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 چکیده

 

ثیر عمیقی بر نظرات او تأ شیخ اشراق از جمله متفکران بزرگ جهان اسالم به شمار می آید که آراء و

آن با  احیای فلسفه حکمای ایران باستان و پیوندصدد شیخ اشراق دربرجای گذاشت. او از  فالسفه بعد

عالم مثال دانست، اما  گذارینا را پایه حقیقت در زمینه عالم صورمعلقه باید ابن سدر. اسالمی بودفلسفه 

سهروردی این اندیشه را بسط داد و تبدیل به یکی از مباحث عالم فلسفه نمود. بسیاری از هنرمندان نگارگر 

به نحوی است  با فضای عالم واقع تفاوت دارد و فضا در نگارگری ایرانی آشنا بودند.سفه فالعرفا و آرای با 

بررسی مسئله مورد بررسی در این پژوهش  به تماشای گوشه ای از عالم مثال پرداخت.در آن  توان میکه 

ف اصلی این . هداستایرانی نمود آن را در نگارگری و آرای سهروردی در زمینه اقلیم هشتم یا هورقلیا 

 -روش تحقیق توصیفی .است نگارگری در هنر عالم خیال از منظر شیخ اشراقتجلی  نمود ومقاله بررسی 

نشان  تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای جهت انجام تحقیق استفاده شده است. یافته ها و نتایج تحقیق

زیرا وجود  آنها نبودهتخیله صرف حاصل قوه خیال و م می آفریند، ان نگارگرآنچه هنرمند می دهد که 

دی نمو خلق می کند تجلی و انتصاویری که هنرمند ،ممکن نیست )قوه متخیله(( در صغیرکبیر)عالم مثال

 .آنهااست از عالم خیال درمتخیله 

 نگارگری ،سهروردی، اقلیم هشتمواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 

فیلسوف بزرگ ایران در قرن  ،معروف به شیخ اشراق یا شیخ شهید یابوالفتح شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهرورد

در دهکده سهروردی از توابع زنجان به دنیا آمد. تحصیالت مقدماتی را درمراغه نزد مجدالدین جیلی به پایان رسانید.  هجری 6

زد ظهیرالدین قاری به پایان ن . وی تحصیالت خود رامان مهمترین مرکز علمی ایران بودپس از آن به اصفهان رفت که در آن ز

در یکی از سفرها از  ،پرداخت و با مشایخ تصوف آشنا شد . سهروردی پس از پایان تحصیالت رسمی به سفر در داخل ایرانآورد

ملک ظاهر که محبت  سوریه مالقات کرد. در آنجا با ملک ظاهر پسر صالح الدین ایوبی فرمانروای مصر و دمشق به حلب رفت و

اما  از وی خواست تا در دربار وی در حلب بماند. نسبت به صوفیان ودانشمندان داشت مجذوب سهروردی شد وشدیدی 

 به درجه شهادت نایل آمد در سن سی هشت سالگی فقها قرار گرفت و تهمت مجتهدین و سهروردی در حلب مورد تعقیب و

 (.8731،)حقیقت

فلسفه او را تشکیل می دهد، باید به محل تولد او رجوع  مت عمده ای ازدر زمینه آشنایی سهروردی با حکمت خسروانی که قس

مرکزی که از عهد ماد تا عصر –کرد. شیز یا تخت سلیمان در آذربایجان غربی در عصر ساسانیان مرکز مهم دینی زرتشتیان بود 

تح آذربایجان به دست مسلمانان . فگشنسب استشامل آتشکده معروف آذر  و –مغول به عنوان یک مرکز مورد توجه حکام بود 

 .هجری زبان مردم منطقه پهلوی بادیانت زرتشتی باقی می ماند 5و 4صورت می گیرد اما تا قرن هجری  81و 22در سالهای 

رود با این  . زمانی که سهروردی در سنین جوانی برای تحصیل به مراغه میوستای سهرورد به مراغه قرار داردشیز در مسیر ر

 یین مزدایی آشنا می شود. منطقه و آ

از  معرفت را صرفاً شیخ اشراق وصال به حقیقت و .دن مکتب نوینی در حکمت اسالمی شداین آشنایی موجب به وجود آم

شهود وذوق توأمان باید  طریق استدالل مشائیان ممکن نمی دانست و معتقد بود که رسیدن به معرفت از طریق استدالل و

مفاهیم خود از  ظلمت در آورد. وی در بیان معارف و سلسله مراتب وجود را به صورت درجات نور وشیخ اشراق  صورت بگیرد.

پایه های فلسفه وی براساس اشراقیات نفسانی بنا شده بود و این مکتب را از آن حکما و  اصطالحات مزدایی استفاده کرد.

است  در نظر او عالم زندانی .طرح فلسفه اشراقی را ریخت سینا به نظر سهروردی ابتدا  ابن فیلسوفان ایران زمین می دانست،

هبوط  به مغرب عالم که این جهان مادی باشد، ، که از مشرق عالم که همان جهان ملکوتی باشد،برای جوهر نورانی روح انسان

از غربت  برسد ومین بار دیگر به مشرق ز مراتب این جهان بگذرد و و جهت بازیافتن سرزمین اصلی خود باید از مراحل و کرد

 (.8731یابد)حقیقت، ه رهایی بیغر

قبل از آنکه به جهان خاکی هبوط کند ،حسن مطلق و  می گوید که روح آدمی در عالم مجردات ودر زمینه زیبایی  افالطون نیز

 ،ه یاد می آوردبزیبایی مطلق را  چون در این عالم به زیبایی صوری باز می خورد ، حقیقت زیبایی را بی پرده دیده است و

و این عشق همان شوق  می خواهد که آزاد شود و به سوی معشوق پرواز کند ،می شود و چون مرغ در دام افتاده فریفته جمال

 . (8711اما عشق مجازی چون زیبایی جسمانی ناپایدار است و تنها موجب بقای نوع است.)افراسیاب پور، دیدار حق است،

در و به طور خاص  نمود آن در نگارگری ایرانیبه  سهروردی در زمینه عالم مثال بررسی می شود وظرات در این پژوهش آرا و ن

 نگاره معراج پیامبر)ص( منسوب به سلطان محمد می پردازیم. 
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 روش تحقیق 

اطالعاتی های ای و پایگاهتحلیلی است و در تدوین مباحث نظری صورت گرفته از منابع کتابخانه –روش انجام تحقیق توصیفی 

 برای دسترسی به اطالعات مورد نیاز استفاده شده است. 

 عالم مثال 

ماند. ای از هستی است که از ماده مجرد است ولی از آثار آن برکنار نمیمرتبه -شودعالم برزخ نیز نامیده می–عالم مثال 

فصل عالمی است که قائم به خود بوده و از اند. خیال منحکمای اسالمی عالم مثال را به دو قسم منفصل و متصل تقسیم کرده

نیاز و مستقل است. خیال متصل بلعکس خیال منفصل قائم به نفوس جزئیه بوده و پیوسته در نفوس جزئیه و متخیله بی

 (8764پذیرد )ابراهیمی دینانی،متخیله افراد آدمی ظهور می

–ل نه مجرد صرف و نه مادی محض است، موطن تجسم ارواح قوه درونی خیال انسان، نشانه عالم خیال بیرونی است، عالم مثا

رویاها ست، این عالم از نظر رتبه وجودی محیط بر عالم طبیعت است. ساکنان عالم مثال فرشتگان و –عالم کشف و شهود 

شوند و یای، صور منامات و موجودات اخروی هستند )فرشتگان به صورت موجودات مثالی بر پیامبران ظاهر مموجودات آیینه

 عالم آخرت نیز از جنس عالم خیال است(.

آنگاه که بر اثر مطالعه رسایل حکمای قدیم خبر یافتی که جهانی وجود دارد صاحب  " گوید:سهروردی در کتاب مطارحات می

ز شماره آنها هایی ست اجهان تحت سلطه و تدبیر نفوس فلکیه، جهانی که در آن مدینه وت عقول ابعاد و مقدار، به غیر از هیا

که این مطلب  سخن نتوان گفت و پیغمبر )ص(، در زمره آنها شهرهای جابلقا وجابرسا را نام برده، شتاب مکن و فریاد برنیار

 (.8717کذب است )کربن،

مثال سهروردی صور معلقه را عالم مثال دانسته و مثل معلقه را غیر از مثل افالطون بشمار آورده است. مثل افالطونی با عالم 

سهروردی متفاوت است زیرا افالطون به دو انسان باور داشته: انسان عقالنی مجرد و انسان جسمانی محسوس. در نظریه او 

گوید انسان جایی برای انسان خیالی یا مثالی سهروردی وجود ندارد. حال آنکه سهروردی از هستی سه انسان سخن می

صور خیالیه، ابداع نیرو تخیل انسان نیست بلکه نیروی تخیل، مظهر صور خیالی جسمانی، نفسانی و عقالنی. از نظر سهروردی 

 است.

 سهروردی در کتاب حکمت االشراق خود به وجود چهار عالم باور دارد: 

 عالم انوار قاهره )جبروت(  -8

 عالم انوار مدبره )ملکوت(  -2

 جهان برازخ -7

 عالم اشباح  –صور معلقه ظلمانیه  -4

گونه وابستگی و تعلقی ندارند و این انوار از شئون الهی بوده و اند از عقول کلیه مجرده که به اجسام هیچه عبارتانوار قاهر

نامند، تدبیر عالم افالک و جهان انسان را آیند. انوار مدبره که آنها را انوار اسپهبدیه نیز میمالئک مقرب خداوند به شمار می

انگیز این عالم وسیع و گسترده بوده و از جهت تنوع شگفت –سهروردی یا خیال منفصل باشند. صور معلقه دار میعهده

باشد، وی بر این عقیده است که این جوهر باشد. سهروردی صور معلقه را جوهری روحانی دانسته که قائم به ذات میمی
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جهت است که حواس ظاهری انسان از درک  باشند و به همینروحانی در عالم مثال بوده و به هیچ محل یا مکانی وابسته نمی

 (.8717کربن، باشد. جن و شیاطین را مربوط به عالم مثال دانسته است )جواهر عالم مثال ناتوان می

نماید بلکه به عالم مثل نوریه نیز معتقد سهروردی نه تنها به عالم مثل معلقه معتقد بوده و آن را به حکمای باستان منسوب می

صوص به خود وجه با عالم مثل معلقه متحد نبوده و هر یک از این دو عالم دارای احکام و آثار مخثل نوریه به هیچبوده )عالم م

 (.8731باشند )حقیقت،می

باشد ولی مثل خوانند در عالم انوار عقلی ثابت بوده و از افق عالم اشباح برتر میمثل نوریه که آنها را مثل افالطونی نیز می

 باشد.  دهد و از وسعت عالم عقل برخوردار نمیاشباح را تشکیل میمعلقه عالم 

 

گوید حکمای باستان به دو عالم معنی و صورت قائل بودند. عالم معنی شامل الدین شیرازی شارح کتاب حکمة االشراق میقطب

نند عالم افالک و عناصر و عالم صور عالم صورت شامل دو عالم بود: عالم صور جسمیه مالم بود: عالم ربوبی و عالم عقول. دو عا

  (.8731حقیقت، شبحیه مانند عالم مثل معلقه )

حال از زمره امور معدومه نیز قرار ندهیم، ناچار باید اگر جایگاه صورخیالیه را نه در ذهن بدانیم و نه در عالم عینی و درعین

ه صور خیالیه مخلوق انسان نیست و طبعًا اشخاص پذیرفت که متعلق به عالم مثال منفصل هستند. سهروردی معتقد است ک

 (.8718نباید خود را خالق این صور به شمار آورند )ابراهیمی دینانی، 

 رمز جغرافیایی حکمت اشراق 

های مختلف که در یکی از آنها چشمه ایرانیان قدیم حتی جغرافیایی بر این زمین خیالی ترسیم کرده بودند، شهرها و کوه

سینا و غزالی و شیخ های تمثیلی مانند رساله الطیرهای ابنکوه قاف که آشیان سیمرغ است. آنچه در داستان زندگانی است،

االصول مربوط به عالمی ورای عالم محسوس است اشراق و عطار آمده است و شهرهای گرمسیری و سردسیری و غیره علی

 (. 8731)حقیقت،

طولی تبدیل  غرب را به بعدی عمودی و عرضی میان شرق و نا شده و بعد افقی وجغرافیای عرفانی که اعتقاد اشراقی بر آن ب

، به این معنی است که در این حکمت مشرق به معنی جهان نور محض یا جهان فرشتگاه مقرب است که از هر ماده یا می کند

جهان ناریکی یا ماده است، و مغرب  ، غرض از مغرب،گان موجودات فنا پذیر نامرئی استبنابراین در برابر دید تاریکی تهی و

افقی از مشرق به مغرب حالتی  . به این ترتبب امتداد عرضی وکه نور با عظمت به هم آمیخته استوسطی افالک و آنجاست 

مغرب وسطی افالک  ،ی شود که در آن غلبه با ماده استقائم پیدا می کند. به این معنی که مغرب وجود ارضی م طولی و

. در این زبان است که ن از چشم مردم فناپذیر مستور استباالتر از آسمان مرئی و بنابرای مشرق واقعی برتر و نجومی است و

ثیلی غربت همانند داستان تم(. 8731ن غربت غربیه تعریف می شود )حقیقت، داستانهای تمثیلی سهروردی مخصوصل داستا

افتاده و باید از آن رهایی یابدو یمن، دانی است که روح انسان در آن زن دنیای غرب دنیای ماده است، ،غربیه سهروردی، قیروان

 عالم فرشتگان مقرب است که در ورای دنیای مرئی قرار دارد و مبدأ روح انسان است.  ،شرق انوار

 اقلیم هشتم  

بل درک می باشند. هفت اقلیم همان هفت اقلیم جغرافیایی است ،که متضمن داشتن بعد ومقدار هستند و با حواس ظاهری قا

ولی اقلیم هشتم اقلیمی است که ابعاد ومقدارش با ادراک خیالیه قابل شناخت است . تصاویر این عالم همچون تصاویر آینه 

 معلق هستند . جابرسا وجابلقا دو شهرند متعلق به جهان عناصر از عالم مثالی ولی هورقلیا در آسمانهای همان جهان واقع است. 
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. قطب الدین این صور نه درمکانند ونه در محل صور خیالیه است ولی این صور فی حد ذاته معلقه می باشند خیال محل ظهور

نه در اعیان وعالم واقع مشخص  ،، چرا که کبیر در صغیر نقش نبنددشیرازی معتقد است که صور خیالیه نه در ذهن موجودند

. هانی به نام جهان مثال جای دارندها توفیق می یافت . اما در جهستند وگرنه هر کس را که حواس سلیم بوده به مشاهده آن

. زیرا مرتبت وجودی آن برتر از عالم حواس و فرودتر از ووسیط بین جهان عقلی و عالم حسی این جهان عالمی است برزخ

  .(8731حقیقت، ) جهان عقل است

 ویژگیهای شهرهای اقلیم هشتم 

، در صورتی که جابلقا در مشرق و جابرسا در مغرب ،در آن جهان وسیط واقع و بیعی استسمانهای عالم طهورقلیا متجانس با آ

. مخلوقات ساکن آن در شماره )جابلقا و جابرسا ( هزار باب استهرکدام از این دو مدینه . با اقلیم عنصری ما همتا و مشابه است

افالک  .ین عالم با جهان حسی مطابقت دارد. ارموده استآدم وذریه او را خلق ف حتی خبر ندارند که خدای تعالی درنیایند و

. تمام عالم خیال محل تجلی نوراالنوار و وجودهای نوری مجرده و غیر مادی قلیا( درحرکت دائم و پاینده اندمثالی آن )هور

 (.8731و در لحظه ای معین تجلی می کنند)حقیقت، است . وهر کدام به صورتی خاص 

به عقیده طبری مورخ معروف این دو شهر زمردین است که دنباله کوه قاف است و ابعاد این شهرها هم به کردار ابعاد بیت  

. سطح هر کدام از این شهرها به صورت مربعی است که هر دارد که مظهر کمال و تمامیت است المقدس نوعی چهار گانگی

ه از هستی ابلیس ووجود متضاد شهرها نه ازوجود حضرت آدم ما خبر دارند ن ضلع آن دو دوازده هزار فرسنگ است. ساکنان آن

ایمانشان به  ،نیست ،زیرا بی آنکه فرشته باشند غذای آنان منحصرا مرکب از رستنی هاست.آنان را به جامه پوشیدن نیازی .آدم

 ،خلف ندارند. همه نور آنان مایلی به فرزند ورد ،تخدا آنان را به فرشتگان شبیه کرده ،وچون دربین آنان تمایز جنسی وجود ندا

مرد از کوه قاف بدانان می رسد. روایات کوه قاف را دقیقا کوهی وصف می کنند که عالم ما را در میان گرفته و به عالمی از ز

ن است یکی از شئون تخیل ای. گنبد آسمان حاصل می شود (ز نظر ما الجوردی)ارنگ سبز ،ساخته شده است که از تابش آن

. به همین ا هم صورت های مثالی بدیهی هستندبرتراز عالم محسوس می باشد و تنها به مقوالت خود مربوط است که آنهکه 

 ،جهان تمثیالت، یا به عبارت دیگر ،الذات خوانده اندجهان صور تخیلی قائم ب ،ا عالم المثال جهان تصاویر مثالیسبب این عالم ر

تخیل واالترین آینه ومکان است و عالم معقول که سرمشق اوست.  حسوس است که مقدم بر اویعنی جهانی که مظهر عالم م

 .تجلی )مظهر (تصاویر جهان مثالی است

چرا که خود شهود و دید نفس است. دیدن اشیاء در هورقلیا یعنی دیدن آنها بدان سان که منزله  ،، زمین نفس استهور قلیا

شکل و صورت مناسب خود در  در آن جهان به ،راین جهان اندیشیده و رفتار کردهانسان دحوادث نفس می باشند. آنچه را که 

اسفندارمز و بهمن یا وهومنه همه این تعابیر یعنی اینکه  ،عقل فعال ،سوفیا ،فرشته، طباع تام، دئنا، عقل سرخدیدار با  .می آید

 .یدار نیز در عالم مثال رخ می دهدات می کند که این دانسان در سیر صعودی خود و در معراج نفس من مثالی خویش را مالق

در آن جهان  ،جابلقا در مشرق و جابرسا در مغرب، در صورتی که بر خالف جانس با آسمانهای عالم طبیعی استهورقلیا مت

رد استفاده اقوام اصطالح هورقلیا از زبان سریانی آمده یعنی از زبان مو وسیط واقع و با اقلیم عنصری ما همتا و مشابه است.

 (.8731)حقیقت، صائبی امروزین می باشد

م حاضر ما و عالم بدان که عالم برزخ ،عالم وسیط بین عال ،ک و عناصر هورقلیاییه سخن می روداز افال ،وقتی از عالم هورقلیا

لم ملکوت و جهان مادی همان عالم وسیط بین عا .جهان قائم بالذات صور و اشباح ،یعنی همان عالم مثال ،آخرت منظور است

. هر گاه از واکبی که شامل است به کار می رودمشهود . اصطالح هورقلیا برای افاده آسمانهای این عالم وسیط  با جمیع ک
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ت درمشرق یعنی در جابلقا وجابرسا بحث می شود، مناطق فرودین عالم برزخ و وسیط افاده می گردد. جابلقا مدینه ای اس

 (.8731حقیقت، برسا شهری است در مغرب در سمت رجعت و منتهی)جاجهت اصل و مبدأ، 

 

 عالم خیال در نگارگری 

بوده تخیله او سبب آفرینش هنری وی قوه م ایرانی همیشه در پی به تصویر کشیدن عالم ملکوت یا اقلیم هشتم بوده و نگارگر

ن اشتیاق ای ،ندبود نیز عقاید صوفیه که حامیان راق در دوره های تیموریان و صفویاناشاعه فلسفه شیخ اش . با نفوذ واست

ی از بنیانگذاران هجر81)نگارگر ایرانی قرن  بر از خمسه نظامی اثر سلطان محمد. نگاره معراج پیامصورتی دیگر پیدا می کند

مثالی در عالم  سعی در تسخیر عالمی ،امروزه نیز و دادی خارق العاده در زمان خود( با به تصویر کشیدن رویمکتب دوم تبریز

 به جایاز بازنمایی جهان مادی  از ویژگیهای نگارگری ایرانی پرهیز .ه استکه برای همیشه ماندگار ماند داردمحسوس ما 

 ،بعدی نگارگری به جهت نداشتن جسم صورتهای عالم مثال قابل قیاس با عالم دو ،است ایش جهانی متعالی همان عالم مثالنم

، نقش اصلی در نگارگری ایرانی بر لم نورانی ملکوت را بازنمایی کندگر می کوشد به کمک رنگ عا. نگارهستندسایه  حجم و

 که رنگ را اولین دختر نور می دانستند. استبوط به بینش نمادین آیین مزدایی عهده رنگ است که مر

تشعشع  –یا موضعی –عرضی  ود وبلکه نم ،مستقل نیستند –یا ذات –برداشت بنیادین هنر شرق بر این بود که رنگها جوهر 

یعنی  ،ر عالم نور با واسطه تجسد اولینشیعنی جوهری که آنها را متعالی می سازد و تمامیت می بخشد. مکاشفت د نورانی اند،

داستانهای پیش از اسالم مانند  دلبستگی نگارگران ایرانی به افسانه های و (.8733سیکر، ،)کورکیان رنگ صورت می گیرد

مفاهیم ایران باستان در میان هنرمندان دارد. آدمیان در  فردوسی و خمسه نظامی نشان از دنبال کردن فلسفه و شاهنامه

 .ظاهرمی شوند -ر کالبد نورانی خودبرگزیدگان مانند پیامبران د–نگارگری در اندام اثیری

ه نور اسپهبد انسانی و در عالم عناصر به آتش در عالم نفوس نیز ب نور االنوار در هریک از عوالم وجودی خلیفه و امامی دارد،

نفس  . سهروردی آتش را برادر نور اسفهبد یعنی نفس ناطقه انسان می داند و آتش و(8712امتیاز یافته است )کربن ، محسوس

ر عالم اجسام فه نوراالنوار دنفس ناطقه خلیفه نوراالنوار در عالم ارواح و آتش خلی صغری الهی می نامد. را دو خلیفه کبری و

 خورشید به شیوه های مختلف در هنر نگارگری اسالمی به کار رفته است.  آتش و .است

قیوم مطلقی که وجود هر موجودی به وجود  نور غنی بالذات و ،سلسله وجود نوراالنوار قرار دارددر فوق  در صبح ازل ظهور و

و نیز به نام مزدایی آن  "نور اقرب" سهروردی آن را ،اهررچشمه فیض نوراالنوار، نور قاوست. نخستین موجود فائض از س

 .(8712کربن، نخستین امشاسپند از امشاسپندان اوستایی می خواند) ،یعنی همان وهومنه "بهمن"

در لسان  "هورخش"را مشاهده می کنند.  "هورخش"عالم هورقلیا راه یافته و مکرر خود به ق اهل اشراق در خلسه های معتبر و

 (.8712در زیبا ترین صورت متجلی می گردد)کربن، اق عبارت است از وجهه عالی الهی که اهل اشر

در اندیشه سهروردی خورشید یا هورخش مظهر امشاسپند )رب النوع ( شهریور است. هورخش زیباترین پیکر را در میان 

 (.8718هار ،چشم اوست که هر که او را بستاید هرمزد را ستوده است )ب آفریدگان هرمزد دارد و
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رنگ های  ،ای آن جلوه ای از عالم مثالی استاشکال ورنگه ،نموداری از این فضای ملکوتی است فضا در نگارگری ایرانی در واقع

از وهم هنرمند سرچشمه نگرفته اند، بلکه نتیجه روئت و شهود واقعیتی است عینی که فقط با  فیروزه ای صرفاً  کبود،آبی  طال،

از افقی به افقی دیگر بین فضای دوبعدی   ،نگارگری ایرانی دارای حرکت است در هنرمند امکان پذیر است. شعور وآگاهی خاصی

. و آیا منع و تحریم وت به عالم محسوس سقوط خواهد کردولی هیج گاه سه بعدی نمی گردد زیرا در این صورت از عالم ملک

 .نی به این عالم )مثال( نبوده استجهت رساندن هنرمند ایرا اسالمی از به تصویر در آوردن عالم محسوس وواقع راهی در

فضای صحنه های نگارگری همواره روشن و بدون سایه است حتی شب هنگام ،تنها از طریق آسمان الجوردی و هالل ماه و 

شن و غرق در شب هنگام رخ داد اما فضا فضایی رو . معراج پیامبر اکرم )ص(ی توان موقعیت زمان را تشخیص دادستارگان م

مکانی در ناکجا  ،یاء می تراود. مکان در عالم مثالاین نور از بیرون بر صحنه نمی تابد بلکه از خود اش نور با رنگهای درخشان،

عالم مثال عالمی است وسیع وگسترده از نوعی  .شهر ال مکان در اندیشه موالناست ناکجا آباد در تفکر شیخ اشراق ،آباد  است

زمان در نگارگری  خوردار است و بیش از دو بعد ندارد از این روست که نگارگری در دوبعد صورت می گیرد.تجرد برزخی بر

زمانی که  ،)زمان محسوس و زندگی یومیه این زمان از چنبره زمان آفاقی ،زمان انفسی وصف نفس است ،زمان انفسی است

در  ،ته و حال آن با هم جمع  می شوندآینده وگذش–است دیگر کمیت نیست بلکه کیفی  ،حرکت دارد(  بیرون است مقدار و

 این زمان است که پیامبر بر همه پیامبران قبل از خود تقدم پیدا می کند. در این زمان است که معراج به وقوع می پیوندد.

زمان ومکان وماده  معراج پیامبر معجره ایست که وقوع آن جز در عالم مثال وهورقلیا قابل تصور نیست دنیای مادی محدود به

. نمایش فرشتگان در نگارگری ایرانی ریشه در آیین مزدایی قبل از اسالم در عالم خیال نمی توان تصور کرد است، بهشت را جز

انواع موجودات را از زندگی و نیرو برخوردار می کنند.  ،شتگانی هستند که به برکت نورقاهردارد ،در این آیینها نورهای فر

. انسان کسی را نمی خواهد و ذت های عقلی و نوری ناشی می گرددد است که لذت ها ی این جهانی از لسهروردی معتق

 .(8764،شته باشد )ابراهیمی دینانیجمالی را نمی طلبد مگر انیکه در آن شائبه ای از نورانیت و اثری از روحانیت وجود دا

 عالم در تنها بلکه پذیرد،نمی تحقق( خیال عالم عناصر) جابرصا و جابلقا مقام در مثالی صوت که است عقیده این بر سهروردی

 این. شودمی آگاه است، آن در آنچه و افالک روحانیت از شود،می واصل مقام آن به سالک وقتی که شودمی محقق قلیا هور

 شامه همچنین و یستن چشم به مشروط نیز افالک باصره و نبوده گوش به محتاج افالک سامعه دارد عقیده اشراقی حکیم

 از سهروردی واقع، در. هستند موجود مثالی افالک عالم در ظاهری، آالت و ابزار به احتیاج بدون حواس این همه یعنی افالک،

. نیستند جسمانی آالت به محتاج و مشروط که گشته قائل حواسی به مثالی افالک عالم برای اشرف امکان قاعده طریق

امکان اشرف قوس نزولی آفرینش را شرح می دهد واز طریق قاعده امکان اخس قوس صعودی  سهروردی از طریق قاعده

 آفرینش را.

در اندیشه سهروردی اداره جهان زیرین توسط فرشتگان عالم برین انجام می گیردهر رب النوعی برای نگهداری و اداره امور 

خورشید یا هورخش  د موکل آب ،مرداد موکل نباتات،خردا ،برای مثال اردیبهشت موکل آتش استزمین آفریده شده اند 

 مظهرامشاسپند شهریور است.
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 در این نگاره گویی ضیافتی .او درهورقلیا صورت می گیرد سیر الهام است. عروج پیامبر و عالم مثال جایگاه نزول وحی و

نور غرق در  ()احتماال جبرئیلفرشته ای . ای را به پیامبر پیش کش می کنند هرکدام هدیه ،برپاست فرشتگان میزبان پیامبرند

آیا می  زد.( نیز با فانوسی نورانی مسیر را روشن می ساته ای )احتماال امشاسپند اردیبهشتفرش ،هدایت پیامبر را برعهده دارد

در  85در تفسیر المیزان جلد  ن مشکات درنظر گرفت به دالیلی به نظر می رسد که این گونه نیست.توان این فانوس را هما

تا اثاث و از جمله  ،ی است که در دیوار خانه می سازندتفسیر سوره نورآمده کلمه مشکاه طاقچه وشکاف بدون منفذ وروزنه ا

 .(8734طباطبایی، بگذارند، و این غیر از فانوس است ) چراغ را در آن
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 ،كتابخانه بریتانیا، لندن 659تا  649های ، سالتبریز ،منسوب به سلطان محمد، خمسه نظامی عروج پیغمبر اسالم )ص(،نگاره 
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بود و خود می پنداشت را  آنچه خود نه جهانی را در خویشتن و جهانی را از خویشتن و هرکس خویشتن را جهانی دید و

رتی . هنر با نیروی تخیل است که شکل می گیرد. آنچه را که هنرمند به وجود می آورد صوبس حقیقت محض می دانست و

حاصل قوه خیال و  می آفریند، اناست که در عالم مثال مشاهده کرده است. چگونه می توان  تصور کرد که آنچه هنرمند

ان خلق می تصاویری که هنرمند ،ممکن نیست )عالم مثال ( در صغیر )قوه متخیله ( زیرا وجود کبیر آنهاست متخیله صرف

 .تفکر را به ما عرضه داشت شیخ اشراق در هشت قرن پیش این بینش و .آنهاله نمودی است از عالم خیال درمتخی تجلی و کنند

معجزات رخ می دهد. هنرمندان  ایرانی به وجود چنین عالمی باور داشتند و آن را با ظرافت تمام  دنیایی که در آن افسانه ها و

وردن عالم محسوس دیگر فکری، به تصویر درآبا وجود چنین ت هرگز از قوانین این عالم تخطی نمی کردند، و خلق می کردند،

 یدن به آن است ،یعنی عالم ملکوت.. هنرمند جهانی را می سازد که خواهان رسلطفی نداشت

 فهرست منابع 

 انتشارات حکمت  ،هرانت، اول ، شعاع اندیشه وشهود در فلسفه سهروردی، چاپ8764 ،غالمحسین ،ابراهیمی دینانی

    87-81، 8718، تابستان 21، شماره ن، عالم خیال، خردنامه صدراابراهیمی دینانی، غالمحسی

 تهران، طهوری  ،اول ، زیباپرستی درعرفان اسالمی، چاپ8711،علی اکبر ،فراسیاب پورا

 تهران، نشر مرکز ،ششمچاپ  مکتب اشراق، ترجمه دکتر مجد الدین کیوانی، ، سهروردی و8733امین رضوی، مهدی،  

 گاه ، تهران، آچهارم ، چاپپژوهشی در اساطیر ایران، 8718، مهرداد ،بهار 

 کومش ،تهران، اول چاپ، سهروردی شهید فرهنگ ملی ایران، 8731حقیقت، عبدالرفیع، 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر  ،قم ،محمدباقر موسوی همدانیترجمه  ،المیزان فی تفسیر القرآن، 8734طباطبایی، محمدحسین،  

  میانتشارات اسال

موسسه ، تهران، اول (، چاپ)گزارش احمد فردید و عبدالحمید گلشن فلسفه ایران باستان،  حکمت اشراق و روابط، 8712کربن، هانری، 

  فلسفه ایران  پژوهشی حکمت و

 طهوری، تهران، سوم ، چاپترجمه سید ضیاءالدین دهشیریارض ملکوت،  ،8717کربن، هانری، 

 فرزان ،تهران اول، ، چاپترجمه پرویز مرزبان، قرن مینیاتور ایران 3باغهای خیال ، 8733کورکیان، ا.م. ژ.پ.سیکر،  
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