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وجهتسمیه
سهروردی ،شهابالدین یحییبن حبش (شیخاشراق)
اغلب تذکرهنویسان ،شیخ شهابالدین سهروردی را به نام شهابالدین یحییبن حبش و با کنیهی ابوالفتح سهروردی
میشناسند .وی در سال  545یا  550هـ.ق در سهرورد از دهات زنجان به دنیا آمد و در سال  581وفاتیافت و یا مقتولشد
(سجادی.)10: 1363 ،
سهروردی برای تحصیل به مراغه رفت و در مجلس درس مجدالدین جیلی که استاد امام فخر رازی هم بود تلمذکرد
و سپس به اصفهان آمد و حکمت مشاء را فراگرفت .شهابالدین هر جا میرفت ،بازار بحث و مناظره رونق میگرفت.
در حلب ،توجه ظاهرشاه پسر صالحالدین ایوبی را به خود جلبکرد .ظاهر ،اقامتگاه مناسبی برای شیخ درنظرگرفت و
اسباب راحتی و آسایش او را فراهمکرد و از معاشرت و همدمی با او بهرهها برد .این نزدیکی سببشد حسادت علمای
شهر و نزدیکان ظاهرشاه برانگیختهشود و علیه شیخ توطئهکنند .این توطئههای گسترده علیه شیخاشراق ،باعثشد
صالحالدینایوبی به پسرش دستور قتل شیخاشراق را بدهد .دربارهی کیفیت قتل او روایتهای مختلفی وجوددارد از آن
جمله اینکه شیخ پس از آ گاهی از صدور حکم قتلش ،خود را در اتاقی حبسکرد و هیچ آب و غذایی نپذیرفت تا سرانجام
پس از چند روز جان به جان آفرین تسلیمکرد (سهروردی.)14 :1375 ،
شیخ شهابالدین سهروردی در طول عمر کوتاه خود به طور مدام به کار اندوختن دانش و تحمل ریاضت اشتغالداشت
و نتیجهی فکر سرشار وی ،کتابها و رساالت بسیار است .بعضی از کتب و رسایل وی عبارت است از :مطارحات ،تلویحات،
لمحات ،حکمتاالشراق ،الواحالعمادیه ،الهیاکلالنوریه ،المقاومات ،بستانالقلوب البارقات االلهیه ،لوامعاالنوار،
اعتقادالحکماء ،رسالهالعشق ،رساله فی حالهالطفولیه ،رسالهی عقل سرخ ،روزی با جماعت صوفیان ،آواز پر جبرییل،
پرتو نامه ،یزدان شناخت ،صفیر مر غ ،لغت مــوران ،رسالهالطیر ،دعواتالکواکب ،الواحالفارسیه ،الهیاکلالفارسیه،
الوارداتااللهیه ،طوارقاالنوار ،النغماتالسماویه و بسیاری رسایل دیگر (سجادی.)11 :1363 ،
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مهمترین و معروفترین کتاب سهروردی ،حکمهاإلشراق است که در تشریح و تبیین فلسفهی اوست و به گفتهی
هانریکربن ،گویا همهی نوشتههای دیگر شیخ ،دیباچهای است برای این کتاب .به گفتهی همهی مفسران ،تلفیق
حکمت بحثی و حکمت ذوقی با اتکا به تعالیم فرزانگان ایران باستان ،بارزترین و ارزشمندترین دستاورد شیخ و طلیعهی
احیای حکمتاشراق بود که در این کتاب صورت قطعی یافت.
تعداد کتابها و رساالت شیخ اشراق را  49کتاب دانستهاند که سیزده رساله به زبان فارسی و بقیه به زبان عربی
است .رسالههای عرفانی شیخ اشراق با وجود پیچیدگی و رمزآمیز بودنشان ،قبل از هر چیز قصهاند؛ قصههای کوتاه
خوشساختی که بیآنکه زیر آوار ایدهها و مفاهیم عمیق فلسفی و عرفانی رنگ ببازند ،به استقالل و به خودی خود
وجوددارند و با کمال قدرت و صالبت ،وجود خود را به اثبات میرسانند .نثر شیخ در اغلب موارد ،در نهایت سادگی و حتی
نزدیک به زبان گفتار و یادآور بهترین نمونههای فارسینویسی قرن  4و  5هجری است (سهروردی.)16-24 :1375 ،
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ویژگیهای جمعیتی محلهی شیخ اشراق
 -1-7-7-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

شیخ اشراق

مجعیت سال ( 90نفر)

21072

تعداد خانوار (خانواده)

6548

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

22244

3.22

بعد خانوار (نفر)

6912

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

14

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

12

سهم مساحت حمله از مساحت منطقه (درصد)
تراکم مجعیت (نفر در هکتار)

 -2-7-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

140

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

10579

زن

10423

زن%50 :
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 -3-7-7-2توزیع جمعیت محله بهتفکیک گروههای سنی و جنسی
�� ۶۵ل �� ���
���� ۶۰-۶۴
���� ۵۵-۵۹
���� ۵۰-۵۴
���� ۴۵-۴۹
���� ۴۰-۴۴
���� ۳۵-۳۹
���� ۳۰-۳۴
���� ۲۵-۲۹
���� ۲۰-۲۴
���� ۱۵-۱۹
���� ۱۰-۱۴
���� ۵ -۹
���� ۰ -۴

�ن
��د

۱۵۰۰

۱۲۰۰

۹۰۰

۳۰۰

۶۰۰

 -4-7-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۳۰۰

۶۰۰

۹۰۰

95+5
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%5 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%95 :

وضعیت سن و افراد  6ساله و بیشتر افراد  6ساله و بیشتر
سواد

باسواد

بیسواد

تعداد

18195

951

۱۲۰۰

۱۵۰۰
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 -5-7-7-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

51+49
36+22+1626
مرد%51 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

8914

49

51

9281

 -6-7-7-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/36 :

عایل%35/56 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

20

راهنمایی

797

ابتدایی

متوسطه
عایل

1310
1093

1778

زن%49 :

ابتدایی%25/78 :

متوسطه%21/27 :

راهنمایی%17/03 :
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 -7-7-7-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

63+28+27
64+31+23
کارشنایس ارشد%7 :

دکترا%2 :

کارداین%28 :

کارشنایس%63 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

973

کارداین

2210

کارشنایس

252

کارشنایس ارشد

77

دکترا و باالتر

 -8-7-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%3 :

%2

دارای مهسر%64 :

نوع

تعداد

دارای مهسر

11588

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

625

ازدواج نکرده

5659

یب مهسر به دلیل طالق

267

یبمهسر به دلیل طالق:

ازدواج نکرده%31 :
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 -9-7-7-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

424

تکنسنیها و دستیاران

725

متخصصان

کارمندان امور ادارى و دفترى

کارکنان خدماىت و فروشندگان

کارکنان ماهر کشاورزى ،جنگلدارى و ماهیگیرى
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

متصدیان ،مونتاژکاران ماشنیآالت و دستگاهها و
رانندگان وسایل نقلیه
کارگران ساده

938
449

988
96

1295
741
329

 -10-7-7-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

5466

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

638

10+90
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%10 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%90 :
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 -11-7-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

9181

معلول

129

 -12-7-7-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
25
29

اختالل در گفتار و صدا

38

نقص دست

24

نقص پا

61

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

5

13

25

73
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72+21+61
کشور دیگر%1 :

 -13-7-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

آبادی دیگر%6 :

شهر دیگر%21 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

14989

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

4442
1259
148

اصفهان%72 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-7-7-2مساجد
مسجد کعبه

مسجد ابالفضل(ع)

مسجد امام حسن جمتیب(ع)

نام

مسجد ابوالفضل(ع)

مسجد ماه بینهاشم(ع)

مسجد ابوالفضلالعباس(ع)
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 -15-7-7-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع
مرکز فرهنگی آموزیش

نام

نشانی

مرکز فرهنگی مشاره 6

اتوبان شهید مچران ،خیابان آل حممد ،باغ ارغوان

هنرسرای خورشید

پل مچران ،کوچه آفتاب ،جنب شهرداری منطقه 7

شهرداری

خیابان کاوه ،روبروی ترمینال کاوه

----

کتاخبانه و سالن مطالعه کتاخبانه اختصایص بانوان (فرشته)

کانون فرهنگی هنری مسجد

شهید سهپبد صیاد شیرازی

سینما

هنرسرای خورشید

کتاخبانه مسجد

شهید سهپبد صیاد شیرازی

خیابان آل حممد ،فرعی 15

خیابان کاوه ،روبروی ترمینال کاوه

پل مچران ،جنب شهرداری منطقه 7

مالکیت

کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان
شهرداری
----

شهرداری
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 -16-7-7-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع

نام

مرکز ورزیش سرپوشیده

جمموعه ورزیش شهید طالیب

زمنی ورزیش روباز

----

نشانی

مالکیت

جمموعه فرهنگی ورزیش  5آذر

خیابان کاوه ،کوی تربیت معلم

سایر ارگانها

جمموعه ورزیش ارغوان

خیابان آل حممد

شهرداری

-------

-------

خیابان آل حممد

سایر ارگانها و خبش خصویص

خیابان فالطوری ،پارک بنفشه

شهرداری

پارک نبوت

شهرداری

پارک صفا

پارک بنفشه -یکتا
پارک فرشته

شهرداری

شهرداری
شهرداری
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 -17-7-7-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع

فضای بازی کودکان

نشانی

پارک بنفشه
پارک بنفشه
پارک فرشته

پارک هبشت
پارک توحید
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 -18-7-7-2اماکن سبز محلی
نام

پارک بنفشه

بوستان نبوت

بوستان نیلوفر

نوع فضای سبز
پارک شهری
پارک شهری
پارک حمیل

پارک بوستان صفا

پارک حمیل

پارک آل حممد

پارک حمیل

بوستان رسالت
توحید

پارک حمیل
پارک حمیل

