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                                                                                زهرا پور شعبانیان*1

چکیده

حکمــت معنــوی و عرفــان اســالمی در راســتای توجــه بــه ذات حــق تعالــی شــکل گرفتــه اســت؛ 

مفاهیــم عرفــان اســالمی در ذات عالــم هســتی، رجــوع بــه اســم »اهلل اکبــر« دارد و حکمــت بهره گیــری 

از رمزهــای هندســی، نمایــش معنــوی صورت هــای نمادیــن و مثالــی امــر متعالــی اســت، کــه کمــال 

ــود  ــی موج ــای هندس ــن، رمزه ــای نمادی ــن صورت ه ــد. ای ــم می کن ــی را مجس ــوب و نامتناه مطل

در تناظــر عوالــم هســتند، کــه برقــراری نوعــی ارتبــاط بــا امــر ماورایــی و ناشــناخته را بــرای انســان 

امکان پذیــر می ســازد و هــدف غایــی آن هــا تجلــی وحــدت در ســاحت کثــرت و دســتیابی بــه تفکــر 

ــد، در الیه هــای پنهــان  ــز، نحــوه ظهــور ارکان توحی ــدان مســلمان نی ــرای هنرمن توحیــدی اســت. ب

ــا  رمــز و رازهــای هندســی نهفتــه اســت. نوشــتار حاضــر پژوهشــی بنیــادی ـ نظــری اســت کــه ب

رویکــردی فلســفی، دینــی و هنــری و بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی و مســتند بــه منابــع مکتــوب 

انجــام می شــود؛ هــدف آن نیــز شــناخت جایــگاه هندســه در مفاهیــم فکــری و هنــری تمدن هــای 

اســالمی اســت.
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1. مقدمه

از دیــدگاه حکمــت و دیــن ـ کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا هــم دارنــد ـ منشــأ هنــر، انســانیت انســان 

اســت. بــه عقیــده فالســفه و حکمــا، انســان دارای نفــس ناطقــه اســت؛ دارای روحــی مجــرد اســت 

کــه بــه درجــه تجــرد رســیده و غیرمــادی اســت و هــر آنچــه کــه بــه درجــه تجــرد برســد، خــالق 

اســت و آفرینــش دارد. هنگامی کــه روح انســان بــه درجــه تجــرد برســد، بــه حقایــق و صــور معقــول 

»علــم« پیــدا می کنــد و ایــن »علــم« می توانــد منشــأ آفرینندگــی و عمــل گــردد. از دیــدگاه عرفانــی 

و دینــی، انســان هنرمنــد اســت؛ زیــرا مظهــر اســما و صفــات الهــی اســت و همــه اســما و صفــات 

ــوردار از  ــی و برخ ــری اله ــان دارای جوه ــود دارد. روح انس ــان وج ــوه در ذات انس ــورت بالق ــه ص ب

قــوه آفرینندگــی اســت؛ هنرمنــد ســعی می کنــد بــه حقایقــی کــه در نفــس او هســتی دارد عینیــت 

ببخشــد و بــر مبنــای آن، بــه آفرینــش بپــردازد. بدین ســان، هنــر او مظهــر آفرینندگــی و خالقیــت 

می شــود. هنــر اســالمی کــه در راســتای دیــن شــکل می گیــرد، دارای کلیــت و شــمول اســت و ایــن 

ــر  ــی بی نظی ــرد. ویژگ ــاهده ک ــوان مش ــدس می ت ــان مق ــه ادی ــترک را در هم ــادی مش ــول و مب اص

هنــر دینــی کــه بســیار اساســی اســت و در تمــام انــواع هنرهــای دینــی وجــود دارد، جنبــه رمــزی 

و تمثیلــی آن اســت. هنــر دینــی مبتنــی بــر نمادگرایــی1 اســت. نمادگرایــی در هنــر دینــی بــر پایــه 

نظــام وجــود شــکل می گیــرد و یــک حقیقــت وجــودی اســت کــه در تمــام مراحــل وجــود تمثیــل 

پیــدا می کنــد. بنــا بــر تعابیــر عرفانــی، اســما و صفــات الهــی در تمامــی عالــم و در تمامــی مراتــب 

وجــود تجلــی دارد. در حقیقــت، هــر چیــزی در عالــم، مثالــی از یــک حقیقــت برتــر اســت و میــان 

عوالــم مختلــف تناظــر هندســی و توافــق وجــود دارد. هنــر دینــی مبتنــی بــر وجــود تناظــر هندســی 

میــان حقایــق وجــودی مــا بعــد الطبیعــه و الهــی اســت. در ســمبل های ایــن هنــر نوعــی شــفافیت 

وجــود دارد، کــه بــه صــورت آیینــه ای، حقایــق ورای خــود را نشــان می دهــد. بــه تعبیــر عرفــا، ایــن 

ــا بررســی اشــکال  هنــر مظهــر ظهــور حقیقــت اســت و در آن حقایــق متعالــی متجلــی می شــود. ب

هندســی موجــود در طبیعــت، می تــوان معانــی عمیــق نهفتــه در ورای شــکل گیری آن را درک کــرد؛ 

کــه ایــن خــود حکمــت شــکل گیری هنــر اســالمی اســت. 

2. پیشینه پژوهشی

منابــع مطالعاتــی بــر مبنــای طــرح پژوهــش، در گروه هــای مختلــف جــای گرفتــه اســت: گــروه 

ــی )1386(،  ــینا )1360(، ابن عرب ــد ابن س ــلمان مانن ــای مس ــفه و عرف ــای فالس ــامل کتاب ه اول ش

.Symbolism .1
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ابوریحــان بیرونــی )1386(، اخــوان الصفــا )1957 م.( و فارابــی )1387( اســت. ایــن بــزرگان در بررســی 

تناظــر و نظــم عالــم هســتی، بــه مفاهیــم مرتبــط بــا هندســه اشــاره داشــته اند. گــروه دوم شــامل 

ــد افالطــون )1360(، کاپلســتون )1375(، بوکهــارت )1390)  ــع متفکــران و فالســفه اروپایــی مانن مناب

و گنــون )1392( اســت. گــروه ســوم شــامل منابــع معاصــر فلســفه اســالمی ماننــد ســتاری )1376(، 

ــم و هنرهــای اســالمی اشــاره داشــته  ــه هندســه عال ــر ب ــار )1392( اســت. گــروه اخی اردالن و بختی

و آن را نمــاد وحدانیــت خداونــد در عرفــان، فلســفه و هنــر اســالمی عنــوان کرده انــد. در هــر یــک 

ــه  ــه حاضــر می کوشــد ب ــان شــده اســت. مقال ــع فــوق، هندســه از دیدگاه هــای مختلفــی بی از مناب

صــورت جامــع و تطبیقــی، مفهــوم هندســه و تناظــر عالــم هندســی را عنــوان کنــد.

3. روش پژوهش

ایــن نوشــتار، پژوهشــی بنیــادیـ  نظــری، بــا رویکــردی فلســفی، دینــی و هنــری اســت و درصــدد 

اســت بــه شــیوه توصیفــیـ  تحلیلــی و مســتند بــه منابــع مکتــوِب حاصــل از مطالعــات کتابخانــه ای، 

زمینه هــای فکــری هندســه را در گســتره وســیع تفکــرات فالســفه و دانشــمندان مســلمان و 

غیرمســلمان مشــخص کنــد. 

4. کاربرد زبان نمادین در بیان مفاهیم هندسه1 

ــیم  ــّزل« تقس ــار »تن ــرت« و چه ــج »حض ــه پن ــق را ب ــى ح ــات کل ــق، تجلی ــف و تحقی ــل کش اه

کرده انــد: حضــرت اول هویــت غیــب مطلــق یــا حضــرت احدیــت اســت، کــه آن را »تعییــن اول« 

ــه ذات خــود تجلــى فرمــود و بــدان تجلــى  ــى از ذات خــود ب ــد. در ایــن مقــام، حــق تعال نامیده ان

ــى  ــه صــورت عقل ــن حضــرت ب ــه در ای ــان ثابت ــع اعی ــرد و جمی ــر ک ــى ظاه ــس رحمان در خــود نف

هویــدا شــد2 حضــرت دوم لــوح المحفوظــى اســت، کــه نفــس ناطقــه و عالــم امــر اســت و عالــم او 

را عالــم ملکوت3  خواننــد. ایــن نفــس ناطقــه بــه اعتبــار ادراک کلیــات و تجــّرد، »عقــل« و بــه اعتبــار 

ــد.  ــوت« خوانن ــم را »ملک ــن عال ــت. ای ــس« اس ــماوى، »نف ــرام س ــه اج ــق ب ــات و تعل ادراک جزئی

1. هندســه ؛ دانســتن اندازه هــا اســت و چنــدی یــک از دیگــر و خاصیــت صورت هــا و شــکل ها کــه انــدر جســم 
موجــود اســت، فــن حســاب و هیــات بــه واســطه هندســه اســتداللی و برهانــی می شــود، و خاصیــت برهــان 
ایــن اســت کــه مســائل و موضوعــات جزیــی را مبــدل بکلــی و امــور گمانــی و تخمینــی را تبدیــل بــه یققینــی و 

تحقیقــی می ســازد. چــرا کــه برهــان جــز بــه کلیــات یقینــی درســت نمی شــود)بیرونی،1316 : 3(.
2.) اول ما خلق اهّلل العقل ( »نخستين چيزى كه خداوند خلق نموده است، عقل است.«

ــِذي ِبَيــِدِه َمَلُکــوُت ُکلِّ َشــيْ ٍء َو ِإَلْيــِه ُتْرَجُعــوَن(  ؛ پــس شــكوهمند و ) پــاك اســت آن كســى كــه  3. )َفُســْبَحاَن الَّ
ملكــوت هــر چيــزى در دســت اوســت ، و بــه ســوى اوســت كــه بازگردانيــده مى شــويد.( )ســوره یــس/ 83(
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حضــرت ســوم حضــرت الهــوت یــا عالــم مثــال اســت. در آن عالــم هــر یــک از موجــودات مجــرده 

و غیرمجــرده مثالــى دارد، کــه بــا حــواس باطــن می تــوان آن را ادراک کــرد. کشــف اربــاب کشــوف 

ــم ملــک اســت و آن  ــم ملکــوت بــه عال ــم اســت. حضــرت چهــارم تنــزل دیگــرى از عال در ایــن عال

ظهــور هویــت حــق در مظاهــر صــور مختلفــه اســت. ابتــداى ایــن ظهــور از عــرش و کرســى شــروع 

ــم  ــم عال ــرت پنج ــت. حض ــک اس ــم مل ــاى عال ــات انته ــور مرکب ــرى و ص ــام عنص ــود و اجس مى ش

ــال  ــم مث ــر از عال ــزالت حــق غی ــا، 1366، 42(. تن ــزالت اســت )پارس ــه تن ــن مرتب انســان و آن آخری

عبــارت اســت از: عقــل اول و مراتــب آن از عقــول مجــّرده، مرتبــه نفــوس منطبعــه، صــور مرکبــات و 

صــور انســانى اســت )همــان، 43). 

شــیخ نجــم الدیــن رازى در کتــاب مرصــاد العبــاد بیانــى نظیــر بیانــات شــارحان فصــوص دارد و 

او نیــز تجلــى اول یــا مبــدأ موجــودات، مخلوقــات و ارواح انســانى را روح پــاک محمــدى مى دانــد؛ 

آنــگاه عالــم ملکــوت کــه باطــن جهــان اســت؛ پــس از آن از عالــم ملــک کــه ظاهــر جهــان را شــامل 

می شــود و ســپس از عالــم عناصــر طبیعــى و عالــم انســان یــاد می کنــد )رازی، 1352، 26ـ27(. حــق 

ــم  ــت اســت: اول آن اعیــان ثابتــه اســت، کــه حــق بــدان مســتتر مى شــود و دیگــر عال را ســه جّن

ارواح و ســوم عالــم شــهادت اســت. اعیــان ثابتــه همــان حضــرت علمــى اســت و عالــم ارواح همــان 

ــم ملــک و ملکــوت و  ــم شــهادت همــان عال ــم عقــل و حضــرت اســماى خداونــدى اســت و عال عال

انســان اســت. بدین ترتیــب، حکمــا مقــام واحدیــت و احدیــت را ذات واجــب مى داننــد، ولــى عرفــا 

ــم مى شــمارند.  ــر و عل ــام تقدی ــق و داخــل در مق ــام خل ــت را خــارج از مق ــت و واحدی ــام احدی مق

بــه بیــان دیگــر، عرفــا بــر مبنــای نظــام خمســه الهــی، نظــام آفرینــش را در تناظــر هندســی عوالــم 

ــد )پارســا، 1366، 43-44).  ــاده( می دانن ــال، م ــول، مث ــم عق ســه گانه )عال

ــد:  ــح می ده ــن توضی ــتی را چنی ــه گانه هس ــل س ــودات و عوام ــان موج ــت می ــی معرف ابن عرب

ــوع معرفــت داشــته باشــد: معرفتــی  ــم ســه ن ــا ایــن عوال هــر موجــود، ممکــن اســت در تناظــر ب

ــر مبنــای احســاس اســت )علــم االحــوال(  ــر پایــه عقــل اســت )علــم عقــل(، معرفتــی کــه ب کــه ب

ــوداغ، 1390، 78).  ــی( )اول ــم اله ــا عل ــم االســرار ی ــّر اســتوار اســت )عل ــه ِس ــر پای ــه ب ــی ک و معرفت

ــی و  ــم ریاض ــی، عل ــم طبیع ــی، عل ــم اله ــوع: عل ــار ن ــه چه ــر ب ــر دیگ ــت را از منظ ــی معرف ابن عرب

ــم )دانشــمند( می نامــد.  ــد حکی ــوم را بدان ــن عل ــه ای ــد. او کســی را ک ــم منطقــی تقســیم می کن عل

ــوم اســت  ــن عل ــه ای ــن ب ــام کشــف( واســطه دســت یافت ــا فیــض الهــی )اله ــل( و ی اندیشــه )عق

ــد و آدم را  ــر مى کن ــى تصوی ــات اله ــما و صف ــراى اس ــه اى ب ــم را آیین ــى عال ــان، 85(. ابن عرب )هم

ــم و آدم را  ــى عال ــردد. ابن عرب ــودار مى گ ــم در آن نم ــوش عال ــا و نق ــه صورت ه ــرى، ک ــه دیگ آیین
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ــز وجــود دارد و هرچــه در آدم وجــود  ــم هســت، در آدم نی ــد. هرچــه در عال ــه یکدیگــر مى دان قرین

دارد، در عالــم نیــز هســت. فرشــتگان بــراى عالــم در حکــم قــواى آدمــى ـ ماننــد حــس، خیــال، عقــل 

و وهــم ـ هســتند. بدین ترتیــب، آدم را مى تــوان نمــودار جهــان دانســت و او را در برابــر جهــان کــه 

عالــم کبیــر اســت، عالــم صغیــر نامیــد. قرینــۀ هرچــه در عالــم کبیــر وجــود دارد، در عالــم صغیــر نیــز 

هســت. هــر موجــودى در عالــم، اســتحقاق و اهلیتــى متناســب بــا خــود دارد و در آن میــان، آدم بــه 

ــی، 1386، 44).  ــت را دارد )ابن عرب ــترین اهلی ــل بیش ــان کام ــوان انس عن

افالطــون معتقــد بــود، واقعیــت یــا وجــود بــا هــر طبیعتــى کــه ممکــن اســت باشــد وجــود دارد 

و امــکان نــدارد وجــود نباشــد )کاپلســتون، 1375، ج 1، 63(. در نتیجــه، هــر نــوع هندســه منطبــق بــر 

عالــم »واقعــى« اســت؛ یــا از ســوى دیگــر، یــک عالــم ُمثالــى مطابــق بــا آن وجــود دارد؛ به گونــه اى کــه 

ایــن نــوع هندســه، انعــکاس یــا ادراک ذهنــى آن اســت )همــان، 342(. هــر آنچــه کــه در عالــم واقــع 

وجــود دارد، تجلــی عالــم مینــو یــا الوهیــت اســت و حقایــق متعالــی از طریــق صــور رمــزی نمایــان 

می گــردد؛ تــا انســان بــه وحــدت یــا اتحــاد بــا حــق یــا فنــا در حــق نائــل آیــد )ســتاری، 1376، 59). 

اصــل هماهنگــی میــان دو عالــم خــاک )محســوس( و مثــال، رمــز تناســب کیهانــی میــان ایــن دو 

جهــان اســت و رابطــه تکمیلــی و تتمیمــی میــان دو جهــان زیریــن و زبریــن را بیــان می کنــد. جهــان 

زیریــن جلــوه، ســایه یــا رمــز جهــان زبریــن اســت و هیــچ چیــز در جهــان خــاک نیســت کــه اصــل 

ازلــی و ســرمدی آن در عالــم افــالک نباشــد. اصــل هماهنگــی می طلبــد تــا ناســوت مکمــل الهــوت 

باشــد؛ همچنیــن، رابطــه تکمیلــی و مکمــل بــودن ایجــاب می کنــد تــا یکــی معکــوس دیگــری شــود و 

مشــخص اســت کــه ایــن، بیانــی رمــزی اســت )ســتاری، 1392، 165(. بدین ترتیــب، رمزهــا موجــب یــا 

وســیله انتقــال یــا صعــود ذهــن از مرتبــه ای بــه مرتبــه دیگــر امــا ناشــناخته و غیبــی اســت )ســتاری، 

1376، 7(. رمزهــا نمــودار وحــدت تقریبــی آرمانــی و مطلــوب همــه انــواع بیــان اســت )همــان، 50). 

بــه همیــن ســبب، رمــْز مناســب ترین زبــان بــرای بیــان تجربــه عرفانــی ـ یعنــی پیوســتن مشــروط 

بــه مطلــق و محــدود بــه نامحــدود ـ و بــه طــور کلــی بیــان هرگونــه معنویــت و تصویــر مــا بعــد 

الطبیعــه و عالــم مــاوراء اســت و محــال اســت کــه بیــان تجربــه دینــی، از زبــان رمــزی بی نیــاز باشــد. 

ــا واقعیاتــی را کــه فــی ذاتــه  ــرد رمــز اســت؛ ت بدین صــورت، بیــان تجربیــات عرفانــی مقتضــی کارب

بــرای بشــر درک ناشــدنی و دورازدســترس اســت، آشــکار ســازد )همــان، 57). 

ــق در امــر نســبی اســت. فرم هــای نمادیــن، جنبه هــای  ــی خدایــی امــر مطل نمادهــا خــود تجل

محســوس حقایــق فراطبیعــی اســت )اردالن، 1392، 35(. یــک نمــاد امــری وجــودی اســت و اســاس 

وجــود بــر نمادگرایــی قــرار دارد. قــرآن مبتنــی بــر نمادگرایــی اســت و از طریــق مثــال، یــک قاعــده و 
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اصــل وجــودی را بــرای انســان تبییــن می کنــد؛ در نتیجــه، می تــوان از معنــای ظاهــری بــه معنــای 

حقیقــی رســید. اصــواًل نمادگرایــی اســاس خلقــت و اســاس وحــی الهــی اســت و هنــر مبتنــی بــر 

علــم نمادگرایــی اســت. در هنــر مقــدس، هــر چیــزی رمــز یــک حقیقــت برتــر اســت؛ کــه انســان را 

ــل اعــال می رســاند و در نتیجــه، باعــث نوعــی شــهود  ــه ُمُث ــد و ب ــر هدایــت می کن ــق برت ــه حقای ب

محــض می شــود. بدین ترتیــب، یــک نمــاد امــری حقیقــی و وجــودی اســت، کــه حقیقــت را طبــق 

یــک قانــون وجــودی بیــان می کنــد )اعوانــی، 1375، 325). 

ایــن حقایــق وجــود دارنــد، چــه انســان از آن هــا آگاه باشــد یــا نباشــد. پــس انســان نمــاد را خلــق 

ــروی  ــوس پی ــابه معک ــن تش ــا از ای ــود نماده ــود. وج ــون می ش ــیله آن دگرگ ــه به وس ــد، بلک نمی کن

می کنــد کــه »آن چــه عالی تریــن اســت، در آن چــه دون تریــن اســت انعــکاس می یابــد«. دنیــای دون 

یــا همــان دنیــای مــادی نــه تنهــا دنیــای مــاورای خــود، بلکــه دنیــای روح را منعکــس می کنــد. دنیــای 

ــرد )اردالن، 1392، 35).  ــرار می گی ــر از منشــأ ق روح در باالتریــن درجــه از سلســله مراتــب، پایین ت

جایگاه هندسه از دیدگاه فالسفه و حکما

ــد و حکمــت از مذهــب جــدا  ــد آم ــان پدی ــکار یونانی ــس، تحــول عظیمــی در اف ــور طال ــا ظه ب

ــاد، 1365،  ــرد )رش ــان ب ــه یون ــر ب ــه را از مص ــم هندس ــه عل ــود ک ــمندی ب ــتین دانش ــد. او نخس ش

ــی وجــود  ــد نزدیک ــالت ریاضــی و هندســی پیون ــان تعام ــان، می ج 1، 181ـ182(. در ذهــن فیثاغوری

ــان، 204( و  ــمردند )هم ــی می ش ــته های ریاض ــیقی از رش ــد موس ــه را مانن ــان هندس ــت. آن داش

نخســتین کســانی بودنــد کــه آن را گســترش دادنــد. از آنجــا کــه فیثاغوریــان در هندســه پــرورش 

یافتــه بودنــد، پنداشــتند کــه اصــول آن اصــول تمــام اشــیاء اســت )کاپلســتون، 1375، ج 1، 43(. از 

ــدی اســت و هیچــگاه معــدوم نمی شــود. هــدف  ــت و اب نظــر آن هــا، اصــول هندســه )عــدد( ثاب

نهایــی هندســه آمــاده کــردن ذهــن و روح آدمــی بــرای ادراک حــرکات ســیارات و کواکــب بــر اســاس 

نظــم و هماهنگــی اســت )رشــاد، 1365، ج 1، 203(. در فلســفه فیثاغوریــان اعــداد اســاس کائنــات 

ــود  ــد ب ــداد می دانســت و معتق ــان را مشــتق از اع ــورث جه ــان، 199(. فیثاغ پنداشــته می شــد )هم

تمــام موجــودات از جمــع و تفریــق اعــداد ریاضــی و نســبت آن هــا بــا یکدیگــر بــه وجــود آمده انــد. 

او کلیــه نظامــات را تابــع قواعــد عــددی می پنداشــت و هــر موجــودی را اعــم از جســمانی و روحانــی 

بــا یکــی از اعــداد تطبیــق مــی داد )همــان، 201(. اســتعمال اعــداد شــکل دار )اعــداد مربع و مســتطیل( 

یــا ارتبــاط اعــداد بــا هندســه، بــه وضــوح فهــم ایــن را کــه چگونــه فیثاغوریــان اشــیا را بــه عنــوان 

اعــداد در نظــر مى گرفتنــد ـ و نــه صرفــًا بــه عنــوان چیزهایــی قابــل شــمارش ، آســان تر مى ســازد. 
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آنــان مفاهیــم ریاضــى خــود را بــه قلمــرو واقعیــت مــاّدى منتقــل کردنــد )کاپلســتون، 1375، ج 1، 

ــود  ــا اعــداد ریاضــی ب ــد: »فیثاغــورث چــون ســر و کارش مــدام ب ــاره مى گوی 46(. ارســطو در این ب

و بیــن اعــداد ریاضــی و اشــیاء عنصــری مشــابهتی می دیــد، لــذا معتقــد بــود کــه اعــداد ریاضــی 

ــه آن  ــد ک ــد آمده ان ــداد از واحــدی پدی ــی اع ــاد، 1365، ج 1، 201( تمام اصــل اشــیا هســتند.« )رش

واحــد، مرکــب از دو ضــد )زوج و فــرد( اســت. از ایــن دو ضــّد، اّولــى نامحــدود و دّومــى محــدود 

ــرد  ــرا یــک هــم زوج اســت و هــم ف ــد؛ زی ــد مى آی اســت و یــک )واحــد( از هــر دوى این هــا پدی

)کاپلســتون، 1375، ج 1، 44(. از ایــن واحــد نقطــه پدیــد می آیــد؛ از نقطــه خــط، از خطــوط ســطح، 

از ســطوْح اجســام بســیطه ـ یعنــی آب، خــاک، هــوا و آتــش ـ و از عناصــر بســیطه اجســام مرکــب 

ــالک  ــک حاصــل مى شــود و اف ــدد از ی ــب، ع حاصــل می شــود )رشــاد، 1365، ج 1، 202(. بدین ترتی

ـ چنان کــه گفتــه شــده ـ سراســر عددنــد. دوره دقیــق توســعه و تکامــل فیثاغــورى کــه ارســطو بــه 

آن اشــاره مى کنــد هرچــه باشــد و هــر تفســیر دقیقــى کــه دربــار ه ی  اظهــارات وى راجــع بــه زوج و 

فــرد ارائــه شــود، بــه نظــر واضــح مى آیــد کــه فیثاغوریــان اعــداد را جایگزیــن مــکان می دانســتند 

)کاپلســتون، 1375، ج 1، 44(. برنــت معتقــد اســت، یکــى گرفتــن ابتدائــى اشــیا بــا اعــداد، بــه عّلــت 

ــت  ــه عّل ــه ب ــد؛ ن ــه اعــداد برگردان ــود کــه اصــوات موســیقى را مى تــوان ب تعمیــم ایــن اکتشــاف ب

یکــى گرفتــن اعــداد بــا اشــکال هندســى )همــان، 49). 

معرفــت تخّصصــى دربــاره فلســفه افالطــون، عــالوه بــر دانــش کامــل نســبت بــه زبــان یونانــى و 

تاریــخ یونــان، نیازمنــد شــناخت ریاضیــات یونانــى اســت )کاپلســتون، 1375، ج 1، 16(. هــر خواننــده 

آثــار افالطــون می توانــد گاهــی آهنــگ دینــی افالطــون را در بحــث از ریاضیــات دریابــد و متوجــه 

ــت.  ــته اس ــی داش ــت ریاض ــم اهمی ــی و ه ــت دین ــم اهمی ــرای، وی ه ــی ب ــور ریاض ــه ام ــود ک ش

موضوعــات دانــِش هندســه »ازلــی هســتند و در معــرض تغییــر و زوال نیســتند« و هندســه »روح را 

بــه ســوی حقیقــت ســوق می دهــد و شــعوری فلســفی تولیــد می کنــد کــه اســتعدادهایی را کــه بــه 

اشــتباه در زمیــن بــه کار می بندیــم، متوجــه بــاال ســازد.« )گاتــری، 1375، 123(. وی معتقــد اســت، 

شــرط اصلــی ریاضیــات ســازگار بــودن و منطقــی بــودن آن اســت. افالطــون هندســه و اعــداد را بــه 

ــد بــه حســاب آورده اســت  ــاز دارن ــه آن نی ــوان دانشــی کــه همــه فنــون، هنرهــا و دانش هــا ب عن

)افالطــون، 1353، 359(. افالطــون بــر طبــق آنچــه در کتــاب جمهــور آورده معتقــد اســت، ریاضیــات 

روح آدمــی را مجبــور می کنــد بــه عالــم بــاال توجــه پیــدا کنــد، تــا بــرای دســت یافتــن بــه حقیقــت 

از تفکــر مجــرد یــاری بجویــد )افالطــون، 1353، 367(. ریاضیــات در پژوهــش، بــا خــود اعــداد ســر 

ــی  ــیا مرئ ــام و اش ــده اجس ــداد را نماین ــی اع ــه آدم ــد ک ــازه نمی ده ــب، اج و کار دارد و بدین ترتی



13

ه)
سف

فال
ث، 

دی
حا

، ا
ن

رآ
 ق

اه
دگ

دی
ز 

 )ا
ی

الم
س

ر ا
هن

ر 
 د

سه
ند

ه
ی 

کر
 ف

ی
بان

م

سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

بدانــد )همــان، 366(. افالطــون معتقــد بــود، هندســه بــا دانــش ریاضــی ارتبــاط تنگاتنــگ دارد و 

ــه  ــدی اســت؛ دســتیابی ب ــه ســوی هســتی اب ــم هندســه، رســاندن روح آدمــی ب قصــد واقعــی عل

معرفتــی کــه دیــدگان روح مــا را ـ کــه اکنــون بــه دنیــای ظواهــر و ســایه ها دوختــه شــده اســت 

ــد. بدین صــورت وی معتقــد اســت، هندســه جــز شناســایی هســتی  ـ متوجــه جهــان حقیقــت کن

ــه  ــر روح را ب ــه اگ ــت، هندس ــد اس ــن معتق ــان، 369(. او همچنی ــت )هم ــر نیس ــد تغییرناپذی جاوی

ســوی هســتی راســتین هدایــت ســازد، بــرای منظــور مــا ســودمند خواهــد بــود؛ ولــی اگــر اثــرش 

ــرای مــا  ــد، ســودی ب ــه جهــان گــذران کــون و فســاد معطــوف کن ایــن باشــد کــه توجــه روح را ب

نخواهــد داشــت. کســانی کــه هندســه را شــغل خــود ســاخته اند، اصطالحاتــی مضحــک و تصنعــی 

بــه کار می برنــد و دربــاره هندســه چنــان ســخن می گوینــد کــه گویــی فّنــی از فنــون عــادی اســت 

و همــه گفتارشــان، دربــاره جمــع و ضــرب و امتــداد و ماننــد آن هاســت )همــان، 368(؛ حــال آن کــه 

ــون  ــز دگرگ ــه هرگ ــه شناســایی آن هســتی ای اســت ک ــه هندســه رســیدن ب ــن ب منظــور از پرداخت

ــد و گاه از  ــود می آی ــه وج ــت و گاه ب ــان اس ــع زم ــه تاب ــتی هایی ک ــایی هس ــه شناس ــود، ن نمی ش

میــان مــی رود )همــان، 369). 

ــار  ــه اشــکال و کمیت هــای آن چه ــات ک ــر بخشــی از ریاضی از نظــر ابن ســینا، هندســه عــالوه ب

ــم  ــی و مفاهی ــات فراطبیع ــه موضوع ــتبرا( دارد، ب ــطح، س ــط، س ــه، خ ــزی )نقط ــی رم ــه معان گون

طبیعیــات نیــز اشــاره دارد )بوعلــی ســینا، 1383، 31(. وی در رســاله الهیــات خــود می گویــد: »اولیــن 

عنصــر ایــن جهــان در اصــل نقطــه بــوده اســت. هــرگاه نقطــه در جایــگاه خــود بجنبــد، از جنبــش 

وی خــط بــه وجــود آیــد و از جنبــش خــط ســطح بــه وجــود آیــد و اگــر ســطح بــه خــالف هــر دو 

جهــت بجنبــد، از جنبــش وی ســتبرا و عمــق )جســم( بــه وجــود آیــد. بدین ترتیــب، نقطــه را هیــچ 

انــدازه نیســت. اگــر یــک انــدازه بــَود، خــط بــَود؛ اگــر دو انــدازه بــَود ســطح اســت و اگــر ســه بــَود 

جســم بــَود.« )همــان، 32( اشــکال جســم نیــز َاعــراض دارد؛ بــه نوبــه خــود تحــت تحریــک طبیعــت 

ــه  ــپس ب ــکال س ــن اش ــان، 34(. ای ــرد )هم ــف پذی ــکل های مختل ــرد و ش ــرار گی ــس ق ــر نف و تدبی

صــورت اشــکال کامــل هندســی )دایــره، مثلــث و باالخــره مربــع( درآمــد و صفــا و تهذیــب یافــت. 

از آن قســمت کــه بیشــتر صفــا و پاکــی داشــت، فلــک اعلــی بــه وجــود آمــد و بــه آن عقــل و فعــل 

افــزوده شــد و از آن قســمت کــه صفــای کمتــر داشــت، فلــک بعــدی و بــه ایــن ترتیــب ســایر افــالک 

بــه وجــود آمــد؛ تــا اینکــه در فلــک قمــر، صفــا و پاکــی جســم اولیــه خاتمــه یافــت و کــدورت بــر 

آن غلبــه کــرد. بــه همیــن جهــت، ایــن جســم دیگــر قــادر بــه پذیرفتــن صــورت فلکــی نبــود و بــه 

صــورت عالــم کــون درآمــد )نصــر، 1377، 313ـ312). 
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فارابــی در رســاله اى بــا عنــوان احصــاء العلــوم، بــر مبنــای سلســله مراتــب علــوم، علــم هندســه 

ــن، 1387، ج 4، 245).  ــر- لیم ــد )نص ــرى مى ده ــر برت ــوم دیگ ــر عل ــن، ب ــق براهی ــبب عم ــه س را ب

رویکــرد فارابــى مبتنــى بــر ایــن پیش فــرض اســت کــه اعــداد و مقادیــر بــه همــه ی عالــم نفــوذ پیــدا 

ــرد. همیــن ایــده موجــب شــد فارابــى پیرامــون  کــرده اســت و ایــن نفــوذ از مــاورا نشــأت مى گی

ــود  ــا ـ از وج ــر آن ه ــى متناظ ــواص ریاض ــز خ ــر و نی ــداد و مقادی ــود اع ــون وج ــای گوناگ روش ه

فراطبیعــی در عقــل فعــال گرفتــه، تــا نــزول آن بــه وجــود ذهنــى در اذهــان آحــاد بشــر و ســرانجام 

نــزول آن بــه وجــود عینــى در اجســام طبیعــى و نیــز اجســام مصنــوع انســان بــر مبنــاى خواســت و 

هنــر او ـ تحقیــق کنــد )همــان، 251(. فارابــى در طبقه بنــدى مشــهور خــود از علــوم، ریاضیــات را بــه 

هفــت شــاخۀ حســاب، هندســه، نورشناســى، نجــوم، موســیقى، علــم اثقــال )اوزان( و مهندســى )علم 

ــى  ــیم بندى جامع ــن تقس ــس چنی ــى، هیچ ک ــش از فاراب ــرد. پی ــیم ک ــمندانه( تقس ــاى هوش ابزاره

ــوع  ــه موض ــى ک ــون دانش ــات را همچ ــان، 248(. وی ریاضی ــود )هم ــرده ب ــه نک ــات ارائ از ریاضی

ــا در  ــات، ی ــن هوی ــه ای ــت ک ــد اس ــد و معتق ــف مى کن ــت تعری ــر اس ــداد و مقادی ــب از اع آن مرک

حکــم کلیــات انتزاعــى موجــود اســت، یــا در حالــت کّمیــات عینــى وجــود دارد. کّمیــات انتزاعــى، 

همچــون اعــداد و مقادیــر محــض در ذهــن انســان، در حکــم معقوالتــى کــه از عــوارض و لواحــق 

مــادى خویــش جــدا شــده موجــود اســت؛ امــا ایــن کّمیــات در حکــم کمیت هــاى عینــى در داخــل 

یــا همــراه انــواع مختلفــى از اشــیاء مــادى ـ بــه نحــو اتحــادى یــا بــه نحــو انضمامــى ـ موجــود 

اســت. در ریاضیــات مــورد نظــر فارابــى، اعــداد و مقادیــر نــه صرفــًا همچــون کّمیــات محــْض مجــرد 

ــان، 248).  ــور دارد )هم ــودات حض ــایر موج ــه در س ــت ک ــى اس ــون هویات ــه همچ ــى، بلک و انتزاع

هنگامــى کــه وى اظهــار مى کنــد کــه ریاضیــات از اعــداد و مقادیــر همچــون موجوداتــى کــه در مــاده 

متحقــق اســت تشــکیل شــده، در واقــع بــه آن بخشــى از ریاضیــات کــه بــا کّمیــات محــض ـ یعنــى 

حســاب نظــرى و هندســه نظــرى ـ مرتبــط اســت اشــاره داشــته اســت. از نظــر فارابــى بنیادى تریــن 

ــه اول اعــداد محــض و ســپس مقادیــر محــض اســت و بــه همیــن دلیــل،  اشــیاء ریاضــى در وهل

ــه  ــرد او ب ــد. رویک ــوم مى دان ــه عل ــه هم ــه و پای ــرى را ریش ــه نظ ــرى و هندس ــاب نظ ــى حس فاراب

ــا اعــداد و مقادیــر محــض، کــه حــوز ه ی  اصلــى آن را تشــکیل  مســأله تعریــف قلمــرو ریاضیــات، ب

ــردازد. او  ــف مى پ ــیاء مختل ــا در اش ــور آن ه ــه بررســى حض ــپس ب ــد، شــروع مى شــود و س مى ده

ــت  ــل قابلی ــص ریاضــى از قبی ــه ایجــاد خصای ــن حضــور ب ــه ای ــه چگون ــد ک ــگاه نشــان مى ده آن

اندازه گیــرى، تناســب و ترکیــب ســازوار و تقــارن منجــر مى شــود. بــر اســاس ایــن تحقیــق، فارابــى 

بــه ایــن نتیجــه مى رســد کــه موجوداتــى هســتند کــه اعــداد و مقادیــر اساســًا ذاتــى آن هــا اســت. 
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مقصــود وى آن اســت کــه در تعاریــف ایــن موجــودات عــدد و مقــدار دخالــت دارد. ایــن مجموعــه از 

موجــودات مشــتمل بــر نــور و مبَصــرات، اجســام ســماوى )فلکــى( و الحــان )ملودى هــاى موســیقى( 

اســت. گفتــن ایــن ســخن کــه عــدد و مقــدار در حــد و تعریــف ایــن اشــیا وارد مى شــود، بــه مثابــه 

ایــن ســخن اســت کــه ماهیــّات حقیقــى ایــن اشــیا را تنهــا بــه لحــاظ ریاضــى مى تــوان شــناخت 

ــه  ــوط ب ــاى مرب ــوان دارای خصلت ه ــى را مى ت ــن موجودات ــا، چنی ــن معن ــه ای ــان، 249(. ب )هم

هویــات ریاضــى دانســت و بنابرایــن، علــم مناظــر )نورشناســى(، نجــوم و موســیقى اساســًا در زمــره 

ــه  ــم مناظــر )نورشناســی( را ـ ک ــوم، عل ــواع عل ــى در وصــف ان ــرد. فاراب ــرار مى گی ــوم ریاضــى ق عل

شــاخه اى از هندســه ی نظــرى قــرار داده ـ بــا خصایــص ریاضــى نــور و بینایــى، نجــوم را بــا اشــکال 

و خصایــص ریاضــى افــالک و همچنیــن کــره زمیــن )مشــتمل بــر مناطــق اقلیمــى آن( و موســیقى 

ــط دانســته  ــد ـ مرتب ــا تناســب هاى ریاضــى ـ کــه نغمه هــا و الحــان موســیقى را ایجــاد مى کن را ب

اســت. بــر ایــن اســاس، فارابــى بــار دیگــر بــر ایــن ایــده فیثاغوریــان، کــه موســیقى موجــودى ذاتــًا 

ریاضــى اســت، تأکیــد مــى ورزد. از نظــر وی، دو علــم مکانیــک و اثقــال منشعب شــده از حســاب و 

هندســه تلقــى شــدند.

ــن  ــیرازى )٧١٢  ق( ای ــن ش ــد قطب الدی ــوم مانن ــدى عل ــران طبقه بن ــى، صاحب نظ ــس از فاراب پ

ایــده را حفــظ کردنــد. شــیرازى دو علــم یادشــده را بــه مثابــه شــاخه هاى اصلــى ریاضیــات ـ قســیم 

حســاب و هندســه، کــه از شــاخه هاى اصلــى ریاضیــات بودنــد ـ طبقه بنــدى کــرد )همــان، 250). 

ــم هندســه از نقطــه  ــدأ عل ــات اســت. مب ــا، هندســه شــاخه دوم ریاضی ــدگاه اخــوان الصف از دی

ــم هندســه  ــدارد. موضــوع عل ــی ن ــه خــط پایان ــل شــدن ب ــه در جهــت تبدی ــاز شــده اســت، ک آغ

شــناخت مقادیــر، ابعــاد، انــواع و خــواّص انــواع اســت )اخــوان الصفــا، 1957، ج 1، 78(. هندســه 

و موضــوع آن در راســتای توّجــه بــه کارکــرد کّمــى علــم ریاضــى اســت؛ امــا فراتــر از ایــن، اهمیــت 

کارکــرد عقلــى بــراى هندســه اســت، کــه در واقــع معرفــت غیرحّســى از طــول، عــرض و عمــق حاصــل 

می گــردد. ایــن معرفــت از طریــق فکــر و پیــدا کــردن شــناخت عقلــى نســبت بــه موضــوع هندســه 

بــه دســت مى آیــد. بنابرایــن، هندســه شــناختی مــاّدى دارد و شــناختی معنــوى، کــه از طریــق تفکــر 

ــته  ــه دو دس ــه را ب ــا هندس ــوان الصف ــا، اخ ــن مبن ــر ای ــد. ب ــت مى آی ــه دس ــل ب ــرى عق و به کارگی

ــزار آن هــم  ــر اســت و اب ــد. اســاس هندســه حّســى شــناخت مقادی ــى و حّســى تقســیم کردن عقل

ابزارهــاى حســى، نظیــر دیــدن از طریــق چشــم و درک کــردن از طریــق لمــس؛ امــا ابــزار هندســه 

عقلــى غیرحّســى اســت. هندســه عقلــى عبــارت اســت از شــناخت معنــا، مفهــوم و نســبت ها، کــه 

ــه ســبب جایــگاه  از طریــق عقــل درک مى شــود )همــان، 79(. اهمیــت بحــث از هندســه عقلــى، ب
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ــم  ــبت هاى حاک ــور و نس ــى ام ــم معان ــت در فه ــژه دق ــه وی ــور، ب ــم ام ــات در فه ــش ریاضی و نق

ــه  ــوط ب ــوم مرب ــژه عل ــه وی ــوم ب ــه عل ــاس کّلی ــه و اس ــات پای ــرا ریاضی ــت؛ زی ــیاء اس ــن اش در بی

معــاش، از جملــه معامــالت، ِحــَرف، صنایــع و تجــارت اســت. بــا بهره گیــرى از عقــل در ایــن علــوم، 

مى تــوان بــه ظرایــف امــور پــى بــرد. علــم هندســه ـ و در ســطح عــام، ریاضیــات ـ دو وجهــه کّمــى 

و کیفــى دارد؛ کــه در هندســه، نبایــد بــه وجهــه کمــى کفایــت کــرد و شــناخت کیفیــات هــم الزم و 

ضــرورى اســت. گســتره هندســه حســى محــدود بــه کارآیــى فّنــى و ابــزارى اســت، ولــى گســتره 

ــى  ــا را در پ ــناخت آرمان ه ــر ش ــتره اخی ــت. گس ــل اس ــدازه عق ــه ان ــدود و ب ــى نامح ــه عقل هندس

دارد. حاصــل هندســه حســى تکنیــک و فــّن و حاصــل هندســه عقلــى شــناختى بنیادیــن از هســتى 

اســت. اخــوان الصفــا تعبیــر زیبایــى از فوایــد دو نــوع هندســه دارنــد، کــه خواننــده را از هرگونــه 

ــع از  ــارت در صنای ــرار اســت: کســب مه ــن ق ــر از ای ــن تعبی ــد. ای ــاز می کن ــى نی ــل ب تفســیر و تأوی

طریــق هندســه حّســى حاصــل مى شــود و فهــم کیفیــت تأثیــر افــالک و اصــوات موســیقى بــا نظــر 

کــردن در هندســه عقلــى بــه دســت مــى آیــد. فایــده اّول ناظــر بــه نــوع اّول هندســه اســت کــه 

امــرى مــاّدى و عینــى اســت و فایــده دوم ناظــر بــه نــوع دوم هندســه اســت کــه معرفــت بــه آن 

بــا عقــل و عقالنیــت در ارتبــاط اســت. نهایــت عقالنیــت هــم نیــل بــه معرفــت الهــى اســت کــه 

ــوان در  ــان، 80(. اخ ــت )هم ــن شناخت هاس ــود و باالتری ــل مى ش ــى حاص ــه عقل ــق هندس از طری

ــه جســم  ــد؛ »جمل ــرده، می نگارن ــوم ریاضــی اشــاره ک ــت عل ــه اهمی رســاله موســیقی، مســتقیمًا ب

عالــم در تمــام افــالک و کواکــب و ارکان اربعــه و ترکیــب آن هــا در درون یکدیگــر بــر بنــای نســبت 

مذکــور یعنــی نســبت عــددی یــا هندســی یــا موســیقی نهــاده شــده اســت.« )نصــر، 1377، 78). 

ارســطو مى گویــد: »خصوصیــات و نســبت هاى گام هــاى موســیقى بــا اعــداد قابــل بیــان اســت؛ از 

آن پــس چنیــن بــه نظــر آمــد کــه همــه ی اشــیاء دیگــر در کّل طبیعــت خــود هماننــد اعــداد ســاخته 

ــد و تمامــى افــالک یــک گام موســیقى و یــک  شــده اند و اعــداْد نخســتین اشــیاء در کّل طبیعت ان

عــدد اســت.« )کاپلســتون، 1375، ج 1، 44(. بدین ترتیــب، در موســیقى، بــا آگاهــى و بهره گیــرى از 

رمــز و رازهــای ترکیــب هندســه عقلــى، فهــم کیفیــت تأثیــر اصــوات موســیقى در نفــوس شــنوندگان 

ــا، 1957، ج 1، 113). ــوان الصف ــد )اخ ــش می یاب افزای

ــم  ــرای عل ــی ب ــرده و ارزش خاص ــاس ک ــت را احس ــم طبیع ــی و نظ ــی هماهنگ ــان بیرون ابوریح

هندســه در شــناختن طبیعــت قائــل بــود. او در کتــاب اآلثــار الباقیــة می نویســد: »طبیعــت نیرویــی 

ــه  ــط نظــم می بخشــد. آنان ک ــراط و تفری ــدون اف ــی و ب ــر اله ــه تدبی ــا ب ــات را بن ــه مخلوق اســت ک

آثــار نفــس و امــور طبیعــى را بــا اعتقادهــاى خــود اســتدالل مى کننــد، بایــد بداننــد در میــان دلیــل و 
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مدلــول رابطــه اى موجــود باشــد، نــه آن کــه بــه صــرف تأویــل قناعــت کــرد؛ زیــرا در موجــودات، همــه 

ــات و  ــیارى از نبات ــود؛ در بس ــده مى ش ــى دی ــکل دوتای ــداد ش ــود؛ در اض ــت مى ش ــکل یاف ــل ش قبی

ــات، شــکل هاى  ــام بحران دانه هــاى آن شــکل ســه تایى مالحظــه مى گــردد و در حــرکات کواکــب و ای

ــود ... و  ــت مى ش ــوش یاف ــاى گل، پنج گ ــتر برگ ه ــه در بیش ــود؛ چنان ک ــت مى ش ــوش یاف چهارگ

نیــز در دوایــر و در خانــه زنبــور عســل و دانه هــاى بــرف، شــکل مســّدس موجود  اســت؛ همچنیــن در 

مطبوعــات از آثــار نفــس و طبیعــت، جمیــع اعــداد بــه دســت مى آیــد؛ بــه خصــوص در شــکوفه ها 

و اوراق، کــه برگ هــاى هــر گلــى بــه عــددى خــاص در جنســى جداگانــه اختصــاص دارد. آرى چیــزی 

کــه در نباتــات باعــث تعجــب اســت ایــن اســت کــه چــون بــاز شــد، اطــراف آن دایــره اى تشــکیل 

ــا  مى دهــد کــه در بیشــتر اوقــات، دایــره قضایــاى هندســى را مشــتمل اســت و در بیشــتر اوقــات ب

اشــکال هندســى مطابــق اســت، ولــى هرگــز بــا قطــوع مخروطــى توافــق نمى یابــد و هرگــز نمی شــود 

کــه شــخص ببینــد هفــت بــرگ و یــا نــه بــرگ داشــته باشــد ... چــه، ممتنــع اســت کــه در دایــره 

هفــت و یــا ُنــه را بــه طــور تســاوى اضــالع احــداث کــرد، ولــى بســیار مى شــود کــه مثلــث و مربــع 

ــت  ــر یاف ــور اکث ــه ط ــر ب ــن ام ــد و ای ــاق افت ــى اتف ــکل هیجده ضلع ــا ش ــّدس و ی ــس و مس و مخّم

مى شــود؛ هرچنــد ممکــن اســت کــه گاهــى انواعــى از نباتــات یافــت شــود کــه شــکل هفت ضلعــى 

و یــا نه ضلعــى در دایــره دور بــرگ آن یافــت شــود؛ اگرچــه طبیعــت بــه طــور عمــوم انــواع و اجنــاس 

ــار دیگــر یکــى خواهــد  ــه ان ــا دان ــار را بشــمرید، ب ــد؛ چنان کــه اگــر دانه هــاى یــک ان را حفــظ مى کن

بــود و از ایــن جهــت در افعــال طبیعــت گاهــى نــادر غلــط و اشــتباه روى مى دهــد کــه دانســته شــود 

طبیعــت خــدا نیســت و خــدا غیــر از آن اســت.« )ابوریحــان بیرونــی، 1386، 461ـ463). 

ــروزه  ــه ام ــم آزمایشــگاهی ک ــا عل ــه ب ــدس وجــود دارد ک ــی هندســه مق ــون، نوع ــدگاه گن از دی

هندســه نامیــده می شــود فــرق دارد. منظــور وی هندســه ای اســت کــه معنــای رمــزی دارد. در نظــر 

او، ایــن رمــوز هندســی کاربردهــای فــراوان و بیکرانــی دارنــد. ایــن صــورت هــای هندســی در همــه 

زبان هــا، ضرورتــًا پایــه هــر نــوع »معنــای رمــزی« َاشــکال، حــروف الفبــا و اعــداد هســتند )گنــون، 

1392، 7(. گنــون دیــدگاه برخــی متجــددان را بیــان می کنــد کــه معتقدنــد در رهگــذر انتقــال علــوم 

ــی  ــه در اصل شــان وجــود داشــته ته ــی ک ــای عمیق ــا از آن معن ــوم غیرســنتی، رمزه ــه عل ســنتی ب

گشــته اند؛ در حالــی کــه بیــان امــور و حقایقــی از جهــان هســتی، تنهــا بــه شــیوه رمــزی امکان پذیــر 

ــوان اصــول هندســه  ــف وجــود دارد و می ت ــز، در هنرهــای مختل ــن رازآمــوزی نی ــای ای اســت. بقای

رمــزی را در دســتاوردهای معمــاران بــزرگ شــرق و غــرب مشــاهده نمــود )همــان، 8ـ9).
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ــی  ــز، وحــدت اله ــش از هــر چی ــی1 پی ــر اله ــاز نظــر اســالم، هن ــت الهی ــور عدال 5. هندســه، تبل

در جمــال و نظــم عالــم اســت. وحــدت، در هماهنگــی و انســجام عالــم کثــرت و در نظــم و تــوازن 

انعــکاس می یابــد و جمــال فــی نفســه حــاوی همــه ایــن جهــات اســت. اســتنتاج وحــدت از جمــال 

عالــم، عیــن حکمــت اســت. هــدف هنــر بهرمنــد ســاختن محیــط انســانی و دنیــا از نظمــی اســت 

کــه بــه مســتقیم ترین وجــه، مجــالی وحــدت الهــی اســت )بوکهــارت، 1390، 12(. »وحــدت وجــود« 

ــت  ــد( اس ــر توحی ــی ب ــرا )مبتن ــی وحدت گ ــوداغ،1390، 97( و دارای ماهیت ــی )اول ــه ای عرفان نظری

)همــان، 98(. پیــروان وحــدت وجــود معتقدنــد: »خــدا هســت و جــز آن هیــچ نیســت.« )ال موجــود 

ــم و عیــن، تنهــا  ــه عل ــد: در هــر دو مرتب إاّل اهلل( )همــان، 99( همچنیــن وحــدت وجودیــان می گوین

و تنهــا خداســت کــه موجــود اســت )همــه چیــز اوســت( )همــان، 100(. آفرینــش عالــم بــر مبنــای 

ــتی در  ــان هس ــام جه ــه ی نظ ــت. هندس ــه اس ــب یافت ــام و تناس ــی انتظ ــن کیهان ــه و قوانی هندس

چرخــه تجّلــی آفرینــش، از طریــق قوانیــن تشــابه، تناظــر، تناســب، تعــادل، هماهنگــی و تــوازن، بــه 

وجــود نظــم و انــدازه در آفرینــش جهــان و وحــدت تمامــی اجــزای عالــم اشــاره دارد. هندســه، رمــز 

وحــدت هســتی در سراســر کثــرت مراتــب وجــود اســت و جریــان امــر در همــه مراتــب عالــم، منشــأ 

ــم اســت )عفیفــی، 1380، 328).  وحدانیــت ایــن نظــم شــکوهمند و قانونمنــد در همــه مراتــب عال

هندســه بــه نحــو بــارزی وحــدت در کثــرت و کثــرت در وحــدت را نمایــش می دهــد و نظــم جــاری 

ــت  ــت اس ــه ذات احدی ــور همه جانب ــتی و حض ــرو هس ــدت در قلم ــده وح ــم بیان کنن ــه عال در هم

)مددپــور، 1377، 196(. از دیــدگاه الهــی، مصــداق عینــی نظــم در عالــم هندســه کّمــی اســت و هــرگاه 

چیــزى مــورد تعلــق مشــّیت حــق تعالــی قــرار گیــرد، همان گونــه وجــود مى یابــد کــه در ازل مقــدر 

شــده اســت. مصــداق نظــم در فلســفه، حکمــت و قــرآن نیــز هندســه کیفــی و برابــر بــا حــق اســت، 

کــه طاعــت نامیــده مى شــود و شایســتۀ ســتایش اســت؛ امــا اگــر مخالــف آن باشــد، معصیــت و 

کفــر نــام دارد و درخــور نکوهــش اســت )ابن عربــی، 1387، 33(. عدالــت خداونــد بــا نظــم، انــدازه و 

قــدر تناســب دارد و در قــرآن مجیــد، خداونــد همــه جهــان را بــا انــدازه، عــدد و وزن آفریــده اســت. 

از آیــات قــرآن مجیــد می تــوان مفهــوم »قــدر« را دریافــت. بــه آیــات زیــر توجــه کنیــد: 

 ١ . »ِإّنا کلَّ َشیٍء َخَلْقناُه ِبَقَدٍر« )قمر:4٩(: به راستى، هر چیز را به قدر و اندازه آفریدیم. 

ُلــُه ِإاّل ِبَقــَدٍر َمْعُلــوٍم« )حجــر:٢١(: خزائــن همــه چیــز   ٢ . »َو ِإْن ِمــْن َشــیٍء ِإاّل ِعْنَدنــا َخزاِئُنــُه َو مــا ُنَنزِّ

نــزد ماســت، ولــى مــا جــز بــه انــداز ه ی  معّیــن آن را فــرو نمى فرســتیم. 

ر )هنرمند( است. 1 در قرآن خداوند مصوِّ
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َرُه َتْقِدیــرًا« )فرقــان:٢(: هــر چیــز را آفریــد و حــّد و انــدازه اى بــراى  ــدَّ ــَق کلَّ َشــیٍء َفَق  ٣ . »َو َخَل

ــن فرمــود.  آن معّی

ْقــُدوًرا« )احــزاب:38(: و فرمــان خــدا حکمــی نافــذ و حتمــی و بــه انــدازه   4 . »َوکاَن َأْمــُر اهَّلِل َقــَدًرا مَّ

و حساب شــده اســت.

َر َفَهــدى« )اعلــى:٢ و ٣(: خداونــدى کــه آفریــد، آنــگاه آفرینش  ــِذی َقــدَّ ــِذی َخَلــَق َفَســّوى َو َالَّ 5.»َالَّ

هــر آفریــده اى را کامــل ســاخت و هــر چیــز را کــه آفریــد، قــدر و انــدازه اى داد و هدایتــش فرمــود. 

ــت  ــن هف ــا ای ــر ب ــدارد، مگ ــود ن ــن وج ــمان و زمی ــز در آس ــچ چی ــود: »هی ــام صادق؟ع؟فرم ام

خصلــت: مشــّیت، اراده، قــدر، قضــا، اذن، کتــاب و اجــل. پــس هــر کــس گمــان کنــد کــه مى توانــد 

یکــى از این هــا را نقــض کنــد، کافــر شــده اســت.«1 )کلینــی، 1388، ج 1، 286(. امــام رضا؟ع؟دربــاره 

معنــاى قــدر و قضــا بــه یونــس بــن عبدالرحمــن فرمــود:2 »اى یونــس، چنیــن نیســت کــه چیــزى 

نباشــد، مگــر آنچــه خــدا بخواهــد و اراده کنــد و تقدیــر نمایــد و حکــم فرمایــد. مى دانــى "مشــّیت" 

چیســت؟« گفتــم: »نــه.« فرمــود: »یــاد نخســتین. مى دانــى "اراده" چیســت؟« گفتــم: »نــه.« فرمــود: 

ــم،  ــت؟« گفت ــَدر" چیس ــى "َق ــس، مى دان ــد. اى یون ــه مى خواه ــه ک ــر آنچ ــت ب ــى اس »آن تصمیم

»نــه.« فرمــود: »آن، مهندســی و اندازه گیــرى و مرزبنــدى موجــودات اســت و تعییــن مقــدار بقــا و 

ــد مقــدار زندگــى و زمــان مــرگ.« ســپس فرمــود: »و قضــا )حکــم(  ــاى آن هاســت؛ مانن ــگام فن هن

محکــم نمــودن و وجــود خارجــى دادن اســت.« )همــان، 298). 

ــق اقتضــاى طبیعــت آن شــىء؛ پــس هــر  ــدى حصــول شــىء مطاب ــى زمان بن ــَدر« یعن »ســّر َق

آنچــه قضــا دربــار ه ی  اشــیاء حکــم مى کنــد، بــه واســطۀ خــود آن هاســت، نــه بــه واســطۀ قدرتــى 

ــی،  ــد )ابن عرب ــَدر« مى نام ــّر َق ــى آن را »س ــه ابن عرب ــان اســت ک ــن هم ــرون از طبیعت شــان. ای بی

1387، 32(. پــس قضــا بــر اشــیا حکــم نمى کنــد مگــر بــه واســطه خودشــان و ایــن عیــن »ســّر َقــَدر« 

ــه شــئون بنــدگان خــود اســت  ــى مشــهود ب اســت کــه ظاهــر مى شــود3 )همــان، 205(. حــق تعال

)همــان، 359( و بخشــنده همــان »اهلل« اســت؛ از آن حیــث کــه خــازن اســت نســبت بــه آنچــه کــه 

در آن وجــود دارد و بــر مبنــای عــدل خداونــدی و بــه مقــدار معّیــن، از خزائــن و گنجینه هایــش بــه 

ٍة َو إراَدٍة َو َقــَدٍر َو َقضــاٍء َو إْذٍن  ــْبِع: ِبَمِشــيَّ ــماِء االَّ ِبهــِذِه اْلِخصــاِل السَّ 1. »ال َيُكــوُن َشــىْ ٌء ِفــى ااْلْرِض َو ال ِفــى السَّ
ــَر.« مضمــون ایــن حدیــث، موافــق آیــه 30  ــد َكَف ــَدٍة َفَق ــِض واِح ــِدُر َعلى َنْق ــُه َيْق ــَم انَّ ــْن َزَع ــٍل. َفَم ــاٍب َو أَج َوِكت
ــه 59  ــه 68 ســوره انعــام و آی ــر، آی ــه 49 ســوره غاف ــه 82 ســوره قمــر، آی ــه 39 ســوره یــس، آی ســوره رعــد، آی

ســوره احقــاف اســت.
2. »ِهَى اْلَهْنَدَسُة َو َوْضُع اْلُحُدوِد ِمَن اْلَبقاِء َواْلَفناِء. َواْلَقضاُء ُهَو ااْلْبراُم َو اقاَمُة اْلَعْيِن«. 

ــْمَع َو ُهــَو َشــِهيٌد«. قطعــًا در ايــن ]عقوبت[هــا بــراى هــر  3. »ِإنَّ ِفــي ذِلــَک َلِذْکــَرى ِلَمــْن َکاَن َلــُه َقْلــٌب َأْو َأْلَقــى السَّ
صاحبــدل و حق نيوشــى كــه خــود بــه گواهــى ايســتد، عبرتــى اســت ﴿ق:37.
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بندگانــی کــه اســتحقاق دریافتــش را دارنــد، بخشــیده اســت. ایــن حــق همــان »ســّر َقــَدر« اســت، که 

بــا عدالــت خداونــدی تجلــی یافتــه اســت )همــان، 43(. ایــن مقــدار از حیــات کــه در اشــیاء ســارى 

اســت، »الهــوت« نامیــده مى شــود و »ناســوت« عبــارت از محلــى اســت کــه روح در آن محــل پابرجــا 

مى شــود. پــس آن را بــه ســبب روحــى کــه بــدان قائــم اســت »ناســوت« نامنــد )همــان،223(. »ســّر 

َقــَدر« از برتریــن علــوم اســت و خداونــد آن را جــز بــه کســى کــه او را بــه معرفــت تــام اختصاصــش 

داده باشــد نمى فهمانــد. بنابرایــن، آن علــم، بــه عاِلــِم بــدان، راحــت کلــى مى بخشــد و در عیــن حــال، 

ــم اســت، به ســختی عــذاب مى کنــد )همــان، 207).  بــه کســی را کــه بــه آن عاِل

6. مفاهیم رمزهای هندسی

ــدگار؛  ــه ذات آفری ــان ب ــت، ایم ــال معرف ــت و کم ــردگار اس ــناخت ک ــت و ش ــن معرف ــاز دی آغ

کمــال ایمــان در توحیــد و یگانــه دانســتن اوســت و تکامــل توحیــد در اخــالص بــه ســاحت قــدس 

ربوبــى. اخــالص هــم فقــط بــا اعتــراف بــه احدیــت ذات حــق و در پرتــو نفــى صفــات زائــد صــورت 

مى گیــرد و بــس؛ زیــرا هــر صفتــى غیــر از موصــوف اســت و هــر موصوفــى گواهــی می دهــد کــه 

غیــر از صفــت اســت. پــس کســی کــه خــدا را بــا صفــت مخلوقــات تعریــف کنــد، او را بــه چیــزی 

نزدیــک کــرده اســت و بــا نزدیــک کــردن خــدا بــه چیــزی، دو خــدا مطــرح شــده و بــا طــرح شــدن 

دو خــدا، اجزائــی بــرای او تصــور نمــوده و بــا تصــور اجــزا بــرای خــدا، او را نشــناخته اســت1 )نهــج 

البالغــه،1391، 21(. نکتــه ای کــه در ســخنان على؟ع؟آمــده اســت، نشــان دهنده توحیــد کامــل و نفــى 

صفــات اســت. عقــل بشــر نمى توانــد محیــط بــر ذات حــق باشــد. خداونــْد واحــد عــددى نیســت. 

پیــش از داللــت هــر دلیلــى، وجــود خــدا گــواه و دلیــل هســتى اوســت و هیچ وقــت بــه واســطه 

ــی، 1388، 46).  ــط او شــناخته شــده ایم )طباطبای ــا توّس دیگــرى شــناخته نمى شــود؛ بلکــه تمــام م

ــر  ــدم مگ ــزى را ندی ــت: »چی ــده اس ــخنان على؟ع؟آم ــری از س ــى دیگ ــدی و عرفان در کالم توحی

ــد.«2 )همــان، 37(. در حدیــث امــام صــادق ؟ع؟  ــى گردی ــر از آن، خــدا در نظــرم متجّل اینکــه جلوت

ــدی و  ــه فرزن ــدرى دارد، ن ــه پ ــه ن ــت؛ ک ــد اس ــب خداون ــد نس ــور ه ی  توحی ــه: »س ــت ک ــده اس آم

ــل  ــا دلی ــناخت و ب ــوان ش ــش می ت ــه مصنوعات ــدا را ب ــعبه، 1363، 255(. خ ــى.« )ابن ش ــه جفت ن

ــا  ــا اندیشــه، دلیــل و برهانــش ثابــت گــردد و ب ــه او ایمــان و معرفــت یافــت. ب عقــل می تــوان ب

1. »أّول الّديــن معرفتــه و كمــال معرفتــه الّتصديــق بــه و كمــال الّتصديــق بــه توحيــده و كمــال توحيــده اإلخــالص 
لــه و كمــال اإلخــالص لــه نفــى الّصفــات عنــه؛ لشــهادة كّل صفــة أّنهــا غيــر الموصــوف و شــهادة كّل موصــوف أّنــه 
غيــر الّصفــة. فمــن وصــف اهّلل ســبحانه فقــد قرنــه و مــن قرنــه فقــد ثّنــاه و مــن ثّنــاه فقــد جــّزأه و مــن جــّزأه فقد 

جهلــه و مــن جهلــه فقــد أشــار إليــه و مــن أشــار إليــه فقــد حــّده و مــن حــّده فقــد عــّده.«
2. »ما رأيت شيئًا ااّل و رأيت اهّلل قبله.«
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نشــانه ها و عالئــم خــود بــر خلقــش حجــت آورده، خلــق را آفریــده و بیــن خــود و آنــان حجابــى از 

عظمــت و جــالل آویختــه. جدایــى و مباینــت او از مخلــوق، دلیــل اختــالف خالــق و مخلــوق اســت. 

ابــزار آفرینــش بــراى بنــدگان دلیــل اســت کــه خــوْد آالت و ابــزارى بــراى انجــام کارهــا نــدارد؛ چــه، 

ابــزار گــواه احتیــاج اســت و احتیــاج در ذات مقــدس او نیســت. آغــاز کــردن خلقــت آنــان دلیــل 

ــان، 103).  ــران عاجــز اســت )هم ــه هــر آنچــه اول دارد، از ایجــاد دیگ ــازى اوســت؛ ک بى آغ

هنرپــروران ســنت گرا بــه رمــز و نمــاد اعتقــاد دارنــد، از نظــر آنــان، هنــر دینــی قالــب و صــورت 

ــوا و  ــه محت ــود؛ به طوری ک ــر می ش ــا جلوهاگ ــا و نماده ــا رمزه ــه ب ــی همیش ــای دین ــت و رازه اس

عمــق حکمــت اســالمی بــا همیــن رمزهــا بیــان می شــود. بوکهــارت دربــاره جایــگاه نمــاد می گویــد: 

ــی  ــت روحان ــری واقعی ــتقیم و غیرنظ ــی مس ــرا تجل ــرار دارد؛ زی ــز ق ــواره در مرک ــًا هم ــاد ماهّیت »نم

ــر  ــر وی، در هن ــت.« از نظ ــوردار اس ــی برخ ــر قدس ــا ام ــابه ب ــی مش ــب، از مقام ــت و بدین ترتی اس

ــکال،  ــا اش ــلمان ب ــد مس ــت و هنرمن ــن و معناس ــم باط ــزی از عال ــر، رم ــم ظاه ــه عال ــالمی، هم اس

ــوی، 1390،  ــذارد )موس ــش بگ ــه نمای ــا را ب ــد معن ــن، می خواه ــا و تزیی ــوت، فض ــم، ص ــگ، حج رن

ــاده  ــر قدســی در م ــی ام ــد. صــورْت تجّل ــاده را درخشــنده می کن ــر اســالمی، صــورْت م 71(. در هن

اســت، کــه توســط هنرمنــد انشــا می شــود. امــر قدســی خــوْد تجلــی انــوار حقیقــة الحقایــق اســت، 

ــاده را  ــی م ــن، تاریک ــور بلوری ــالمی ص ــر اس ــه، در هن ــن وج ــه و متعالی تری ــن مرتب ــا اعالتری ــه ب ک

ــدأ  ــد. مب ــالمی از درون می درخش ــای اس ــد. هنره ــش می ده ــازه درخش ــاده اج ــه م ــد و ب می زدای

چنیــن درخششــی عوالــم قدســی اســت، کــه یکپارچــه نــور و نــوری بــه غایــت درخشــنده  اســت و 

ــوار الهــی شــمرده می شــود.1 صورت هــا در هنرهــای اســالمی، قوســی صعــودی را  ــی ان خــود، تجل

طــی می کنــد، کــه غایتــش نــور االنــوار اســت. هنرمنــد بــا طــّی مراتــب صعــود در قــرب الهــی، در 

ــور را شــهود می کنــد و آن را در اثــر هنــری  ــه ای از مراتــب ن ــه ای از مراتــب عرفانــی، مرتب هــر مرتب

ــر  ــر اســالمی، تفک ــد در هن ــار توحی ــن آث ــب، 1387، 6(. اولی ــدار می ســازد )نوروزی طل ــش پدی خوی

ــز  ــی متمای ــای دین ــر هنره ــه آن را از دیگ ــت، ک ــات اس ــب تجلی ــه مرات ــق ب ــه عمی ــی و توج تنزیه

می ســازد؛ زیــرا هنرمنــد مســلمان از کثرت هــا می گــذرد تــا بــه وحــدت نایــل آیــد. انتخــاب نقــوش 

هندســی، اســلیمی و خطایــی و وحــدت ایــن نقــوش در یــک نقطــه، تأکیــدی بــر همیــن اســاس 

اســت. طرح هــای هندســی کــه بــه نحــو بــارزی وحــدت در کثــرت و کثــرت در وحــدت را نمایــش 

ــت دور  ــدر از طبیع ــی دارد، آن ق ــری گیاه ــش ظاه ــه نق ــلیمی ک ــوش اس ــا نق ــراه ب ــد، هم می ده

1. »اهّلل نور السموات و االرض«



22

سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

ــد؛  ــداع می نمای ــی را اب ــوی خاص ــای معن ــد و فض ــان می ده ــر را نش ــات در تغیی ــه ثب ــود، ک می ش

ــم توحیــد دارد )مددپــور، 1377، 196).  فضایــی کــه رجــوع بــه عال

7. رمزهای هندسی 

ــا  ــق جــز ب ــى[ و تصدی ــق ]قلب ــا تصدی ــت جــز ب ــد و معرف ــت راســت نیای ــا معرف ــن جــز ب »دی

تجریــد توحیــد )انــکار غیــر حــق( نباشــد و توحیــد جــز بــا اخــالص صــورت نپذیــرد و اخــالص بــا 

تشــبیه ]خــدا بــه مخلــوق[ نســازد و نفــى ]خــداى دیگــر[ بــا اثبــات صفــات ]زائــد بــر ذات[ تحقــق 

نیابــد و تجریــد جــز بــا نفــى کامــل نباشــد. تشــبیه ناقــص مســتلزم تشــبیه کامــل اســت ]یعنــی: 

اثبــات یکــى از صفــات مخلــوق بــراى خالــق، مســتلزم اثبــات صفــات دیگــر اســت[ و توحیــد کامــل 

ــالص ]در  ــت و اخ ــکار اس ــدم ان ــرار ع ــت. اق ــازگار نیس ــص( س ــی ناق ــات )نف ــی صف ــى برخ ــا نف ب

خداشناســى[ بــا هیــچ انــکارى قابــل تنــاول نیســت. هــر آنچــه در خلــق اســت در خالــق نیســت و 

هرچــه در خلــق ممکــن اســت در خالــق ممتنــع اســت. جنبــش در او راه نــدارد ]و[ فصــل و وصــل در 

ذات او نباشــد.« )ابن شــعبه، 1363، ج 1، 107) 

علــم اعــداد بــه صــورت راهــی بــرای درک و دریافــت وحــدت بــر طبیعــت ناظــر اســت. اعــداْد 

اصــل موجــودات و ریشــه تمــام علــوم و نخســتین تجلــی روح بــر جــان هســتند )اردالن، 1392، 55). 

بدین ترتیــب، احــکام هندســه و ریاضیــات، قطعــى و یقینــى اســت؛ امــا موضوعــات آن هــا ماننــد 

ــد )شــریعتی ســبزواری، 1387، 66(. در نتیجــه  ــره، ســطح و عــدد وجــود خارجــى ندارن نقطــه، دای

می تــوان گفــت، اعــداْد تصویــر روحانــی ناشــی از تکــرار وحــدت )متجلــی در ذهــن انســان( هســتند 

ــبزواری،  ــریعتی س ــتند )ش ــى هس ــت ذهن ــک واقعی ــداد ی ــر، اع ــان دیگ ــه بی )اردالن،1392، 55(. ب

1387، 66(. پــس، انســان از طریــق فرم هــای هنــری اش، ایــن نظــم را بــا خلــق فرم هــای هندســی 

ــالم  ــن اس ــل دی ــتین اص ــدت« )نخس ــدت دون وح ــاد »وح ــارن و نم ــز متق ــه مرک ــبت ب ــه نس ـ ک

)توحیــد(( هســتند ـ تقلیــد می کننــد )اردالن، 1392، 36(. بــرای هنرمنــد مســلمان، بافــت هندســی 

مطلوب تریــن صــورت ذهنــی اســت؛ زیــرا بیــان مســتقیم فکــر وحدانیــت خداونــد در پــس کثــرت 

بی حــّد عالــم اســت )نجیب اوغلــو، 1379، 113(. دایــره، مربــع و مثلــث صرفــًا چنــد شــکل نیســتند. 

ــه  ــل، انســان را ب ــه وســیله تأوی ــد، کــه درک آن ب ــی را در خــود جــای داده ان آن هــا اساســًا واقعیت

دنیــای تشــابه ها، تمثیل هــا و در نهایــت بــه حقیقــت می رســاند )اردالن، 1392، 57(. هنــر اســالمی 

سرشــار از تمثیل هــا، رمزهــا و نمادهــای متنــوع اســت، کــه هریــک در وراء خــود، میدانــی از معانــی 

و حوزه هــای متفــاوت را در برمی گیــرد )رهنــورد، 1392، 34(. امــر متعالــی یــا قدســی در هنــری کــه 
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ــا بیــان تجریــدی محــض ـ همچــون اشــکال هندســی و فرم هــای تزئینــی  وجــه دینــی دارد، گاه ب

ــا  ــه معن ــت ارائ ــیار جه ــکل های بس ــر ش ــا تغیی ــی و گاه ب ــن و تمثیل ــش نمادی ــا نمای ــی ب ـ و زمان

و عمــق حــس، ایمــان و تجربــه دینــی ظاهــر شــده اســت )همــان، 18(. در نهایــت، هنــر اســالمی 

ــی آورد  ــد م ــی در نظــم بصــری را پدی ــت اله ــاد مشــخصی از وحدانی ــی وجــوه و ابع ــت تجل ماهّی

)نجیب اوغلــو، 1379، 123).

8. رمز هندسی نقطه

در آرا فیثاغوریــان، »یــک« نقطــه اســت؛ »دو« خــط اســت؛ »ســه« ســطح اســت و »چهــار« حجــم 

ــن  ــار هــم گذاشــتن چندی ــا کن ــان، ب ــدگاه آن ــا جســم اســت )کاپلســتون، 1375، ج 1، 45(. از دی ی

ــا  ــد خــط، ســطح و ب ــادن چن ــار هــم نه ــا کن ــق، ب ــن طری ــه همی ــد و ب ــد مى آی نقطــه، خــط پدی

ــاى  ــطوح واحده ــوط و س ــاط، خط ــن نق ــد. بنابرای ــود مى آی ــه وج ــم ب ــطح، جس ــد س ــب چن ترکی

واقعــى هســتند، کــه تمــام اجســام را در طبیعــت مى ســازند و بــه ایــن معنــا، تمــام اجســام بایــد 

بــه عنــوان اعــداد مالحظــه شــوند. بدین ترتیــب، هرجســم مــاّدى، بیانــى از عــدد چهــار )تتراکتــوس( 

اســت؛ زیــرا بــه عنــوان یــک حــّد چهــارم، از ســه عنصــر مقــّوم )نقــاط، خطــوط و ســطوح( نتیجــه 

ــان، 46).  ــود )هم مى ش

ــَود و نقطــه کمتــر از خــط  از دیــدگاه ابوریحــان، »چــون خــط را نهایــت باشــد، نهایــت او نقطــه ُب

باشــد بــه یــک ُبعــد و خــط را جــز طــول نیســت. و بــدان کــه نقطــه را نــه طــول اســت و نــه عــرض و 

نــه عمــق و او نهایــت همــه ی نهایت هاســت و هــر یــک از ســطح و خــط و نقطــه موجودنــد بــه جســم، 

امــا جــدا از جســْم ایشــان را وجــود نیســت مگــر بــه وهــم بــس.« )ابوریحــان بیرونــی، 1316، 7-6). 

از دیــدگاه اخــوان الصفــا، »نقطــه« در ایجــاد اشــکال هندســی، هماننــد »یــک« در ایجــاد عــدد 

بــوده اســت )اخوانالصفــا، 1957، ج 1، 91(. همان گونــه کــه »یــک« جزیــی نــدارد، نقطــه عقلــی نیــز 

جزیــی نــدارد )همــان ، 92). 

ــّزه از  ــى و من ــد حقیق ــال واح ــد متع ــد: »خداون ــجادیه می فرمای ــه س ــجاد؟ع؟در صحیف ــام س ام

ــب  ــه آن نســبت داده و از آن ترکی ــه اعــداد ب ــى اســت ک ــراد وحدت واحــد عــددى اســت؛ بلکــه م

ــاى عــدد از واحــد اســت و واحــد  ــد: بن می شــود و خــود آن تحــت عــددى نیســت؛ چــون گفته ان

ــردد.«  ــع می گ ــن و دو واق ــر اثنی ــه ب ــود، بلک ــع نمی ش ــد واق ــر واح ــدد ب ــرا ع ــت؛ زی ــدد نیس از ع

ــت؛  ــًا یکتاس ــّل حقیقت ــّز و ج ــد ع ــد: »خداون ــرت علی؟ع؟می فرمای ــالم، 1376، 194( حض ــض االس )فی

یعنــى ذاتــش مرکــب نبــوده و قابــل قســمت بــه اجــزاء نیســت، نــه در عالــم خیــال و نــه در خــارج 
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و نــه در خــرد. بــه راســتى پــروردگار مــا چنیــن اســت. در فــرق "واحــد" بــا "احــد" گفته انــد: "احــد" 

ــه،  ــدارد.« )ابن بابوی ــت را ن ــن کّلّی ــه ای ــر خــالف "واحــد" ک ــس خــود مى شــود، ب ــت جن شــامل کّلّی

1377، ج 1، 14(. ابوهاشــم جعفــرى گویــد: »از امــام نهــم امــام جواد؟ع؟پرســیدم: مقصــود از »واحــد« 

ــى  ــى او گواه ــر یگانگ ــان ب ــتى یک زب ــان هس ــاى جه ــه ی پدیده ه ــه هم ــود: "آن ک ــت؟ فرم چیس

ــان، 12)  ــد."« )هم مى دهن

ــته در  ــعاع ها پیوس ــی ش ــت و یکپارچگ ــدود اس ــک کّل نامح ــر ی ــره تصوی ــز دای ــه در مرک نقط

تناســباِت کامــاًل هماهنگــی گســترده شــوند. تقســیم کــردن دایــره بــه کمان هــای برابــر، چیــزی جــز 

روشــی نمادیــن بــرای بیــان توحیــد نیســت؛ کــه همانــا عقیــده فراطبیعــی وحدانیــت الهــی اســت، 

ــاد  ــازی از اعتق ــه ممت ــو، 1379، 113(. نمون ــت )نجیب اوغل ــرات اس ــر دو از کث ــاد ه ــدأ و مع ــه مب ک

بــه رمزگرایــی، در مبنــای نظــری فرقــه »نقطویــه« متجلــی اســت؛ کــه اســرار ارقــام، اعــداد و اســرار 

ــتاری، 1376، 44). ــد )س ــان می دارن ــی بی ــیوه رمزگرای ــا ش ــا را ب نقطه ه

9. رمز هندسی خط

کلیــه اعــداد از واحــدی انشــا شــده اند کــه آن واحــد مرکــب از دو ضــد )عــدد زوج و فــرد( اســت. از 

ایــن دو، اّولــى نامحــدود و دّومــى محــدود اســت و یــک )واحــد( از هــردوى این هــا پدیــد مى آیــد؛ 

ــد  ــه پدی ــد، نقط ــن واح ــتون، 1375، ج 1، 44(.از ای ــرد )کاپلس ــم ف ــت و ه ــم زوج اس ــک ه ــرا ی زی

می گــردد؛ از نقطــه خــط، از خطــوط ســطح و از ســطوح اجســام بســیطه ) آب، خــاک، هــوا و آتــش( 

پدیــد می آیــد. از عناصــر بســیطه نیــز اجســام مرکــب حاصــل می شــود )رشــاد، 1365، ج 1، 202). 

فلســفه ســینایی، اولیــن عنصــر ایــن جهــان را در اصــل نقطــه می دانــد. هــرگاه نقطــه در جایــگاه 

خــود بجنبــد، از جنبــش وی خــط بــه وجــود آیــد )بوعلــی ســینا، 1383، 32(. بدین ترتیــب، هندســه 

نقطــه وجــود صــورت عقلــى خــط اســت. اگــر خــّط نباشــد، وجــود نقطــه منفــرد اســت )ابن ســینا، 

 .(249 ،1360

ــام را از  ــن ن ــت او ســطح اســت و ای ــه ســوها و نهای ــه هم ــَود ب ــت نب ــاره بی نهای »جســم ناچ

بــام خانــه گرفته انــد و نیــز او را بســیط گوینــد. اگــر بســیط را نهایــت باشــد، آن نهایــِت او ناچــاره 

خطــی باشــد و آن خــط طولــی باشــد بی عــرض و بــه ُبعــد، یکــی کمتــر باشــد از بعدهــای ســطح. 

اگــر خــط را پهنــا بــودی، ســطح بــودی و مــا او را نهایــت ســطح نهادیــم نــه ســطح. و نیــز آن خــط 

آســان شــود بــه نگریســتن از بــرون شیشــه کانــدرو آب و روغــن کــرده باشــند و نیــز آن خــط کــه 

میــان آفتــاب و ســایه بــَود.« )ابوریحــان بیرونــی، 1316، 6).
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10. رمز هندسی دایره 

در ذهنیــت جادویــی، دایــره وســیله جدایــی و عامــل حفاظــت و نگاهــداری اســت. گــردی مــورث 

ــرم  ــی و ُمح ــی قدس ــادو، فضای ــره ج ــور، 1391، 93(. دای ــت )دوبوک ــی اس ــدت و ایمن ــی، وح یگانگ

ــق  ــر مطل ــه تصــور ام ــن صــورت هندســی ب ــره نزدیک تری ــان، 94(. دای ــرد )هم ــو( را دربرمی گی )تاب

اســت )همــان، 104).

افالطــون معتقــد اســت: »در بنــاى جهــان هریــک از ایــن چهــار عنصــر به تمامــه بــه کار رفتــه و 

ســازند ه ی  آن تمــام آتــش و آب و هــوا و خــاک را بــه هــم پیوســته و نگذاشــته اســت کــه مقــدارى 

ــان از  ــه، اواًل ذات جه ــود ک ــن ب ــرادش از آن کار ای ــد و م ــى بمان ــان باق ــرون از جه ــا در بی از آن ه

اجــزای کامــل تشــکیل یابــد و در نتیجــه، ذاتــى زنــد ه ی  واحــد کامــل باشــد و در ثانــى، ذات جهــان 

بــه راســتى یگانــه ذات باشــد و چیــز دیگــرى باقــى نمانــد کــه ســبب پدیــد آمــدن جهــان دیگــرى 

شــود. عــالوه بــر ایــن، او مى خواســت کــه جهــان در معــرض پیــرى و بیمــارى نباشــد و اندیشــید 

کــه اگــر گرمــا یــا ســرما یــا علــل مؤثــر دیگــرى از بیــرون بــر جســمى احاطــه داشــته باشــند کــه 

بــر اثــر بــه هــم پیوســتن اجــزا بــه وجــود آمــده اســت و بى هنــگام بــا آن برخــورد کننــد، ســبب 

فســاد و تجزیــۀ آن مى شــوند و زمینــه را بــراى بیمــارى و پیــرى او آمــاده مى کننــد و او را بــه ســوى 

ــه اى ســاخت،  ــه صــورت ذات کامــل یگان ــد. بدین مالحظــه، ایــن جهــان را ب تباهــى ســوق مى دهن

کــه هــر یــک از اجزایــش نیــز بــه نوبــت خــود کامــل اســت و ازایــن رو، بیمــارى و پیــرى را در آن 

راه نیســت. ســپس صانــع جهــان شــکلى هــم بــه او داد کــه درخــور اوســت و بــا ذات او خویشــى 

دارد. بــراى ذات زنــده اى کــه بایــد بــر همــه ی ذوات زنــده محیــط باشــد، شــکلى برازنــده اســت کــه 

ــه درآورد؛  ــه صــورت گلول ــرد و ب ــرد ک ــان را گ ــن رو، جه ــر همــه اشــکال دیگــر اســت. ازای ــط ب محی

ــن  ــکل کامل تری ــن ش ــد. ای ــان ش ــش یکس ــه از محیط ــر نقط ــا ه ــز آن ب ــه ی مرک ــه فاصل چنان ک

ــر همــه ی اشــکال  ــر و همســان مى مانــد و از ایــن لحــاظ ب ــا خــود براب اشــکال اســت و پیوســته ب

دیگــر برتــرى دارد. و ســازند ه ی  ایــن جهــان برابــرى را هــزاران بــار زیباتــر از نابرابــرى یافــت، ســپس 

ســطح بیرونــى آن را همــوار و صــاف و صیقلــى کــرد ... و فاصلــه ی مرکــز آن بــا ســطح بیرونــى از هــر 

ســو یکســان گردیــد. و چــون از بــه هــم پیوســتن اجســام و بدن هایــى کــه هریــک بــه نوبــۀ خــود 

در نهایــت کمــال بــود تشــکیل یافــت، ازایــن رو، بــه صــورت یــک واحــد کامــل درآمــد.« )افالطــون، 

1367، جلــد3: 1842ـ1843( افالطــون در جــای دیگــر گویــد: »دایــره چیــزى اســت کــه بــا کلمــه اى 

مخصــوص بیــان مى شــود؛ یعنــى نامــى دارد کــه مى توانیــم بــه زبــان بیاوریــم و تلفــظ کنیــم. ایــن 
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عامــل اول اســت. عامــل دوم در مــورد دایــره، تعریفــى اســت کــه در نتیجــۀ بــه هــم مربــوط ســاختن 

اســامى و صفــات بــه وجــود مى آیــد؛ بدین گونــه: "چیــزى کــه فاصلــه ی میــان محیــط و مرکــز آن 

همــواره و از هــر ســو برابــر اســت". ایــن جملــه تعریــف آن چیــزى اســت کــه بــه نــام "گــرد" یــا 

"دایــره" یــا "حلقــه" خوانــده مى شــود ... دایــر ه ی  ظاهــرى کــه بــا حــواس درک مى شــود، همیشــه 

ــه عقیــد ه ی   ــر ه ی  ایــده آل ب و در همه جــا در زمــر ه ی  خطــوط مســتقیم درمى آیــد و حــال آن کــه دای

ــا غیــر خــود نــدارد.« )همــان، 1990ـ1991)  مــن، کوچک تریــن شــباهتى ب

در مرکــز دایــره، همــه چیــز بــا همزیســتی بــه وحــدت می رســد و آنــگاه بــاز و گســترده می شــود. 

ــا  ــی ی ــی اجتماع ــام ارزش ــف نظ ــب مختل ــی، مرات ــل تدریج ــور و تکام ــز تط ــز رم ــر هم مرک دوای

اخالقــی، مــدارج وجــود و مراحــل پیاپــی زندگانــی هســتند )دوبوکــور، 1391، 79(؛ بــه عبــارت دیگــر، 

بازگشــت جاودانــه بــه یــک نقطــه اســت )همــان، 89(. از جملــه داللت هــای رمــزی دایــره می تــوان 

بــه مرکزیــت کیهــان و عقــل عالــم، مبــدأ و اصــل آفرینــش، فضــای قدســی و امــن، رمــز آســمان و 

قداســت، رمــز وحــدت و هماهنگــی در سراســر عالــم و رمــز وحــدت در کثــرت و کثــرت در وحــدت 

اشــاره نمــود. در بیــان اهمیــت نمــاد دایــره، یکــی از اجــرام ســماوی، یکــی از پرنــدگان و یکــی از 

عناصــر گیاهــی شــاخص بــه عنــوان ســمبل شــاخص از نمــاد دایــره بررســی می شــود. 

11. رمز هندسی کره

ــر دارد.  ــه نحــوی اقســام اشــکال دیگــر را در ب ــر اســت و ب کــره از همــه اشــکال هندســی کلی ت

ایــن اشــکال بــر اثــر افتراقــی کــه بــر حســب جهــات خاصــی صــورت گیــرد، از آن بیــرون می آیــد. 

ــی  ــه امکانات ــد ه ی  هم ــی نمایش دهن ــم« یعن ــه عال ــکل »بیض ــکل کروی ش ــنت ها، ش ــه س در هم

اســت کــه طــّی یــک دور ظهــور در حالــت اولیــه و »جنینــی« آن هــا پدیــدار می شــود. شــکل کــروی 

کامــل یــا شــکل متناظــر آن در هندســه مســطحه )دایــره( هرگــز در عالــم جســمانی و مــادی تحقــق 

نمی یابــد. ایــن شــکل هندســی، نمــادی از نــور اول یــا نــور ازلــی اســت )گنــون، 1392، 163-164(؛ .

12. رمز هندسی مربع

بنــا بــه هندســه اقلیدســی و بــا اســتفاده از خطــوط، »چهــار« بــه عنــوان یــک فــرم اســتاتیک بــه 

ــوان »شــش«، ســاکن ترین و  ــه عن ــب ب ــار« و مکع ــوان »چه ــه عن ــع ب ــل می شــود. مرب ــع تبدی مرب

ــد  ــه می دهن ــش را ارائ ــه آفرین ــن جنب ــن و ثابت تری ــتند و ظاهری تری ــکل ها هس ــن ش منفعل تری

)اردالن، 1392، 59(. ابوریحــان گویــد: »هــر چهــار پهلــوی او بــا یکدیگــر راســت و برابــر اســت و زاویــه 

هــر چهــار قائمــه باشــد و هــر دو قطــر کــه از زاویــه ای بــه زاویــه ای برآیــد، همچند بــر یکدیگر باشــند.« 
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ــن تصــور اســتحکام،  ــو و متضم ــار پهل ــر چه ــادی اســتوار ب ــع نم ــی، 1316، 11(. مرب )ابوریحــان بیرون

اســتقرار، رکــود، ایســتایی و نمــودگار زمیــن اســت. بــاغ عــدن و دوزخ مســتدیر تخّیــل شــده اند؛ حــال 

آن کــه بیــت المقــدس آســمانی عمومــًا چهارگــوش تصویــر می شــود )دوبوکــور، 1391، 104). 

مربــع، بارزتریــن فــرم آفرینــش، بــه مثابــه زمیــن، وضعیــت قطبــی کّمّیــت را نشــان می دهــد؛ در 

حالــی کــه دایــره بــه مثابــه آســمان، کیفیــت را نشــان مــی دهــد. مربــع »زمیــن« بســتری اســت کــه 

خــرد متعالــی بــر اســاس آن در جهــت یکپارچگــی دوبــاره آنچــه زمینــی اســت، بــا دایــره »آســمان« 

ــه  ــبات دوطرف ــوش. مناس ــن چهارگ ــت و زمی ــرد اس ــمان گ ــد )اردالن، 1392، 59(. آس ــدام می کن اق

)دیالکتیکــی( میــان عالــم فوقانــی و متعــال کــه بشــر مشــتاق آن اســت و زمیــن کــه وی در آن ســکنا 

دارد، چنیــن بیــان می شــود )دوبوکــور، 1391، 104(. از جملــه داللت هــای رمــزی مربــع می تــوان بــه 

عناصــر اربعــه، رمــز عــرش الهــی، رمــز مراتــب چهارگانــه هســتی اعــداد، چهــار ربــع جهــان، چهــار 

ــات  ــدال شــب و روز و دو نقطــه ی انقالب ــار دروازه آســمان )دو نقطــه ی اعت ــار فصــل، چه ــاد، چه ب

فصلــی ســاالنه( و چهــار بخــش مجــرای روز اشــاره نمــود. 

13. رمز هندسی مکعب

ــا حــّد اعــالی  ــه ب مکعــب برعکــس تمــام اشــکال هندســی مســجل تر اســت؛ شــکلی اســت ک

»تنــوع و تعّیــن« مطابقــت دارد و ازایــن رو، شــکلی اســت کــه بــه اتفــاق عناصــر جســمانی، در مقیاس 

ــات  ــن از خصوصی ــه ای نمادی ــن ارائ ــب همچنی ــت. مکع ــده اس ــبت داده ش ــن نس ــه زمی ــزرگ ب ب

متجلــی انســان در مقیــاس کوچــک اســت. مکعــب عالی تریــن شــکل یــا صــورت »جســم جامــد« 

اســت و از حیــث اینکــه ثبــات یــا اســتقرار مســتلزم هــر حرکتــی اســت، مکعــب نمــودار ثبــات یــا 

اســتقرار بــه شــمار مــی رود )گنــون، 1392، 164-163).

14. رمز هندسی مثلث

مثلــث نخســتین فرمــی اســت کــه فضــا را بــا تولیــد نقــاط یــا خطــوط از یــک محــدود می کنــد. 

مثلــْث عمــل خــرد بــر جــان را نشــان می دهــد. از آنجــا کــه »خــرد« ـ بــه عنــوان امــر فعــال ـ مؤلفــه ی 

ــه  ــی از یگان ــی تجل ــان دهنده دوگانگ ــث و نش ــه ی مون ــل ـ مؤلف ــوان منفع ــه عن ــان« ـ ب ــر و »ج مذک

ــرد  ــه خ ــا ک ــد. از آنج ــان را تشــکیل می ده ــی جه ــاده( هماهنگ ــاد و محصول شــان )م هســتند، اتح

می توانــد بــا حرکتــش، در تمــام جهــان نفــوذ کنــد، فــرم نمادیــن مثلــث بــه عامــل پیونــد میان آســمان 

و زمیــن تبدیــل می شــود. مثلــث وقتــی بــه پاییــن اشــاره می کنــد، نمــاد فرمــی اســت کــه نســبت بــه 

زمیــن فعــال و نســبت آســمان منفعــل اســت )اردالن، 1392، 57( و آنــگاه کــه بــه بــاال اشــاره می کنــد، 
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نمــاد فرمــی اســت کــه نســبت بــه آســمان فعــال و نســبت بــه زمیــن منفعــل اســت. ایــن دو مثلــث به 

همــراه هــم، مهــر ســلیمان را تشــکیل می دهــد و نشــان از گرایــش تمــام فرم هــا و عمل هــای چهــار 

عنصــر دارد )همــان، 59(. مثلــث اصــل کلیــه اشــکال مســتقیم الخطــوط اســت؛ چنان کــه »یــک« اصــل 

تمــام عددهــا، »نقطــه« اصــل خطــوط، »خــط« اصــل ســطوح و »ســطح« اصــل اجســام اســت )اخــوان 

الصفــا، 1957، ج 1، 91(. »هــر مثلــث را ســه گوشــه اســت و برابــر هــر گوشــه خطــی راســت اســت و او 

را ضلــع خواننــد و او را نیــز ســه پهلوســت و از جهــت ایــن پهلوهــا بــر مثلــث ســه نــام افتــد: متســاوی 

االضــالع، متســاوی الســاقین و مختلــف االضــالع.« )ابوریحــان بیرونــی، 1316، 10-9). 

در تشــبیه افالطــون، فــرم مثلــث نمــادی از »هســتى«، »مــکان« و »شــدن« اســت. ایــن ســه نــوع 

پیــش از آن کــه جهــان پــاى بــه مرحله یوجــود گــذارد، وجــود داشــتند )افالطــون، 1367، ج 3، 1867). 

ــرد و  ــر مى گی ــد در نظ ــث برمى گردن ــه مثّل ــه ب ــا ک ــا آنج ــا ت ــیا را تنه ــون اش ــب، افالط بدین ترتی

بدین منظــور قائــم الّزاویــه ی متســاوى الّســاقین )نصــف مرّبــع( و قائــم الّزاویــه ی مختلــف االضــالع 

یــا نصــف متســاوى االضــالع را انتخــاب مى کنــد، کــه از آن هــا مرّبــع و ســطوح متســاوى االضــالِع 

اجســام ســاخته مى شــود )کاپلســتون، 1375، ج 1، 286(. از دو نــوع مثلثــى کــه پیشــتر یــاد کردیــم، 

ــه  ــه اى ک ــث قائم الزاوی ــى مثل ــت، ول ــم اس ــک قس ــر ی ــاقین ب ــه ی متساوى الس ــث قائم الّزاوی مثل

ــه )آتــش، آب، هــوا و خــاک(  ــف اســت اقســام بی شــمار دارد. عناصــر اربع طــول اضالعــش مختل

ــدا و  ــط خ ــر را فق ــر و اولى ت ــر اصلى ت ــده اند. عناص ــاخته ش ــث س ــتند و از آن دو مثل ــم هس جس

ــه خــدا دوستشــان دارد، مى شناســند )افالطــون، 1367، ج 3، 1870).  ــان ک آن

کیفیــت تشــکیل ایــن چهــار نــوع جســم از دو مثلــث بدیــن نحــو اســت که ســه تــا از آن اجســام 

ــى جســم  از یــک قســم مثلــث )مثلــث قائــم  الّزاویــه ی مختلف االضــالع( ســاخته شــده اســت، ول

چهــارم یگانه جســمى اســت کــه فقــط از مثلث هــاى قائــم الّزاویــه ی متساوى الســاقین پدیــد آمــده 

ــزاء  ــار ه ی  اج ــب دوب ــالل و ترکی ــد از راه انح ــه نمى توانن ــام چهارگان ــه ی اجس ــن رو، هم ــت. ازای اس

ــمى  ــه جس ــاص س ــط خ ــت فق ــن کیفی ــه ای ــوند، بلک ــل ش ــر تبدی ــه یکدیگ ــان، ب تشکیل دهنده  ش

اســت کــه عناصــر اصلى شــان از یــک قســم واحــد اســت. بــه همیــن جهــت، وقتــى یکــى منحــل 

ــر  ــد صــورت جســم دیگ ــى مى توانن ــان عناصــر اصل ــه شــود، هم ــى خــود تجزی ــه عناصــر اصل و ب

ــا هــم یکــی کنیــم،  را بــه خــود بپذیرنــد )همــان، 1871(. اگــر چهــار مثلــث متســاوى االضــالع را ب

ــا هــر گــروِه  ــه کــه ناشــى از نحــوه ترکیــب آن هاســت، ب ــواع چهارگان کیفیــت هــر یــک از ایــن ان

ســه زاویه اى، یــک کنــج پدیــد مــى آورد و اگــر بــه همیــن نحــو چهــار کنــج تشــکیل شــود، نخســتین 

نــوع یــک صــورت جســمانى )هــرم منظــم( پدیــدار مى گــردد، کــه داراى خصوصیــت تقســیم یــک 



29

ه)
سف

فال
ث، 

دی
حا

، ا
ن

رآ
 ق

اه
دگ

دی
ز 

 )ا
ی

الم
س

ر ا
هن

ر 
 د

سه
ند

ه
ی 

کر
 ف

ی
بان

م

سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

کــر ه ی  کامــل بــه پاره هــاى مســاوى و مشــابه اســت. چــون شــش چهارگــوش بــا هــم متحــد شــدند 

ــه ی قائمــه ســاخته شــده اســت. جســمى  ــد، کــه هــر یــک از ســه ّزاوی ــد می آی ــج پدی هشــت کن

کــه بــه ایــن ترتیــب بــه وجــود می آیــد داراى شــکل مکعــب و داراى شــش قاعــده مربــع اســت. 

نــوع پنجمــى از ترکیــب و بهــم پیوســتن نیــز وجــود دارد کــه داراى خاصیتــى مخصــوص بــه خــود 

اســت و خــدا ایــن نــوع ترکیــب را در آفرینــش جهــان بــه کار بــرده اســت )همــان منبــع، 1872). 

15. مفهوم اشکال هندسی در هنر و معماری اسالمی

هنــر اســالمی، یعنــی تبلــور مــادی روح وحــی اســالمی و انعکاس حقایــق ملکوتــی در دنیا؛ انعکاســی 

کــه مســلمان بــا کمــک آن، ســیر و ســلوک خــود را از عالــم دنیــا آغــاز می کنــد و تــا رســیدن بــه محضــر 

الهــی و حقیقتــی کــه مبــدأ و مقصــد ایــن هنــر اســت پیــش مــی رود )نجیب اوغلــو، 1379، 112(. در واقــع 

هنــر اســالمی بــه نوعــی کمــال می رســد کــه گویــی از صانعــش مســتقل اســت و افتخــارات و نقایصش 

در برابــر خصلــت کلــی اشــکال محــو می گــردد. هنــر اســالمی بــه هــر ســرزمینی کــه وارد شــده، بــه 

ــق آن هــا را توســعه داده اســت  ــت هندســی بخشــیده و بدین طری ــاری، صراحــت و دق اشــکال معم

ــر اســالمی در ایــن فراینــد بــه دســت آورده،  )بوکهــارت، 1390، 137(. نتایــج ظریــف و زیبایــی کــه هن

تأییدکننــده خصلــت کیفــی آن، صراحــت و دقــت هندســی اســت )همــان، 138). 

ــر اســالمی شــریف ترین مقــام هنــری را دارد. معمــاران اســالمی کوشــیده اند تــا  معمــاری در هن

همــه اجــزای بنــا را بــه صــورت مظاهــری از آیه هــای حــق تعالــی ابــداع کننــد. آنــان در ســاخته های 

ــه ای  ــون مجموع ــا را چ ــد و بن ــش می گذارن ــه نمای ــدا را ب ــه خ ــرب ب ــب تق ــد و مرات ــود، توحی خ

متحــد و ظرفــی مطابــق بــا تفکــر تنزیهــی دینــی جلوه گــر می ســازند )مددپــور، 1377، 197(. در ایــن 

راســتا، در معمــاری اســالم، شــکل مــدّور تنهــا شــکل کاملــی دانســته شــده کــه قــادر بــه بیــان جــالل 

ــًا بنایــی کــه شــکل مــدّور و مرقــدی مکعب شــکل دارد، دوگانگــی آســمان و  خداونــدی اســت. غالب

زمیــن را مجســم می کنــد؛ چنان کــه خانــه کعبــه در مکــه، مکعــب عظیمــی از ســنگ ســیاه اســت، 

ــگاه مســلمانان اســت،  ــه عبادت ــه ک ــا شــده اســت. کعب ــز صحــن مســتدیر ســفیدی بن ــه در مرک ک

ــن  ــد. ای ــار آن را طــواف کنن ــت ب ــد هف ــان بای ــه و حاجی ــام گرفت ــم« ن ــه عال ــه جــان« و »قبل »کعب

هفــت بــار طــواف خانــه خــدا، نمــاد ادوار مختلــف وحــی الهــی و مراحلــی اســت کــه بــرای دســتیابی 

بــدان بایــد پیمــود )دوبوکــور، 1391، 104). 

ــت آن  ــایه عبودی ــان، در س ــزات ایش ــن معج ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــراج« پیامبر؟ص؟ب »مع

حضــرت رخ داد. تصریــح قــرآن کریــم در وقــوع معــراج در آیــه اول ســوره اســرا و آیــات هشــتم تــا 
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هجدهــم ســورة نجــم، نشــان از عظمــت واقعــه معــراج دارد. مشــاهدات پیامبــر؟ص؟در شــب معــراج، 

هســته تفکــرات فلســفی در هنــر، ادبیــات و معمــاری اســالمی، خصوصــًا ســاختار مســاجد را بنیــان 

نهــاد. ایشــان در روایــت معــراج، تناســبات هندســی عالــم معنــا را بازگــو و گنبــد عظیمــی را توصیــف 

می کنــد کــه از صــدف ســپید ســاخته شــده و بــر چهــار پایــه، بــر چهــار ُکنــج قــرار گرفتــه اســت. بــر 

روی ایــن چهــار کنــج، چهــار کالم اولیــن ســوره فاتحــه الکتــاب )بســم اهلل الرحمــن الرحیــم( نوشــته 

ــی و ســرمدی بهشــتی ـ از  شــده و چهــار جــوی آب، شــیر، عســل و خمــر ـ نمادهــای ســعادت ازل

ْنَهــاُر«.1  ــاٍت َتْجــِری ِمــْن َتْحِتَهــا اْلَ آن هــا جــاری اســت: أّن لهــم َجنَّ

ایــن مثــال نمایش دهنــده الگــوی روحانــی هــر بنــای قبــه دار اســت. صــدف یــا مرواریــد ســپید 

ــدس روح  ــای مق ــد بن ــر گنب ــرد. اگ ــات را دربرمی گی ــام مخلوق ــدش تم ــه گنب ــت، ک ــز روح اس رم

کلــی را نمایــش می دهــد، »ســاقه« یــا »گریــو« هشــت ضلعی گنبــد کــه زیــر آن قــرار گرفتــه، رمــز 

هشــت فرشــتۀ حامــالن عــرش اســت، کــه خــود بــا هشــت جهــت »گلبــاد« مطابقــت دارد. بخــش 

مکعب شــکل ســاختمان، نمــودگار کیهــان اســت، کــه چهــار رکــن آن در چهــار کنــج بنــا، بــه عنــوان 

ــان دهنده  ــا نش ــود. کّل بن ــوب می ش ــم محس ــر عال ــمانی عناص ــی و جس ــادی روحان ــول و مب اص

تعادلــی اســت کــه احدیــت خداونــد را در نظــام کیهــان انعــکاس می دهــد )بوکهــارت، 1390، 148). 

ــاالر  ــان(، ت ــاع مؤمن ــرا شــد. شبســتان )محــل اجتم ــز اج ــاری در مســاجد نی ــوی معم ــن الگ ای

وســیع چهــار گوشــی اســت کــه غالبــًا بــر آن گنبــد مــدوری زده انــد. ســاختار چهارگــوش یــا دایــره، 

مبّیــن نظــام و مرتبــه اســت؛ یعنــی گــذار از زمیــن بــه آســمان، از نقــص بــه کمــال و از متناهــی بــه 

ــور، 1391، 104).  ــی )دوبوک نامتناه

ــن و  ــرار مضامی ــت. تک ــق اس ــب و ح ــم غی ــالمی، عال ــر اس ــت هن ــوه گاه حقیق ــن، جل ــه یقی ب

ــد در ایــن  ــدأ اســت. هنرمن ــه ســوی اصــل و مب ــات معمــاری، همــان حرکــت ب صورت هــا در تزیین

مضامیــن از الگویــی ازلــی ـ و نــه از صــور محســوس ـ بهــره می جویــد؛ بــه نحــوی کــه گویــا صــور 

ــی و  ــلیمی، هندس ــوش اس ــتفاده از نق ــدد. اس ــوت می پیون ــم ملک ــی عال ــور مثال ــه ص ــی، او ب خیال

خطایــی و وحــدت ایــن نقــوش در یــک نقطــه، تأکیــدی بــر مفهــوم وحــدت در کثــرت و کثــرت در 

ــوال،  ــزی از اح ــبیهی رم ــلیمی، تش ــوش اس ــور، 1377، 196(. نق ــد )مددپ ــش می ده ــدت را نمای وح

ــال اســت )ســتاری، 1392، 163).  ــل امث ــد و تبدی ــی و تجدی ــی صوف ــات و واردات قلب اوق

1. بقــره:25 و 266؛ آل عمــران:15، 136 و 198؛ انعــام:6؛ مائــده:12، 85 و 119؛ یونــس:9؛ محمــد:12؛ الفتــح:5 و 17؛ 
ــم:23؛  ــان:10؛ نحــل:31؛ نســاء:13، 57 و 122؛ ابراهی ــوت:58؛ حــج:14 و 23؛ فرق ــه:72، 89 و 100؛ عنکب ــه:22؛ توب مجادل
کهــف:31؛ رعــد:35؛ زمــر:20؛ حدیــد:12؛ اعــراف:43؛ تغابــن:9؛ صــّف:12؛ طــالق:12؛ طــه:76؛ تحریــم:8؛ بــروج:11؛ بینــة:8.
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نتیجه گیری

جهــان در تفکــر اســالمی جلــو ه ی  انــوار الهــی اســت. تجلــی اعظــم حــق تعالــی بــه اســم »اهلل 

اکبــر«، اســاس حکمــت و عرفــان دیــن آســمانی را نمایــان می ســازد. هــر چیــزی در عالــم، مثالــی از 

یــک حقیقــت برتــر اســت و تناظــر هندســی و توافقــی میــان عوالــم مختلــف وجــود دارد. هنــر دینــی 

نیــز مبتنــی بــر تناظــر هندســی میــان حقایــق وجــودی فراطبیعــی و الهــی اســت. نمادگرایــی در هنــر 

ــام مراحــل وجــود  ــه و یــک حقیقــت وجــودی در تم ــه نظــام وجــود شــکل گرفت ــر پای اســالمی، ب

تمثیــل پیــدا می کنــد. اســما و صفــات الهــی بنــا بــر تعابیــر عرفانــی، در تمامــی عالــم و در تمامــی 

مراتــب وجــود تجلــی دارنــد. بــا شــناخت مفاهیــم عمیــق هندســی، می تــوان معانــی عمیــق نهفتــه 

ــر اســالمی اســت.  ــر را درک کــرد و ایــن مفهــوم، کامل تریــن حکمــت هن در صورت هــای هن



32

سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

کتاب نامه
قرآن کریم	 

نهج البالغه )1391(، ترجمه محمد دشتی، تهران، بکا.	 

ابن بابویــه، محمــد بــن علــی )1377(، معانــی األخبــار، ترجمــه عبدالعلــی محمــدی شــاهرودی، تهــران: دار 	 

الکتــب االســالمیه.

ــران: 	  ــی، ته ــی )1363(، ُتحــف العقــول عــن آل الرســول؟ع؟ ترجمــه احمــد جنت ــن عل ابن شــعبه، حســن ب

ــه اســالمیه. انتشــارات علمی

ابن سینا، حسین بن عبداهلل )1360(، رسایل ابن سینا، تحقیق ضیاءالدین دّری، تهران: مرکزی.	 

ــر محمــد معیــن، همــدان: انجمــن 	  ---------- )1383(، الهیــات )دانشــنامه عالئــی(، مقدمــه و تصحیــح دکت

آثــار و مفاخــر فرهنگــی.

ــد 	  ــی و صم ــد ابطح ــی موح ــه محمدعل ــم، ترجم ــوص الحک ــی )1386(، فص ــن عل ــد ب ــی، محم ابن عرب

ــه. ــران: کارنام موحد، ته

---------- )1387(، فصوص الحکم، ترجمه محمد خواجوی، تهران: مولی.	 

ابوریحــان بیرونــی، محمــد بــن احمــد )1316(، التفهیــم، بــا تعلیقــات جالل الدیــن همایــی، تهــران: سلســله 	 

انتشــارات انجمــن آثــار ملــی.

---------- )1386(، اآلثار الباقیة، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران: موسسه امیرکبیر.	 

اخوان الصفا )1957(، رسایل اخوان الصفاء و خاّلن الوفاء، بیروت: الدار االسالمیة.	 

ــداد 	  ــه ون ــی(، ترجم ــاری ایران ــنت در معم ــش س ــدت )نق ــس وح ــار )1392(، ح ــه بختی ــادر و الل اردالن، ن

ــار. ــم معم ــران: عل ــی، ته جلیل

اعوانی، غالمرضا )1375(، حکمت و هنر معنوی )مجموعه مقاالت(، تهران: گروس.	 

افالطون )1367(، دوره آثار افالطون، ترجمه رضا کاویانی و محمدحسین لطفی، تهران: خوارزمی.	 

---------- )1353(، جمهوری، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: چاپ خانه خوشه.	 

اولوداغ، سلیمان )1390(، ابن عربی، ترجمه داوود وفایی، بی جا: نشر مرکز.	 

بوکهارت، تیتوس )1390(، هنر مقدس)اصول و روش ها(، ترجمه جالل ستاری، تهران: سروش.	 

پارســا، محمــد بــن محمــد )1366(، شــرح فصــوص الحکــم ابن عربــی، تصحیــح جلیــل مســگرنژاد، تهــران: 	 

مرکــز نشــر دانشــگاهی.

دوبوکور، مونیک )1391(، رمزهای زنده جان، ترجمه جالل ستاری، تهران: نشر مرکز.	 

ــت 	  ــینی نعم ــین الحس ــش حس ــه کوش ــاد، ب ــدأ والمع ــن المب ــاد م ــاد العب ــن )1352(، مرص رازی، نجم الدی

ــس. ــع المجل ــران: مطب اللهــی، ته

رشاد، محمد )1365(، فلسفه از آغاز تا تاریخ، تهران: صدر.	 

رهنورد، زهرا )1392(، حکمت هنر اسالمی، تهران: سمت.	 

ستاری، جالل )1376(، رمز اندیشی و هنر قدسی، تهران: نشر مرکز.	 

---------- )1392(، مدخلی بر رمزشناسی عرفانی، تهران: نشر مرکز.	 

ــه 	  ــم: موسس ــم، ق ــفه و روش رئالیس ــول فلس ــر اص ــری ب ــر )1387(، تحری ــبزواری، محمدباق ــریعتی س ش

ــاب. ــتان کت بوس

طباطبایی، محمدحسین )1362(، اعجاز قرآن، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.	 
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---------- )1388(، علــی و فلســفه الهــی، ترجمــه ابراهیــم ســیدعلوی، قــم: دفتــر انتشــارات اســالمی )وابســته 	 

بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم(.

عفیفی، ابوالعالء )1380(، شرحی بر فصوص الحکم، ترجمه نصراهلل حکمت، تهران: الهام.	 

فیض االسالم اصفهانی، علی نقی )1376(، ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه، تهران: فقیه.	 

کاپلستون، فردریک چارلز )1375(، تاریخ فلسفه، تهران: علمی فرهنگی.	 

کلینی، محمد بن یعقوب )1388(، اصول کافی، ترجمه لطیف راشدی و سعید راشدی، قم: اجود.	 

گاتــری، دبلیو.کــی. ســی )1375(، تاریــخ فلســفه یونــان، فیثاغــورس و فیثاغوریــان، ترجمــه مهــدی قــوام 	 

صفــری، تهــران: فکــر روز.

ــر 	  ــران: نش ــد کاردان، ته ــه علیمحم ــان، ترجم ــر الزم ــم آخ ــت و عالئ ــیطره کمی ــه )1392(، س ــون، رن گن

دانشــگاهی.

مددپور، محمد )1377(، حکمت معنوی و ساحت هنر، تهران: حوزه هنری.	 

موســوی، ســید رضــی )1390(، »مبانــی هنــر اســالمی از دیــدگاه تیتــوس بوکهــارت«، مجلــه هنــر و معمــاری 	 

و مجلــه زیباشــناخت، شــماره 22، ص 92-67.

ــدی، 	  ــی بیدهن ــرداد قیوم ــه مه ــاری اســالمی، ترجم ــو، گل رو )1379(، هندســه و تزییــن در معم نجیب اوغل

تهــران: روزنــه.

نصر، سید حسین )1377(، نظر متفکران اسالمی درباره طبیعت، تهران: خوارزمی.	 

نصــر، ســید حســین و الیــور لیمــن )1387(، تاریــخ فلســفه اســالمی، تحقیــق جمعــی از اســتادان فلســفه، 	 

تهــران: حکمــت.

ــاه 	  ــاب م ــر ســنتی«، کت ــق هن ــر قدســی از طری ــی ام ــر اســالمی، تجل ــب، علیرضــا )1387(، »هن نوروزی طل

ــماره 122، ص 29-4 . ــر، ش هن


