـهمرکز اطالعات حواس خا

-سهـروردي خیال را از متخیلّـه جدا دانستـه و آن را به اعتبار نفـس حیوانـی، متخیلّـه و بـه اعتبـار نفـس انسانـی متفکـّره می

عربـی، عالـم خیال، واسطـه بین عالم حس و عقل بوده و همان است کـه ). از نظر ابن21: 1390قهـی، نامـد (شفیعی و بلخاري

). عالم خیـال در واقع پلی میان عالم انوار و جهان 91: 1385بیند (مظـاهري، شخـص نائـم در حالـت خواب و رؤیـا آن را می

  مادي است.
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  عالـم مثـال -1-3-8

است » جهان صورتـهاي نمادین«از نظر لغـوي، به معنی  عالم مثال در اصطالح عرفــانی، ساحت ژرف آگـاهـی و

شود و حد واسط عالـم محسـوس و معقـول ). این عالـم همان است کـه عالـم برزخ نیـز نامیـده می36: 1372(هیکوایزوتسو، 

یابند؛ تـروح می است؛ عـاري از مـاده است ولی نه از خصوصیـات و عوارض آن. موطنـی است که در آن ارواح تجسد و اجسـاد

هـاي مادي است کمتر از عالـم حس و مجـرد است کمتر از عالـم عقـول. ایـن عالـم، مبنـایی بـراي تصـدیق رؤیاها و گزارش

هاي موجود در نفـس هستنـد که موطنـی مخصوص دارنـد که این شهـودي و تـأویل و تعبیـر منامـات است. صور خیـالی صورت

بیان دیگـر عالـم مثـال مخـزن  ). به76- 66: 1388سـرمـدي، هاسـت (اهـلنفصل) همین موطن حضور آنعالـم مثال (خیال م

اي از عالـم ) عالم مثال مرتبه19: 1390قهی، شونـد (شفیعی و بلخاريي خیال انسـان ظاهـر مـیاي است که در قـوهصـور مثالـه

کنـد کـه از خصـوصیـات هـر دو عالـم فوقـانـی و تحتـانـی برخـوردار مـیي اتصـال را بـازي هستی اسـت و نقـش یـک حلقـه

  ).69: 1388اي، اسـت (احمدي و حسینـی خامنه
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  اهـداف فصـل:

ورد بحـث در طول ي مبـررسـی و شناخـت جغرافیـاي طبیعـی، سیـاسـی و تاریخـی منطقـه و علـل اهمیـت منطقـه .1

 تاریـخ.

 بررسـی موقعیـت استراتـژیـک منطقـه. .2

  غـرب ایـران.شناخـت و بررسـی تاریـخ سیــاسـی منطقـه شمال .3
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  غرب ایرانجغرافیاي طبیعی شمال -2-1

تـوایی و ي جنب اسي عرض شمـالی قرار دارد، بنابـراین در ناحیهایــران سرزمیـنی است که در بیست و پنـج تا چهـل درجه

ي جنوبی دریـاي خـزر و رود ارس کشیــده شده استـوایی قرار گرفته است. سرحد شمـالی ایــران در امتــداد کوه کپک داغ تا کناره

ي جنوبـی آن خلیـج فـارس و دریـاي عمـان، مرز شـرقـی آن را افغانسـتان و پاکسـتان، سرحد غربـی آن ترکیه و عراق اسـت، کناره

  ).7: 1380فرج، است (پور

شود، هاي جغرافیایی مشخص میاي بر روي نقشـهغرب ایران در مفهـوم جغرافیــاي منطقــهآنچـه امــروزه با عنـوان شـمال

 - ي ارس، در جنوب، خط فرضی سننــدجي رودخانهبخشـی از سرزمین کوهستانی و مرتفعی است که مرزهاي آنرا در شمال، دره

هاي ) که اسـتان7: 1390دهـد (کشوري، شرق، کوهــهاي تالـش و در غــرب، ارتفاعات زاگرس تشکیل مـیرشــت، در  - زنجــان

اي دارد. در بعضی تقسیـمات، این شناسـی پیچـیدهشـود و ساختـمان زمینآذربایـجان شرقـی، آذربایجان غربـی و اردبیل را شامل می

: 1384پور، ي ایــران مرکزي محسـوب شـده اسـت (عزیزيدر بیشتر تقسیـمات، ادامـهي البـرز در نظر گرفته شـده و منطقه ادامـه

). فالت آذربایـجان از نظر ارتـفاع، یکنواخـت نبـوده و وجود ارتـفاعـات منفـرد مثل سهـند و سبـالن و رشته ارتـفاعات طالـش، در 7

هاي بارش این یـکی مختلف در طول سـال از سوي دیگـر بر ویژگـیهاي سینـوپتهاي وسیـع از یک سو و تأثیـر سیستـمکنار دشـت

متـر و ارتـفاع  1800). ارتـفاع متـوسـط این سرزمیـن در حـدود 59: 1378صراف و ذوالفقاري، گـذارد (ساريمنطقـه تأثیـر می

- غربی ایــران، دنبالههاي شـمالته کوه). رشـ11: 1376متـر اسـت (یداللهی، 1500تا  900متـوسـط آن بدون احتـساب کوهـها حدود 

ها جـاري اسـت، از یکدیگر جدا ها، فرورفتـگی عمیقـی که رود ارس در آنکوهآینـد. این رشتـههاي قفـقاز به شـمار میي رشـته کوه

غربـی ها مختلف و از شمالشناسـی آني متـمایـز که ساختـمان زمیناند از چند رشتـهغربی ایــران مرکبهاي شمالسـازد. کوهمی

  ). 9: 1384پور، اند (عزیزيبه جنوب شرقـی امتـداد یافتـه

 

  غرب ایرانجغرافیاي سیاسی شمال -2-2

ارجمند و دولتیاري، ي تأثیر عوامل جغرافیایی بر روابط بین ملل است (جواديیا جغرافیاي سیاسی، نوعی مطالعه 4ژئوپلیتیک

اي و جهانی که حاصل تعامل انسان و محیط هاي محلی، ملی، منطقهرافیا؛ مکان قلمروي است در مقیاس). در این نوع جغ193: 1391

ي اي از جنبه) که تأثیر و تأثرات ناشی از تعامالت، ارتباطات و کارکردهاي منطقه7: 1385نیا، پیرامون او هست (میرحیدر و حمیدي

ي ). جغرافیاي سیاسی، حلقه9: 1389گیرد (کمانرودي کجوري و همکاران، ر میاثرگذاري بر جریان قدرت سیاسی مورد مطالعه قرا

اتصالی بین جغرافیا و علوم سیاسی است. علوم سیاسی نیز با توجه به تعریف کاربردي آن با رفتار و فعل و انفعاالتی سروکار دارد که 

  ).22: 1365یدر، گردد (میرحمنجر به تصمیمات اجرائی مهم و اجراي آن در سطح جامعه می
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آفرینی سیاسی ایران در اي و جهانی نقشی اساسی در حوزه سیاست داشته است. نقشایران در طول تاریخ در مسائل منطقه

ها به هاي همسایه و به انقیاد کشیدن ملترفته، در اشکال مختلف تجلی یافته است؛ تصرف سرزمینزمانی که قدرتی بزرگ به شمار می

آفرینی است که از دوره هخامنشیان تا دوره قاجار به وقوع پیوسته است. آمیز یکی از اشکال این نقشآمیز یا خشونتهاي مسالمتروش

ها، ي مهاجمانی چون مغوالن، تركهاي همسایه بوده است. انگیزههاي مختلف، همواره ایران موضوع اصلی رقابت قدرتدر دوره

گرفت: یکی موقعیت ها، به دو دلیل عمده صورت میه خاك ایران، عالوه بر جبران شکستها و غیره از تجاوز بها، رومییونانی

داشته و ي کشورگشایان را به خود معطوف میجغرافیایی و فضاي سرزمینی که معموالً به عنوان یک هدف سیاسی و نظامی، اندیشه

). مجموع دو ویژگی ذکر شده 47- 49: 1391نیا، ت (حافظهاي زمینی و زیرزمینی این کشور بوده اسدیگري به دلیل ذخایر و ثروت

هاي سیاسی جدي را به اي که همواره نفوذ و کسب امتیاز در این کشور واکنشایران را در مرکز توجه جهانی قرار داده است، به گونه

ازتاب این منابع در روابط سیاسی این دنبال داشته است. در واقع ایران بسته به جغرافیاي طبیعی خود، سرشار از منابع غنی است که ب

باشد که با توجه غرب کشور میکشور موجب بروز و ظهور رویدادهایی بزرگ در طول تاریخ شده است. از جمله این مناطق غنی، شمال

ت. این منطقه رفته اسبه منابع طبیعی سرشار و نیز موقعیت جغرافیایی خاص خود، از جمله عوامل نزاع در تاریخ ایران به شمار می

  اکنـون شامل سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل است.

  

  غرب ایرانشمال 5جغرافیاي تاریخی -2-3

ي زندگی انسـان در این شناسـی، سابقههاي باستانهاي کهـن زندگـی انسـان اسـت. کاوشفالت آذربایـجان یکی از کانون

بـرد. دورانـی که انسـان هنـوز به ابزار سـازي نپرداختـه بود و نیازهاي ابزاري خود براي سنـگی پیش میسرزمین را تا دوران پارینـه

). با توجه به 103: 1378نیا، کرد (رئیستیز برآورده میهاي نوكي گیاهان و غیره را با تکه سـنگشکار حیوانات یا درآوردن ریشه

ن منطقه) و به لحاظ استراتـژي جغرافیاي آن، این منطقـه از کشـور در کمتـر غرب ایــران (کوهستانی بودموقعیـت جغرافیایـی شمال

هـاي مختـلف اي، خالی از سکنـه بوده و در طول تاریخ، مهاجرتهـاي اقوام مختلف را شاهـد و مرکز تجـاري و فرهنـگی دورهدوره

اراي سـاختـار نسبتـاً مشابهـی اسـت، در دوران مختـلف ). اهمیـت این منطقـه که از لـحاظ طبیعـی د35: 1380بوده اسـت (پورفرج، 

هـاي بزرگـی ماننـد که در آغـاز عصـر آهـن، این منطقـه از ایــران امـروزي با تمـدنتاریخـی بسیـار مهـم بـوده اسـت، به طـوري

). بر 11: 1376وقوع پیوسته است (یداللهی،  هاي بسیاري بین آنها بهها و جنگآشـور، هتیـت و اورارتـو همسـایه بوده اسـت و درگیري

-وغرب ایران، استقرارهاي این منطقه مربوط به دوران نوسنگی، مسم. از شمال1971در سال  Swinyاساس گزارشات منتشر شده 

ي غیره در گسترهفیروز، دالما و هاي سفالی چون حاجی، دوران اشکانیان و اسالمی بوده است. وجود سنـت I,II,IIIسنگی، برنز، آهن

  ). Swiny, 1975: 77-97گـذارد (غرب، اطالعاتـی در خصوص جغرافیـاي این منطقـه در اختیار میي شمالوسیعی از منطقه

                                                
5 Historical geography 
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هاي فرهنگـی بشـر در منطقـه است که محـدوده تـرین دورهغرب فالت ایــران، یکی از مهمعصـر مفرغ قدیم در شمال

ق.م. تازه واردان، با تهاجمـی گسـترده، ساختـار فرهنـگی و اقتـصادي جوامـع را نسـبت به دوره قبـل،  زمانـی پایان هـزاره چهـارم

هایی از نواحی هاي سفالی رایج، شاهد روابط این منطقه با قسمتدستـخوش تغییـراتـی بنیادین کردند. در این دوره با توجه به سنت

- تماعی و روابط فرهنگی بین فالت ایران و همسایگان خود از سوي دیگر هستیم (خطیبهاي اججنوبی قفقاز و نیز تغییراتی در کنش

  ).89- 97: 1385شهیدي و عمرانی، 

اي بود از ق.م. پادشاهی اورارتو مشتمل بر منطقه 8و اوایل قرن  9غرب ایران در اواخر قرن در خصوص حدود جغرافیـایی شمال

که این دو منطقه پیش از گ همگون آن در معماري و سفال آن تبلور یافته است، در حالیغرب ایران که فرهنشرق آناتولی تا شمال

ي ارومیه که به احتمال زیاد در دست آمده از ناحیهاند. با توجه به ظروف بهق.م. رویدادهاي متفاوتی را پشت سر گذاشته 9اواخر قرن 

اند، به زمانی غرب ایران داشتهحتی سنت سفالگري مشترکی که با شمال ترکیه منشأ گرفته باشند، شاید بتوان گفت روابط فرهنگی و

  ).62: 1383ماسکارال، شود (وایتق.م. مربوط می 14و  15فراتر از قرون 

ي اشکانی، بخشی از ایالت نیمه مختار آتروپاتن بوده است، این منطقه در دوران اشکانی در غرب ایران در دورهي شمالمنطقه

  ).15: 1390پهلوان، فرهنگی متعددي قرار گرفته است (آقاالري و ده - ت و رخدادهاي سیاسیمعرض تحوال

  

  غرب ایرانشمال سیاسی تاریخ -2-4

اي پر فـراز و نشیـب بوده. در هاي آن اسـت کـه داراي گذشتهترین بخـشآذربایجـان بخشـی از کشـور ایران و اصوالً از مهم

-ي آتش، و عدهاي آن را مآخوذ از آذربادگـان به معنـاي سرزمین نگهدارندهنطقـه به آذربایجـان؛ عدهي ایـن مخصـوص وجـه تسمیـه

دانند. نام سردار ایرانـی که ایـن خطـه را از نفوذ لشکر اسکندر مقدونی مستقل ساخته، می» آتروپات«یا » آتورپات«اي دیگـر مآخـوذ از 

  اند. باغ (آن سوي رود ارس) تا زنجان ذکر کردهیسان حدود آن را از قرهنودر خصوص حدود آذربایجان نیز جغرافی

ي معروف بیستون داریوش اول هخامنشی به نوشتهشد و این نام در سنگدر زمان هخامنشیان، آذربایجان به نام ماد خوانده می

ها تسلط ام، در آنی که من خارج از پارس گرفتهها هستند ممالکبه لطف اهورامزدا این«گوید: کار گرفته شده است. داریوش شاه می

دارند و تصمیمات من مورد احترام قرار میها فرمان داده شود آن را مجري رسد و هرچـه از سوي من بدانها به من میدارم، خراج آن

  ». گیرد: ماد، ایالم، بلخ و غیرهمی

ن سردار ایرانی که نام او به معنی نگاهبان آتش است و به همین در زمان داریوش سوم هخامنشی، آتروپات، ساتراپ ماد بود. ای

اند. در نبرد گوئوگامل که بین داریوش سوم و اسکندر در نزدیکی اربل روي داد، اي روحانی و زرتشتی شمردهمناسبت او را از خانواده

  رفت.ها به شمار میي ماديفرمانده
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سپهساالر دولت ساسانی در این سرزمین  -اسفندیار و بهرام–رادر رستم فرخزاد ي مسلمانان به آذربایجان دو بدر زمان حمله

ي تسلط اعراب بر ایران، حدود زیست. در دورهجا میکردند و مرکز آذربایجان، شهر اردبیل بوده و مرزبان آذربایجان در آنحکومت می

ي عباسیان، آغاز نهضتی مذهبی و اشتراکی ذربایجان در دورهي مهم آچهل فرمانرواي عرب بر آذربایجان حکمرانی نمودند اما مسئله

این فرقه از بازماندگان فرق مزدکی گفتند. دینان یا خرمیه میبن سهل که طرفداران او را خرماسـت به پیشوایی مردي به نام جاویدان

دینان ام بابک با کمک زن جاویدان به پیشوایی خرمیکی از یاران نزدیک وي به ندر ایران و قائل به تناسخ بودند. بعد از مرگ جاویدان، 

سال به طول انجامید که نهایتاً معتصم  22هـ.ق در زمان خالفت مأمون، در آذربایجان شورش کرد. این فتنه 200رسید. بابک در سال 

  داد. با بابک فرستاد و بعد از گذشت سه سال بابک را شکستعباسی، سردار ایرانی به نام افشین را به جنگ 

ي ترك را در در زمان غزنویان، سلطان محمود غزنوي در سفر به ماوراءالنهـر گروهی از ترکان غز را که نخستین هسته

ي وان نبردهایی بین سلجوقیان و امراي محلی ي آذربایجان و ناحیهدهند به این سرزمین آورد. در ناحیهآذربایجان تشکیل می

ي غالمان ترك قبچاقی از آن سلجوقیان بود. بعد از فتوحات سلجوقیان در والیات ماوراء قفقاز، عده آذربایجان به وقوع پیوست که فتح

  و خزر در ممالک اسالمی رو به افزایش نهاد.

در زمان خوارزمشاهیان بعد از آنکـه بازرگانان فرستاده شده از طرف چنگیزخان در شهر اترار به دست غایرخان و به دستور 

قویونلوها بر منطقه، عشایر ترك و ترکمانان روملو، شاملو، موصللو، محمد خوارزمشاه کشته شدند. در زمان حکمرانی آق مستقیم سلطان

زیستند. شاه اسماعیل صفوي که اصالً اردبیلی بود تبریز قوزانلو، کاوانلو، ذوالقدر و قاجار از مشرق آناتولی به آذربایجان آمده و در آنجا می

ي اختالفات ساخت و مردم سنی مذهب آذربایجان را مجبور به ترك کیش خود و قبول مذهب شیعه کرد. در نتیجهرا پایتخت خود 

بعـد از هـ.ق  902بار در سال ایران صفوي و دولت عثمانی، آذربایجان و شهر تبریز چندین بار توسط ترکن عثمانی اشغال شد. یک

چون شهر تبریز از نظر حمالت  956، 941، 940هاي ر عهد شاه تهماسب در سالشکسـت شاه اسماعیل در جنگ چالدران و سه بار د

هـ.ق به شهر قزوین انتقال 960ترکان عثمانی به آذربایجان دیگر جاي امنی براي پایتختی نبود، شاه تهماسب پایتخت خود را در سال 

اد اما بعد از مدتی وي کشته شد. بعد از مرگ کریم خان در داد. در اوایل سلطنت کریم خان زند، آذربایجان به دست آزادخان افغان افت

  هـ.ق بر اثر ضعف زندیان، حکومت آذربایجان به دست خاندان دنبلی افتاد.1193سال 

شاه هـ.ق به آذربایجان لشکر کشید و آن را به کشور قاجاریه اضافه کرد. از زمان فتحعلی 1205آقا محمدخان قاجار در اواخر 

  ).122- 137: 1373مقر ولیعهد ایران گردید و تا آخر عهد قاجاریان ولیعهدنشین ایران بود (حیدري، قاجار، تبریز 
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  بنـدي فصـل:جمـع

اي و جهانـی نقشـی اساسـی ایفا کرده اسـت و دلیـل بر ایـن غرب ایران در طول تاریـخ، در مسائـل منطقـهي شمـالمحـدوده

اي اسـت کـه مانعـی فیایـی خاص منطقـه ذکـر کرد. موقعیـت طبیعـی این منطقـه به گونـهمدعـا را شایـد بتوان موقعیـت جغرا

آمـده و ارزش استراتژیـک به ایـن منطقـه بخشیـده اسـت چرا کـه کوهستاـی و مرتفـع طبیعـی در برابر نفـوذ اقـوام به شمار می

  بودن منطقـه آن را به یک محافـظ طبیعـی تبدیـل کرده است. 

اي از تاریـخ، خالی از سکنـه نبوده و به هـاي کهـن زندگـی انسان بوده کـه در هیچ دورهاز طرفـی این منطقـه یکی از کانون

هاي بزرگـی چـون اي کـه در عصـر آهن شاهـد حضـور اقوام و تمدننوعـی به مرکز تجاري و فرهنگـی تبدیـل شده بـود به گونه

سایگـی خـود بوده اسـت. شواهدي در این منطقـه مبتنی بر حضـور اقوامـی در دوران نوسنگی، مس و آشور، هتیت و اورارتو در هم

 ي اسالمی وجـود دارد.سنگ، برنز، آهن، اشکانیان و دوره
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  اهـداف فصـل:

 آشنایـی با زندگـی و نظام فلسفـی شیـخ اشـراق. .1

 هـا.هـا و آشنایـی با آنهاي سهروردي و بررسـی جایگـاه هریـک از آنمعرفـی مبانی اندیشـه .2

  ي بزرگ بعـد از اسالم.ي اسالمـی ایران و آشنایـی با فالسفـهشناخـت تاریـخ فلسفـه .3
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  نامـه شیـخ اشـراقزندگــی -3-1

و  7الـزندالبـرایـا و قدح، ملقـب به خالق6ـــرك سهـرورديامیالـدین محمـد بـن یحیــی بن حبـش بـن ابوالفتـوح شهاب

هـ.ق در سهـرورد زنجـان دیده به جهان گشــود (امیرفجر،  550تا  544هــاي معروف به شیـخ مقتول و شیـخ اشـراق، بین سال

ادي به نـام مجـدالـدین جیلــی، به اش را در محضـر استـ). در کودکـی و آغاز نوجوانـی به مراغه رفت و تحصیالت اولیه128: 1377

تـر معرفـت و فلسـفه، از مراغـه عازم اصفهـان شد و نزد ظاهـرالدیـن قـاري، به انجام رسانـید و نهایتـاً بـراي کسب مدارج عالـی

حکمـت ي خود بر کتـاب الدین شیـرازي در مقـدمـه). قطبAdamson & Taylor, 2005: 202کسب علـوم زمانـه پرداخـت (

سهــروردي در باب فضائـل و کمـاالت شیـخ اشـراق از وي با عناویــن فاضل و عالـم کامـل، مظهر حقایـق، مبـدع  االشـراق

). تولـد و رحلـت شیـخ اشـراق، هـر دو در 3: 1367دقایـق، پادشاه حکمـت متألهـین و پیشواي مکاشفـین یاد کـرده اسـت (سجادي، 

مانـده از ه، اما در خصـوص تاریـخ دقیـق این دو، نظــرات متفاوتـی ارائـه شـده اسـت. بنا به آثـار باقیقـرن ششـم صورت گرفـت

دانستـه، در برخـی منابـع  581هـ.ق و وفات وي را نیز بـه سـال  550 -545شهـرزوري از شـاگـردان شیـخ اشـراق سال تولـد وي را 

الدیـن اند. در خصـوص دلیـل قتـل شیـخ بیـان شـده اسـت کـه به حکم صالحکرده ذکر 587دیگر نیـز تاریـخ وفات شیـخ را 

الدیـن، که خود از مریـدان شیـخ بوده، صورت گرفـته که به دنبـال فتـواي ایـوبـی و با مباشـرت ظاهـرشاه حاکم حلب و پسر صالح

توان بـه وص قتل شیـخ بیـان شده کـه از آن جمله میفقهـاي حلـب مجـوز قتـل وي صـادر گردیـد. دالیـل دیـگري هم در خص

اي دیگر معتقـدند که وي قـربانـی سیاسـت روز مناقشـاتی که شیـخ با فقهـا بر سر مسائـل فقهـی داشته است، اشـاره کـرد، عده

توانسـته حکمـاي ایــران قدیـم، مـیشاید بتـوان گفت اهتـمام سهـروردي به نظـام وجـودي نـور و ظلمـت و احتـرام بـه زرتـشت و 

دانـد و معتقد است کـه آتش در نـظر او را بـه شبـهه ثنـویـت دچـار کنـد، هرچنـد خود شیـخ، زرتـشتیان را یگـانه پـرسـت مـی

  ).181-182: 1377ایـرانیان باستـان نمـاد اهورامزدا بوده اسـت (طاهري، 

  ـخ اشـراقهـاي فلسـفی شیمبــانی اندیـشه -3-2

ي او بر نـور استـوار است. حکمـت شود کـه فلسـفهالـدین سهـروردي، بـه عنــوان فیلسـوفــی شناخته مـیشیـخ شهـاب

نور و ظلمـت در ایـران باستـان مطرح بوده و اندیـشمندان  يشود، تحت عنـوان قاعـدهاشـراقی کـه حکمـت خسـروانی نیز نامیده می

- انـد. حکیـم اشـراقی، حکمـت خسـروانی را از شاخـههاي ظریف و نیکو گفتـهمسائـل مربوط به آن سخن يارهبزرگ خسـروانی درب

گویـد. بـر ایــن اسـاس سهــروردي قائـل بـه اصالــت نـور شـده شناسـد و از عقـل خالـد و خـرد جاویـد سخـن میهاي ازلـی می

  دهــد. در نظـر وي نــور چیـزي جز ظهـور نیســت و از اصـل محـوري نـور توضیــح مـیو مباحــث فلسفــی خود را با استفــاده 

                                                
 براي وي، مسلم است.» شیــخ اشـراق«اي از ابهام است، اما عنوان علمی نام شیـخ اشـراق از بسیاري جهات در هاله 6
 آتـش افـروز و شگفتی آفـرین. 7
 صـوص قتـل شیخ، وجود ندارد.در اینصـورت نیز منافاتی بین این هـر دو اعتقـاد در خ 8
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