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ری   سپاس گذا
 اما از  «.شکر شایان نثار ازید منان هک توفیق را  رفیق راهم ساخت  ات این پایان انهم را هب پایان ربسانم»

سپاس بی را اتمین می کند ،   هدف و غایت آفرینش هک   آنجایی هک تجلیل از معلم،  سپاس از انسانی است
مهراستاد و راهنمای گرانقدرم جناب آاقی دکتر مهدی حمزه ژناد هک رد این مسیر از شمارم را پیشکش حضور رپ 

ایشان  باالرتین پشتواهن  ربای انجام   و  رهنموداهی       چیه کمکی ردیغ ننموده اند همواره راهنما و راهگشایم بوده اند،
با   بی کش  هک ر رضا رضازاده ،گرامی جناب آاقی دکت زعزی و  ز استاد  ااین ژپوهش بوده است . و نیز 

کات ظریف و شایسته خود پشتواهن ای ارزنده ربای تدوین این تحقیق بوده اند خورد  هامکل تشکر و قدردانی، ن
رم. هچنین مراتب قدرانی خود را را  جناب آاقی شمس اهلل سراج و جناب  فرزاهن  ساتید از ا اعالم میدا

 اعالم میدارم. ، فرموده اند و داوری این رساهل را رب عهده گردنتف آاقی دکتر مجید ضیایی هک قبول زحمت
د، هب خاطر  تمام کمک اه   و همدلی اهیش  تشکر می  و رد  پایان  از دوست گرانقدر سرکار خانم دکتر سمیه منفر

لف یاریگرم  بودند پدر و مارد زعزیم    هک هب انحای مخت    از ربدباری اهی اعضای خانواده بوژیه نمایم. و همچنین 
وند منان بهرین اه را ربای ایشان آرزومندم. آمین یا رب  نهایت سپاسگزاری را دارم   و از خدا

العالمین.
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 نظری هندسه مقدس در فلسفه اسالمی موضوع:بررسی مبانی

 
 چکیده

مقدس در چند دهه بحث فلسفی رابطه صورت و بی صورتی و عدم امکان قداست بخشی به صورتها و تعریف هندسه    

گرایی و پلورالیزم فرهنگی و هنری مطرح شد و پردازان جدید به منظور دفاع از کثرتاخیر توسط پاره ای از نظریه

گرایان، مطرح شده انتقاد کند و های مختلف آن که توسط سنتتالش داشت از سمبولیزم و نمادپردازی قدسی در شکل

وجیه این مسئله با استناد به مباحث فلسفی اشراقی، خیال منفصل نظریه سهروردی و تالش فلسفی و عرفانی آنها را برای ت

ها که توسط سروش و گرایی عرفانی مورد نقد قرار دهد. این تقابلاخوان الصفا، با تأکید بر عقالنیت مشائی و حتی تنزیه

برای یافتن پاسخ دقیقتر فلسفی و پردازان هنر و معماری را شود، نظریهنصر با حساسیت در فضای کشور مطرح می

کرد. این رساله تالشی برای پاسخ به این اشکاالت عرفانی به سؤال در زمینه رابطه صورت اشیاء با قداست تشویق می

 نظریه رشد های فلسفی او در تشریح  اصالت وجود  مراحلکند با استمداد از فلسفه مالصدرا و نوآوریاست و سعی می

 یعنی شناسی هستی دو بُعد در هنر  و حکمت  مقدس را آشکار نموده و تأثیرات آن را  درمباحث و نمادگرا هندسه

 تفکیک و شناسایی خود، الهی صورت با اتحاد و نفس یعنی سیر شناسیمعرفت و باری ذات با موجودات ذات عینیت

از دستاوردهای نگارنده در این است.  تاریخی تفسیری با همراه و تحلیلی توصیفی تحقیق استداللی و روش دو نماید و با

نسل اول  رویکرد  که عبارتنداز: نسل سه در را هندسه مقدس در هنر و هندسه پژوهش اینست که مباحث تبارشناسی

نموده است.  بندیریاضی و فلسفی، نسل دوم رویکردی فلسفی و دینی، نسل سوم رویکردی قرآنی و عرفانی طبقه

 و جامع وجه بر تأکید اساس فیلسوفان بزرگ اسالمی، و همچنین با پردازان این رویکردها برنظریهضمن نقد  نگارنده

سینا در زمینه مباحث مرتبط با آن، به تبیین هندسه مقدس اسالمی مانند شیخ اشراق و ابن فیلسوفان حصرگرایی نقاط نقد

 و و صدور تشخص  نزولی  ه شده است. در سیراساس اصالت وجودی مالصدرا  در دو قوس نزول و صعود  پرداخت بر

هندسه  است.  در قوس صعود نیز اصل معنا و ساختار ماده تا تعالی واجب وجودی صورت و علم، از تدریجی تنزل

یعنی وحدت جوهری که شیء  وار در جوهربا حرکتی دایرهشناسی فلسفی و عرفانی شناسی و معرفتمقدس در هستی

شده است. در این تبیین نیز انسان کامل هندسه  تقارن ذاتی شیء در عین تباین و تنوع  عرضی تبییندر نهایت تناسب و 

با سیری صعودی و نزولی و حرکتی دایره وار هنری متناسب با ساختار و « آن»مقدس هستی است که در خلق هنر در هر 

شناسی هندسه مقدس در شناسی و معرفتکند.  از مهمترین نتایج بحث در دو فصل هستی جوهر اصلی خود خلق می

 عقل به دستیابی پرتوی در نفس هنر، خالقیت در ادراکی  و وجودشناسانه بُعد دو توان ضرورتحکمت متعالیه می

درمحسوس،  مقدس هندسه تناظر فرد، درونی ساختار با هنر هماهنگی بسیط، اتحاد عقل و خیال در هنر و هندسه مقدس،

شناسی  ملکوت و شناسی طبیعت و شناسی انسان طریق از  هستی مهندسی کارگاه قوانین درک خیال و معقول، ضرورت

 نام برد.

 .مالصدرا گرایان، سنت اصالت وجود، مقدس صورت ، مثال ،  هندسه: کلیدواژگان
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 :مقدمه

 حساب یعنی ریاضیات چهارگانه اقسام از است عبارت شود بیان نظری علمیبه عنوان  هندسه اگر

-کیهان یا) نجوم و ،( زمان در عدد عنوان به همنوایی یا)  موسیقی ،(فضا در عدد عنوان)هندسه ،(عدد)

 )حجازی،شوندنسبت داده می فیثاغورث به را علوم این اساس (فضا زمان در عدد عنوان به شناسی

 با متناسب دیگری معنای شود، تبیین مقدس و روحانی ایهندسه به عنوان هندسه اگر اما (.4 :5972

هندسه  حدودی تا چه گرا .گیردمی انسان و طبیعت به خود اسراری حکمت و روحانی ساختاری

 اولین که است اسراری حکمت به مربوط آن اعظم بخش اما است گرفته نشئت نظری هندسه از مقدس

  مربع و دایره مانند هندسی اشکال یااعداد  از آنکه از بیش مقدس هندسه زیرا. بود آن بانی هرمس بار

 .است ابدیت به زمان از راهی وجوی جست و لطبیعهءاماورا و روحانی بعد به انسان اتصال باشد

 و فلسفی)نظری مبانی که بود اسراری حکمت و مکتب اولین هرمس مکتب گفت توانمی واقع در

 یونانی فیلسوفان میان از. است شده تبیین آن اساس بر مقدس هندسه( معماری و هنر)عملی و( عرفانی

 پیروی هرمس تعالیم از سهروردی و سینا ابن و الصفااخوان  اسالمی فیلسوفان و افالطون و فیثاغورس

 و تعین گونه ازهر ماوراء و باری ذات تنزیه هرمسی تعلیمات در مقدس هندسه اسراری حکمت. کردند

 و زهد او وصال راه تنها و است ارسطویی قیاس و منطق و استدالل هرگونه دسترس از دور و تشخص

 اشراق و شهود طریق از جهان دو هر با نفس ساختار در هماهنگی و تناسب باالخره و نفس تهذیب

 .(512 : 5945 نصر،)است

-میتبیین  گوناگون «طبقات» و «ها افق» انطباق به واحد جهان این هرمسی مکتب در مقدس هندسه 

 و وابستگی اصوات و اشکال و خارجی و باطنی حواس و الوان و اخالط و طبایع و عناصر بین و. شود

این معنا از هندسه  آنان نجومی کتب و الصفااخوان رسائل در چنانکه است و ریتم تناسب و آهنگیهم

 حکمت عنوان به مقدس هندسه تبیین باید گفتپس  .(561: 5945 نصر،)است شده تبیینمقدس 

می رخنه تناسبات شکل و اندازه و عدد باطن به و گذردمی در هستی به نگرش از که است اسراری

 سلوک و سیر به معتقد و اشراقی روش به متمایل حکمت در هرمسی مکتب اینکه عین در و. کند

 حل از و است گرفته قرار مشائی مکتب مقابل در نیز طبیعی علوم در بوده حقیقت به وصال برای باطنی

 این از مقدس هندسه تبیین عمدهپس . (566: 5945 نصر،)جستمی دوری قیاس طریقه ب طبیعی مسائل

 .کندمی وصل ملکوت عالم به را ماده جهان هماهنگی و تناسبات در که است این مکتب
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 و اشیاء همه و جهان ساختار و اساس اعداد هرمسی، و فیثاغورس مکتب اساس بر  که همچنان

 به. آیدمی وجود به عدد با شیءو ، بوده مکان شاغل اعداد فیثاغورث دیدگاه از کهچوناست.  افالک

)گمپرتس، بود جسم یا حجم «چهار» عدد سطح،«سه» عدد خط، «دو» عدد نقطه، «یک» عدد ترتیب

 هانقطه ازعبارت اجسام تمام که معنی این به بودند عدد اشیاء همه فیثاغورس نظر در  (.586 :5، ج5971

 را اعداد فیثاغورثیان .سازندمی را عدد یک شوند گرفته نظر در هم با کهچون اندمکان در واحدهایی یا

 است حجم و جسم یعنی چهار عدد. شمارندمی مقدس را شکل این و دادند نشان چهارتایی وسیله به

 که زرین نسبت در تبیین هندسه مقدس به فیثاغورثیانپس  .آورندمی شماره ب قدسی حکمت نوعیکه 

 .داننداثیرمی یا روح کیهان، آورنده به وجود نماد است حاکم ضلعی هندسی پنج شکل بر

 یعنی دانش نوع والترین «سوفیا» مطالعه برای ایوسیله را چهارگانه علوم این افالطون کهچنان 

 .است آسمان حرکات و صوت شکل، عدد، تمرین چهارگانه، علوم این تمرین. داندمی حکمت

 ارز هم را اجسام این و است دانسته جهان بنیادی عناصر را آب هوا،آتش،، خاک تیمائوس در افالطون

 هشت آتش، با وجهی چهار آب، با وجهی بیست افالک، با مکعب یعنی جهان چهارگانه عناصر با

 و مجرد کلیه ب که نیکی و زیبایی و مطلق خیر مانند مفاهیمی است معتقد و. دهدمی قرار هوا، با وجهی

 دو به اعتقاد این نیست میسر هندسی، اشکال مانند یتصاویر از کمکبی انآن رک، دهستند بسیط

 افالطون ماوراءالطبیعه فلسفه کلید حقیقت در دارد اشاره معقول دیگری محسوس یکی جهان وجود

و معتقد  گیردمی یکی هاایده یا معقول مثل با را ریاضی های صورت وی. (651 :5972 افالطون،) است

 ریاضی های صورتو  عالم آن از تقلید به و مثال عالم برحسب محسوس عالم خلقت در نظم است

 (.559 :5921نصر،)است گرفته صورت

اما  ا استکرده استفاده دنیوی کاربردی حاالت تمامی برای هندسه از فیثاغورث اگرچه باید گفت  

5«یا قدسی مقدس» واژه این وجود با
 به. کرد منتقل متافیزیکی به طبیعت در خاک مقیاس از را هندسه 

در  پویا تعادل و محض اشکال این و دهدمی نشان را ماوراء الطبیعی جهان مقدس هندسه اینکه خاطر

 .هستند عالی هدف دارای ساختار جهان

 از پرداختند هندسه علم به خود رسائل در، نبودند غافل هندسه از نیز مسلمان دانشمندان و فیلسوفان

 ابوریحان کند،می تعریف آن لواحق و احکام و مقادیر به علم را هندسه شیرازی-الدینقطب: جمله

، این تعریف بیرونی را حکیمان جمع برخالف رازی فخر اما نامد.می مقادیر علم را هندسه هم بیرونی
                                                           
1
 geo-metry 
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و در تعریف بیرونی به  شودمی بحث نیز نقطه احوال از مقدار بر عالوه هندسه داند، زیرا در باطل می

 جسم مقوم یکی داندمی معنا دو میان مشترک لفظی را مقدار نیز سیناابناین مساله اشاره نشده است. 

 (.559 :5923)هجری، شودمی اطالق حجم و جسم، خط؛ بر که کمیت معنای به دیگر و طبیعی

 علم هندسه، حساب،: جمله از دانسته علم هفت به را ریاضیات علم العلوم احصاء کتاب در فارابی 

 و نظری تقسیم دو دارای را علم هر و کرده تقسیم الحیلعلم ، اوزان علم موسیقی، نجوم، بصر، نور،

 طرح قابل اسالمی فلسفه در تقسیم این ریشه نظری و عملی به هندسه علم تقسیم با که هستند، عملی

 کندمی وارد مختلف علوم در را نظری هندسه فارابی اند،وابسته هم به هندسه اقسام این واصوال دانست

 .(77 :5925)فارابی، کرد بررسی را اجسام سطح، خطوط، ها،اندازه توانمی آن وسیله بهکه 

 این فلسفه خاص شکل که دادند انتقال جدیدتر ایمرحله به را علم این الصفا اخوان بعد مرحله در

 که کمال از ایمرحله به و پرداخت، باطن تصفیه به توانمی دینی اعتقادات و علم با کهستا این گروه

 خود و موسیقی ریاضی تفکر در که الصفا اخوان فهمید. بهتر را آنها حقایق و رسیداست،  ادیان هدف

-اخواندر این تبیین (. 75 :5922بودند)بلخاری،  هرمسی و فیثاغورثیان مکتبمحصول تاثیرپذیری از 

و  ها(هندسه حسی شناخت مقادیر )اندازه اند.الصفا هندسه را  به دو بخش عقلی و حسی تقسیم کرده

شود  و نیز آنچه به واسه چشم، و مشاهده و به واسطه لمس ها حاصل میاست که از این اندازه ایمعانی

 هندسهبه  . یعنی(558 :5922شود هندسه عقلی  نقطه مقابل هندسه حسی است)بلخاری، ادراک می

 از و معقوالت به محسوسات از نفوس راهنمایی: از عبارت و هستند قائل عقالنی و روحانی ابعاد

 .(554: 5922)بلخاری، دانندمی روحانیات به جسمانیات

 طور به اسالمی فلسفه در چه و یونان درفلسفه چه: گفت توانمی شده داد توضیحات به توجه با پس 

 و اصول پایه بر حسی یعنی یکی وجه است،( شهودی) عقالنی و حسی وجه دو دارای هندسه مستقل

 هندسی هایبرهان پایه بر منطقی اثبات قابل و دارد نام« موضوعه اصل» که شده ریزی پی قواعدی

« عقالنی هندسه:»دوم نوع.  است یکسان هافرهنگ تمام در کندمی پیروی ریاضیات اصول واز است

 حکمت پایه بر هندسه این نیست یکسان جا همه در .دارد خاصی فرهنگ و دین به اختصاص و است

 .کند می رخنه تناسبات شکل و اندازه و عدد باطن به و گذردمی در از هستی به نگرش از اسراری

 و درک قابل هندسه مطالعه که درحالی شود می علمی هنرهای در مهارت به منجر ملموس هندسه مطالعه

 از توان می که هاست دروازه از یکی علم این زیرا .شود می عقالنی هنرهای در مهارت به منجر عقالنی

 .(533 :5932کار،  قره)نستا هادانش تمامی ریشه آن اینکه و رسید روح ذات دانش به آن
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 همچنان، است شده بیان آن، یافتن تقدس چگونه و هندسه درباره که گذرا توضیحی به توجه با   

 اختالفات و شبهات چونکه است. بیشتری وجوی جست و تفحص به نیاز علم تراین دقیق اثبات برای

 .دارد وجود عرفانی فلسفی معنای در آن اثبات چگونگی و علم این بودن موجود مورد در گسترده،

 یعنی مقدس هندسه نظری مبانی درباره اخیر، قرن نیم طول در حاضر عصر در اختالفات این اوج

 نظریه سه علم این تبیین در . باید گفتاست اسالمی معماری و هنر در شناسیمعرفت و شناسیهستی

 معماری هنر در هندسه و عدم تقدس قدست درباره بحث به متفاوت طور به هرکدام که دارد وجود

 معماری و هندسه از وتقدس معناگرایی نفی :اول گروه: از عبارتند نظریات این، پرداختند اسالمی

 آن برای فلسفه و عرفانی معنای گونه هیچ و هستند غربی محققان اغلب گروه این که پرداختند اسالمی

 .نیستند قائل

 و هنر در هندسه تقدس به کههستند یاناگرسنت ودیگر بورکهارت و نصر حسین سید:  دوم گروه

 و فکر:سوم گروهدانند.می وفلسفی حکمی رمزهای و راز دارای را آن و پرداختند اسالمی معماری

 بلکه نیست مقدس هندسه گاههیچ خطه این در دانندمی تقدم هندسه و معماری تقدس به را هدف

 بیان ضمن پژوهش دراین. است بوده هستی به نسبت او دید و آرزوها بیان و ابزار تنها تناسب و هندسه

 و هنر در هندسه بودن مقدس معنای تأکید بر عالوه اسالمی، فلسقه در مقدس هندسه نظری مبانی

 مقدس هندسه درباره تریواضح و ترروشن بیانی به گرایان،سنت دیدگاه نقد و تبیین و اسالمی معماری

 تبیینو مقدس معماری در آن قدسی سیر و علم این درباره ابهامات و شبهات تا ،شودمی پرداخته

 .شود بیان مباحث این از درست نتیجه و برود بین از باآن، متناسب انسان وجودی ساختار

 قرار بحث مورد مقدس هندسه کهن دوره و تاریخچه دوم فصل کلیات، اول فصل در اساس براین 

 گنون،کیت رنه: مانند معاصر دوره فیلسوفان نظریات بررسی و تشریح پیشینه فصل سوم فصل دهیم،می

 دنبال به که است بلخاری حسن و نصر حسین سید  بورکهارت، شوان، فریتیوف لولر، رابرت کریچلو،

یین و هندو هایآیین و کهن دوره مبانی اساس بر مقدس علمی عنوان به مقدس معماری هندسه اثبات

 و فلسفی یعنی رویکرد سه در مقدس هندسه مبحث  زمینه این در  .هست باستان ایران و چین، یانگ

  .استتبیین شده  و فلسفه معماری و هنر در  عرفانی قرآنی و ی و دینی،، فلسفریاضی

 مالصدرا تبیین اساس اسالمی، بردر فلسفه  مقدس هندسه شناسی هستی مباحث به، چهارم فصل در

  موجودات مقدس هندسه و ساختارووجود در علم مساوقت وجود، تشکیک و اصالت مبحث از

در از هندسه مقدس  تبییناین  به توجه با .شود می پرداخته تفصیلی کشف عین در اجمالی علم عنوان به
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 درباره بیان این خواهد شد. گراسنت فیلسوفان  و اسالمی فیلسوفان نقد  نظریات دیگر ، به نظر مالصدرا

 و .است ،گیردمی بر در را( ذهنی و عینی) وجود کدام اینکه و آن مصداق و علم این بودن موجود

 بر مبتنی یعنی شودمربوط می نیز را عرفانی شناسیهستی بلکه ،نیست فلسفی شناسی هستی به منحصر

 .است مالصدرا تبیین به توجه با وجود کثرت در  وجود وحدت

 پرداخته مقدس معماری و هنر تبیین در مقدس هندسه شناسی معرفت مباحث به ،پنجم فصل در 

 هندسه اول درجه در. گیردمی قرار بحث درمو شناسی معرفت از درجه دو اینجا در که است شده

 شناسایی مورد را آن مستقیما یعنی است خارج موجودات ذات و امورجهان از شناخت موضوع مقدس

 سیر و انسان خود شناسایی موضوع: دوم درجه معرفت در دهیم،می قرار خود شناخت موضوع و

 ضمن نیز تبیین این در. است در معنایی فلسفی مقدس ومعماری رنه خلق در آن نقش و او مراحل

 هندسه اشراق، شیخ و سینا ابن مانند اسالمی فیلسوفان دیگر و گراسنت فیلسوفان نظریات  نقد و شناخت

 تشخص و ادراکی صور عینیت در نفس معرفت و شناخت نوعی مالصدرا فلسفه اساس بر مقدس

 و شهودی روش دو با. است مطابقت قابل آن مصداق با نفس وجودی ساختار اینو است وجودی

 شامل را غیربرهانی عقالنی تأمالت بلکه ،نیست برهان اینجا در عقلی روش که شود می بحث عقلی

 و بحث مورد اسالمی فلسفه در وهنری علمی بعد دو به توانمی را مقدس هندسه نتیجه در .شودمی

 آخر درو  .است طرح قابل( مساجد) اسالمی معماری مانند اسالمی هنرهای درانواع و داد قرار بررسی

 شود.گیر کلی پژوهش بیان میبندی و نتیجه جمعفصل ششم  در
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 الف:کلیات

 شرح وبیان مسئله پژوهشی -1-1

بحث در حوزه هندسه مقدس در هنر و معماری مقدس و  این پژوهش برای محدود کردن گستره

اصلی مبانی انتصاب هندسه به مفاهیم قدسی پرداخته  سؤالگیری در یک بازدهی معین به طرح نتیجه

 از: . نظریات در این زمینه عبارتندی را در این باره تحلیل خواهد شداصلشود و دیدگاه می

 دیدگاه نفی معناگرایی در هندسه و معماری -5

 دیدگاه تقدس معماری و هندسه -8

 دیدگاه غلبه تفکر و هدف بر تقدس هندسه و معماری -9

شناختی  وجود منظر از هندسه، تقدس و معناگرای یعنی اصلی دیدگاه فلسفی تحلیل با پژوهش این در

 هندسه نظری هایبنیان یابیریشه و اثبات به گرایاندر نظریات سنت عرفانی و فلسفی شناختی معرفت و

 معرفت و شناسی در هستی مقدس هندسه از آنجایی که  .شودمی پرداخته اسالمی فلسفه در مقدس

 ازابتدایعنی  گیرد،شکل می فلسفی و عرفانی نزوی و صعودی  در یک سیر که است فرآیندی شناسی

 یابد. این فرآیند در نظرمی صورت دست و معنا عنوان تحت چیزی به نهایت در آن وطی شودمی دنبال

گرایان براساس اصالت ماهیت و جدای کمیت و کیفیت در ساختار موجودات، به تبع آن جدای سنت

 از برخی به پاسخ دنبال به فرآیندجه به  توضیح این گیرد. با توذات موجودات از ذات حق، شکل می

 دست به علم این از درست تحلیلی ، تاپرداخت خواهیم اسالمی معماری و هنر در آن تاثیر هایپرسش

 .آوریم

 عینیت و ذات در مقدس هندسه شناسی هستی معنای که  شودمیشخص م با توجه به این توضیح   

، بودن عرضی یا ذاتی به اسالمیتوان در فلسفه در این مورد می .  است ظرمورد ن موجودات  وجودی

موجودات با  نوعی مماثلت عدم و مماثلت موجودات، ذات در وجود و علم مساوقت عدم و مساوقت

علت و  رقیقت و حقیقت  یا معلوم و علت تباین وجود، عوالم تطابق عدم و تطابق ،ساختار قدسی خود

توان پرسید عبارتنداز سواالتی که می بررسی قرار داد.بحث و  موجودات را مورد ساختار در معلول

 از اند،کرده تفکیک هم از موجودات ساختار در کیفیت و کمیت گرایانسنت اینکه وجود با آیا ،اینکه

 تطابق در عینی وجودی به تعریفپذیر  و مقدس علمی عنوان به  توان¬می را هندسه شناختی وجود منظر

 در را مقدس معماری و هندسه میتوان چگونه تبیین این ودر  خیر؟ یا دانست حق ذات عینه حقیقت با

 گذاشتن تفاوت با دیگر عبارت به یا  کرد؟ بررسی موجودات مصداق و داشتن وجود نحوه با ارتباط
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 وجود عنوان به ساختار یک در توانمی چگونه را مقدس معماری و هندسه مصداق، و مفهوم میان

 کرد؟ تبیین موجودات، ذاتی تباین عدم و جمعی

  که. دارد قرار گرایان سنت و گرایان کثرت نظریات تقابل در نیز مقدس هندسه شناسیمعرفت      

 اصالت در افراط  و صرف خالقیت  و دانندمی جدا هم از  نفس و جسم رابطه گرایان، سنت گفت باید

 بیان جسمانی ناهمساز قطب یا نشده تجلی لوگوس تبیین در  را  عوالم همه درک برای شهود دادن

 حس دادن واصالت  گرای انسان با پلورالیسمی و گراییکثرت قول نیزبا گرایان¬کثرت. کند¬می

 ادراک  حدود کنند،می رد که را فرهنگ و هنر در  تقدس و توحید گونه هر عوالم، همه فهم برای

 هندسه شناسیمعرفت اسالمی فلسفه در نظریه دو این مقابل در. دانندمی صورت کننده تعیین مخاطب

 حصولی، علم و حضوری علم تصدیق، عین، و ذهن تطابق یعنی شناخت و علم براساس  مقدس

 در وحدت و وحدت عین در کثرت یعنی ادراک مرتبه دو دارای که. است آن مانند و نفس خالقیت

 ایرادت به پاسخ که. هستند بررسی و اجرا قابل ادراک مرتبه دو  این بررسی این در است، کثرت عین

 .است مقدس هندسه شناسی¬معرفت زمینه در مادی هایفرقه دیگر و گرایان¬سنت

 از¬عبارتند شد داده خواهد داده پاسخ  گرایانکثرت و گرایانسنت نظریات با مرتبط سواالت     

 خیر؟ یا است تبیین فابل اسالمی فلسفه در مقدس هندسه نام به واقعیتی نفس معرفتشناسی در آیا  اینکه،

 و است قطعی و یقینی ذهنی تصرفات و توهمات صرف به معرفت این قطعی،آیا علم این وجود برفرض

 بر عالوه دارد؟ را واقع با مطابق قابلیت ماهیت و وجود نسبت تبیین در ادراکی صور نمایی واقع با یانه

 سروش توسط اخیر دهه چند که صورت، بخشی قداست عدم و اومانیستی گرایی¬انسان  نظریه آیا آن

 خیر؟ یا دارد جایگاهی مقدس هندسه شناسی¬معرفت در  است شده مطرح

اتحاد با  را در خلع از بدن و توان ساختار وجود فردیهندسه مقدس نفس، می اساس بردر آخر آیا 

آیا با این توصیف ؟ یابده بودنش به وحدت وجود  دست با فرا مقول که  صورت انسانی تبیین کرد

قداست شکلی  شناسی ودر مقابل نظریه انساندر فلسفه اسالمی هندسه مقدس نفس و انسان قدسی 

از  ؟ با این بیاناتیا خیر گرایان، می تواند نظریه کاملتری از هندسه مقدس در در دوره حاضر باشدسنت

 .شود میاشاره  سالمیبه منحصر به فرد بودن این علم در فلسفه ا دسه مقدس نفسهن

 دوره فیلسوفان نظریات نقد با و شناختی معرفت و شناختی وجود منظر از ترتیب به پژوهش این در

 فلسفه در مقدس هندسه نظری مبانی فلسفی تحلیل به مالصدرا فلسفه به توجه با معاصر دوره و کهن

 معرفت هایبحث برای را راه وجودشناختی هایبحث شدن مشخص از پس تا .شودمی پرداخته اسالمی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 معرفت مسائل بر مقدس هندسه وجودشناختی مسائل کهزیرا .سازد هموارتر مقدس هندسه شناختی

 شناخت نحوه از بحث تا یافت اطالع علم این وجود نحوه از باید ابتدا در پس. است مقدم آن شناختی

 ترین مهم مقدس، هندسه شناسیمعرفت و شناسیهستی تبیین با. شود بیان ترروشن علم این به نسبت ما

 .خواهدگرفت قرار بررسی مورد معماری و هنر خلق در آن تاثیر و  آن معنای یعنی مبحث

 

 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق: -1-2

ترین ای که ریاضیات وهندسه در سطح جامعه امروزی و فعالیت های که درگونا گونالعادهاهمیت فوق

توان نقش آن را انکار کرد. پوشیده نیست حتی در احساس وتخیل نیز نمیها دارد بر کسی تخصص

توان زاده نیاز آدمی دانست این نکته را میهای ریاضیاتتوان همچون دیگرشاخههندسه را می

، های جدا شدن آن از عمل و زندگیتها، یکی از علیادآوری کرد که هندسه را در کنار سایر عامل

اشکال  .دهدی زیبای و نظم سوق میدانش انتزاعی است که انسان را به سو عنوان بهگیری آن شکل

 هندسی مانند : چند ضلعی ها محدب منظم ، خط راست ،دایره ،مستطیل و دیگر اشکال هندسی نظم و

آوردند این علم وعلوم دیگر در معنای عام می وجود بهای را کنندهتقارن خاصی دارند که زیبای خیره

یکسان است علم سرزمین و جغرافیا ندارد. ولی زمانی که با دین و فرهنگ یک  صورت بههمه جاها  در

غرب  روح تفکر علمی در فرهنگ تصاص با آن فرهنگ و دین دارد مانندسرزمین عجین شد اخ

اند پس هندسه هم ها مرتبط با وحیدر فرهنگ اسالمی نیز همه دانش ،متناسب با فرهنگ اروپای است

 تعریف کرد. توان آن را مرتبط با دستورات اسالمیمانند علوم دیگر از این قاعده مستثنی نیست می

ریشه شناسی هندسه مقدس در فلسفه اسالمی از دو بعد علمی و هنری جای بحث دارد که اهمیت  

درطراحی و ساخت بسیاری ازبناهای مسجد در دنیای اسالم چالش  این پژوهش همین کافی است که

های جدی درمعنای هندسه مقدس وچگونگی به کارگیری آن وجود دارد و پاسخ آن هنوزدر جوامع 

هنری و علمی قطعیت نیافته است. مدافعان این نظریه از یک سو با تکیه بر فعل قدسی و مؤمنانه عمارت 

کرد می های قدسی اسالم مرتبطواسطه به بنیاندر قرآن و ازدیگر سو، معماری مقدس را بی« مسجد»

که بنا بر هویت رمزی و قدسیش حیرت زاست. بنابراین در این تناسبات شهودی انسان به خودی خود 

رو است که برخالف تناسبات تجربی که در آن ریشه خاستگاه همه شود. از همینمعیار شمرده نمی

-که فرقه هستی است.تناسبات کالبد انسان است، در اینجا کالبد انسان نیز یکی از پدیده های طبیعت و 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



11 
 

و  معرفت انسان است که جهان طبیعت با ها از همین ارتباط انسانی و اومانیست فراماسونرهای مانند 

انسان خود را برخالف نظریه ایشان اگر اما  اند.سیر درعالم مادی را اساس هنر و معماری خود قرار داده

 توان خود را در جایگاه اصلین است که میآ یابد از طریق همنوایی بادر برابر هستی بسیار بزرگتر

 حس کند.

از برتری آن سخن بگوییم که  توانیمورت هندسه مقدس بپرسد، زمانی میاگر کسی از ضر اما 

تذکار قرار دهیم که در معماری  یهادر شمار نشانه« مسجد»عماری مقدس هندسه مقدس را در م

 .در مقام هنرمند است که یک هنرمند در ادامه راه پیامبران، وظیفه تذکار بر دوش دارد ، معمار«مسجد»

بیشتر خواهد توانست این  هایش کمتر باشد انسان ها و نقصانمی استوارتر و کژیو هر چه جامعه اسال

زوال این هنر  ا. زیرگر کنداند در این عالم خاکی جلوهور حقهای مانند آن را که یادآها و نشانهنشانه

قدسی برای دین همان قدر مصیبت زاست که تضعیف تعالیم روحانی و اخالقی یا انکار احکام تشریعی 

 .شود می پرستی بت و شرک باعث  آن

 مذاهب این از هرکدام دارد وجود امروز دنیای در که متنوعی مذاهب و عقاید به توجه با پس      

 بناهای در شده برده   کار به هندسه و معماری با تقابل در که اند¬ساخته خود عقاید با مرتبط بناهای

 شکل  مطلق نور با ارتباط الهی نیت و هدف با اسالمی معماری زیرا. است دین واحکام اسالمی

 با پس شوند،¬می ساخته مطلق تاریکی با ارتباط و شیطانی هدف با که بناهای مقابل در گیرد¬می

 آن مصادیق و مفاهیم گسترش و رشد باعث توان¬می اسالمی فلسفه در مقدس علم این یابی¬ریشه

 خطوط همچنانکه شود، برداشته میان از را دارد وجود باره¬این در که ابهاماتی و اختالفات تا شود

 آکنده است رفته   کار به اسالمی معماری در هندسه با متناسب که فضا و رنگ و نور و هندسی خمیده

 است رحمانی و مثبت انرژی از

 

 :نظر مورد تحقیق اهداف -1-5

 :کلی هدف -

 تبیین آوردن دست به برای اسالمی فلسفه در مقدس هندسه نظری مبانی بررسی و فهم -5 

 این واختالفات ابهامات رفع و اسالمی معماری و هنر در آن کاربرد منظور به علم این از درستی

 .دارد وجود آن عرفانی و فلسفی معنای در که علم

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دو بُعد بررسی جنبة فلسفی و عرفانی هندسة مقدس در ارتباط با-5 : جزئی اهداف -

به منظورتبیین هندسه مقدس به  در دورة معاصر و قبل آن شناسی آن،و معرفت شناسی هستی

 است. معنای واقعی کلمه در حوزه ی فلسفه ی اسالمی

و نقد  درهنر و معماری اسالمی هندسة مقدس گرایان دربارهسنت تبیین رویکردهای-8 

 نظریات آنان در این زمینه است.

 اساس برو تبیین هندسه مقدس  ع ابهام و شبهات درباره تقدس و عدم تقدس هندسهرف – 9

اصالت وجودی مالصدرا که در آخر به تجلی لوگوس و تطبیق کتاب تکوینی و تدوینی در سیر 

اومانسیتی و قداست شکلی سنت گرایان وجود   در مقابل خلقکه شود، منتهی می قدسی نفس 

 دارد.

 

 فرضیه ها یا سؤال های تحقیق : -11-4

 سؤاالت تحقیق:

 سؤال اصلی: 

به چه معناست بر اساس هر تفسیری از آن هندسه مقدس در تفکرهای گوناگون فلسفه اسالمی  -5

 کند؟ایجاد می چه بازتابی و کاربردی در هنر و معماری اسالمی

 سؤاالت جزئی: 

هندسة مقدس از یونان باستان و حکمت  شناسیو هستی های نظریبا وجود اینکه بنیان-5

باره با دفع شبهات و ابهامات در توان آیا می ،شدندفلسفةی سنت گرایان اسراری هرمس وارد 

 نام برد؟ با دستاوردهای فلسفی نابیک دانش مستقل اسالمی  عنوان بههندسة مقدس، آن را 

در مقابل  و دستاوردهای از هندسه مقدس در فلسفه اسالمی آیا با تبیین معنای جدید-8

 معنای جدید تبیین کرد ؟ را با توجه به  هنر و معماری اسالمی توان می، گرایاننظریات سنت

، و از سوی دین اسالم مرکب از شریعت و طریقت و حقیقت است با توجه به اینکه--9

کالم ، فلسفه وعلوم باطنی است که با  جمله دین اسالم مشتمل بر اشکال مختلف علم از دیگر 

 را از این نظر تجزیه و تحلیل کنیم، ، واگردین اسالمنیز پیوند داردطریقت و شریعت و حقیقت 

 دراین و است هماهنگ او معماری و هنر با فرد وجودی ساختار آیا پرسید توانمی را سؤال این

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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قداست شکلی سنت  و یا اومانیستی گرایانسان  نظری مبانی با با چه بیانی می توان   تبیین

 ؟کرد مقابله ،گرایان

 

 فرضیه اصلی: -1-3

ترین تعاریف تا معرفت شناسانه ترین آنها و حتی رد هندسه  شناسی هستیرسد طیفی از به نظر می

 باشد . طرح قابلمقدس در فلسفه اسالمی 

 فرضیه های جزئی :

مقدس در فلسفه اسالمی  هندسهشناسی  ی وجودی و هستیجنبه به نظر می رسد  -5

عینیتی ذاتی با ذات حق دارد، و در مقابل نظریه جدایی کمیت از کیفیت موجودات در ذات 

  حق  سنت گرایان قرار دارد.

در حقیقت در دنیای اسالم هندسه عقالنی به روشی ستوده ، که در آن فلسفه ریاضی  -8

افالطون تاریخ باستان که سرگذشت سنت های محرمانه عقالنی  –منسوب به روش فیثاغورث 

گرایی در هنر اسالمی مقدس عاری از خرده کامالًیونان بود را از بین می برد و در یک دنیای 

ندسه مقدس شاهد نمادهای هستیم که بازتاب کننده اصل مطلب )هنر های نظری هو بنیان

 مقدس( هستیم.

به آن  و غیر واقعی، رسد که دیدگاه اسالم نسبت به هندسه مقدس وهمیبه نظر می -9

   در نظریه سروش قرار دارد، نیست. خلق اومانیستی و عدم قداست صورت، صورتی که در

 را تشکیل می دهد. بلکه ساختاری واقعی انسان و موجودات

هندسه مقدس در حاق و ریشه هنر ومعماری  عرفانی و معنای فلسفی رسدنظر میبه  – 4  

، در مقابل قداست شکلی هماهنگ با روحیات سازنده او داردو ساختاری  نهفته است اسالمی

 گرایان وجود دارد.سنت

 تحقیقشرح روش  -1-6
که به  شود میدرون دینی و مطالعات تاریخی استفاده و  توصیفی تحلیلیدر این پژوهش از روشهای 

گوناگون  هایواستدالتوجیه و تأویل و بررسی ریشه های تاریخی هندسه مقدس در فلسفة اسالمی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نگرشهای گوناگون به به فلسفه مالصدرا یا حکمت متعالیه با توجه  مطرح شده در تایید ویا رد آن 

وهش ابتدا با مراجعه به منابع دسته اول مرتبط با هندسه مقدس، . ما در این پژشود میفلسفی پرداخته 

را جمع آوری کرده و سپس با مراجعه به مکاتب  مبانی و سئواالت اولیه را از مدعیات مطرح شده

در جمع و نتیجه گیری تطبیقی پرداخته شد.  فلسفه اسالمی و بررسی آنها به تنظیم و تبیین و تحلیل

است از پایان نامه ها و مقاالت علمی پژوهشی و سایت های پژوهشی آوری اطالعات سعی شده 

( استفاده شود. و الزم به ذکر است که الت میان دانشگاهی، مگیرانموجود )ایران داک، مجموعه مقا

کتابخانه های متعدد برای یافتن مقاله یا پایان نامه  وجوی جستکمبود منابع موجود در زمینه تحقیق و 

 وضوع مورد نظر از جمله مشکالت مورد نگارش پژوهش حاضر است.ای مرتبط با م

 اصطالحات معناشناسی ب:

 صدور 
به بیرون جاری شدن، به بیرون صادر »لغت به معنیاین . است«emanation » صدور/صادر در التین

تجلی، به معنی برون  است، با در برداشتن مفاهیمی چون فیض، فیضان، افاضه،« شدن، ساطع شدن

اند، و با آن هم صادرها جزئی از وجود آن کلی کل هستی، خدا است. ی جاودانهسرچشمه ریزی،

 .(7 : 5922 توچی،)انداند،یعنی در هستی او سهیمگوهر و هم سرشت

تجلی در لغت به معنای وضوح، انکشاف، آشکار شدن و از نهانی و کمون به :معتقد است بلخاری

و مقابل آن خفاست و ظهور نیز به همان معانی آمده است و در مقابلش بطون  استدرآمدن 

نسبت میان این حق و خلق، تنها یا با اصل تجلی و ظهور ممکن است یا  .(944: 5924 است)بلخاری،

 .(943 :5924تشکیک وجود در عرصه مراتب وجود واحد است)بلخاری، 

تجلی کیهانی صل ا کند که این صورت  بیان می صدور و تجلی را در تبیین هندسه مقدس به نصر

زبانی و معانی  نشانه آواها و پاره گفتارهای  است که زبان مقدس و هم کلمه اهلل)لوگوس( هم نور

لوگوس نه فقط . (576،  5972نصر، قلب غالب علوم، سنتی قرار دارند) در الفبایش یا) تناسب شهودی(

از دیدگاه  در نتیجه اند.حلول یافته است و این دو با هم مرتبطدر عیسای تاریخی، بلکه در عالم نیز 

توان کرد. الگوی نه فقط برای فهم شناسی درک و فهم میآموزه خلقت را فقط در پرتو مسیح مسیحی،

تنها جسم نه (sarx)شود، ولی اینمی (sarx)ها است، لوگوس جسمها، بلکه برای فهم همه آفریدهانسان

لوگوس متجلی شده، همه اعیان ثابته را در درون خویش دارد و  ای است.جسم هرمادهبدن بشر، بلکه 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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است و همین رابطه است که پیوند میان حق  ها، رابطه اتحاد و نه رابطه وحدت)یگانکی(رابطه میان آن

-پس طبیعت اندازه. (875 :5921سازد.)نصر، و عنصر مخلوقانه در هر موجود مخلوقی را فراهم می

 است. صورت کیفی و لوگوس خاص  و هندسه مقدس خود ی کمی نیست بلکه هر شی دارای گیر

وحدت در تبیین  در فلسفه اسالمی تبیین هندسه مقدس در ساختار موجودات براساس علم خداوند

برای بیان هندسه مقدس بر اساس وحدت عددی یا  توان تحلیل کرد.وحدت سنخی می و عددی

در نظریات عرفا و وحدت سنخی و ارتباط آن با ذات حق به بیان اصل و حقیقت وحدت وکثرت 

 .شودحکما پرداخته می

 کیهان

به معنای کیهان،  یونانیدر فرهنگ  «kosmos»است یعنی و هم زیبایینظم  کلمه  همبه معنای جهان 

ریشه مشترکی دارد، نیز به معنی « mandala»التینی، که با از«mundus»که حالینظم و زیبایی است، در

 : 5972مرتبط است)نصر، ریشه شناسی با انسان ازلی و قربانی او  «world»کیهان و زیبایی است. واژه

571). 
اهمیت عملی  باید را با کیهان هماهنگ سازدسنتی بتواند خودش نصر معتقد است برای اینکه انسان 

« علوم ریاضی»شناسی آخرین علم از اخترسازد. سی سنتی را در زندگی خود تبیین و معنوی اخترشنا

نیز « وم دقیقهعل»است که در علوم چهارگانه فیثاغوری برشمرده شده است.و کهنترین علوم به اصطالح 

در عصری صورت گرفت که نحوه تفکر  رام سماویدر واقع مطالعه آسمانها و حرکات اجهست.

ای بر نحوه تفکر ریاضی چیره بود، در زمانی که حتی دانش مربوط به حرکات اخترشناسی اسطوره

 .(529 : 5972 یافت)نصر،ای انتقال میهای اسطورهداستان صورت بهپیچیده، 

در  واقعیت کیهانی و جایگاه انسان راهایشان، سرشت سلسله مراتبی این نظامها از طریق نمادپردازی

این شاکله سلسله مراتبی که در مرکز ولی در پایینترین مرتبه واقعیت، قرار داشت و بر اثر مراتب تجلی 

شدند و از درخشش های گوناگون سیارات و ستارگان ثابت نشان داده میکیهانی که با نماد فلک

های های این جهانی را به مثابه بازتابپدیدهاختر گویی عرش الهی مستور مانده بودند، تصویر کردند. 

البروجی و امکانات ذاتی آنها است، و بیند که نُماد آنها دوازده نشانه منطقهاعیان ثابته ملکوتی آنها می

های یابند. مولفهبه وسیله سیارات که هر کدام از آنها نماد یک جنبه از عقل کیهانی است، فعلیت می

 .(521 :5921اند)نصر، ، که به ترتیب نماد آسمان و زمینهستند 4و9الشعاع اعداد تاخترگوی تح
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یابی در مناسک قدسی و معماری معابد و دیگر جهت نیز در این زمینه معتقد استکریچلو

از اعتبار چشمگیری برخوردار است.خالصه مبتنی است، « آناتومی کیهان»ساختارهایی که بر دانش 

از قرار معلوم آرایه  .(75: 5923آنکه فلک صور مثالی خارج از فضای عالم ظهور یافته است)کریچلو،

قش هندسی در قالب تقارن خود قوانین امکان در قلمروعالم ظهور را آشکار ن تزییئنی بناها به صورت

 سینا گرفته است.نقوش و معماری خود را از فلسفه ابن . کریچلو  ساختار(79 :5923میکند)کریچلو، 

 

 ریاضیات

گوید. در بیرون با ریاضیات زبان خاص است که از هماهنگی درونی اشیا سخن مینصر معتقد است 

برد. اعدا، تبلورهای بسیار کمیت سرو کار دارد، ولی در درون، نردبانی است که به عالم معقول راه می

یعنی نمادهای کیفیت معنوی برای آن کسانی است که واجد صالحیت درک آنها، زیرا صفات وجود 

ای را که همه به معنای دقیق کلمه هستند،اعداد کلیدی برای درک کیهان هستند، زیرا آن هماهنگی

از این رو ریاضیات و حساب، هر دو کلیدی برای  دهند.نمایش می چیز را در بر گرفته است،

اند، که وجه شنیداری آن در موسیقی قی برای درک هماهنگی حالم برنظام خلقتمابعدالطبیعه و طری

 متجلی است، زیبایی موسیقی و ریاضیات، وجوه یک واقعیت واحدی هستند.

که شناسی هندویی، اولین هنری که شیوا برای نوع بشر مکشوف ساخت، موسیقی بود.بنابر اسطوره

است. نسبتهای اعداد صحیح کوچک، که نتهای موسیقایی و بر پایه هماهنگی موسیقیایی ساخته شده 

هایی هستند که ساختار خلقت الهی را حال نسبتسازند، در عین( را میآهنگین )هارمونیک گامهای

سازند.موسیقی از اولین لحظات تالشهای پر مخاطره بشر بر روی زمین، همراه بوده و به مشخص می

: 5927صور هماهنگ زاده شدند)نصر، قیقتر، از اسیقی، یا به سخن دیک معنا، فنون و علوم دیگر از مو

522-525). 

تجلیات  صورت بهسنتی تمام مخلوقات را  اردالن وبختیار در کتاب حس وحدت معتقدند که انسان

-با طبیعت در آن سهیم است به شباهتی در ساختار و تناسب می د یگانه می بیند و مسیر الهامی کهوجو

 صورت بهبر عکس تمام مخلوقات انسان و طبیعت  شوذی ریاضیات سنجیدنی میوسیلهرسد که به 

شان کرد.نظم و تناسب توان به وسیله قوانین ریاضی تشابه، تقارن و هندسه بررسیهایی که میفرم

که انسان تالش  اندب ذاتی طبیعت چیده شدهنظم و تناس که اینقوانین جهانی و ابدی است. صورت به
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نسبت به زمان  تناسب نسبت به فضا مانند ریتم شان کند.به وسیله حساب، هندسه و هامونی درک میکند

-اعداد قابل درک می صورت به آهنگریتم جهانی و صداهای هممانند و هارمونی نسبت به صدا است 

 .(15 :5932شوند. بنابراین درک تناسب نیز از همین جا است)اردالن و بختیار،

توان این تقارن و تناسب را در حکایتگر عوالم در تبیین اسالمی و در حکمت متعالیه  میدر فلسفه 

علت و معلول، اگر سنخیت بین علت و معلول سخن بگویم به این  صداری بیان کرد که بنا به تعریف از

های المچون علت، کمال معلول را به صورتی برتر و واالتر در بر دارد، بنابراین ع نتیجه می رسیم که

گانه باید مطابق و هماهنگ با یک دیگر باشند. پس در عالم مثال یک نظام مثالی وجود دارد شبیه سه

تر و صورت بسیط نظام مادی، اما واالتر از آن و در عالم عقل نیز نظامی هست منطبق بر آن، ولی به

 .(523 :4، ج 5922ی، تر، که نظام ربوبی موجود در علم الهی مطابق با آن است)طباطبایاجمالی

 

 امرمطلق نسبی

با این بیان شوان بین دو مرتبه از  امر مطلق با امر نسبی متناسب است با هندسه مقدس یین و یانگ است

متشخص  وجود عالم الهی تمایزگذاشته است که در عین تمایز مکمل هم نیز هستند، یکی خدای

جهان آن وجه   (.75 : 5929شود)شوان ،نامیده میودیگری مرتبه واری هستی را الوهیت غیر متشخص 

این عمیقترین معنای یین یانگ و  شودقلمداد می« الظاهر»یا در عرفان اسالمی « کون جامع» ای کهالهی

است که برخی از عارفان  ی الظاهر در مقابل اسم الباطنمدلول اسم اله  (.این75: 5929 است)شوان،

فرماید: هر سوی رو بگردانید آنجا وجه هماهنگ این آیه قرآن که میبا  سازدمسلمان قادر می

خداست، اظهار کننده )همه چیز خداست( یک تجلی خاص از امر نسبی که با امر مطلق از نو اتحاد 

 (.71 -74: 5929یافته است)شوان، 

ذات الهوی   هوای متعوددی از   الهی وجلووه  بنابراین، در تبیین امر مطلق و امر نسبی در مبحث شناخت

نصر کوه تفکیوک میوان     به عبارت دیگر، مطلق نسبی خواهند بود. هستند. تمام این تجلّیات نسبتا واقعی 

بوه ظواهر   « مطلوق نسوبی  »نماید که مفهووم   شمرد، در عین حال، اعتراف می بدیهی برمی مطلق و نسبی را

در  معنوایی  که این تنواقض و بوی  کند؛ چرا سرشتی متناقض دارد، اما از نظر او این امر مشکلی ایجاد نمی

()نصور،  552-557 : 5928نصور،  «)از نظر مابعدالطبیعی معناداراسوت »سطح عقل استداللی است، وگرنه 

5922: 837.) 
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 در اسوت  یانوگ  یوین  مقدس هندسه براساس که گرایان سنت  نسبی امر و مطلق امر نظریه مقابل در

 «االشویاء  کول  الحقیقوه  بسویط »  یقاعده  براساس اشیاء وجودی ساختار متعالیه حکمت و اسالمی فلسفه

 کشوف  عوین  در تعوالی  حوق  اجموالی  علوم » اثبوات  اصولی  مقودمات  از یکوی  خوود  که است، تبیین قابل

 و جمعوی  وجوود  بوا  و خویش، وجودی کماالت با موجودات همه قاعده، این اساس بر. است «تفصیلی

 (.858: 5924 زکوی،)هستند موجود حق ذات مرتبه در بسیط علمی ساختار

 همَندَلَ

« Mandala»  در سنسکریت به معنی اندغیر فنی مانداال آوانویسی کرده صورت بهدر فارسی  که .

مندل خط »، در فارسی به کار رفته است:مانداال صورت بهاست که به همین شکل و معنی، و نیز « دایره»

تصویر نمادین که در اطراف آن . برای این خط (7 : 5922)توچی، کشندمیعزیمت است که معزمان 

و در وسط تصاویری نمادین)یا تصویر ویشنو خدای هندویی( قراردارد که  ، وجود دارددایره است

رود)نصر، یا پایان و انتها و به هر حال برای موضوع مراقبه به کار می نماد تکامل، یا عدد صفر، عنوان به

5972: 528). 

کنش دایره و مربع در هنر سنتی مانداال است،یا جهان نگار، که در تمام رهمترین بیان ببرجسته

بازتاب جهان و فرآیندهای  عنوان بههای بشری به فرمهای مختلف ارائه شده است.مانداال، هنگفر

کند، به ، با وحدت شروع میکندجهانی درون تمام موجودات، به وسیله اعداد و هندسه عمل می

یک  صورت بهگردد. در یک ابدیت بهشت کند و دوباره به وحدت باز میحرکت میی تجلی واسطه

کند. بیان درونی مانداال عبودیت عارف نظریه و ناپایداری آن به مثابه یک حقیقت دنیوی را مرور می

ابعاد انداز اسالمی مفهوم مانداال با انگیزد. در چشمبرمی «نفس»یعنی تسلیم ترین معنای کلمه را به عمیق

 .(65 : 5932دس ارتباط داده شده است)اردالن،جهان، الگوهای ازلی یا اسماء و صفات مق

 مقدس همه سنن موجود است. از رهگذر هندسه مقدس، که هم در مراسم عبادی و هم در معماری

آن انسان به سمت مرکز یابد که در مقدس تجربه مادی روزمره، به فضای مقدس تبدیل میفضای نا

مانداال  شود، مرکزی که در عین حال همه جا هست و هیج جا نیست.گیرد و یه آن متصل میمیجهت 

 عنوان بهبه انسان  تنهاساختار درونی اشیا و انسان است. در حقیقت، هندسه نمادین آن نه« لفظنماد بی»

در حقیقت  دهد. خود انسانرساند، بلکه او را به کشف خویشتن نیز سوق میموضوع تعمق یاری می

کیست. معابد مقدس تمام سنن، که بر نمادپردازی جهات  ال است، تنها به شرطی که بداندیک ماندا

کند. های هندسی مبتنی هستند، تنها فضایی نیستند که انسان در آن امر مقدس را تجربه میفضا و نسبت
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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وند)خلیفه اهلل در سنت اسالمی( جانشین خدا عنوان بهبلکه آنها خود انسان، از حیث واقعیت باطنی انسان 

 .(528: 5972ر،)نصکندملک را متحد میند، خلیفه اعظمی که عالم ملکوت ودر این عالم هست

در فلسفه اسالمی حکمت متعالیه هندسه مقدس دانستگی )علم( ازلی و مقام اول ادراک است که 

و  حاد نفس با هندسه مقدساین درساختار وجودی نفس، جهان را در اندرون خود جای داد است و ات

. دهدساختار اصلی خود درعلم ازلی خداوند و عالم عقل است که معنای کثرت در عین وحدت را می

علم ذات به ذات است و این ارتباط فراتر از اتحاد است یعنی ارتباط  در تبیین این مقام باید گفت که

و هندسه مقدس نفس عینیت یا  وجودی عالم و معلوم در علم ذات به ذات به نحو وحدت است

مقام دوم هندسه مقدس نفس و تکثر صور:علم بسیط در مقام شامخ  وحدت علم و ذات عالِم است.

نفس حضور دارد فاقد ماهیت است اما اشراق نفس در مرتبه حس و خیال و عقل ماهیات حسی و عقلی 

 (.859 :5932آورد)عسکری، و خیالی را پدید می

 

 کبیر عالم صغیر و عالم

عالم بزرگ، جهان بزرگ، عالم یا کیهان در تمامیت آن، در برابر عالم  « macrocosm»عالم کبیر

ن را عالم خرد، جهان کوچک: جهان مینیاتوری انسان یا سرشت انسانی که آ« microcosm»صغیر

 .(7: 5922اند)توچی، نمودار جهان یا عالم دانسته

آن عالم کبیر و نیز انسان،  اساس برهندسه سنتی، مانند حساب، از هماهنگی بنیادینی که  تناسب

بهره از آن ،جدایی ناپذیر است. به همین سبب است که هیچ تمدن سنتی، بیاندعالم صغیر، ساخته شده

تبط روست که هم مراسم عبادی و هم هنر مقدس ادیان مختلف، همیشه با آن مرنبوده است. و از این

نمادپردازی  ترین صور معنویت، نظیر آنچه که درترین و اصلیدر حقیقت برخی از ناباند. بوده

سازند. و آخرین دین عمده دوره گر میهندسی را هم در مراسم عبادی و هم در هنر خویش جلوه

ا منحصرا فعلی جامعه بشری، یعنی اسالم، به هنر مقدسی رهنمون شده است که برخی از وجوه آن تقریب

 .(529 : 5972 نصر،ه مبتنی است)بر هندس

یک سیستم  که ازدر سیستم مختصات ظاهری انسان اعضای بدن واحدهای تعریف فضایی هستند،

بدن انسان به او ارتباط بسط متناسب با آناتومی  صورت بهکه است تای به وجود آمده ی ششپایه

ها مرتبط با آن هاجانوران و انسان ابعاد نسبی خود و اندازهها، گیاهان، گان، ستارههای ستاره.خوشهدارد

کند تنها ارتفاع نسبی انسان را بیان مینخستین عدد کامل ریاضی، نه عنوان بهدهند. شش، را بروز می
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عدد جسم و در  «6»ی جهات اصلی حرکت و سطوح یک مکعب هم هست. بنابراینبلکه نشان دهنده

 دانند.تعریف یا بسط در فضا می یخورترین سیستم تناسبی برا

مجزا یا دسته دسته با یک واحد آناتومیک مطابقت داده  صورت بهتناظرهای عددی درون بدن، که 

آهنگ بین اند، درون انسان روابطی همقرار گرفتهیک استاندار مورد استفاده  صورت بهو  است شده

های های متقارن مطابقت دارند. آرایشکنند که با آرایشبل تشخیص از هم خلق میهای قاتناسب

هیچ چیز »این آیه: کند و تاییدی هستند برتبیین می ایاند زیبایی خالقانهمتناسبی که از انسان گرفته شده

)اردالن، «است دانسته که ایهاش نزد ماست و آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازهنیست مگر گنج

5932 :11). 

که هندسه مقدس و ساختار وجودی انسان بر صورت الهی توان گفت وقتیدر فلسفه صدرای می

عنوان محلی برای ظهور صفات ذاتی خلق شده است تمامی مکارم اخالق به او اعطا شده است و به

حکمت الهی  به این هیکل (. پس هندسه مقدس نفس هیکلی است که16 :5929وجود است)چتیک، 

تبیین شده  ربانی است که ساختار وجودی انسان علوم نامیده شده است و در این کتاب مملو از

 مهمترین تبیین تطابق و تناسب بین عالم صغیر با عالم کبیر است.(.5298 :8، ج5927است)مالصدرا، 

  

 هیورهندسه فُ

 «Faravartis » در اوستا فَرَوَشی(«Fravashi» در فارسی باستان فَرََوَرتی«Faravarti  در فارسی میانه

Frawhar/Frawar.بر طبق آئین زردتشت پس از ایزدان، فرشتگانی به نام  ، فَرَوهر(است

مزد جای اورهدر وجود انسان است که نزد ا قرار دارند. فروشی یا فروهر پنجمین نیرو« فروشی/فروهر»

آسمانی دارد « خود» دارد، انسان نیز یک« مینوی»ن یک اصل گونه که هر یک از افریدگادارد همان

  .(928 : 5923اوست. این خود آسمانی فرشته نگهبان آدمی است)کربن، « فرَوَشی یا فروهر»که

پس در تبیین ساختار و تناسبات معنوی آفرینش جهان به صورت مثالی یا جهان فروهری بوده است،    

 5971است)مهر،    وشی،جهان فروهری جهان مینوی همان جهان فره به این معنی که اهورامزدا نخست

ای دور سر بزرگان و صورت هاله ای نزدیکی به عوالم برتر بهعنوان نشانه و در هنر آن را به .(42 :

یابد و در ترسیم شمایل قدیسین گیرد. این تشبیه بعدها در هنر مسیحی رسوخ میروحانیون به کار می
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های مثالی روح در کیش مزدا بوده شود، هاله نور در واقع تمثیل و صورتواقع میمورد استفاده 

 (.92: 5924فر، است)ناطقی

 امر قدسی 

سازد، حقیقتی الهی امر قدسی فی نفسه و چنانکه خود را در چیزهای این عالم متجلی می گوید:نصر می

 «the sacred»بعد سرانجام خود قدوساست. از این رو در عالم چیزهای هست که قدسی و در مرحله 

است. خدا قدوس است و  «Die Heilige»است. در اسالم، یکی از اسماء الهی القدوس است که معادل 

« قدس»یا « بیت المقدس»پس از او در این عالم هم چیزهایی هست که قدسی است. مثال ما اورشیلیم را 

هم مرسوم است. به هر روی اصطالح  ن فارسیکه ریشه هر دویِ این اصطالحات در زبا نامیم.می

دهد . دینی ما گروه بزرگی را تشکیل می و واژگان هم ریشه ای در فرهنگ واژگان عرفانی و« قدس»

که هم به نفس حقیقت خدا مربوط  بردبه کار میتوان میای را به گونه «the sacred »اصطالح پس

 شود.و هم آفریدگان او را شامل می «the sacred» ناست چنانکه در قرآن می گوییم القدوس یا هما

 .(822 :5921)نصر، 

 

 قدر 

در این آیه قدر در کالم الهی همان هندسه است که معرب « ما تنزله اال بقدر معلوم»:قدر در قرآن

که ذیال به آنها اشاره  ای دارددر قرآن معانی وسیع و گسترده قدر. (22، 5922ساداتی، «)اندازه است

بسط و  بتدا قدرت ب( قدر به معنای تنگ گرفتن که نقطه مقابلا علمای لغت آن را در:الف شود می

د: « در و التقدیر، تعین کمیته شیءالق»گیری استمعنای تقدیر، اندازه و اندازهقدر به توسعه است ج: 

عنای قدرت، پس قدر در قاموس قرآن، به م .(932 :5922قدر به معنای شان و منزلت است)بلخاری، 

 .اندازه، منزلت و تنگ گرفتن است

گیری و تعین تمامی دو معنای فوق یعنی تقدیر به معنای اندازه بلخاری معتقد استب(قدر و هندسه:

هندسه در علوم اسالمی به دلیل پیوند تنگاتنگی که با مفهوم مخلوقات در ظرف و قالبی خاص است.

تقدیر و تعین الهی در معماری و صور هندسی اسلیمی قدر در قرآن دارد خود نوعی بازآفرینی 

پس علم هندسه در اسالم، محاکات و تقلید و تعینی است که حضرت حق . (939 :5922است)بلخاری، 
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 :5922و ماهیت انتزاعی هنر اسالمی است)بلخاری،  در خلق موجودات و کائنات، به کار گرفته است

934). 

 موجوداتقدرت در  بیان کرد که صورت نیاه قدرت و هندسه را بن صدرای از اصل در تبیی توان یم

 . پس قدرتستینفعلیّت است، زیرا که جهت امکانیّه در آنجا  الوجود واجببا قوّه یکى است، و در 

که صادر شود از او  یتیثیحمندرج در تحت هیچ مقوله نیست، و همان بودن ذات بذاته است به 

.پس هرگاه ممکنات به او نسبت داده شود از آن حیثیّت ر استام خیوجودات از رهگذر علم او به نظ

که صادرند از علم او، علم او به آن اعتبار قدرت است؛ و هرگاه نسبت داده شود به او از آن حیثیّت 

پس  .(642،  5917)حسینی اردکانی، است علم به آن اعتبار اراده است که علم او در صدور آنها کافى

ه باز علم خداوند  است که در موجودات  هندسه موجوداتقدر به معنای قدرت همان فعلیت ساختار و 

 عنوان قوه  موجود است.
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 : هندسه مقدس در شرق2-1

پیش از ورود  در ایران باستان هندسه مقدسدر تبیین  حکمت اسراری :هیورهندسه فُ:2-1-1

سنت با ثنویت ظاهری در این  شور تحت نفوذ آیین مزدا قرارداشت.اسالم به ایران باستان، که این ک

شناسی در آیین مزدا با دو مفهوم جهانوگیرد که از حقیقتی متافیزیکی سرچشمه می روبه رو است

صفت یا اسم معنی: دراین معنا -5در متون پهلوی دوکاربرد دارند: مینوگ وگیتیگ)مینو وگیتی(

مرئی  واقعی،»هایو مقوله« ی، نامرئی غیر مادیروحانی ،مثال»شناختیهای کیهانمقصود از این دو مقوله

اسم: در این معنا برطبقات موجودات روحانی و موجودات مادی است)بویس -8است.« و مادی

و شود: یکی دو جنبه مادی معنی بیان میدو در ساختار قدسی موجودات (. پس 63 :5922ودیگران، 

 معنوی، دوم:سلسله مراتب موجودات است.

 هورمزدا،اا به این معنی است  مزدیسن نییآ درتجلی ذره)خوره( ملکوتی در توضیح باید گفت 

هر موجود . (11: 5921جزء روحانی برتر هر انسان)هیکل نورانی(، را نیز آفرید)نصر،  فروهر)خوره(،

دهد توسعه واقعیت ازایی آسمانی یا میناک دارد، چیزی که گیتیک) وجه زمینی( انجام می بهزمینی، ما

این تحول جزء به یاری نور ملکوتی که  از طریق تحول نفس و خیال است.  )وجه آسمانی( میناک

 .دهدنمی کند، دسترنه )خوره( یا نور جالل تعبیر میآئین زردتشتی از آن به خو

در هنر  .داردات ارزانی میدنظم و هماهنگی به موجو نور مقدسی است که عنوان  بهاین نور از آغاز 

-ای)دایره( نورانی تصویر شده است. بنُدهشن آن را با همان ذات نفس یکی میهاله صورت به

یک شیء صرفا مادی به )درک آن  صورت بهنفس است که تحول درک)ما( از زمین « خُورنه»گیرد.

وحدت و ارتباط  خورنه یا فره ملکوتی نشان .(77 :5921 گردد) نصر،پذیر می( فرشته امکانعنوان به

 در آیین زردتشت است. هیکل نورانی یا زمین و آسمان

خوره همان نور یا فره ملکوتی است که در مرکز و درون هرکس وجود دارد و نمایانگر روح 

یعنی اتصال به مرکز وجود و عالم  "خورنه"این مرکز،کانون خالق مکان و رسوخ به درون  است.

را  "خورنه"اند.خود نوعی مانداال و نقش جهان تنددرون است.خورنه و شش کشوری که دور آن هس

فضای اشاره به همین  ،شتم و جابلقا و جابلسا و هورقلیااقلیم ه یابیم،در عرفان اسالمی ایرانی نیز می

شتی دجهانی که در آیین افالطونی نوزرپس  .( 583: 5975ست)رضی، اساطیری است که عالم مثال ا

است مینوی که هستی راستین  د، جهانشوخوانده می« زمین آسمانی هورقلیا»سهروردی عالم مثال یا 

گیرد و موضوع آن رسید شناسی جای میها و الگوهای مثالی در پهنه دانش فرشتهدارد. و جهان انگاره
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در پس . (88-85 :5929)کربن، به سنگ زمردین، قطب آسمان، و پای نهادن به جهان فرشتگان است

. در اطراف آن هست  هاها و اقلیمجهانهای آن، دایرهو فرد  این تبیین مانداال همان نطقه و ذات دورنی

نمایانگر هندسه  کسمرکز و درون هرومی بخشد این ذره نورانی نظم و ساختاری مقدس به موجودات 

 مقدس فرد است.

 

 ( ق.م 7آیین هندو) -2 -2-1

بر پایه مقدس هندسه معنای و شکل -5رو استشناسی روبهای از هستیدر آیین هندو با دو نوع اندیشه

گری اظهار مستقیم ثنویت در ، جینه یا جینههایاندیشه از یکی است که پوروشا و پراکریتیثنویت 

صلیب به شکل هندسی ندیشه آیین هندو بر پایه ثنویت ا (586: 5921)اصالنی، است ساختار جهان

گانه درواقع در خود پراکریتی هستند که های سهگونه.دهدسی جهان آفرینش را تشکیل میساختار هند

سمی از به در پراکریتی در حال عدم و اختالف در تعادل کامل قرار دارند در سرتاپای ظهور نمودار، ق

 (.76: 5974هم خوردن آن تعادل است)گنون، 

است « معرفت»که عین نور« وجود»یعنی سنخیت یا صرف حقیقت گانه یکی ستوه های سهز گونها 

است. رجس کششی و مرتبه متوسط نورانیت افالک که نشانه مراتب زبرین یک موجود و رمز آن 

که سبب بسط موجود در مرتبه خاص یا به عبارت دیگر گسترش امکانهای واقع در یک درجه  است

وجود عام است و دیگر تمس یا ظلمت و سنخیت با جهل)اویدیا( است و ریشه ظلمانی و خاص 

-به ظهور پیوستن یک موجود صادقموجود در مراتب زیرین خود است. این معانی در سراسر مراتب 

اند و به ریسمانی جوهر اصلی ماده جهان کهها نه فقط کیفیات طبیعی بلاین گونه (.79 :5974)گنون، اند

یی نماها منشبه این گونه اکریتی پس از بارور شدن از پوروشااند که ماده نخستین یا پربه هم بسته شده

 .(582 : 5921یابد)اصالنی، شود و تشخیص میمی

 براندیشه دیگری  شکوفایی نقطه هندسی و وحدت وجودی برهمن بر اساسساختار جهان  -8

بیان وحدت وجودی است که در مکتب ودانتا که آخرین مکتب ازمکاتب ششگانه فلسفه هندو  اساس

این .  (595 :5921وپانیشاد است)اصالنی، از تعلیمات ا اساس آن بر وحدت وجودی و برآمد است،

 الهی است که مشتمل بر همه امکانات تجلی یک دور کیهانی خاص است. مبدأاسطوره ناظر به واقعیت 

برهمن که کیهان اولیه « تخم»منطبق با نظم مندرج در شود،که در حیات آن دور شکوفا می چههمه آن
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-ن را شامل میو هم انسا شکفد تا عالم طبیعت یا کیهانو می« یابدرشد می» است،«برهمانده»یا 

 آید.می وجود بهنظم جهان از نقطه هندسی  (.62، 5921شود)نصر،

یعنی تمام ارواح در  اندروح اعظم است که جمیع ارواح در آن مندرج تعین اول در تعینات ذات،      

 اند. این روح کیهانی که در چرخش ادوار، ارواح دیگراند یا از آن برآمدهابوالروح یا روح کلیه نهفته

مدور، گسترده در همه جهات وجود و  ، گرده( )8ایتمثیل آن کرهوشوند. در مسیر خود با آن یکی می

گونه همه و برآمده از کانون آن است.بدین کل پیدایش و نمایش و پدیدار و نمودار در میان آن کره

هاست ها، جز بازتابی از یک خود واحد ابدی نیستند که آتمن یا برهمن آنموجودات در همه حوزه

این دو تبیین از هندسه .(549-548: 5921ی هر تعریف و نام وصورت است)اصالنی، که در ذات، ورا

 مقدس آیین هندو اساس نظریات سنت گرایانی چون گنون، شوان، بورکهارت و نصر بوده است. 
 

 

 ( .ق.م6) دائو و کنفسیوسی -2-1-5

دو اصل مکمل هم یعنی یین و یانگ منجر  است  هندسه مقدس یین یانگمی بر اساس نظم و بیظن

 یانگ عبارتنداز:یین پیوندد. معنایها، از تعامل آن دو به وقوع میکه همه تغییر وصیرروتشودمی

یانگ)آسمان، فعال، مذکر، قوی، روشن( است)نصر،  یین)زمین، منفعل، مونث، ضعیف، تاریک(،

و امر باطنی است یانگ منطبق با آسمان، خورشید، یین منطبق با زمین، ماه، انعقاد  .(13- 12: 5921

 انحالل، و امر ظاهری است. 

اند و آن دو ذات علت)باعث و بانی( همان زاده شده« ذات»همه تحوالت از آن دو باید گفت 

یابد،حاکم چه موجود است و بر طبق دائوی خویش و مطلق دائو صیرورت میاند که بر آنهماهنگی

بندی اولیه یین و پس فرآیند تغییر عبارت است از عبور از واحد به قطب .(65-62: 5921است)نصر، 

ورزد که هماهنگی و نظم طبیعت از طریق تحمیل می تأکیدیانگ و از آن به کثیر است.آیین دائو 

شود، بلکه از طبیعت درونی اشیائی که موجود هستند و به فضل دائو عمل صورت از بیرون حاصل نمی

هندسه مقدس یین یانگ در نظریات سنت گرایان   (.69-68 :5921)نصر،  شوندصادر می کنند،می

 شود.تمام فلسفه آنان را براساس آن تبیین میهمان امر مطلق و نسبی است که 

                                                           
2
 ghrta 
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 حکمت اسراری و هندسی هرمس در غرب-2-2

یگر مقدس و دهندسه شناسی، شناسی،کیهانشماره و ریشه حکمت اسراری دره که پای هرمس تفکر 

شود و در آخر در ابتدا باکنار هم آوردن دو ایده حاصل می ز طریق تطبیق و قیاسا .هست علوم باطنی

-میم کبیر و عالم صغیر نایل به درک شهودی میان دو حد نهایی در واقعیات معرفت، یعنی عال

هرمس آغازگر آن بوده شناختی باطنی که کیهاندر در توضیح باید گفت  .( 55 :5921، آید)اصالنی

-یابد،که هم معقول فلسفی و هم کیهاناست هر چیز در عالم محسوس پیوندی با عالم معقول می

از منظر این نسبت، حکمت یابد سبتی عمیق با عالم صغیر میگونه که عالم کبیر نشناختی است به همان

ای فراگذرنده سرچشمه یوجو جستاسراری در پس هر پدیده و ایده در عالم محسوس و معقول به 

اعداد  رود، در این حکمت،های این حکمت است به همین را میو هر دانشی هم که شاخه رود.می

 آید بلکه حجاب برکشیدن از ساختار کیهانی است.کارکردی نمادین دارند که از ریاضیات نمی

اتی احد اعلی توان مالحظه کرد، آنچنانکه خصلت ذپس در آن عدد را چون کمیت مجرد نمی

همانگونه که دانش کیهانی نیز علم به  چنین است،که خود سرچشمه هماهنگی و سازواری عالم است.

احد واحد یا وحدت اولی، همان  که در جهان و انسان در کارهستند نیروهای زنده و قوای الهی است

نمادشناسی  . بنابرایننگرندخوانند و هم آن را چون نماد میاست که در حکمت اسراری واحد اول می

اشیاء   نمادشناسی، سازد،رازباوری عملی است در برابر ریاضیات که اشیاء و امور را ابژکتیو می، اعداد

مقدس کیفیت و چیزی برتر از هندسهبنابراین .  (52-3 :5921)اصالنی، سازدو امور را سوبژکتیو می

 وجودساختاری از کیفیتی شناسی و معرفت یشناس یهست در  کهطبایع تام مانند  کمیت موجودات است

 انسان است.

در شناخت و)سلسله مراتب « تامطبایع»شناسی هرمسی نقششناسی و جهانیکی از عناصر معرفت 

وراهنمای « لسوففرشته فی» وجود( است از جذابترین مباحث ادب هرمسی است، ذات روحانی،

انسان مینوی پنهان و قطب ناهمساز انسان  ن نورانی،تام یا انساطبایع. (576، 5965شخصی اوست)کربن،

نمایاند که کهن الگوی جسمانی است.هستی داشتن انسانی نورانی و فردیت متعالی آن را نیز باز می

  .(99: 5929انسان جسمانی است)کربن، 

 همان کارکرد هادی ارواح در یونانی را دارد، هادی طی طریق غربت غریبه، یعنی «طبایع تام» 

الواقع حقیقت ملکوتی است که ذره ملکوتی از آن وجود دلیل و پیر و دستگیر است. این طبایع تام فی
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یا خویش خود، هنگام هبوط در  9سازد، که نفسو من الهی یا انانیت سماوی را می است گرفته نشئت

بشری و روح شود. و چون روح به دو شقه شد یعنی تفکیک آن به روح کالبد جهانی از آن مشتق می

ماند ملکوتی، آن جزء ثانی، همچون سرنمون و عین ثابته آن یا مثال جزء اول در عالم ملکوت باقی می

حسن و عشق و دایم این نیمه در طلب آن نیمه دیگر است. همچون سه برادر داستان سهروردی حزن و 

 :5921دئنا است)اصالنی،  گری همان ایزد بانواین پاره ملکوتی در زردشتی در والیت روح آباد است

کوشد جسم نور یا ذره ملکوتی را در خود بیابد و با تزکیه و پالیش نفس این جسم که انسان می.(83

 ی ازاین بیان .(574 :5921آورد و جسم را به نور اندورن آگاهی دهد)اصالنی، اثیری را بدست می

 تناسبات شهودی انسان مادی با ذره ملکوتی خود است.

اوست که راهنمایی طریق معرفت و معلم  استین حقیقت جنبه عقالنی و مجرد روح انسان چون ا 

کند.در واقع استاد و مربی اصلی نفس است که نفس را از حالت طفولیت به مقام علم و دانش ارشاد می

. (564-569 :5945) نصر،سمانی باشدبن یقظان و چه شاهد آو هادی درونی اوست چه نامش حی

سهروردی و پس از او، تا مالصدرا و شاگردان او مورد ای را که هرمس از طبایع خود داشت، مکاشفه

یه عقل فعال پی سینا به الزامات نظرابن تام، یعاند. و از طریق مبحث طباشرح و تفسیر قرار داده

ی و مقصود سلوک درونی خود، یعن« من مخاطب»، «من سماوی» گروهی از حکمای اسالمی که بهبرد.

-576 :5965این امر را مدیون مکتب هرمسی هستند)کربن، اند،غایت کمال خود آگاهی پیدا کرده

577). 

یک نقطه  که درباره انسان نورانی وطبایع تام گفته شده در معنای آنها ها و مباحثیهمه این نام

 پس باید گفت. (89 :5929شود)کربن،یابی وجود دارد که از راه قطب و شمال کیهانی نمایان میسوی

مقصود آن هیچ که گیرد.ات، سلسله مراتب کیهانی انجام میدر درج انسان در مسیر خود وحرکت 

روست که سلسله مراتب کیهانی، با سلسله مدارج معرفت رسیدن به عالم روحانی و از همین نیست جز

ای، این خاور رمزآمیز و فراحسی،که با نگرش به ادراک جهان و احساس گیتی بنابراین .متناظر است

اندیشی درآمده و که ایده زمین محوری به ژرف آن بنا شده است، شاید بایسته باشدجهان روی 

تواند ارزیابی شود. این مانداالست که می مانداال)هندسه مقدس( سرشت آن به همان شیوه ساخت یک

                                                           
3
 ego 
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ر نگبرای ما بگشاید و ما برای باز یافتن بُعد شمالی نیروی نمادینش می بایست ژرف آستانه فراسو را

 .(52-57: 5929کربن،)باشیم

عقاید دیگر هرمس مانند عجز قیاس ارسطوئی در رسیدن به حقایق حکمت الهی و عرفانی وارد 

فلسفی و تجربه معنوی ترکیبی از تامل نیز  نوافالطونیان اسالم (. و 516: 5945است )نصر، تصوف شده

به هرمس می رسد واز آن میان کنند که ای منتسب میردند، به صراحت، خود را به سلسلهایجاد ک

الغریبه . سهروردی در رساله الغربه(573: 5979)کربن، اشاره کرد م( 5535ق /  127سهروردی) توان می

)نصر، است عرفانی نامیده شده که همان طبایع تام هرمسی است به اسامی گوناگون در این حکایات

5945: 564). 

یقظان، سالمان ابسال و رساله الطیر از افکار هرمس بر خوردارند.که شیخ یا بنرسایل تمثیلی حی 

یقظان مانند هرمس و روحی که نفس بدن نجات یافته مانند طاط و سلطان ابدی به مثابه نیکی بنحی

جهان)طبیعیات( که پیروان این مکتب معتقد به وحدت در  .(512 :5945)نصر،محض هرمس است

بین عناصر و طبایع و اخالص والوان و حواس باطنی و خارجی و اشکال و  و طبقات« هاافق»انطباق 

-در واقع می .(561 :5945)نصر، است آهنگی قائل بودندکه در رساله اخوان الصفا بیان شدههم اصوات

ظریات فالسفه اسالمی تاثیر ن به طور مستقیم و غیر مستقیم  بر توان گفت این تبیین از هندسه مقدس

سفه اسالمی بی تاثیر نبوده است این  در یونان و به تبع آن بر فلنظریات هرمس اما  است. گذار بوده

 فیلسوفان عبارتنداز:
 

 ق.م( 312-311فیثاغورس) -2-2-2

مکتب فیثاغوری و هرمسی است که یکی توان دومکتب را تشخیص داد نی میدرتعالیم مکتب یونا

و علم فیزیک)طبیعت( آن وابسته به تفسیر رمزی نمودها و ریاضیات  ی مابعدالطبیعه داشته استجنبه

ی فلسفی بوده است و مکتب دیگر، مکتب قیاسی واستداللی ارسطویی است که پیروان این مکتب جنبه

پایه محور تفکر فیثاغورث باید گفت  (.54: 5926)نصر،دانستندی مابعدالطبیعه مقدم میرا بر جنبه

و حتی پی شود های موسیقایی آشکار مینغمهشناخت قوانین طبیعی و ساحت کیفی از طریق صوت یا 

از طریق  بردن به قوانین طبیعی دیگر غیر ممکن نبود، فیثاغورث در پی بردن فهم الگوی طبیعت

. ندولی این ریاضیات، ریاضیات رمزی بود و پیوند وثیقی با هماهنگی موسیقایی داشت .ندریاضیات بود
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موسیقایی را با نظم اعداد را نه تنها با حقایق مثالی، بلکه با هماهنگی و در عین حال هماهنگی  پس او

  .(523: 5921)نصر، ه استساختکیهان مرتبط 

. این تلقی است جوهر اشیاء ازخیال و هنر موسیقی بوده عنوان بهریشه اصلی پیدایش عدد پس 

تنها مظهر بلکه موجد و مولد نظم حاکم در همه جا، ماهیت فیثاغورس از عدد، که به موجب آن عدد نه

نکته دیگری که باعث  .(5892: 5،ج5971گمپرتس، )، متحد گردیداصلی اشیا و عالیترین واقعیت است

در مقابل عدد معطوف شود، یافتن قطب ثابت برای طبیعت بود. شده فیثاغورس ذهنشان به طرف 

نتیجه علمای طبیعی ایونیان برای یافتن ماده نخستینی که مایه و های متناقض و بیها وفرضیهکوشش

قانون طبیعی ای برای دیدن یک فیثاغورس وشاگردانش دریچه هنگامموضوع همه تغییرات است آن 

 (.581 :5، ج 5971)گمپرتس ، عددی پیوستگی داشته با نسبتهای ک کلی گشودند

شاغل مکان هستند.  معتقد است که اعداد رسفیثاغو باید گفت ارتباط اعداد با اشکال هندسیدر    

عدد یک برابربا نقطه است، یعنی کوچکترین واحد مکانی را از طریق چشم پوشی از عمق و عرض و 

آید)یعنی از طریق انتزاعی که فقط آنجا فایده مکانی بدست میحتی طول، به عبارت دیگر از همه ابعاد 

-دانستند. بدینبعد منظور نیست بلکه تعیین مرز است( عین واحد یعنی عنصر عدد می عنوان بهداردکه 

که جهان اشیاء، نه تنها در  است سان عدد در نظرآنان به یک معنی همچون مبدأی بنیادین نمایان شده

ل یافته چیزی که از دو نقطه تشکی عنوان به. وخط را است لکه از آن ساخته شدهشود بفکرتجزیه می

-مییی و جسم را برابر مفهوم چهاری موضوعات و سطح را برابر مفهوم سه است برابر با مفهوم دویی،

 .(41:  5 ، ج5921( )کاپلستون ، 586 :5،ج5971)گمپرتس، دانستند

گونه که هماهنگی موسیقی به عدد مربوط توان گفت درست همانداده شده می با توجه به توضیحات

توان تصورکرد که هماهنگی و نظم جهان به عدد است.که با اعتقاد به گردش شود، همانطور نیز میمی

کرات آسمانی نیز برطبق نظام وهماهنگی است که حرکات کرات مانند دستگاه موسیقی منتظم پراز 

گونه که از طریق پس به عقیده فیثاغورسیان درست همان. (44، 5ج، 5921نغمه است)کاپلستون، 

های ریاضی بیان کرد، جوهر هر های موسیقی را با فرمولتوان آهنگهای تارها میگیری نسبتاندازه

های موزون در آسمان به مفهوم آهنگ توان با اعداد نشان داد. مشاهده حرکتچیز دیگری را نیز می

 .(81: 5938)شمیل،تکامل اعداد است انجامید. تکامل جهان معادلبسیار مرتب افالک 

فیثاغورییان تنها با نسبتهای هندسی و عددی و موسیقایی  این نسبتها را ساده و متناسب و  بنابراین

در مورد هندسه مقدس در نظریات فیثاغورس اینست  دربارهمهم و نکته و د اندهماهنگ را بیان کرده
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صورت هندسه  -8 آنها است شناسیرمزی و موسیقیای فیثاغورس در تبیین جهانریاضیات  -5که 

 در مقابل ناپایداری و تغییر است. وکیفیت نقطه ثابتی برای جهان

. 

 ق.م( 427 -547افالطون) -2-2-5

الهی  مبدأعلت نظم عالم، خیریت  -5در این مبحث با دو نوع نظم هندسی روبه رو هستیم: 

عقیده افالطون خداوند یا خیر مطلق، دو جهان یکی اصل و دیگری فرع (که به 559، 5921است)نصر،

و دومی عالم  استآن است. اولی عالم مجردات و جواهر اصیل که شامل اعیان ثابته و حقایق الیتغیر 

)افالطون، است بلکه بدل و شبیه حقایق ثابتهشود اصل نیست محسوسات است که آنچه در آن دیده می

نظمی که در خلقت این عالم برحسب عالم مثال و به تقلید از آن صورت گرفته  -8(. 651 :5972

تبیین این نکته است که جهان مولود نظم در جهان فیزیکی براساس  این  .(559 :5921است)نصر،

 صدف و اتفاق نیست و بلکه بر ساختار هندسی و روابط و مناسبات منظم است.

 دهد،افالطون بنیاد هندسی مستتر در آموزه فیثاغورسی درباره اعداد و صور هندسی را به دست می

ها و در زیرا مثل افالطونی چیزی نیستند مگر واقعیاتی که اعداد و اشکال ریاضی فیثاغورثی رمز آن

های تمثیلدر حقیقت در جای جای آثار افالطون  .(558-555 :5921اصل عین آنها هستند)نصر، 

 (.555 :5921)نصر، اندزبان)روش( موسیقایی قابل فهماند آمده است که فقط به ریاضی

کند و داند که روح آدمی را به سوی هستی ابدی رهبری میوی هندسه را دانشی می» عالوه برآن 

ه ها دوختیهاز این رو مکتبی است مقدماتی برای اینکه دیدگان روح ما، که اکنون به دنیای ظواهر و سا

 توان پرسید اینست چرا(. سوالی که می1 :5929چاوشی، «)شده است متوجه جهان حقیقت شود

 اوال. خصلت ویژه نظریه داند؟وسیله برای کشف و یادآوری حقیقت میرا هندسه مقدس افالطون 

طوری که از وی مندند به بهره از اعداد ) با حفظ ثنویت خود( اشیاءکه  کندایجاب می افالطون « مثل»

-مندی به وجود میهرهتوان انتظار داشت که تبیینی از لحاظ فیزیکی پیشنهادکند که چگونه این بمی

توان به این صورت بیان کرد که وی را می ل جهان مثمندی بهره و .(825: 5، ج5921)کاپلستون،آید

این جهان کافی است که آنها برای شناخت این حقایق در کند  مطرح می کشف را از طریق یادآوردی

 (.52: 5929را به خاطر آورد) چاوشی، 

. .، باعث روی آوردن افالطون به هندسه شده بودفالطون به نظم وهدفمند بودن جهانثانیا. اعتقاد ا

دانست و در نظر وی تصور نظم وابسته به واقع میعالم افالطون نظم را یکی از خصوصیات اساسی زیرا 
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آل صورت که باید به طور عقالنی بر طبق نمونه ایده است ها بودهمثل و جهان ایدهتصدیق واقعیت 

 .نقش علل غیر عقالنی وتصادف واگذار نشود به وپذیرفته وسازمان یافته باشد 

افالطون معتقد است  ؟هستند مندچرا در فلسفه افالطون برخالف فیثاغورسیان اشیاء از عدد بهره 

انندکامال به طور ریاضی بیان شوندآنها عدد نیستند، زیرا امکان و عدم ضرورت تواجسام طبیعی را نمی

ن نباید انتظار عقالنیت وبنابراین نظریه افالط دهند.ا نیز تجسم می، ر«ماده»یعنی عنصرغیرعقالنی یا 

عقالنی و مانند  کامالًعالم مادی را به شکلی  توانکامل را درجهان مادی داشته باشیم چونکه نمی

 اما .(886 :5، ج5921دهد)کاپلستون، مندند را نشان میاعداد)مثل( قبول کرد بلکه از اعداد )صور( بهره

که چهار عنصر، جسم جهان پدید آمد و در پرتوی تناسب و توازن وهماهنگی در  پیوند از مادی جهان

عالم میانه  همین امور ریاضی .( 5782 :9، ج 5922)لطفی،ست، پدید آمده استدرون آن حکمفرمادر 

مندی عالم مادی از عالم مثال است و ضعف نظریه بهرمندی اینست که منزله حیثیت بهره است که به

 اشیاء ذات و هویتی کامال قدسی و  هندسی ندارند.

 وجهه از گاه-5 او درنظر هندسه معنای که دریافت توان¬می افالطون درآثار مذکور موارد توجه با

 همان نفس که.است کرده تعبیر نفس به باشد واحدی وجهه باید اصوال که صیرورت، عالم مندی¬بهره

 دیگری تعابیر مندی¬بهره برای گاهی -8(. 559: 5921نصر،)است صیرورت درعالم ریاضی تعین

 واسطه، و میانی امور عنوان به ریاضی، امور -9. .است گرفته کار به را  وهماهنگی، تناسب نظم، چون

 صورت به دقیقا آن بودن میانه و رابط نتیجه در. شوند تلقی صیرورت عالم از جدا و منفک تواند¬نمی

 .است تصور قابل تجردی نیمه و اشراقی ربط

 

 (م.ق 5/561) ارسطو مادی و حسی هندسه -2-5

 ابزاری علم عنوان به هندسه اول معنای تبیین-5: است شده بیان  معنا دو در ارسطو نظر در حسی هندسه

 با:  اول روش. برد   کار به تفکرصرف، نه تجربه برمبنایی که را روش نوع دو ارسطو تبیین، این در. است

 بوده علوم بقیه خدمت در ابزاری علمی عنوان به هندسه خود زمان احوال و اوضاع به توجه

 در ارسطو. است هندسی انتزاع عنوان به حسی ادراک دوم روش(.  5875: 9ج ،5971 ، گمپرتس)است

 فکر در فقط را ریاضی موضوعات کندکه¬می اشاره  هندسه کارکرد این به خود منطق اواخر

 انتزاع و صور حسی ادراک با یعنی(. 126: 5972 ارسطو،)ساخت منتزع محسوس اشیاء از توان¬می

: 5912 ، ارسطو)است مشترک محسوس اجسام همه بین که کیفیاتی اجسام، از( ریاضی)تعلیمی صور
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بندد وبعد تصویر دوم مانند حرکت و مقدار و عدد هستند  نخستین تصویر را در ذهن نقش می(. 533

رسند. مرحله بعد از آن تصاویر معنایی از این رسد این تصاویر یکی پس از دیگری فرا میفرا می

 صورت بهاز تجربه کلیتی که  آید پس از چند مرحله تجدید و تکرارادراکات حسی در حافظه پدید می

)گمپرتس، یابدمی نشئتمانند، علم وهنر شود و در نفس ثابت استوار میواحدی از کثیر پدیدار می

 (5876، 9ج :5971

مفهوم  افالطونی مذهبدر که آنجایی از است. ذات درونی اشیاء عنوان بهمعنای دوم هندسه  تبیین-2 

 مفهوم مذهب ارسطوییدر ، معتقد هست هستی(، به معنی واقعیت ثابت و پایدار«)وجود»

 .(484: 5، ج5921)کاپلستون،مطلق نیستند طور بهاما این دو صفت  ،مشخص کردرا  شدن(«)صیرورت»

وی نظریه خود را درباره ذات درونی  :خدمت را به فلسفه طبیعت کرد اوال ترین مهمترتیب ارسطو بدین

ثانیا مالحظات وی . آوردبه نظر می اشیاء راوضع مقابل نظریه افالطون درباره ذات متعالی  عنوان به

. بنابراین است محرک نامتحرک شناخته شده عنوان بهدرباره ظهور مفهوم غایت در فلسفه است که 

، است صورت جوهری درونی برخطاگرایی بر صواب بود، در فراموش افالطون در اثبات نمونه

اموش کردن در فرخود درباره صورت جوهر صائب بود و که ارسطو در ادعا واثبات نظریه درحالی

ریه هردو دارای جنبه منفی و مثبت بود و هیچ کدام از پس نظ.(492-483:گرایی برخطا بود)همان نمونه

 هندسی اشیاء کامل نبوده است.نظریات آنها درباره ذات 

طونی مثل چیست؟ ارسطو رأی افالطون ایراد گرفت و اعتراض عمده ارسطو بر ضد نظریه افال 

ارسطو قائل به تمایز و ترتب اشیاء  ،اتصال اشیاء بودند معتقد به وحدت و افالطونیان که برخالف

فاصله وشکاف غیر قابل عبوری بین اشیاء محسوس  به نظر ارسطو، افالطون. (828 :5ج ،5974بریه،)بود

ه یک اصل ذاتی درونی و علتی صورتی در درون خود شیءک پس ارسطو شته است.و مثل به جا گذا

. در صورتی که کندتشکیل دهنده ذات آن است، را تبیین می دهد کهاش قرار میآن را در طبقه

پذیرد، بلکه یک ثنویتی میی درونی را نحقیقت امر این است که افالطون این گونه اصل صور

 (.487 :5،ج5971محض و جزئی محض باقی گذارده است)کاپلستون،  انگاری کلیدوگانه

 

 

 

 جدول-2-4
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تاریخچه 

 مقدسهندس

معنای هندسه 

 مقدس

 شناسی جهان

 )ساختارکمال(

شناسی معرفت

 )مراحل تکامل(

 اشکال هندسی 

-1الف: شرق 

 هندسه فرهی

و  نور مقدس نظم

هماهنگی به موجوات 

 میبخشد

در عین کثرت و تعدد  

متحد به یک وحدت 

 است جامع

جزء روحانی برتر هر 

اتصال به مرکز  وانسان 

 وجود و عالم روحانی

ای)دایره( نورانی خورنه هاله

 تصویر شده است

  اصول شیئیت هر موجود آیین هندو-2

  است.  صورت وعرض

 8ثنویت یاندیشه-5

 برهمن وحدت وجودی

عالم از بیان چهار مرحله 

روح  در تناظر باصغیر 

 است.  کیهانی

ثنویت ساختارصلبی عالم -5

  نقطه هندسی نماد برهمن-8

و  آیین دائو-5

 کنفسیوسی

هماهنگی و نظم  

 درونی اشیاء طبیعت

 است.

 هاصیرروت همه تغییر و

دو کلمه یین  تعامل 

 است یانگ

انعقاد و  از سیر تکامل بشر

با امر ظاهری  باطنیامر 

 است.

یین یانگ طبیعت درونی 

و تبیین ذات خداوند  اشیائی

 است

 

غرب:حکمت ب:

اسراری و 

 هرمس هندسی

 اعداد اسراری،حکمت

 دارند کارکردی نمادین

-نمادشناسیاولیوحدت 

اشیاء در ساختار جهان 

 آفرینش است.

و انسان  «تامطبایع 

سلسله مراتب ملکوتی در 

 وجود است

مثلث: تاثیر نوس در پسوخه 

و پسوخه در جسم )کلمه( 

 است

 و ساختار کیفی عدد فیثاغورث -1
ی  موسیق مفهوم نظم در 

 است.

الگوهای هندسی  تبیین

 عددوحدت یا  برای

مظهر  عالیترین واقعیت 

جوهر در خیال و هنر 

 ست. اشیاء

عدد ذات ثابت و جوهر اصلی 

و نقطه نماد « یک«اشیاء، عدد 

 واحد است 

آن مندی اشیاء از هرهب  افالطون-2

، اشکال هندسیواعداد 

 در عالم مثال است

اصل  ،اصل نهایی وحدت

ذات در همه وجود و

 است اشیاء

نفس همان تعین ریاضی 

 استعالم صیرورت  در

 دایره نماد جهان است

هندسه حسی -ج

و نیمه تجردی 

  ارسطو

 صورت ذاتی درون

 است.اشیاء محسوس 

ارتباط در عالم هندسی

دقیق علم الهی با فلکیات 

 است. 

و ادراکات تصاویر  تبیین 

 از اشیاء بعنوان هندسه

 تبیین میشود.

دایره نماد حرکت عقل 

 کلی در جهان است.
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-گرا در نیم قرن اخیر پرداخته میتقسیم بندی نظریات فیلسوفان سنت پیشینه هندسه مقدس بهدر فصل 

 توان به سه رویکرد مهم اشاره کرد:.که با توجه به نظریات آنان درباره هندسه مقدس میشود

نظریات  در این رویکرد به ترتیب بهرویکرد ریاضی و فلسفی هندسه مقدسنسل اول:  -5-1

هرکدام با توجه   .شودمی پرداختهکریچلو و رابرت لولرگنون، کیتهیعنی رن گرااز افراد سنت سه فرد

مباحث  دانستند. وبه حقیقت واحد می های زمانه خود هندسه مقدس را، راهی برای رسیدنبه چالش

شناسی هندسه مقدس معرفت مباحث اسی هندسه مقدس است و نشاین رویکرد بیشتر مباحث جهان

 جایگاه بارزی ندارد.

که شوان پایه  در این رویکردمقدس هندسهنسل دوم: رویکرد دینی و فلسفی  -5-2

توان در سبک و لحن زبان شوان دید اگر شرح و با گنون را به روشنی می گذار آن است اختالف آن

توان ا موسیقایی و عرفانی میهای شوان روار بتوان خواند، شرح و بیانهای گنون را ریاضیبیان

 شناسی هندسه مقدس قرار داردهستی ذیل بحث شناسی هندسه مقدسعرفتدانست.که در این مبحث م

 توان شوان، بورکهارت و سید حسین نصر نام برد.افراد مورد نظر در این رویکرد را می

این رویکرد مانند نسل سوم: رویکرد قرآنی و عرفانی هندسه مقدس:-5-5

هندسه  شناسیمباحث رویکرد عرفانی و فلسفی بحث معرفت شناسی هندسه مقدس را ذیل هستی

در بحث هنر و معماری اسالمی  وحدت وجود هندسه مقدس را در قالب مبحثمقدس قرار داده است. 

ز پردازد و اهنر و معماری اسالمی می به بیان مبانی حکمی و راز گونه قرار داده است. عالوه بر اینکه

به نفی هویت هنری و  سوی دیگر پاسخ به چالشی است که از سوی غربیان و دیگر مخالفان که گاه

 شود.که به ترتیب در این فصل به تبیین سه نسل پرداخته می انجامید.دینی می
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 نسل اول: رویکرد ریاضی و فلسفی هندسه مقدس -5-5

ساختار هندسی ( 5323* )گنون رنه :یفیک و یکم انیب به مقدس هندسه انگذاریبن گنون -1

کند که نقطه مرکزی خود اثر محور عمودی بر روی صحفه جهان را به محیط و نقطه مرکزی تبیین می

افقی است. برطبق یک تمثیل عمومی، مرکز و محیط نمودار مبدأ و منتهای هر نحو انحاء ظهور هستند. 

کلی ذات و جوهر)یا پوروشا و پراکریتی طبق سان هر یک متناظر با آن چیزی است که در نظام بدین

تعلیم هندویی( یا خود وجود محض و امکان آن خواهد بود و برای هر تعیینی از تعیینات ظهور، نمودار 

شوند) گنون، مرکز و محیط بیان کم و بیش جزئی این دو اصل است که مکمل یکدیگر تلقی می

5938 : 542.) 

غیر از آنچه در بین  در وحدت حقیقی از روش دیگری تفاوتوی برای نشان دادن اشکال م     

از کمیت و کیفیت سخن به میان آورد است. عموما  فیلسوفان معمول است به کار برد است یعنی

که مکمل یکدیگرند، زیرا هر گونه ظهوری در میان آنها صورت  دانند میکیفیت و کمیت را دو کلمه 

کیفیت یعنی ذات و تحمل سیطره کمیت جوهر مادی است که غفلت از  (59 : 5938گیرد)گنون، می

های و داند. به اعتقاد او، همه نابسامانیترین مرتبه عالم هستی میظلمانی ترین وگنون آن را پست

نگری و گرایش به اصالت علم است که همین کمیت های این روزگار زاییدهها و بیدادگریآشفتگی

پوروشا و  این ثنویت .(52 :5938حدت حقیقی است)گنون، با و در هم آمیختن وحدت صوری

در آیین هندو، یا ذات وجوهر است. دو قطب هر ظهوری هستند باید آنها را اصول کلی تلقی  یپراکرت

 کرد.

را بر خصایص دیگر ترجیح داده و برای تعریف این عصر  دلیل اینکه گنون این خصیصه )کمیت( 

این نیست که از سایر خصایص بارزتر و انکارناپذیرتر است. دلیل آن  برگزیده منحصرا و حتی عمدتا 

ای واقعا اساسی است و اساسی بودن آن معلول تاویل وی خصیصه مذکور خصیصه که به نظراست  این

بشریت در اعصار جدید به آن ای است که امور به کمیت، درست معرف اوضاع و احوال مرحله دوری

گیرد و از هر گونه امتیاز کیفی عاری ه جنبه کمیت محض به خود میترین نقطکه پایینرسید.

 منزله بهترین نقطه)کمیت محض( پایین ،«قیاس» که بنابر قانون است اینآنچه حائز اهمیت است است.

 .(1-4: 5938انعکاسی تاریک یا تصویری معکوس از باالترین نقطه)کیفیت محض( است)گنون،

بنابراین آنچه از دیدگاه گنون مهم است وحدت حقیقی و کیفیت محض است که از طریق 

فلسفی که گنون درارتباط با  هاینکته بخشد.یا کمیت محض به آنها شکل می« واحدها»معکوس در 
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در  توان بیان کرد: صورت ذیل می وکمی بحث کرده است به عد کیفیو یا بُ هندسی جنبه فلسفی و

همانطور که بیان شده گنون از روی قیاس معکوس به دو حد نهایی)کمیت  کیفیت بحث کمیت و

محض و کیفیت محض( در عالم وحدت حقیقی وجود دارد.که وی این دو حد نهایی را به ذات و 

روند. وی معتقد است ذات و جوهر را نامد. ذات و جوهراز اصول اولیه فلسفه بشمار میجوهر نیز می

ه ویژه در مورد موجودات جزئی در مجموع، همان مفاهیمی هستند که فالسفه اهل در معنی نسبی و ب

 اند.نامیده« ماده»و « صورت»مدرسه آنها را 

نظر وی بهتر است از به کار بردن این دو کلمه یعنی صورت و ماده در ساختار هندسی موجودات  

شود، ه معنای ارسطویی کلمه نامیده میب« قوه»و « فعل».اما آنچه را که  (54 :5938پرهیز کنیم)گنون، 

و « صورت»دو کلمه  از نیز با ذات و جوهر متناظر است. به عالوه، کاربرد این دو لفظ )فعل و قوه(

 ای از فعل و قوه است در حقیقت به همان معناتر است. لکن قول به اینکه هر موجود آمیزهوسیع« ماده»

 «ذات»ود به وسیله آن از ر موجود فعل آن چیزی است که موجگردد، زیرا در هبر می« جوهر» و» ذات»

گیرد، و ظاهرا در هیچ مقامی از ظهور، فعل بهره می« جوهر»و قوه آن چیزی است که به وسیله آن از 

)گنون، اندکلیتحلیل، معادل ذات و جوهر شود، زیرا این دو، در آخرین محض و قوه محض پیدا نمی

5938 : 51). 

چیزی است که ارسطو آن اهل مدرسه همان « صورت»شود که دیگر، خاطر نشان میسوی از   

رودکه خود طبیعت یا ذات مشترک عده نیز به کار می« نوع»نامید و این لفظ برای نامیدن می« ایدوس»

« شمارش ناپذیر»یعنی حقیقتا  نامحدودی از افراد است، لکن این طبیعت یا ذات جنبه صرفا کیفی دارد،

یا مثل « هاایده» به عالوه،(.56: 5938)گنون، معنی دقیق این کلمه، یعنی مستقل از کمیت است است

دهد اند منتهی با نامی دیگر، و همین امر به خوبی نشان میخلف صدق همان اعداد فیثاغورسی افالطون

معنی متداول این  شوند، به هیچ وجه عدد بهنامیده می« اعداد»که این اعداد هم، هر چند از روی قیاس 

از جنبه جوهری تناظر اند و از جنبه ذات با اعداد کمی کلمه نیستند، بلکه برعکس صرفا کیفیت

 (.52-57 :5938معکوس دارند)گنون،

پس همانطور که علم اعداد سنتی با علم حساب غیر سنتی متجدادن متفاوت است، با توجه به نقطه 

 که با علم آموزشگاهی امروزهمورد نظر است « دسهندسه مق»نوعیهندسی که گنون بیان کرد 

عمیقا و به همان اندازه که در مورد اعداد گفته شد، فرق دارد. این هندسه با  شود،نامیده می« هندسه»

که این واقعیات به صورتی محسوس قابل نمایش باشند  واقعیات عالیه و دست کم تا جایی نمایش
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اشکال یا نمودارهاست. اما در « معنی رمز» بالضروره پایه هر نوعصور هندسی که  این سازگار است.

ای نه تنها به کمیت محض راجع نیست، بلکه به عین حال درک این هم دشوار نیست که چنین هندسه

دارد. همین حقیقت، در مورد علم اعداد نیز صادق است، زیرا اعداد در اصل « کیفی» عکس اساسا جنبه

شوند، در واقع در ارتباط با عالم ما، در قطب مقابل اعداد حساب نامیده می« ددع»گرچه بنا بر تمثیلا

 .(7: 5938شناسد) گنون،معمولی قرار دارند، ولی متجددان تنها اعداد حساب معمولی را می

اندازه در قلمرو ماوراء عالم جسمانی، نوعی تخصیص یا تعینی است که به حکم ضرورت، هر  ولی    

نظام و به هر حالتی که باشد، مستلزم آن خواهد بود. فقط در عالم ما حقیقتا تعین کمی ظهوری در هر 

است، زیرا کمیت و همچنین مکان و زمان در آخرین تحلیل چیزی جزء یکی از شرایط خاص هستی 

صورت  جسمانی نیست. اما، در همه عالمها تعینی وجود داردکه تعیین کمی یعنی اندازه ممکن است به

توان گفت از راه تعیین است که عوالم مذکور و آنچه در آنهاست  ای از آن درآید. و میا نشانهرمز ی

 (.95 :5938چنین تعینی با عین ظهور یگانگی دارد)گنون،  زیرا یابندمی« فعلیت»چنانکه هستند تحقق و 

ارتباط نزدیکی «( ریتا»در زبان سانسکریت «)سازمان یا نظم»به نظر گنون مفهوم اندازه با مفهوم    

، به «کوسموس»ای لفظ یونانیدارد و این نظم نیز به ایجاد جهان متجلی، که خود بنا بر معنی ریشه

« امر معین»به معنی « کوسموس»و « امر نامعین» نیز به معنی افالطونی کلمه،« خواء»از « نظم» وجود آمدن

به زبان رمز همان « خواء»در حالی که  است.«رتجلی نو»است. این تکوین نیز بنابر همه سنتها همان 

یابد، یعنی روی هم جنبه می« فعلیت»ای است که از آن ظهور است. به عبارت دیگر قوه «ظلمات»

الی که ذات، قطب در حشود می بدین ترتیب، به مثابه قطب ظلمانی هستی توصیف .جوهری عالم است

-از آن استخراج می« کوسموس»واقعا منور و « خواء»زیرا براثر آن است که ایننورانی هستی است. 

 (.99-98 : 5938شود)گنون، 

ای «اندازه» ، هرنه تنها سازد. زیرارا به ذهن متبارد می« هندسه»مفهوم اندازه فورا مفهوم  بنابراین 

توان گفت که هندسه چیزی جز علم اندازه نیست، لکن نیاز به تذکر نیست است بلکه می« هندسی»ذاتا 

 ای است که هندسه غیر سنتی،آن یعنی هندسه که در اینجا منظور هندسه به معنای رمزی رازآموزی

باقیمانده ساده منحطی از آن بیش نیست که از معنای عمیقی که در اصل داشت تهی شده و به نظر 

خدا را  ریاضیدانان جدید یکسره از دست رفته است. همه آیینهایی که فعل پدید آورنده و نظم بخشنده

شمارند بر همین پایه ای که از هندسه جدایی ناپذیر است، یکی میو به تبع آن، با معماری «هندسه»با 
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ذات و جوهر  عنوان بهتبیین گنون ازکمیت و کیفیت  توان گفت(. می91-94، 5938استوار است)گنون،

 است. ایفرامقوله

 

بر نقوش و معماری و تاثیر آن مقدس هندسهشناسیهستیتبیین کریچلو:کیت-2

حکمت جاودان مورد بررسی  اساس برشناسی هندسی خود را جهان (5372*)کریچلو کیت:مقدس

تا از جانب طیف وسیعی  است دهد.تبحر وی در معماری و هندسه مقدس موجب گشتهقرار می

 بازسازی و ساخت و طراحی در بودیسم، و هندوئیسم و اسالم و مسیحیت از مختلف، ادیان پیرواناز

 نقوش اسالمی، نقوش شناسی جهان مضامین تحلیل کتاب در وی نظریه بر بنا. بپردازد سنتی بناهای

. گیرد¬می بر پرده خلقت کل در موثر شناختی¬جهان ذاتی قوانین از نفسه-فی اسالمی هنر هندسی

 زیر روحانی حقیقت به جهانی این مادی ظواهر از را بیننده ذهن که است آن نقوش این وظیفه نخستین

 .باشد رهنمون معنا به صورت از کالم یک در و آن بنای

 ریاضیات با پیوند در که اسالمی هنر در شمار¬بی های¬طرح وجود که است معتقد کریچلو

 با ظرافت و دقت نهایت هنر این در مندرج اصول که معناست این موید. است گرفته شکل فیثاغورثی

 را خود هندسه او(. 52-3، 5923 کریچلو،)است شده ادغام و عجین جاویدان حکمت و مقدس هندسه

 جهان چیست؟ شناسیجهان از سؤال دو جواب در و کندمی تبیین فلسفی شناسی جهان اساس بر

 به بنا «کوسموس. »است دیگری به پاسخ برای مبنایی دو، این از یکی به پاسخ است معتقد چیست؟

 .گیردمی فرض را یافته نظام عالمی تعریف

 . 

 شناسی جهانشناسی اسالمی، اصل در مرتبه اول برای با این تبیین کریچلو و تطبیق آن با جهان 

ای ای باطنی و جنبهره در جنبهاین وحدت هموا اسالم وحدت وجود و در نتبیجه وحدت عالم است.

در مطالعه و پژوهش خود دو طریقه باطنی  شناسی جهانآید که علم تبیین بر میو از این  است.ظاهری  

و ظاهری دارد. طریقه ظاهری مشتمل بر مشاهدات حسی است و طریقه باطنی درک بیان قوانین 

های معنوی وحدت بخشیدن و یگانه ساختن باطن جهانشناختی از درون خود فرد است. هدف از طریقه

 ت.ناپذیر اسرگتر با کوچکتر در انسجامی جداییوظاهر و بز

 پردازد.می ی فلسفه اسالمیشناس یهستتبیین نقوش هندسی درمعماری مقدس بر اساس  کریچلو به

الخصوص نقش کند، زبان نقش و علیدت ایجاد میزبان قوانین مثالی که بین باطن و ظاهر جهان وحو 
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که ای . نظرگاه فلسفی اسالم حرکت نقوش و ادوار گردش افالک را توسط صورت مثالیعددی است

ند. شخص در هست های افالکصورتهای مثالی مدبر ضرب آهنگ کند وآنها را درک می ذهن انسان

بر هسته ها، که به معنای قرار گرفتن در مرکز است به همان اندازه که هماهنگی با این ضرب آهنگ

تواند با آنها و یا محور ترازو ضامن حفظ توازن آن است، می حاکم بوده نقطه نورانی و فیاض()یاخته

  .(63 :5923)کریچلو،سان ارباب آنها باشدیگانه گردد و بدین

کند که بیان می صورت اینبه  سینابا کمک گرفتن از فلسفه ابن راخود هندسی  شناسی جهان وی    

عقل اول،که باالترین موجود است، فقط یک قدرت دارد و آن قدرت علمیه است که به امر حق تعالی 

میه است که از قدرت عل، نه تنها دارای است کرده است. نفس، که بعد از عقل قرار گرفتهدریافت 

که مستقیما از امر خداوند به آن رسیده است. از نفس کند، بلکه قدرت شوقیه نیز داردعقل دریافت می

طبیعت کلیه نیروی است که عنصر کل را تا  آید،ت کلیه و عنصر کل به وجود میبه نوبه خود طبیع

 کشاند.ن میسر است به سوی کمال میحدی که برای آ

بعد از عقل و نفس، سومین اصل در سلسله مراتب وجود است. تفوق هندسه را  از آنجا که طبیعت،

 درظهور عالم جسمانی از طبیعت کلیه، نفس و عقل اول شاهدیم. هر شکلی نماینده و در قلمرو خاص

خویش تجسم همان اصول مثالی عالم و شعور ماست که هر دوی آنها)صورت مثالی و شکل( را 

دریابد. پدیدار شدن قوانین هندسه در قلمرو ریاضیات کیفیتی نظیر پدیدار شدن شعور و نیز خود 

های مثالی سه و چهار و هفت و دوازده، نقوش و اولویت صورت مبدأخلقت است. ما با مرکزیت یک 

بنابراین کریچلو نقوش هندسی را در ارتباط با  .(79 :5923آفرینیم)کریچلو، ی را باز میاصل

 کند.فلسفی نفس و عقل اول تفسیر می شناسی جهان

 

 طبیعت کلی عقل نفس
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در منظر فلسفی عالم،  عبور عقل الهی از هفت فلک عالم سیارات است، هریک از سیارات را بایود  

و هریوک   سازدای در نظر گرفت که با مدار خویش یک فلک تاثیر را مشخص مینقاط مادی عنوان به

کوه ورای   یک کره متحدالمرکز است که بین عالم)تحت قمر( و وجود مطلق از این هفت سیاره نمایند

اطوار  توان به مثابهفلک دایره البروجی قرار دارد، واقع شده است. این افالک را با امعان نظر معنوی می

ای کوه  نتیجوه عقول درونوی    عنوان بهرا  اییافتهبیرونی یا ظهوراش دانست. امر عقل در جنبه عالم کبیری

 .(75 :5923بیند)کریچلو،منشا الهی آن است، می

این نوع تلفیق نقوش هندسی با سلسله مراتب عالم، حالت تجلی بخش کل هستی را از نظر  کریچلو

 کثورت باشود.   انعکواس وحودت در   گور کند، توا بییننوده نظواره   آغازین بیان میکیفی و هندسی از نقطه 

توان گفت که انعکاس یا تقارن، طریقی برای فهم راز کثرت در نسبت با وحدت است. به یک معنا می

صورت کوه در عوین   گذارد. بدیناعداد انعکاساتی است از وحدت که از طریق تقارن در فضا تاثیر می

 شوود. هوای تقوارن بوه سووی کثورت شوکوفا موی       در مرکز تقارن، در امتداد شوعاع  حفظ و وحدت خود

کریچلو با توجه به اینکه جهانشناسی خود براساس اجسام فلکی ابن سینا بیان می  .(79 :5923)کریچلو، 

کند کثرت را انعکاسی از وحدت می داند در واقع وحدت و تناسب جوزء ذات و حقیقوت اشویاء نموی     

 داند.

 

یکی دیگر از  (1971 *)لولر :هندسه مقدس بُرشی از هستی و جهانرابرت لولر:  -5

 رپیچاستدالل او برای بیان مبانی نظریه هندسه مقدس در شکل مامقدس است.  هندسه پردازان نظریه

 عنوان بهکه افالطون هندسه و عدد را اعداد فیثاغورسیان اینست اساس برلگاریتمی و تناسب زرین 

لکن هندسه و عدد تنها از آن روی که  فلسفی به شمار آورد. ترین زبانترین و مطلوباساسی

که کنند معینی از واقعیت عمل می و(کیفیتی اندازه گرفتنی و ملموس آن  سطح«) سطح»عنوان به

برد و هندسه    به کارمثال اعلی  تبیین افالطون هندسه را در.محملی برای تعمق فلسفی درآیند صورت به

 (. 7: 5962کند) لولر،بیعی معرفی میترین قالب زبانی مابعدالطروشن عنوان بهرا 

یابی به مفهوم مثال اعلی با مشوکالتی روبورو   فکار امروزی برای دستا از نظر رابرت لولرباید گفت      

را به مثابوه نموادی از   های زبانی نداریم که با آن فرآیند محض و جایدان ما آن گونهمعتقد است . است

نزد فیثاغورسیان  زیرا دهدمی د قرار.جدا از این فرآین را وی که مفهوم عدد .کردندارباب انواع ارائه می
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اما در این مضموم عدد باید به روشی خاص درک  است بوده «یک» اشعدد و شکل درسطح آرمانی

 .شود

دعای اکند بیان می هابرای اعداد و هندسهرا  «یک»و  «صفر» ،مبانی فلسفی با توجه به این تبیین  لولر    

تجریودی نیسوت. بلکوه در     رباره یک سلسوله روابوط نامحسووس یوا    .هندسه تعریف د که است اینلولر 

عوض تفکر درباره واحد مابعدالطبیعی است که به وسیله تجسم نمادی و تعمق و نظم صوری که از این 

 گردد. دست یافتن به این نقطه آغاز تمرین هندسوی اسوت  ال میجهد، دنبر از فهم بیرون میوحدت دو

هندسه کهن با  نظر ویه کند. پس بهای دنیوی و این جهان جدا میکه عمال هندسه مقدس را از هندسه

-56 :5962)لولر،شوود گردد، در حالی که ریاضیات و هندسه جدید بوا صفرشوروع موی   آغاز می« یک»

57.)     

بورای   دهود صفر و یک را مورد بررسی قورار موی  جزئیات بیشتری درباره این دو آغاز نمادی یعنی لولر 

و علموی   پویایهوای سواختاری   اند که به وسویله آنهوا مفواهیم ریاضوی،    این دو استثاییمعتقد است اینکه 

داد توا  کند کوه، ظهوور صوفر اجوازه     تحلیل میوی  (.86-81 : 5962اندیشه سرمشق و الگو باشند)لولر، 

شخص هر چیزی مانند هیچ یا شماره نشدنی را که در ورای منحنی کمی قابول درک بوه قیواس تبودیل     

از ایون رو صوفردر نحووه تفکور غربوی       شد که در زیر واژه خدا و توهم مذهبی یاخرافی قورار گرفوت.  

گاه بوه نظور وی صوفر از دیود     چارچوب خاصی را برای تکامل الحاد و نفی روحانیت بوه وجوود آورد.  

  جهان طبیعی وجود ندارد صرفا یک وجود ذهنی است.

ای برای ایجاد فیزیک تجربی در قرن نوزدهم ما ظهور این نماد تا آن اندازه بزرگ بود که انگیزها    

های کوچک و بهم ترکیبی از توده عنوان بهشد تا یک نحوه تئوری اتمی را بپذیرد که در آن ماده 

تصور معتقد است بنابراین لولر  مواج در خالء صفرقالب ریزی شده بود.های کوچک پیوسته و گوی

های صفر را با تصوراتی چون قطعیت مرگ و ترس از آن، جدائی آسمان و زمین و تمامی فلسفه

اصالت وجودی که برپایه ناامیدی و پوچی دنیایی قرار دارد که در ورای آن نیستی است که تمام 

 (.91-94: 5962 داند)لولر،مدیون صفر می

یک مفهوم فلسفی و ، کند؟ واحدداند و چه راه حلی بیان میاما لولر تصویر نخستین واحد را چه می

با امتناع از پذیرش از امور غیرقابل شناخت،  و استتجربه رمزی است که با زبان ریاضی قابل بیان 

وجودهای  های به هم پیوستهای از فرضیهریاضیات و علوم ما ضرورت یافت تا در یک سیستم پیچیده

 در آن آن)وجودهای غیر محسوس( تعیین شود و تعادل جبری کمیتغیر محسوس دستکاری شود  تا 
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-دهد و فقط میبار بلکه در هر بار خود را نشان میتنها یکبرقرار گردد. پس آن)وجود( ناشناخته نه

  .(96 : 5962، گیری شود)لولرها کمی اندازهدر راحل تواند به وسیله کنکاش

دهد وهمچنین برای قرار می تعین جهان فراطبیعی عنوان  بهحل کمی را  بنابراین لولر راه

اند، نیز وکلیه عناصری که از واحد مرکزی منشعب شده الطبیعه ماوراءنمایاندن)وجودهای( ناشناخته و 

 «یک»برد، که تصویر انطباق نام میمعکوس کردن یا تقابل  وی در این راه حل از قانون برد.می   به کار

کند که مفاهیم مابعدالطبیعی چون فناناپذیری مبادله مستمر میان ماده وانرژی چنین وضعیتی را ایجاد می

پس  .(97 : 5962)لولر، دهدتصورمفهوم تقابل را به دست می روح و تولد دوباره تجسم مجدد، دقیقا

در  .لولر معتقد است که را حل کمی می تواند امور نامحسوس و ناشناخته را تعیین و قابل شناخت سازد

 واقع این تعادل جبری به نام تناسب زرین و هندسه مقدس قابل تبیین است.

 

 رویکرد دینی و فلسفی هندسه مقدس در هنر مقدسنسل دوم:-5-2

: خداوند تیفاعل ریتفس  در مقدس هندسه  آغازجوهربت عنوانی برای -1

« های نظریمفسری خدا گونه، و دست کم در سطح آموزه»جایگاه گنون را در مقام  (5369*)شوان

توان در سبک و لحن زبان کند. اما اختالف با گنون را به روشنی میبرای غرب متجدد تصدیق می

خود فاعلیت الهی را مستلزم شوان در بیان حکمت خالده . (559: 5923)الدمدو،شودمی شوان دید

شویم، یعنی نوعی وصل بالوصل است که داند که از اینجا به معنی جوهر منتقل میانسجام عالم می

معتقد است  وی.(528، : 5927شوان،  )ق در اشیاء استاند و حدر حق ءاشیاکه نشان دهنده این نکته 

در این راستا شوان حقیقت در نهایت تحلیل مبین نسبت بین جوهر و عرض است. که هر تعلیم معنوی 

 کند. که جهان را ازآغاز وامر مطلق بیان می عنوان بهصورت و غیر قابل تعریف و نامحدود بی ذاتی را 

 یا اطوار همه اشیاء، کلی فناء بالخره و نار و جنت در خلود کبری، قیامت و صغری قیامت جهان، انجام

 در و متصل یکدیگر به را جوهر و عرض که هستند نسبتی مختلف مظاهر کبیر عالم با صغیر عالم وقایع

 (.588: همان)گرداند¬می منفصل یکدیگر از حال عین

 و بیینند¬نمی ایزدانگاران همه جز به  است معتقد خدواند فاعلیت تفسیر در جوهر از دلیل این به شوان 

-بدین و نیست مادی پیوستگی وجه هیچ به موجودات و وجود بین وجودی پیوستگی که یابندنمی در

 آن مستلزم مزبور وجودی پیوستگی واقع در موجودات، و وجود بین نسبت عدم و تنزیه شان سان

را  صورت ،«صورت» وصال مقام در و( تنزیه) در زیرا(. 589: 5927شوان،)شد نخواهد باطل ابدا است،
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شوند و صفات الهی در شودکه اعراض دوباره در درون جوهر مستهلک میبه همان طریقی نابود می

این نابودی یا استهالک مجدد یا عدم تمایز مربوط به آن  .دهندرا از دست می مقام ذات تمایزشان

، دیدگاه اشعه مایل به مرکز نامیده «دوایر متحدالمرکز»چیزی است که در جاهای دیگر دربرابر دیدگاه 

در نتیجه جدای میان مراتب حادث و  عد مدور با آن سروکارداریم،عد محوری و بُیان بُشده است که م

 :5929این راز عدم استمرار یا طرد و ناپیوستگی است) شوان،  ناپذیر است کهتفصیل قدم و مطلق

 بنابراین ساختاری کیفی به مانند کیفیت دوایره متحدی مرکزی در پیوستگی جهان وجود دارد.  .(834

کند از تناقض بحثی را که برای اظهار مطلق)حکمت خالده( بیان می ترین مهمشوان مانند گنون      

 عنوان بهکه چیزی  است اینانگاری یعنی اظهار حقیقت کند.در واقع نسبینگاری استفاده میانسبی

قت نسبی که چیزی جز حقی است اینحقیقت)امر مطلق( وجود ندارد، یا اظهار اینکه حقیقت مطلق 

با این با هندسه مقدس یین و یانگ است امر مطلق با امر نسبی متناسب .(87 :5927وجود ندارد )شوان،

بیان شوان بین دو مرتبه از وجود عالم الهی تمایزگذاشته است که در عین تمایز مکمل هم نیز هستند، 

 5929شود)شوان ،میمتشخص ودیگری مرتبه واری هستی را الوهیت غیر متشخص نامیده  یکی خدای

: 75). 

 و الظاهر با  مطابقت را امر دو این وی که اینست دارد نسبی امر و مطلق امر از شوان که جدیدی تبیین 

  شهودی عقل که است معتقد معرفت زمینه در(.  74: 5929 شوان،)داندمی اسالمی عرفان در الباطن

 در که است مطلق امر همان شهودی عقل شود،می معلوم یعنی او علم متعلق و «عالم» اتحاد موجب

 شهودی عقل که است این آیدبرمی مادی و دنیوی دیدگاه از که آنچه.است یافته تمثل بشری نفس

 زبان رهگذر از و برهانی نحو به استداللی عقل مقابل در و است انسانی درون مطلق امر شناخت برای

 و شناسی هستی در چین یانگ یین براساس نسبی و مطلق امر شوان(.  97: 5926 اسمیت،)کندمی عمل

 .کندمی تبیین خود شناسیمعرفت
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به ( 5313*) آثار بورکهارت :تی و هنرقدسیشناسی سنجهان تطابق :بورکهات  -2

های پرشکوه در تمام موارد بر اصالت معنوی و موهبتآیند، داد آثار شوان به حساب میاعتباری امت

-. او این حقیقت جاودانه را در سه حوزه مطالعاتی گسترده یعنی حوزهدهندمی مختص به او شهادت

شناسی سنتی و شناسی آن(، جهانهای دانش مابعدالطبیعه)یا متافیزیک در معنای اصلی و ریشه

ی برای هندسه مقدس شروع هاگر ما نقط .(588 :5923)الدمدو، حیطه کار خود قرار داد استهنرقدسی 

 است آغاز شده این بحث گنوندر آثار پیروان حکمت خالده مانند قائل باشیم، گرایاندر نظریات سنت

وی بر طریقت معنوی و تبیین مفاهیم مابعدالطبیعی( و با  تأکید)با  با ظهور کسانی چون فرتیهوف شوان

 مدنهای سنتی(، به دوره بلوغ رسیدت شناسی جهانهای ورکهارت)با اهتمام در شناخت جنبهب

و  «صورت» دو مفهوم هندسه مقدس در در نظریات بورکهارت و نصر .(53-52: 5923 )بورکهارت،

 شود.تبیین می  «معنا»

شناسی جاویدان در ارتیواط بوا هنرمقودس     ترین تبیین هندسه مقدس را در  جهان در این بحث مهم        

 نامیود « مقدس»آنکه بتوان هنری را برای  معتقد است داند وبورکهارت هنر را اساسا صورت میهست. 

بر  گرفته باشد، بلکه باید زبان صوری آن هنر نیز نشئتکافی نیست که موضوع هنر از حقیقتی روحانی 

کیفیوت( را بوه معنوای    «)صوورت »وی مفهووم   .(3-2: 5932)بورکهارت، دهود وجود همان منبع گواهی 

 و این معنای متعوارف اسوت.  لت دارد صورت از طرفی به تعیین حدود شیء دال -5کند:دوگانه بیان می

 که دنندابه تبع آنان فیلسوفان مدرسی می از طرف دیگر، صورت به آن معنایی که فیلسوفان یونانی و-8

 ود یوا اثور ذات الیتغیور آن اسوت. و    از روی نمو  یا یک شیء  مجموع کیفیات یک موجود  ازعبارتست

بورکهوارت معنوای دوم صوورت را    .(21 : 5923بورکهارت،همان صورت نوعی و مثل افالطونی است)

 قبول دارد.

صورت به لحاظ جوهر کیفیش، در مرتبه محسوسات، همتای با توجه به معنای دوم صورت، زیرا 

صورت  مچنانکه که هرمفید همین معنی است. ه4ایدهحقیقت در مرتبه معقوالت است، و مفهوم یونانی 

تواند باشد، صورتی محسوس آموزهای دینی، انعکاس رسا ولی محدود حقیقی الهی می ذهنی از قبیل

پرداز حقیقت یا واقعیتی باشد که در عین حال برتر از مرتبه صور محسوس و پایگاه تواند نقشنیز می

  .(3-2: 5932)بورکهارت، کری استف

                                                           
4
 eidos 
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« کوسمولوژی» در تبیین جهانشناسی هندسه مقدس باتوجه به این تبیین بورکهارت از صورت، وی

سازند. )که این ، از آن حیث که علت یگانه جهان، یعنی هستی مطلق، را منعکس میداندعلم جهان می

عنوان کیفیت و کمیت محض یا ذات و  هستی مطلق و نقطه مرکزی همان بیانی است که گنون از آن به

 ولیبرد(.عنوان روح اعظم نام می بورکهارت نیز به نسبی است  و شوان با عنوان امر مطلق و امر جوهر،

گر نامحدود، جلوه بورکهارت این انعکاس نامخلوق در مخلوق را ضرورتا به وجوه گوناگون، و حتی

ثابتی  وز اصول کلی و موجه ا  نیعنی همه ممکنات  به نحو یکسا (.95 :5923)بورکهارت،شودمی

 گیرند.سرچشمه می

، محمل مبلغی از کیفیت وجوود  هرصورت است، بر دانش و شناخت صورتها مقدس مبتنیپس هنر 

رمز  شناسی است.مظهر صورت مثالی خود رمز، به حسب قانونی مربوط به معرفت وجود و هستی است.

دارد. بوه هموین علوت، رمزپوردازی سونتی هرگوز عواری از        به نوعی عین همان چیزی است که بیان موی 

ودی آن چیوز  هوای وجو  بر وفق بینش روحانی از جهان، زیبایی چیزی، جز شفافیت لفافوه زیبایی نیست. 

هنر مقدس موضوعش واقعیش ماالکالم است و زبان از وصوفش  حقیقی است.نیست، هنر راستین زیبا و

زتواب واقعیوات مواوراء عوالم     عاجز، ریشه و اصل آسمانی یوا ملوک خصولت دارد، زیورا الگوهوایش با     

گونه روح انسان را از قید نمودگار سرشت رمزی عالم است و بدین (.3-2: 5932، )بورکهارتصوراند

 رهاند.درشتناک و ناپایدار می« واقعیات»تعلق به 

هندسه و هنر مقدس اینست که وی  اساس بر علم طبیعی جدید  یشناس یهستنقدهای بورکهارت بر 

معتقوود اسووت، در حقیقووت علووم طبیعووی جدیوود فقووط بووه قلموورو امووور جسوومانی محوودود شووده             

-علم جدید ذات شی را که بر روی ماده نقش می بند را به کنار می (.93-92 :5923است)بورکهارت،

کنود، بلکوه   را حوذف موی   تنها کیفیات ثانویه ادراکوار از کل واقعیت، نهاین گزینش ریاضینهد و با 

ای که ذات یگانوه عوین و یوا    اند، یعنی نشان کیفیآنچه را هم فیلسوفان یونانی و مدرسی صورت نامیده

وجووود  نهوود. بوورای علووم جدیوود، صووورت ذاتووی شوویء بوورروی موواده نقووش زده اسووت، بووه کنووار مووی  

گرایانوه  براسواس   موار بودن و انحصواری بوودن علو   یعنی مدعی ریاضی (.42: 5923ندارد)بورکهارت، 

 دارد. گرایانهعلمنسبت به بدگمانی شدید  یعنی است اصول تجربه و کمیت

ورزد، و می تأکیدبر خودمختاری مادی اشیا  علم جدیداز آنجایی که  پس بورکهارت معتقد است      

این تجزیه نظری و هم تکنیکی واقعیت اساسا با سرشت هنر در تضاد است، چرا که هنر تهی از 

موضوع اصلی علوم سنتی وحدت همه  هیچ است. منزله بهوحدت، فاقد ریتم و عاری از تناسب 
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 در  شناسی در تبیین هستی رابطه صورت قدسی و ماده یعنی . (43، 5923موجودات است)بورکهارت، 

 .پرداختندفیزیک جدید از بین رفته است و به تبیین جهان  براساس شکل خالء یا صفر و عدم تعین 

 

 نصر حسین سید:شناسیدین هایدغدغه تبیین در مقدس هندسه بیان: نصر سیدحسین -5

 حکمت بطن در پرداختند، خالده حکمت نظری مبانی به بورکهارت و شوان گنون، مانند نیز( 5364)*

 حکمت این که است معتقد نصر. دارد تاویل و رمزی بیانی که است نهفته محض مابعدالطبیعی خالده

 ای دغدغه نصر برای آنچه اما(. 541: 5926 گلشنی،) است شده آغاز هرمس یا نبی ادریس از ازلی

 عالم)مطلق میان رابطه باشد قادر که است معقول مابعدالطبیعه نوعی تصویر و ترسیم است، بوده اساسی

 رابطه اساس نصر نزد در بنابراین. نماید روشن خوبی به را آن از( صورت عالم)یافته تجلّی عالم و( معنا

 به پاسخ را مقدس هندسه وی است، ناشده نجلی لوگوس و شده تجلی لوگوس یا معنا و صورت

-می روشن خوبی به را معنا و صورت یا یافته تجلّی عالم و مطلق وجود میان رابطه از که های¬دغدغه

 . داندمی نماید،

 

 مخالفان هندسه مقدس رمعاصنظریه -2-2-1

و از سوی دیگر، چالش تنوع ادیان و  سکوالریسم سو یک از نصر چالشهایی نیتر مهمباید گفت 

وی را به تکاپو  ایی است کهه دغدغه پلورالیسم دینی از . (975 :5929است)نصر،بوده  پلورالیسم دینی

دو تن از بپردازد.  ایشان با ای مواجهه در مقدس هندسه از موجه تبیینی سعی در ارائهاست تا برانگیخته 

گفتگو با  این جان هیک و دکتر سروش بودند در داشته است گرایانی که نصر با آنها گفتگوکثرت

در نفسه مربوط نیستند. وفقط خدایانی که حقیقت فی»کند که متدنیان هیچ دینی باهیک بیان می

های )حقیقتاند)افراد بشری( ساخته شده توسط قوای ادراکی آنها «نفسهحقیقت فی»مواجهه با 

-نظریه او حتی شامل پیامبر و عارفان نیز میدیدگاه هیک دیدگاه کلی، است. عندالمدرک( مرتبطند. 

 .( 2 :5924) توکلیان، شود

ای که در این میان بیان داند و نمونهصورت و فراانسانی میکه حقیقت فی نفسه را امری بی هیک 

وار از نادیان شرقی مانند بودیسم، تائویسم و هندوئیسم است که به تفکیک خدای انسا کند ازمی

دانند. سروش نیز معتقد است که وار میوار نیز اعتقادی ندارند، آنها خدا را غیرانسانخدای غیر انسان

-کند و میوار را معرفی میعرفا خدا را خدای غیر انسان ولی است وارخدای پیامبران خدای انسان
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کندکه در نظر موالنا هیچ گونه دوگانگی حتی پرستند. وی در تایید سخن خود از جانب موالنا بیان می

اضداد است حتی تضاد  صورتی در مورد خدا کاربرد ندارد. او فوق همهدوگانگی صورت و بی

 ت که اگر این اصل را بپذیرم (. پس سروش معتقد اس 2 :5924صورتی است) توکلیان، صورت و بی

بپذیریم. یعنی قطعا باید معتقد باشیم که خداوند به چند صورت تجلی  در نتیجه قطعا باید پلورالیسم را

 (.  81 :بی تا  صورتها با او نسبت مساوی دارند) سروش، کند و همهمی

شود و های کانتی میوان ادیان، محدود به فنومنهای ادراکی پیریکند که تجربههیک بیان می

فراتر ازمفاهیم بشری است. حال اشکال اساسی اینجاست که اگر هیچ « نفسهحقیقت فی»نومن یا همان 

و تصاویر مختلف االهی در آن وجود ندارد، « نفسهیکتایی ازلی فی»مشخصه بارز میان مشترکی میان 

 (.86 :5926بدانیم؟ )سزاوار، « نفسهیکتایی فی»را ظهورهای آن آیا معنا دارد که آن تصاویر مختلف 

تعامل  که این تصاویر گوناگون ادیان از خدواند، در واقع ناشی از است نیاهیک جواب جان

(. سروش نیز معتقد است که برخی 87 :5926نفسه است) سزاوار، ادراکی قوه خیال انسان یا حقیقت فی

، به این است تر از کار پیامبربودهفارابی معتقد بودند که کار فیلسوف مهم مسلمان، همچون از فیلسوفان

کردند، در حالی که پیامبران با عالم خیال سروکار داشتند و صورتی آن، نظر میمعنا که آنان به عالم بی

ند کردآورد که، پیامبران این کار را بدان خاطر میو دلیل می بخشیدند.صورت، صورت میبه امر بی

اش تجربه توانند خداوند را در حاق بی صو رتیکه با توده مردم سروکار داشتند و توده مردم نمی

 توان به طور مستقیم با امر متعالی مواجه شوند.کنند، وهمچنین مردم عادی نمی

-صورت منشا میپرسد که آیا صور متعدد به خودی خود امر بیهیک در این باره از سروش می

-گوید: در نتیجه کار ما فرقی نمین که انسانها نیز در این فرآیند مدخلیت دارند؟ سروش میگیرد یا ای

خود در صور امری  صورترسند. یعنی چه امر بیکند و این دو مسیر در نهایت به یک مقصد می

 که آنها را در مرایا و صور متعدد صورت آدمیان را برانگیزاندمتعدد متجلی شود و چه این امر بی

شناسی کانتی واقف نبودند و دانیم که عرفای مسلمان به معرفتمشاهده کنند، نتیجه یکی است. البته می

کند. های مختلف آشکار میصورت( خود را به صورتبه همین سبب قول غالب این بود که او)امر بی

 «.صورت سخنان صریحی داردبا این همه موالنا در صورت بخشی ذهن به امر بی

صورت افکنده امر بی داند که برصفات خداوند نیز از جنس صوری می ن تبیین سروش نیزدر ای

گوید: اگر ما بخواهیم درباره خدا سخن بگوییم باید از طریق صفاتش درباره او سخن شود. وی میمی

شود، ما ناگزیر از صورت افکنی بگویم در غیر این صورت باب گفت و گو بسته می
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 در مقابل کثرتدر هنر  باید گفت این همان قول به اصالت وحدت (.3 :5924هستیم)توکلیان،

)پلورالیسم( فرهنگی در هنر دینی و معنویت است. قول کثرت و پلورالیسم هر گونه توحید و وحدت 

و  کنند. به تفصیل که تمام شئون فرهنگی، در یک جامعه به رنگرا رد می شئون در هنر و فرهنگ

ارتباطی عمیق از حیث  که زیرا. گیرنددر آن دوره را به خود می معرفت حاکمصبغه صورت نوعی و 

 صورت و ساختار حاکم بر آن فرهنگ وجود دارد.

ادراک مخاطوب   کوه حودود    اسوت  ایون هیک و سروش از اومانیسوم   توان گفت تبیین در واقع می

نیست بلکه مخاطوب بوه   تعیین کننده صورت است اما کنش ادراکی مخاطب صرفا تبیین و شناخت فرم 

« صوورت »به این ترتیب افراد یا جوامع )بسته به جهان بینی خویش( از  .پردازدکشف معانی مسستتر می

 . اندنمودهموضوعی واحد، معانی متفاوتی را ادراک می« ظاهر»و 

ای را بوه نحووی نواظر بوه     تعوابیر و فرآینودهای ذهنوی   نوشتار حاضر سعی بور آن دارد  از آنجایی که 

قول کثرت و پلورالیسم هر گونه توحید و وحدت گفت  . باید، معرفی نمایدباشندمی« معنا»و « صورت»

 گرایان را با توجه به هندسه مقودس نصر چگونه پاسخ کثرت ماا کنند.را رد می شئون در هنر و فرهنگ

 کند؟روحانیت دین بیان می ادراک هنر و در

نظریوات جوان هیوک و سوروش و     در دینوی نصور در جوواب پلورالسویم     کوه  دلیلیو مهمترین  ولینا

نمایود، در گوام نخسوت     در جهت اثبات پلورالیسم بواطنی خوود اقاموه موی     و کندمی بیان طرفدران آنها،

است؛ بدین معنا که تنهوا ذات مطلق)نقطوه و   و  جایگاه امر مطلق و مُثُال اعال   «مطلق»معطوف به مفهوم 

شووند   جوهر متعالی(، مطلق است، اما هر یک از ادیان اگر چه در عالم خودشوان، مطلوق محسووب موی    

تنها ذات مطلق، مطلق است ولی هر تجلّی ذات مطلق »ولی این اطالق آنها نسبی است. به عبارت دیگر، 

ها، اشخاص  ها، اقنوم کند که در آن برخی تعیّن ق میوحی، عالمی از صور و معنای قدسی خل صورت به

 رسند، بدون آنکه ذات مطلق فی حد ذاته باشند. مطلق به نظر می صورت بهالهی یا لوگوس 

یا مسیح ) تثلیوث   "تثلیث" صورت بهیک مسیحی خدا را  پس در معناشناسی قدسی باید گفت اگر 

لوگووس   صوورت  بوه را تشوکیل موی دهود( را    هندسه مقدس و ساختار قدسی هنر و معمواری مسوحیت   

بیند و به این عقیده، به یک معنای مطلق پایبند است، این امر فقط از نگاه دینی قابل فهوم   اللّه( می )کلمه

شووند؛ زیورا فقوط     دیوده موی   "مطلق نسبی" صورت بهاست و حال آنکه از نگاه مابعدالطبیعی، این امور 

 .(162 :5922) نصر، استضرتش فراتر از هرگونه نسبیّتح الوهیت به لحاظ عدم تناهی و یکتایی
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هوای متعوددی از ذات الهوی     الهی وجلوه بنابراین، در تبیین امر مطلق و امر نسبی در مبحث شناخت 

السوالم، نمادهوای مقودس، قووانین الهوی و ادیوان متفواوت، هموه در          همچون قرآن، انجیل، مسویح علیوه  

اند و پیروان ادیان قادر خواهند بود کوه بوا مطلوق انگاشوتن اصوول       مطلقچارچوب خاص خود واقعی و 

در »اند؛ چراکه  ها ملتزم باشند ولی در عین حال، ادیان دیگر نیز محترم، حق و واقعی اعتقادی خود بدان

رو، تموام ایون تجلّیوات     و از ایون «. های دیگری به خود گرفته است ادیان دیگر نزول امر مطلق، صورت

بودیهی   نصر که تفکیک میان مطلوق و نسوبی را   واقعی و به عبارت دیگر، مطلق نسبی خواهند بود.نسبتا 

به ظاهر سرشتی متناقض دارد، اما از « مطلق نسبی»نماید که مفهوم  شمرد، در عین حال، اعتراف می برمی

داللی اسوت،  در سوطح عقول اسوت    معنایی کند؛ چراکه این تناقض و بی نظر او این امر مشکلی ایجاد نمی

 .(837 :5922()نصر، 552-557 : 5928نصر، «)از نظر مابعدالطبیعی معناداراست»وگرنه 

 جوز  معنوای  را موجوودات  آفورینش   نسوبی   مطلوق  امور   در مقدس هندسه از نصر تبیین به توجه با   

. نودارد  اسوت،  عودم  ی¬آیینوه  هموان  مابعدالطبیعی، بیان به که، هستی عالم یآیینه در خدواند انعکاس

 نصور، )شووند ¬موی  ظواهر  عینوی  و انضمامی حضوری منزله به بلکه انتزاعی، رمزهای منزله به تنها نه اشیاء

 ابراهیموی،  دیون  سوه  کوه  کنود ¬موی  بیوان  صوورت  ایون  بوه  عودم  از خلقت ی¬مساله وی(. 936: 5922

 زمانی آغاز دارای جهان و است کرده خلق عدم از را جهان خدواند اندگفته که اندبوده دانایی¬االهی

 بوه  بنوا  کوه،  اسوت  هستی اصیل نظم در موجود «هایامکان» از معنای به بلکه عدم، از خلق معنای. است

 حتوی  یا و مرتبه یک از و «اندنکرده استشمام را وجود ی¬رایحه» حال به تا امکانها این عربی،ابن تعبیر

 نصور  گفوت  بایود (. 419-414:  5922نصر،)اند¬یافته ظهور و وجود زمین، سطح بر وجود سابق مراتب

 خوود  هندسوی  جهانشناسوی  تبیوین  در اسوت  عربوی  ابن  نظر که عدم از خلق هم و نسبی مطلق امر از هم

 .کندمی استفاده

 عرفانی و قرآنی در هندسه مقدس نسل سوم: تبیین-5-5

این  (5922*بلخاری) در فرم و صورت هنر اسالمی: وجود وحدت مظهر مقدس هندسه-1

-رویکرد مانند مباحث رویکرد عرفانی و فلسفی بحث معرفت شناسی هندسه مقدس را ذیل هستی

در بحث هنر و  وحدت وجود هندسه مقدس قرار داده است و هندسه مقدس را در قالب مبحث شناسی

می هنر و معماری اسال به بیان مبانی حکمی و راز گونه کند. عالوه بر اینکهمعماری اسالمی بیان می

به نفی  پردازد و از سوی دیگر پاسخ به چالشی است که از سوی غربیان و دیگر مخالفان که گاهمی
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اساسی  اصول با کاویدن ظاهر این هنر و رمزگشایی از باطن آن، .انجامیدهویت هنری و دینی می

ترین به به عمیق و رجوع اند.، حکمت اسالمی را به تعمق قرار دادهای فراترعرفان اسالمی و در مرتبه

ها و بنیادهای نظری اسالم در تبیین و تفسیر هنر و معماری اسالمی است. پس از این دیدگاه، هنر الیه

های باطنی ترین شکل خود بازتاب معنا و تجلی الیهمتمایز از معنا ندارد بلکه خالص هویتی مستقل و

 آن در آیینه تماثیلی زیباست. 

شود، نظریات بلخاری در زمینه هنر و معماری مقدس که با رویکرد بیان می نابراین آنچه در اینب    

هندسه مقدس  که است نیانکته در نظریات وی  نیتر مهم .تکیه بر نظریات فیلسوفان اسالمی است

وی بحث خود را در ارتباط وحدت وجود با هندسه و  سازد.وحدت وجود نمایان می لهیوس بهخود را 

هنرمندی که بخواهد اصل وحدت وجود را نمایان »کند، این اصول بیان می اساس برتناسبات فضای، 

سازد. دوم، ریتم می گرهندسه که وحدت را در نظم فضایی جلوه اول، سازد، سه وسیله در اختیار دارد:

های سوم، نور که نسبت آن با شکل سازد.که وحدت را در نظم دنیوی و نیز مستقیم در فضا نمودار می

  .(51 :5922بلخاری،«)ابل رویت، مانند مطلق وجود نسبت به موجودات محدود استق

در این راستا بهتر است به این نکته بپردازیم اگر چه بلخاری در کتاب مبانی عرفانی هنور و معمواری   

وحدت شهود در نظریات فیلسوفان اسالمی پرداختوه   اسالمی به تفاوت در تبیین معنای وحدت وجود با

نظریات فالسفه اسالمی برآموده اسوت    اساس براست. و سعی در ارائه تبیینی جدیدی از هندسه مقدس 

-ه نشده است. بلکوه ماننود دیگور سونت    ولی باید گفت که وی موفق به ارائه نظریه جدیدی در این زمین

   .(523: 5922، برد)بلخاریمی   به کاردسه مقدس برای تبیین هنجود را وحدت و گرایان بحث
وحودت شوهود و وحودت وجوود      که پردازددر تبیین معنای هندسه مقدس به این نکته می بلخاری 

عربوی، شویخ   نتعبیر عرفا و حکما وحدت وجودی اسالمی همچوون ابو  یعنی وی معتقد است که نیست. 

مظاهر آن وجودند و نه اینکه مانند آن وجود هستند. اما ، تجلیات و وجودند مراتب اشراق و مالصدرا، 

اگر وجود، یافتن و یافته شدن ترجمه شود، می تواند گفت از تمامی مخلوقوات، کسوانی کوه بوه دنبوال      

اسوالمی مقوام رفیوع و     رسند و این هموان فناسوت کوه در عرفوان    یا یافته شدن باشند به وحدت می یافتن

خواهود بوه تفواوت مراتوب وجوود در تجلیوات و مظواهر        پس وی می.(82 : 5922)بلخاری، متعالی دارد

 پردازد.وجود در ارتباط و همانند نبودن  موجودات با ذات حق می

فورم و صوورت قطعوا بایود از      اسوت  معتقود حکمای اسالمی نظریات از  بلخاری تبییناین با توجه به 

وجود مطلق، وحدت مطلقه وجود، شهود، نور، مراتب  بینی اسالمیمفاهیمی چون عناصر کلیدی جهان
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ظهور نور در علم وجود، عالم مثال و نیز صور نورانی آن برآیند، تا بتواند هم ممثل اصل سنخیت قالب 

   .(935 :5922د)بلخاری، نو هم قابلیت پذیرش آن صور را دارا باش باشندو محتوا در هنر اسالمی بوده 

ار شوگفت  در سواخت  در گستره کثرت متجلی ساخته اسوت و وحدت را و نظم است که  تناسب زیرا

تجلوی  و  نمادی از احودیت و واحودیت خودا    نظم هندسی تجلی وحدت در کند.روایت می انگیز خود

سازد. دقیقا بدین دلیل که نظوم، خوود   عیان میاالیتناهی وحدت، تنها در نظم هندسی است که خود را 

وحدت در کثرت نقوش هندسی هنر و معماری اسالمی که به نظور  آفرین و وحدت نماست. به وحدت

 : 5927کند )بلخواری،  دگارمینظیری که در ساختار خویش، نموبی رسد. و همچنین تقارن و تناسبمی

64).   

کنیم هندسه که به تعبیر معصوم)ع( هموان قودر اسوت. قوالبی سراسور نظوم، زیبوایی و        می تأکیدپس 

و به عبارتی هندسه در هنر و معماری اسالمی قالبی است که بنا به . کثرت استتوازن و تناسب در آیینه 

همین خاصیت، استعداد و تناسبی فزونتر در بازنمایی عالم مثال دارد)که هنر و معماری اسالمی خوود را  

و از این ر داند( وهندسه را موضعی ما بین عوالم معقول و محسوس قرار دارد.مکلف به این بازنمایی می

هووای جسوومانی  در درون خووود تشووابهات عدیووده بووه امووور الهیووه و تمثوویالت متعوودد بووه نسووبیت         

 .(61: 5927دارد)بلخاری،

تورین  ترین و اصیلبرد قرآن است که اصلییکی از منابعی که بلخاری برای بیان هندسه الهی نام می

هوای  تورین واژه از کلیدییکی منبع اندیشه اسالمی است. و صورت فیزیکی و ساختاری عالم در قالب 

ترین بیان شده است. این واژه دو ویژگی اساسی دارد که بنا به آن مناسب« قدر»بینی اسالمی یعنی جهان

اوال ارتباطی بسیار وثیق و عمیق  .(935: 5922گزینه برای تبیین هویت فرمی هنراسالمی است)بلخاری، 

یوا در روایوات اسوالمی، علوومی چوون ریاضویات و       دارد ثان با مفاهیمی چون نور، خلق، حسن و زیبایی

 .هندسه است که از یک سو دقیقا طراح ساختار کالبدی و هندسه پنهان هنر اسالمی است

با اتقان  کند کهدر( و هندسه بشری بیان میسخن خود درارتباط بین هندسه الهی)ق بلخاری در تایید

ن فرم و محتوا در تمدن اسالمی برای تجلی صور توان گفت بنا به ضرورت ذاتی نسبت میاو اطمینان می

مثالی خود در معماری، قالبی برگزیده است که خود سنخیت ذاتی بوا صوور مثوالی دارد زیورا بوه تعبیور       

ای که تنها ابزار هنرمند مسلمان بورای  حکما هندسه موضعی ما بین عالم مثال یا جهان واقع دارد. هندسه

صوورتگری حوق و نیوز خلوق صوور و نمادهوای عووالم فوقوانی در         صورت بخشی جمال هستی تقلید از 

 معماری و نقوش هندسی و تجلیات هنری بوده است.
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 5927سازد که نظام آفورینش در قورآن ابتنوای کامول بر)قودر( دارد)بلخواری،       این تحقیق مدلل می 

پس قدر، یعنی، اندازه و میزان و هندسه یکی از ابعاد وجودی عالم مجرد و سوایر عووالم اسوت و     .(66:

 هنرمند اسالمی یک سالک است نست.دا تجلی و ظهور و مفهوم اندازه عنوان بهتوان صفات الهی را می

ه با عوالم  های مستقیم او در مواجهسالکی که به کشف آمده است، هنر، یعنی تجلی شهود او و دریافت

 .(548 :5922یا اعیان ثابته است)بلخاری،  حقایق
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 جدول پیشینه نطریه هندسه مقدس-9-8

 

رویکووورد عرفوووانی و  رویکرد دینی و فلسفی هندسه مقدس رویکرد ریاضی و فلسفی هندسه مقدس 

 قرآنی هندسه مقدس

 کریچلو

(5376-5372) 

 لولر 

(5372-5323) 

 بورکهارت

(5313-5372) 

 نصر 

(5364-5334) 

 بلخاری 

(5922 ) 

 های ریاضوی صورت هندسه مقدس

انعکاسووواتی از عوووالم 

 است. علوی

صوووورت و ذات  زرین تناسب 

 الیتغیووور اشووویاء 

 است

رابطوووه صوووورت و 

 است. معنا

قدر به معنای تقودیرو  

 است. اندازه

 

 شناسووی هسووتیمبووانی 

 هندسه مقدس

 اسواس  برن جهان یتبی

 باشدمی دایره و نقطه

صووووووت و تعوووووادل 

 است. جبری

یوووا عقووول   روح

 کلی ست

تجلووی ذات مطلووق 

 خووووود مطلووووقدر 

 است

وجوووود بوووه وحووودت

 معنای وحدت شهود 

مبانی معرفت شناسوی  

 هندسه مقدس

 ایی میوان همان همگر

مدرِک و مدرَک بوه  

 رسدوحدت می

ادراک یعنوی قوووامین  

تناسوووووووووووووووووووبی 

 درعددوتناسب زرین

 است

جنبووووه  کشووووف

و  کیفوووی اشووویاء

وحوودت درونووی 

 اشیاء

خوووووود الهوووووی را 

 بازتاب خود کلوی 

 تاس

تلفیق وحدت آفواقی  

 بوووا وحووودت انفسوووی

 است

تبیین هنور و معمواری   

 مقدس

تبیین نقوش معمواری  

 اسوواس بووراسووالمی 

 هندسی شناسی جهان

 است

 معماری سویتم  اساس

 یقیهوووارمونی موسووو 

  است.

بووور  مبتنوووی هنووور

شناخت صورتها 

 ست

 صوووورت بوووههنووور 

 است.لوگوس 

فوووورم وصووووورت در 

بواسووطه وحوودت  هنر

 است. شهودی

 

زمینووه  و اسوواس فضووا 

هندسه مقدس در هنر 

  و معماری

وظیفووه ایوون نقوووش   

بیننده از رهنمون ذهن

ظوووواهر موووادی  بوووه  

 حقیقووووت روحووووانی

 است

ورود بووووه معبوووود از  

هندسووی  هووایقرینووه

معنوی ورود  ه الیتغیر ب

-به منزلگواه حقیقوت  

 است ازلی

قورار  هنر مقدس 

داد نیست، بلکوه  

مظهووور صوووورت 

 مثالی است

متعوووالی  وحووودت 

مبنای هندسه ادیان 

مقوودس در تجلووی  

 است هنر قدسی

ارتبوواط  فضووا نقطووه  

میوووان قدر)هندسوووه(  

 الهی و هندسه بشری
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 فلسفه مکاتب با گرایان سنت مقدس هندسه هاهمسویی و تعارضات تحلیل-5-4

 اسالمی

 اشواره  مبوانی  و معماری به آن ربط و فکری جریانهای مقابل در مقدس هندسه تبیین در که نوآوری

 کوه  مباحثی در. گرفت قرار بحث مورد رویکرد سه طی در داشت اصولی خالده حکمت در است شده

 و جهانشناسوانه  تبیینوی  بوا  و انود داشوته  جهوان  بوه  مقودس  نگواهی  گرایوان سنت چه اگر. است شده گفته

 هموه  در گفوت  تووان موی . انود  بورده    کار به معماری و هنر ساختار در را مقدس هندسه شناسانه¬معرفت

 هوم   بودنود  معتقد  اینکه با. اندپرداخته مادیت ونفی غربی متجدد تمدن و فرهنگ نقد به ایشان نظریات

 ایون  در آنهوا  بحوث  اموا  نیسوت،  بودن  به محدود انسان هم و نیست طبیعت عالم در منحصر هستی جهان

 فلسوفه   بوزرگ  فیلسووفان  از تاثیرپوذیری  بوه  توجوه  بوا  بخش این در حال این با. است نبوده کامل زمینه

 .شود می پرداخته رویکرد، سه هنرمندان و فیلسوفان نظریات معایب و محاسن بیان به اسالمی،

 هندسه مقدس اول نسلنقد و تبیین  -5-4-1

الصفا بوه شودت   نام برد، اخوان سینا ابناخوان الصفا و  توان میفیلسوفان اسالمی مبنا در این رویکرد 

موسیقی بودنود کوه اصووات و الحوان افوالک و آسومانها را اصووات و         زمینه درفیثاغورثیان تاثیر  تحت

سینا متاثر بودند ابن سینا ابناخوان الصفا هم عصر  الحان مالئکه الهی و بندگان خالص خدا تعبیر کردند.

افوالک و نسوبت    واقع فضای معنوی حواکم بور آن دوره موسویقی    از رای و اندیشه ایشان بوده است در

فلسوفی   شناسوی  جهوان نقوش در هنور و معمواری از    شناسی جهانکریچلو در تحلیل افالک با عقول بود.

کند با توجه به این بینش به بیوان محاسون و معایوب نظریوات کریچلوو و رابورت لوولر        تبعیت می سینا ابن

 :شود میپرداخته 

 نرنه گنو -1

ه و به تدریج سویر معنووی و حقیقوت    ر زمان او عوامل معنوی کم رنگ شداز آنجایی که دمحاسن:

از  معرفوت راسوتین  بوه تبیوین     وی با بیانی فلسفی و ریاضوی  .اولیه در اثر حوادث روزگار محو شده بود

 .است پرداختهدر سطح دنیای امروز  به شیوه روحانی طریق تحلیل روابط
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شود که هر کسی وار او، فهم مطالب را سخت کرده است و مانع از اینکه میلحن ریاضی-5معایب:

ایجاد شکاف بسیار عمیق میان عالم کیفی و روحانی با عالم ماده و -8بخواهد به مطالعه اثر وی بپردازد 

 با هیچ تدبیری قابل رفع نیست. کهبا عالم روحانی بیگانه شود کامالًکمی، که باعث شده عالم ماده 

 کیت کریچلو -2

اصوول مابعودالطبیعی و    از نظرگواه را کریچلوآگاهی و بازسازی نقوش هندسی اسوالمی  -5محاسن:

عد عقالنی و شهودی که کریچلو در فضایی قدسی بُطرح -8کند. فی اسالمی تبیین میفلس شناسی جهان

بیوان چگوونگی تجلوی و ظهوور اشویاء و نظریوه فویض در         اساس بربرده است    به کاردر نقوش معماری 

کریچلو و تبیین این معنا مهم بودن تفسیر و تعبیر مخاطب از اثر در نظریات کیت-9فلسفه اسالمی است.

کریچلوو تاویول و    -4که نقوش هندسی راهی برای آگاهی و شعور از طریق اتحاد عالم و معلوم هستند.

در هنور خوود    را از هندسه مادی به سوی عالم عقول یا عالم بهشوت،  فهم مخاطب را در هنر و معماری،

 القا کند. بینندهکند تا حس معنوی و فراءطبیعی را به تبیین می

سینا، عدد نُه نسبتی بوا  ابن بنابر رأی و دست یابی به هدف را بخشی نقوشکریچلو انطباق -5معایب 

ساختار هندسی و دایره وار اجسام  کند، باید گفت کهافالک و عقول ایجادکننده و مدبر آنها تبیین می 

مقابول نظریوه      کریچلوو قورار گرفتوه اسوت،     سینا که مبنای برای تبیین معماری در نظرفلکی در نظر ابن

مراتوب   اسواس  بور تشکیک و عینیت علم و وجود و تبیوین سواختار وجوودی معمواری مقودس      کریچلو 

 وجودی مالصدرا رنگ می بازد.

تاویل ذهنی  اساس بر معماری برای انسجام بخشیدن به نظریه خود، نقوش هندسی را درکریچلو  -8

کنود. وی معتقود اسوت کوه کلموه      خود از حقیقت بنیادین کلمه شهادت اسالم)الاله اال اهلل( استفاده موی 

کلمه زوج است که هر یک از این کلمات نمایانگر یکی از مراتب حقیقت  شهادت در اسالم شامل دو

کوه ایون تحویول     ها به ترتیب به معنای نفی و اثبوات نیوز هسوت.   در عین حال هر یک از این زوج است

ذهنی در تبیین نقوش و ساختار هندسی بدون وجود مبنای محکم در تبیین ماوراء بودن ماهیوت هندسوه   

فه سلسله مراتوب وجوودی در فلسو   (. اما 51: 5923وش معماری اسالمی قابل قبول نیست)کریچلو، در نق

 یابد.معنای متناسب با ساختار دینی و قرآنی می مالصدرا

کریچلو برای نشان دادن و حفظ الگوی جهان مادی و مثالی معتقد است که ظهور از طریوق بعود   -9

دهد. عالم ما در ادنی مرتبه کثیف فیض واقع شده و مختصات سوه بعودی وجوود پیودا     خود را نشان می

تر فیض به کوار گرفتوه شوده و جهوت     صفحه دو بعدی عرفاً برای بیان رمزی مراتب لطیف ،کرده است
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حکمت متعالیه هر وجودی رقیقه حقیقوت و عوالم    اما (.77: 5923)کریچلو، دهدمنشا ظهور را نشان می

شومار  هوای بوی  جود طرحکریچلو معتقد است و -4عقل است فیض و بعد در این مبحث رنگ می بازد.

 اصوول  کوه  معناسوت  ایون  مویود . اسوت  گرفته شکل فیثاغورثی ریاضیات با پیوند در که یسالمدر هنر ا

 شوده  ادغوام  و عجوین  جاویدان حکمت و مقدس هندسه با ظرافت و دقت نهایت در هنر این در مندرج

 کوه  مالصدرا شناسی جهان اساس بر مسجد و اسالمی معماری تبیین با اما(. 52-3: 5923 کریچلو،)است

 اسوت  عقلوی  و مثوالی  و موادی  وجوود  مراتب سلسله در تشکیک و عوالم تطابق آن، بارز نکته ترین مهم

 معنوای  کوه  دانسوت  اعوال  عورش  بوا  مطابق وجودی مراتب سلسله اساس بر را مسجد معماری توان¬می

 دهد-می نشان شکل بهترین به را مقدس معماری و مسجد ذات و واقعی

 رابرت لولر -5

هوای سواختاری و علموی اندیشوه و      یتوجه به این نکته که مفواهیم ریاضوی، اسواس پویوای    لولر با -5

لولر در تبیوین هندسوه مقودس     -8ت؛ سرمشق و الگو هستند. به نفی پوچ انگاری اخالقی و دینی پرداخ

جذابیت نظریه تناسب -9د؛دهبیعی ارائه میطهماهنگی درونی اجزای جهان  نگاهی سیستمی و با حفظ

ن جالبی از هنور و معمواری بیوان    مارپیچ لگارتیمی لولر برای جهان علم و هنر و معماری که تبییزرین و 

رتبط بوا هندسوه مقودس    مو تبیین محیط با فضای کوه دربرگیرنوده چنودین سواختار و سیسوتم      -4کند.می

زموان، عینیوت و زیبوایی خاصوی      است.این ساختار و سیسوتم عوددی و هندسوی در هنور و معمواری آن     

 .اند یافته

اما باید گفت که این نگاه سیستمی لولر مدلی بسته و خود تنظیم کننده از هندسوه مقودس    -5معایب

ساختاری بور مبنوای جهوان فیزیکوی و ریاضویات فیثاغورسویان        عناصراین سیستم . استو تناسب زرین 

بوا  « روابوط »ای سطوح و عناصری که از طریوق مجموعوه   مجموعه ای از همان  توانمی را است. سیستم

 داند.کیفیتی اندازه گرفتنی و ملموس مییکدیگر مرتبط هستند و در تبیین لولر روابط را 

حل  راه اساس برهمچنین باید گفت که تبیین لولر از فرانمای و بازنمایی آفرینش هندسه مقدس -8 

دن)وجودهای( ناشناخته و برای نمایان تعین جهان فراطبیعی عنوان بهکمی و عددی است. این راه حل را 

 برد.می   به کاراند، نیز وکلیه عناصری که از واحد مرکزی منشعب شده الطبیعه ماوراءو 

. اسوت  مقودس  هندسوه  از محوض تبیین عوددی   اساس بررد جهان مثالی یا جهان روحانی محض -9

 عمل واقعیت از گیری-اندازه قابل محلی و معین «سطح» عنوان به روی آن از تنها را عدد و هندسه زیرا

 با محیطزمینه انطباق بخشی روان و تن آدمی در نگاه سیستمی هندسه مقدس  در  -4 .داند می کند،می
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 محوض  الطبیعه ماوراءابط اعدادی بدون عالم وهای مکانی و رهستی اساس برخود، معهذا تمامی وجوه 

 و «یوک » تجسوم  خدا مقدس هندسه تبیین در لولر دیگر معایب از -1.کند¬می تبیین بشر تن و روان در

 خوود  در را خوود  انگیوزش  منابع و کنش الگوهای خداوند مانند مربع او نظر در زیرا.داند¬می «مربع» یا

 .آورد می وجود به را آفرینش جهان و. کند می حفظ و نگهداری

 

 مقدس هندسه دوم نسل تبیین و نقد-5-4-2 

 و تجلوی  عنووان  به عالم از نصر که است تصویری در بورکهارت و نصر بر عربیابن مهم تاثیرات   از

 توصویف  ای فلسوفه  را خالوده  حکموت  اگر آید-می نظر به رو، این از و نمایدمی ارائه مطلق امر فیضان

 تواثیر  نیوز  فیلسوفان میان در. ایمنگفته گزافی سخن نگردمی عربیابن منظر از را متجدد دنیای که نماییم

 «نوراالنووار » عنووان  بوه  را الهوی  ذات که سهروردی، دیدگاه از. سیناستابن از بیش نصر بر اشراق شیخ

 افکوار  در بسوزایی  تواثیر  کند،می تلقی ظلمت و نور مراتب را عالم و نموده معرفی موجودات همه مبدأ

  ..است نهاده نصر

 

 

 شوان فریتیوف-5 .

  بوا  وی -8. دارد اول نسول  در افراد سایر و گنون لحن به نسبت دلنشین و آرام لحن شوان-5:محاسن

 آن. اسوت  پرداختوه  معرفوت  و جهان ساختار تبیین به «صورت» و «معنا»  طریق از به یعنی بعدی دو بیانی

 بوین  از اموا  شوود ¬موی  دیده کمتر است کرده ایجاد ماده عالم و روحانی عالم بین در گنون که شکافی

 .است نرفته

 هندسه از که نسبی امر و مطلق امر اساس بر خداوند فاعلیت از انسان شناختی قابلیت تبیین-5:معایب

 و مطلوق )امور  دو ایون  تبیوین  و اصول  در ابهام بخاطر که.کندمی تبیین است، گرفته چین آیین در مقدس

  مواجوه  مشکل با فرد ادراکی حدود تفسیر جهان، ساختار و خداوند جوهری فاعلیت شناخت در( نسبی

 یعنی دیگری نامعلوم امر وسیله به را خداوند جوهری فاعلیت یعنی نامعلوم امر شناخت واقع در.شودمی

 کندمی تبیین نسبی امری و مطلق امری

 

 ارتتیتوس بورکه -2
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تووان انتقواد از مدرنیتوه غربوی و     را موی  جنبه نوآوری هندسه مقدس در بیان بورکهارت-5محاسن:  

بر زندگی انسوان برجوا نهواده و جودایی از      مقدس دانست. کهآثار سوء و ویرانگر آن، بر اساس هندسه 

سنت الهی را برای انسان امروزی به ارمغان آورده است. که نوعی رفتار ساختارگرا و ترکیبی ازهندسوه  

تبیین هویوت  -8.کشدو معرفت شناسی ساختار جوامع سنتی به تصویر می شناسی جهاندر هنر و  مقدس

هنر  بازنمایی -9کند.بیان می و هندسه مقدس های الیتغیرادراک و صورت انسان را در ارتباط با فردی

 صورت و ساختار قدسی حاصل از دین تبیین می کند. اساس برو معماری را 

بر ابعاد زیانبار مدرنیته می تازد اما نموی توانود پاسوخگوی بوه      با توجه به اینکه بورکهارت-5معایب:

را که در آثار نویسوندگان مودرن توجوه بوه مضوامینی همچوون       معضالت فکری انسان امروزی باشد، چ

هندسوه مقودس بورای     اسواس  بور بور منوابع اخالقوی وجوود دارد، و بایود       تأکیود و  بر یاطن انسانها تأکید

بورکهارت از هندسوه مقودس دیوده    جایگزینی آن راه حل عملی ارائه دهند. که که راه علمی در تبیین 

 شود.نمی

 هندسه از جمعی تصور و گرای¬گروه و اجتماعی خاستگاه تبیین در که بورکهارت چه اگر-8

 را ها فلسفه و ادیان همه در مقدس هندسه ارزش که دارد راه عیب این اما کند، می بیان مقدس

 و مالصدرا فلسفه اساس بر اسالم دین در توان می اساس بر درحالیکه. کند¬می ارزیابی مطلق

 بورکهارت نظریات در-9.دهد¬می ارائه مقدس هندسه از خاصی تبیین وجود و علم تساوق

 عقل با کلی عقل نشدن خلط در را مخاطب دریافت زمینه و مخاطبان توسط شده دریافت محتوای

 درباره بورکهارت تبیین این مالصدرا فلسفه در که(555-552:  5923بورکهارت،)داندمی جزوی

 .نیست سازگار موجودات مقدس هندسه اساس و واقعیت با جزیی و کلی ادراک

 نصر حسین سید -9

 هندسه ظواهر باید که این به اعتقاد و دین ساختار در مقدس هندسه ای¬بنیادگرایانه تلقی -5

 عالم و دین در هنر عناصر مجموعه-8. شود رهسپار آنها روح و باطن سوی دین و هنر در مقدس

 بدون باطن که شود می مطرح وقتی. است باطن و ظاهر میان نشدن قائل تمایز با آنها میان نسبت

 وحدت از نصر بنابراین است، متاثر آن از و باطن رنگ به ظاهر صورت هر در و ندارد وجود ظاهر

 هندسه-9.گوید¬می سخن مقدس هندسه باطن و ظاهر با مطابق معماری و هنر در قدسی ساختار و

 کثرت مقابل در دین و هنر در وحدت اصالت پیکره در شگردهای توسط که معنای نظام مقدس

 .دارد وجود یافته انسجام معنویت دینی، و هنری( پلورالیسم)گرایی
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داند و عدم به معنای عالم احدیت یا اولین نصر خلقت از عدم را از اصول اغلب ادیان می -5معایب

اسوت، خلقوت بوه     تعین ذات باری تعالی که در آن اعیان ثابته هنوز از هم مشخص نیستند، معرفی شوده 

ایشوان عوالم را از   . شود می ختم معنای امکان ظهور، تعیین ممکنات در عقل کل و در نهایت ایجاد آنها

نظر عرفا مجموعه ای از آینه ها می داند که در هر کدام وجود به درجه ای تجلی پیدا موی کنود و ایون    

که در حقیقت تمام ممکنات در اصل عدم اند وجوودی غیور خداونود     شود میعربی را یادآور گفته ابن

« یلی موجوودات در عوین اجموالی   کشوف تفصو  »به معتقد متعال نیست. که برخالف این نظریه مالصدرا 

 است و اعیان ثابته در عدم وجودی نیستند.

 قدنود  مله کسوانی هسوتند کوه معت   از ج در تبیینی که گفته شده است اگر چه جان هیک و سروش-8

ای واحد و هندسه مقدس در یک دین، هم چون تثلیت در مسویحیت  باید حل شوند و آموزه تعارضات

تثلیوت صورف نظور     و مقودس مخالف اصلی در دین دیگر، مانند توحید در اسالم باشد، باید از هندسوه  

ت الهوی  اما نصر بر اساس حکموت و سواختار درون دینوی ذات و حقیقو     کرد و به پلورالیسم معتقد بود.

مخالف این نظریه است. ولی باید گفت که مشکل صدق هم چنان در این منظور وجوود دارد چورا کوه     

نمی توان هم تثلیت و توحید را صادق دانست. نصر در این زمینه معتقود اسوت کوه تفواوت در حقیقوت      

مسویحیان   توانود بورای  بنابراین هم تثلیت موی  واقع نیست.تفاوت در اصل  تفاوت در منظر) وجود( است

حید و نفی تثلیت از سوی مسلمانان، که این تبیوین نصور از هندسوه مقودس     مقبول و موجه باشد و هم تو

 قابل قبول نیست.

 هندسه مقدس سوم نسلقد و تبیین ن-5-4-5 

 کثرت عینی رویت در که است، وجود وحدت بحث مقدس هندسه اصلی مبحث رویکرد این در

 اثبات برای عارفان و صوفیان برخی تالش و سعی دیگر سوی از و باحثان و ناظران توسط سو یک از

 وحدت بحث در رویکرد زمینه این در بلخاری تبیین ترین مهم. است جهان ظاهری و باطنی وحدت

 این در مالصدرا و اشراق شیخ چون حکمایی و عربیابن چون عرفایی نظرات اسالمی، فلسفه در وجود

 .یوندپمی هم به زمینه

 بلخاری حسن-1

 است، نزدیکتر حقیقت به و تر¬خاص قبل رویکردهای به نسبت رویکرد این گفت باید: محاسن

 است  قرآن در قدر به خلق نسبت به معتقد کند می بیان قرآنی نگرشی را مقدس هندسه بلخاری زیرا

 داده قرار معین ایاندازه چیزی هر برای را خدا زیرا. است گیریاندازه و اندازه تقدیر، معنای به قدر که
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 اشیای کمیت بیان تنها قدر تعبیری به بنا یعنی است، منزلت و شان معنای به قدر دیگر درتبیین و است

 .رودمی کار به نیز محسوس غیر معانی برای بلکه نیست محسوس

اصوطالح   معتقد است معایب: تبیین معنای وحدت وجود مالصدرا به معنای وحدت شهود عرفا:وی

ر مفهوم هستی در ترجمه فارسی وجود با معنای وجود در زبان عربی و به ویژه د و وحده الوجودعربی 

وی بدنبال معنای برای وحدت وجود هست کوه بوا عرفوان و تجلوی      .اصطالحات عرفانی متفاوت است

لخاری سعی دارد که نشان دهد وحدت وجود فقط به معنای وحدت شهود و بنابراین ب بتوان بحث کرد.

 بور حالیکه در حکمت متعالیه هندسوه قدسوی موجوودات را    دریین کند. و هم معنا با بحث عرفا تبتجلی 

ی و اعتبواری بوودن موجوودات را    معنای تجل شودعینیت داشتن موجودات با ذات باری تبیین می اساس

بین در هندسه مقدس موجودات بحث عنییت ذات حق بوا موجوودات مطورح اسوت     دهد. زیرا در تنمی

ولی در تجلی بحث عینیت حقیقی ذات باری با موجودات مطورح نیسوت. بایود گفوت کوه بلخواری در       

 نظر جدیدی نشده است. زمینه تبیین فلسفی هندسه مقدس موفق به ارائه

 

 پیشنهاد و نظریه بدیل-5-4-5-2

 در ایون پوژوهش   کوه  گرایان درباره هندسوه مقودس  با توجه به تبیین و نقد نظریات سنت باید گفت

اصالت وجود، تشکیک در وجوود، علوم    فلسفی مالصدرا مانند مبانی اساس بر از هندسه مقدس  تبیینی

اجمالی در عین کشف تفصیلی خداوند به موجودات، تمایز علم با وجود ذهنی و مبحث تجرد خیوال و  

متمایز و جدیودی از سواختار موجوودات در     کامالًتبیینی  پرداخته خواهد شد. که عاقل و معقول، اتحاد

، متفاوت است. گرایان بر مبنای اصالت ماهیتنظریات ارائه شده توسط سنت است و باذات قدسی حق 

، مقودس  در سواختار هنور و معمواری    ن اصالت وجودی مالصودرا تبیی توان گفت بااین خصوص میدر 

همچنوین در  کنود.  در عصور جدیود نمایوان موی     مقدس و روحوانی هندسوه مقودس را     کامالًرویکردی 

که ، است ها فراماسونرها و ی جدید در برابر نظریات اومانیستشناسی هندسه مقدس نیز رویکردمعرفت

 سرآغار جدیدی از ساختار وجودی انسان را بیان می کند.
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 بیان مسئله

 اساس بررا  مقدس هندسه شناسیاز هستی خود بحث گرایانسنت شده  گفتهمباحث  به توجه با.

 از گرایانسنت چه اگر .ددادن قرار بررسی مورد( جوهر و نقطه) ماهیت اصالت یا حقیقت وحدت

 ایشان نظریات مایه بن اما. کردند پیروی عربیابن و اشراق شیخ، سیناابن مانند مسلمان فیلسوفان نظریات

 بوده افالطون و فیثاغورث سنت و چین و هندو و بودا هایآیین نظریات اساس بر مقدس هندسه درباره

 فیلسوفان سنت همچنین و هندو و بودا آیین از گرایانسنت ایگسترده استفاده رسدمی نظر به .است

 اندداده نشان اسالمی قوانین و فلسفه اصول با بیگانه را آن مقدس، هندسه شکل و قالب تبیین در یونان

 .است اسالمی فلسفه اساس بر جدیدتری بازنگری به الزم علم این مستقل و بهتر تبیین برای که 

 که است این دارد وجود گرایانسنت تبیین در مقدس هندسه شناسی هستی در که ایرادی ترین مهم

 و کمیت قطب دو به را جهانو براساس آن  است ماهیتی اصالت آنها تفکر اساس براینکه عالوه

 ناپذیریوصف جدایی و تضاد قطب دو این بین و اندکرده میتقس جوهر و ذات ظلمت، و نور کیفیت،

 کمی عالم با ارتباطبی کامالً را ماورای و کیفی عالم دوگانگی و تضاد این کهباید گفت . است موجود

 نشان حق ذات با ارتباطبی شیء هر طبیعت و انسان طبیعت و ذات تبیین این با و دهدمی نشان مادی و

 که مهمی ایراد این به توجه با .نیست جمع قابل آنان طبیعت و ذات با اشیاء مقدس هندسه که دهدمی

 در دارد، وجود گرایانسنت نزد در مقدس هندسه تبیین در اشیاء مادی طبیعت و قدسی ذات جدایی در

 و ذات در موجودات مقدس هندسه تبیین به حکمت متعالیه و نگرش اصالت و تشکیک در وجود،

خواهیم  انهج ساختار در کیفیت و کمیت بین دوگانگی و عمیق شکاف برداشتن و شیء حقیقت

 به اسالمی فلسفه دریعنی در سطح علم  مقدس هندسه شناسی هستی از تبیین این به توجه با .پرداخت

 .پرداختباید  اسالمی معماری و هنرهندسه مقدس در  از جدیدتری تحلیل
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شناسانه ی هندسه مقدس در پرتو دو نظریه اصالت بسترهای هستی :قوس نزول-4-1

 ماهیت وجود و

ها نیست چرا که اندازه یعنی حدوحدود چیزی و چون توان گفت که جهان چیزی بیش از اندازهمی

همه مخلوقات محدودند پس حد دارند و دارای اندازه هستند در نتیجه عالم هندسه است. یعنی خداوند 

است. هندسه هندسه آفریده شده  اساس برعالم، این عالم را به اندازه خلق نموده است جهت عالم 

های شکوهمند در نظمی هماهنگ غوطهزداید و همه پدیدهیاز دل وحدت مشکوهمند هستی، کثرت ر

گروند. به بیانی دیگر، مهندس عالم، هستی را با هندسه آفرید و رجوع هندسه به چیستی می ور هستی،

بنابراین هندسه بیش از آنکه کمیتی مقداری باشد کیفیتی ذاتی  .یا ماهیت پدیده ها یا ذات آنهاست

ها نایی پرواز نموده است و این کمیتیت مادی به مقام کیفیت معاست یعنی هندسه از مقام کم

 .(22، 5922)ساداتی، های عوالم باال هستندگانی از کیفیترمز

 موجودات هاییتناسبات و هماهنگی ذات و ماهیت و .موجودات هستذات و ماهیت  هندسهپس 

 این تناسبات تابع قوانین و اصولیدر جهان و در نظام خلقت وجود دارد قرار دادی نیست، در واقع که 

که از آنجای توان پرسید اینستسوالی که می.(32، 5929) طاهباز، هستند که تابع زمان و مکان نیستند

در ها موجودات در چیستی یا ماهیت پدیده مقدس ریشه هندسه. کیفیت و ذات موجودات است هندسه

 .شودمی تبیینیر نزولی و صعودی در دو س سؤالجواب این رسی است؟ قابل بر فلسفه اسالمی چگونه

شده « کنت کنزا مخفیا»حدیث شریف قدسی تعبیر به   بر اساسدر فلسفه اسالمی هندسه مقدس  

است) حسن زاده آملی، «شود مگر به خلق. یعنى تعین گرفتن کنز مخفى حق تعالی شناخته نمى»است 

مقدس موجودات و رابطه آنها با ذات باری، در فلسفه  و تعین سرآغاز هندسه پس. (59728

به مخلوقات پیش از ایجاد  علم خداوند»توان از مسئله خلقت چگونگی ارتباط آن با اسالمی را می

توان در این زمینه پرسید سواالتی که می بررسی قرار داد. و سیر این علم در جهان هستی مورد « آنها

ای از تحقق و ساختار ی به وجود آمده یا قبل از تحقق خارجی، دارای گونهکه، آیا عالم از نیستاینست

با ذات باری چگونه  موجودات و هندسه مقدس آنانو رابطه ذات اند؟ وجودی مقدس بودهعلمی و 

هندسه مقدس موجودات در ذات حق تعالی و ساختار وجودی  به همان سؤاالت؟ این ل تبیین استقاب

  گردد.بر می
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، در نظر گیرندمی نشئت خداوندعلم  موجودات از مقدس هندسه  سیر نزولی از آنجایی که  

خدای تعالی را فاعل بالعنایه  مشائیان، -5فیلسوفان اسالمی علم و ساختار کیفی موجودات عبارتنداز:

 تعالی است که امامنشا ایجاد اشیاء، علم قبل از فعل باری  دانند. منظور از فاعل بالعنایه این است کهمی

 (553 :8،ج 5922اطبایی،ی است)طبصور مرتسمه صورت بهعلم حق زائد و عارض بر ذاتش و 

 وجودات در رابطه با ذات حق در تبیینم ی که در مورد ساختارایراد( 782: 5ج ، 5929 )سبزواری،

از فعل است ولی گر چه علم تفصیلی است و قبل اکه ساختار موجودات  است اینوجود دارد  سینا ابن

و  ذات که در این بیان دوگانگی بین .عین ذات فاعل نیست بلکه به صور مرتسمه و زاید بر ذات است

ساختار موجودات همان علم عنایی و زائد بر ذات حق  زیرا کهساختار موجودات ایجاد شده است 

 .است

د یعنی معتقد است خدا قبل داننفاعلیت خدای تعالی را از قسم فاعلیت بالرضا می سهروردی که -8

از فعل خود علم تفصیلی به آن)ساختارو هندسه مقدس موجودات( ندارد، بلکه علم اجمالی دارد و 

اصوال تفصیل را در مقام  پس سهروردی .( 782 :5، ج5929اش عین فعل است)سبزواری، علم تفصیلی

 .ذات منظور نکرده است، بلکه آن را به مقام فعل نسبت داده است

مالصدرا  )علم یک نحوه وجود( است.ساختار وجودی علمی در مساوقت یا عینیت علم و وجود-9

علم را یک  دهد، در واقعدر ذات حق، وجود و علم را مساوق هم قرار می ساختار موجودات برای بیان

وجود که یکی از ابتکارات مالصدرا است هر چند به تغایر مفهومی  داند.می نحوه وجود بلکه عین آن

پس وی . (834 :5921داند) فرقانی،، آن دو را عین هم میو مصداق و علم معتقد بود لیکن در هویت

علم یک امر سلبی مثال تجرد از ماده نیست یک امر  داند.از وجود مجرد از ماده میعبارت  علم را

نیست. آن  قوهبال اضافی هم نیست بلکه وجود است. و هر وجودی هم نیست بلکه وجود بالفعل است و

هم نه هر وجود بالفعلی بلکه وجود خالص که با عدم آمیخته نباشد و شدت علم بودن آن وجود به 

 .(844 :9/5، 5972مالصدرا، )اندازه ی خالص بودنش از آمیختگی به عدم است

بنابراین از نظر مالصدرا این وجود علمی سه ساختار انفکاک ناپذیری دارد اوال: واجب تعالی علم 

حضوری به خویش دارد.ثانیا در مرتبه ذات خود و قبل از ایجاد اشیا، علم حضوری و تفصیلی به همه 

مرتبه خارج از ذات اوست نیز علم  ه ذات اشیاء،اشیا دارد، علمی که عین ذات او است. ثالثا، در مرتب

که واجد همه گفت از آنجای توانمی .(525 : 4،ج 5922حضوری و تفصیلی به آنها دارد)طباطبایی،
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یعنی مادی نیست تجرد است  هاشیا، است و وجدان هم در آن جا عین حضور است و وجدان نیز به نحو

بنابراین علم او به ذاتش همان علم او به همه اشیاء است)طباطبای،  .و ذات او نزد خودش حضور دارد

علمی که در مقام و -5ماسوا خودش دارای دومرتبه است: علم باری تعالی به پس .(521 : 4، ج5922

بنابراین  .(529علمی که در مقام مرتبه خود اشیاء به آنها دارد)همان، -8 دارد مرتبه ذات، به اشیاء

 خدواند به دو مرتبه علم حضوری و عینیت با ذات معلوم دارد.

مساله ی علم باری مبتکر معرفی کنند از اند او را در این یمان پس از مالصدرا وقتی خواستهلذا حک

در  زنوزی  علی مدرسی چنانکه. اندیاد کرده« علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» ابتکار او با عنوان

تفصیل، پس علم او به  به حکم وجود، اجمال بود و به حسب حکم علم،» نویسد: بدایع الحکم می

علم  ات از مکمن غیب به عرصه ظهور آیندی ذات، پیش از آن که آن وجودوجودات در مرتبه

در واقع ساختار و هندسه قدسی  .(417: 5922مدرسی زنوزی،)«اجمالی در عین کشف تفصیلی بود

  .شودبه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی معنا می اشیاء در فلسفه مالصدرا

 

   ناپذیر تعین و پذیر تعین وجود-4-1-1

الوجوود   کنود کوه واجوب   ثابوت موی  « بسیط الحقیقه کل االشیاء»قاعده گیری از مالصدرا نخست با بهره

-الواجوب تعوالی بسویط   »اسوت:  اصل این برهوان ایون   .الحقیقه، کل اشیا استعنوان تنها مصداق بسیط به

االشویاء الوجودیوه، اال موا یتعلوق بالنقوائص و       الحقیقوه کول  الوجوه، و کل بسیطالحقیقه واحد من جمیع

قاعوده بسویط الحقیقوه     (.529 :5924زکووی،  «)االعدام و فهو کل االشیاء الوجودیه کما انه کله الوجوود 

 مالصدرا بورای بیوان سواختار علموی و هندسوه مقودس      شود. بودن خداوند شامل تمام اشیاء وجودیه می

کنود یعنوی   بیوان موی   د را علم اجمالی در عین کشف تفصلیعلم خداون اساس این قاعده موجودات، بر

 و واحد است. الحقیقهی جهات بسیطواجب تعالی از همه

ای،کل اشیای وجودیه است پس واجب تعالی،کل اشیای وجودیه الحقیقهاز آنجای که هر بسیط

تمام او نه بسیط حقیقی بودن خداوند برای تمام وجودات از باب علیت بودن اوست و اینکه  .است

مالصدرا، «)بلکه همان وجود است که با هیچ ماهیت و عدم، خلط نشده است ،بعض و نه جزء دارد

 قاعدهبراساس  اءداوند در عین بساطتش،کل وجود است و همه ی کماالت اشیخ(.23 : 5/9، 5929

پس » .داردی علمی و وجودی او جمعند و بر سراسر هستی، احاطه، در «کل االشیاء قهیالحقطیبس»
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وحدت »اما  که عین ذات احدیت است، جاری است. در علم حضوری عنایی،« ء الحقیقه کل اشیابسیط

، همان فیض مقدس ورحمت واسعه الهی است که همه اشیاء را در برگرفته «در عین کثرت

 (.524-529: 5924است)زکوی،

 بوه وجوود جمعوی    خوویش، الحقیقه، همه موجودات با کماالت وجوودی  پس بر اساس قاعده بسیط

تعوالی  بسیط در مرتبه ذات حق موجود هستند. این قاعده، خود یکی از مقدمات اصلی علم اجمالی حق

علوم الهوی اسوت. وی در اثبوات     در عین کشف تفصیلی است و از ابتکارات فلسفی مالصدرا در موورد  

تند و از جهتی عین او و ازجهتی ای که قائم بذات او هسعلم سابق الهی بر همه اشیا، حتی بر صور علمیه

بر همه اشیاء و حتی سابق بر صور علمیه( کند. که این مرتبه از علم )علم سابق بیان می باشند،غیرآن می

کلیودهای غیوب نوزد او اسوت و     «)و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو»همان غیب است که آیه شریفه 

 رد.کسی جز او از آن آگاه نیست( بدان اشاره دا

 کوه  اسوت  محض ذات مرتبه همان غیب و هستند تفصیلیه صور همان مالصدرا، نظر از مفاتیح و کلیدها

 در هوم  آن اسوت،  اشیاء همه به نسبت حق شهود فصل این در مقصودش و دارد تقدم نیز تفاصیل آن بر

 خداونود  علوم  تبیین اما(. 859-858: 5924 زکوی،)است البسائطابسط و الغیوبغیب که احدیت، مرتبه

 موورد  در تبیوین  تورین  مهوم  گفوت  تووان می واقع در شود،¬نمی ختم جا همین به موجودات ساختار در

 در کثورت » یعنی نوع دو به خدواند علم تقسیم موجودات، مقدس هندسه در خدواند ذات و علم رابطه

 خود این که است(  تباین و تضاد عین در تقارن و تناسب یعنی) «کثرت عین در وحدت و وحدت عین

 دو به خدواند علم: گفت توان می توضیح این به توجه با. است مالصدرا فلسفه در مقدس هندسه معنای

 :است بیان قابل اشیاء مقدس هندسه و ساختار در طریق

 الهی علم از او تبیین اساس بر مالصدرا نظر از اشیاء مقدس هندسه کهآنجایی از: ناپذیری تعین: الف    

 بوه  الحقیقوه بسیط قاعده اساس بر موجودات مقدس هندسه از تبیین برای است، علم با وجود مساوقت و

 در. اسوت  «وحودت  درعوین  کثورت » معنوای  بوه  که پردازدمی اشیاء ساختار و حق ذات ارتباط و وجود

 این جهت از( نیست عرفانی یعنی)است حکما طریقه از «وحدت عین در کثرت» که گفت باید توضیح

 وجوودات  تموام  جوامع  بسواطتش  و وحودت  بوا  وجود از ای¬مرتبه یعنی است بسیط عقل تعالی حق که

 در وحودت » آن مفاد و باشد می مترتب همگان بر است مترتب کمال حیث از فرد یک بر چنان و است

 و وجوود  هسوتند  موجودات قویترین که الهی وجود در(. 23: 5/9 ، 5929مالصدرا،)نیست «کثرت عین
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-یک چیزاند.که در آن وجود تمام اشیاء به گونه وجوب ذاتی بدون آمیزش کثورت و امکوان موی    علم

  (.595: 5/9، 5929باشند)مالصدرا، 

 باشد می وجودات تمام حقیقی بسیط: مفاد که«وحدت درعین کثرت» که آنجایی از: پذیری تعین: ب

 در که «کثرت درعین وحدت» اما است نکرده اشاره مطلب این به کس هیچ که است معتقد مالصدرا و

 روش که «کثرت عین در وحدت(. » 23: 9/5 ، 5929 مالصدرا،)است آمده فراوان عرفا کتابهای

 واجب رو، این از است ماهیات و حقایق همه فیاض مبدأ تعالی واجب ایشان نظر به  صوفیه، از محققانه

 تبیین این مقابل در(. 859: 5924 زکوی،)باشد اشیاء کل احدیت و بساطت عین در ذاتش که است

 و است متعال خداوند حق، وجود عرفا نزد-5دارد وجود بیان دو الهی تعین نخستین و  فعل از مالصدرا

 ایرادی اما. اند¬کرده رحمانی نفس به تشبیه را آن شمول و احاطه و منبسطی وجود و فیض را حق فعل

 تمام و است صرف وجود حق ذات معتقدند عرفا که است این گیرد¬می عرفا بر مالصدرا که

 این به پس. نیست چیزی( حق ذات)صرف وجود بجز و هستند اعتباری و محو  اشیاء و موجودات

 مالصدرا،)نیست متصور شمولی، و احاطه مشوبی، و مطلق و خلقی، و حق محاطی، و محیط اعتبار

5925  :586.)  

 شوان،) شود¬می تبیین نسبی امری به موجودات ساختار با حق ذات رابطه از گرایان سنت تبیین -    8

 موجودات، به نسبت خداوند فاعلیت شناخت در اصل این  ابهام دلیل به(. 16: 5922 نصر،( )87: 5927

 مقدس هندسه تبیین در نسبی امر  زیرا. کنند¬می تبیین نامعلومی امر با را موجودات مقدس هندسه

 مواجه حق ذات با موجودات حقیقت و اصل شناخت مشکل با  فرد ادراکی حدود در موجودات

 درباره نظرات از مورد دو این به توجه با. دهد نمی ارائه موجودات ساختار از درستی تبیین و شود¬می

 :پردازیم می زمینه این در صدرای تبیین به موجودات مقدس هندسه

عربی و عرفا به اعتبار وحدتی که حق تعالی نظریه وحدت شخص وجود، در نزد ابن  که آنجایی از 

«: سبحان الذی اظهر االشیاء و هو عینها و خلق االشیاء و هو عینها:»کنندمی بیان است،  اشیاء ظهوردر 

یعنی منزه است خداوندی که اشیا را ظاهر گردانید و او عین اشیاء است و آن ها را خلق کرد و او عین »

(. که حمل حقیقت و 539: 5924بارت به معنای ظهور است)زکوی، عینیت در این ع«. ها استآن

 ،8، ج 5974)آملی، بلکه در مراتب نمود و ظهور هستی جریان دارد ،رقیقت نه در بود و وجود است

وجودات را ظهور و نمود حق  بیعرناب  که اینست کرد بیان توان میکه از آن  اینتیجه .(527 :8بخش

گردد. خداوند در مقام الحقیقه، از وجود به ظهور باز میبسیط یعنی نیستندآنها عین ذات حق  داند ومی
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ظهور، عین همه اشیا است و اشیاء در ظهور، عین او هستند. اما ذات هیچ یک از اشیاء عین ذات واجب 

نظر عرفا (. بنابراین در 539 :5924نیست و ذات واجب نیز عین ذات هیچ یک از آنها نیست)زکوی، 

اساس حقیقت وجود نیست، بلکه ظهور و نمودی از ذات حق است  هندسه قدسی اشیاء از ذات حق بر

 ساختار واقعی برای موجودات قائل نیستند. که

الحقیقه، جامع و واجد همه کماالت اشیا اسوت و ایون حمول از    از آنجای که در نظر مالصدرا بسیط

-رو حمل اشیاء بر بسیطیا رقیقت بر حقیقت است. از این قبیل حمل محدود بر مطلق، مشوب بر صرف

الحقیقه، جهات سلبی و نقوص در  ها بر بسیطل آنالحقیقه، فقط از نوع حقیقت و رقیقت است و در حم

کثورت در  »شوود و  شود و چون حدی میان وجودات نیست، تمایز کثورات برداشوته موی   نظر گرفته نمی

الحقیقه هم کل اشیاء است و هم هیچ کدام از آن ها نیسوت.  بسیطرو . بدینکندصدق پیدا می« وحدت

گردد، الحقیقه متحد است، کماالت و وجودات اشیا است و آن چه از آن سلب میپس آن چه با بسیط

 (.535 : 5924)زکوی،حدود، اعدام و نقصان آنها است

ه ساختار وجودی و هندسه در زمین الحقیقه به مخالفت با عرفاپس مالصدرا بر اساس قاعده بسیط 

گوید که فعل الهی پردازد. و از وجود منبسط و ربط آن با ذات حق این گونه سخن میاشیاء می مقدس

و فعلیت است و وحدت آن  بخش داند که کلیت آن وجود محض تحصلرا وجود منبسط مطلقی می

و صحفه ماهیات است. وحدت عددی نیست بلکه حقیقتی است که منبسط بر هیاکل و پیکره ممکنات 

و متعین به تمام تعینات وجودی و تحصالت خارجی است و حقایق خارجی از مراتب ذات او و انواع 

 شوند و در عین وحدتش به تعدد موجوداتی که متحد با ماهیتتعینات و تطورات او برانگیخته می

لق برای هر چیز، به هر گونه و وجود مط بنابراین. (946: 8/5،  5924پذیرد)مالصدرا، یهستند، تعدد م

پس  .(994 :5/5، 5924)مالصدرا، به هر شکلی که تحقق و ثبوت داشته باشد، مقابل عدم مطلق است

دهد وجود که نشان میهستند ساختار وجودی اشیاء از مراتب ذات وجود و متعین به مراتب وجودی 

 اشیاء و موجودات اعتباری نیست.

ینست که، این ا وجود منبسط مهمترین تبیین  در ساختار جهان براساس  از نظر مالصدرابنابراین 

نظر کرد، یکی به اعتبار  نتوابه دو گونه ) یا دو اعتبار ( می وجود  مشتمل بر کل عالم هستی است

عالم که محصور در وجود منبسط است. اعتبار اجمال مجموع  است. ودیگری به اعتبار تفصیل اجمال

ل بسیط از حق تعالی صادر شده است.اعتبار به جعمنبسط است  وجود عالم وجودنخستین م کهچون

دوم، مالحظه عالم به جهت تک تک کثراتی است که وجود منبسط مشتمل بر آنهاست. به این اعتبار و 
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 اول در مقایسه با  سایر کثرات، نخستین موجود عالم عقل اول است به این معنا که اگر در مورد عقل

 در( اجمال)اول عقل زیرا نیست، نظر مورد اولیت حقیقی معنای شود،¬می برده کار به «اول» لفظ

 ارشد)است( منبسط وجود در)  یافته تحقق موجود و تعین نخستین تعینات، و کثرات سایر با مقایسه

 (.82 ،5932 ریاحی،

 آنها وجودهای و ها¬ذات که موجوداتی دیگر با مقایسه در اول عقل بودن اول وی نظر به پس 

 اما است بسیط جعل یک و  صدور یک است شده صادر خدا از آنچه پس. دشومی تبیین است، متباین

 که شود¬می توجه تبیین این به و شود نگریسته متباین و مختلف حقایق عنوان به جهان اجزای به وقتی

 موجودات همه که است اول عقل یعنی اجزا آن ترینشریف است شده صادر خدا از واسطهبی آنچه

 .هستند جمع او در و او تحت

 تفصیل و اجمال در تنها آنها اختالف و چیزند یک واقع در عالم مجموع و اول عقل گفت توانمی

 حکم کنیم ذهنی تحلیل امکان و نقص و خاص ماهیت و مطلق وجود به را اول عقل اگر اما. است

 پس(. 621-624: 5966 فرقانی،)است گسترده مطلق وجود اول صادر نخستین که کرد خواهیم

 الحقیقه¬بسیط قاعده در و است اول عقل به دیگر نگاه و منبسط وجود نماد «کثرت در عین وحدت»

 همان این. است شئی بشرط  ال واقع در و  عموم و اطالق قید به مقید که است مطلقی و منبسط وجود

 .هستند فعل این آثار مقید، وجودات که  است الهی واحد امر و فعل

 مطلق امر تجلی و اظهار یعنی گرایان سنت انگاری نسبی که آنجایی از  گفت باید آخر در  

 لزوم قانون اما کنند،می تبیین دیگر نامعلوم امری با را ناپذیر تعریف امری که( 87: 5927 شوان،)است

 به است، علت ذاتی آثار از اثری معلول اینکه برای است عقلی یقینیات از نیز معلول و علت بین سنخیت

 موجودی تعالی واجب ذات از صادر اولین بنابراین. است علت حقیقت از ایرقیقه معلول دیگر، عبارت

 (.82 -87: 7 ج ، 5922 مالصدرا،) است عقل جوهر همان که بسیط و کامل

در هندسه مقدس موجوودات    عرفا منبسط وجود وسنت گرایان  نسبی امردر نتیجه با توجه به  تبیین 

وجود مطلق منبسط و برمبنای حمل حقیقت و رقیقت و اصوالت وجوودی  قابول     عنوانه بتبیین صدرای 

صدق بر معنای کاملتری از هندسه مقدس موجودات است. که این تبیین براساس تشکیک وجود؛ مرتبه 

به تشکیک وجوود   ( گرایان سنت) آنان تبع و عرفا  که دهدمی قرار الحقیقه را مرتبه اعالی وجودبسیط

هندسه مقدس اشیاء بر مبنای حکموت  تبیین  (. پس534:  1384به معنای صدرای معتقد نبودند)زکوی،

الوجوود، تموام کول شویء و     واجوب  و متعالیه همان حقیقت و رقیقت اشیاء در ذات و حاق وجود اسوت 
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ن که عین آن حقیقوت باشود و بور آن صودق     است و از هر حقیقتی سزاوارتر است به ای ایالحقیقهبسیط

 (.  523: 5924کند)زکوی،

 

 علم و اعیان ثابته-4-1-2

که  .سخن به میان آورد نیز «اعیان ثابته»توان از درباره ساختار قدسی اشیاء و علم باری به آنها می

صوفیان به ثبوت کند. زیرا که اقوال مقابل رای خود در علم باری مطرح می مالصدرا قول صوفیان را از

علمی ماهیات قبل از وجودشان قائلند. به عبارتی دیگر، علم الهی پیش از ایجاد ماهیات به همان ثبوت 

عرفا این است که ماهیات  علمی ثبوتگیرد. پس معنای  علمی ماهیات ثابته یا اعیان ثابته، آنها تعلق می

 (.555-552:  4،ج5922،اشیا جدای از وجود، در خارج ثبوت علمی دارند )طباطبایی

 تبیین این مشابه نظری گفت باید عرفا و عربیابن نظر در موجودات ساختار از تبیین با توجه به این

 شده بیان خالده حکمت  عنوان به گرایان سنت نزد در امروز دنیای در موجودات مقدس هندسه از

 داند می مطلق ذات تنها حق ذات که نصر حسین سید مانند. داند می مطلق امر تجلی را عالم که است

-می خلق قدسی معنای و صور از عالمی وحی، مانند نسبی امری صورت به مطلق ذات تجلی هر که

 وجود مهم نکته دو اشیاء  ساختار با ارتباط در حق ذات از نصر تبیین این در .(16 :5922 نصر،)کند

 ذات رابطه -8.است موجودات ساختار تبیین در حق ذات همان ناپذیر تعریف و مطلق حقیقت-5دارد؛

 عرفا نزد در ناپذیر تعریف حقیقت این که. است نامعلوم معنای با نسبی امری موجودات ساختار با حق

 از را تبیین این باید حال. پردازند می جهان ساختار تبیین به اعتباری موجودات ظهور با است ثابته اعیان

 .دهیم قرار جستجو و تفحص مورد مالصدرا نظر

 که «وجودی شیئیت» یکی داند،¬می گونه دو بر را «ممکن شیئیت» و ساختار مالصدرا اساس براین 

 بوه  آن ظهوور  و ماهیوت  معلولیوت  همان که «ماهوی شئیت» دیگر و است خارج عالم در «ممکن» ظهور

 هستند ماهیاتی همان «ثابته اعیان» مالصدرا نظر از. است وجود از آن انتزاع و عقل، نزد وجود نور وسیله

 (. 961-964: 8/5 ، 5924مالصدرا،)نیست جدا «وجود»  از آنها «شیئیت» که

 ایون  شوود، ¬می انتزاع وجود از و است متحد وجود با که ماهیت موجودیت وجود به قائل وی پس

 ربووبی  فویض  لحاط بدین ماهیت و کندمی جدا ممتنع ماهیت از را آن ممکن، ماهیت برای شئیت گونه

 آن وجود عین ممکنی هر ماهیت صورت این در اندکه¬گرفته ایراد بیان این بر ولی. کند¬می دریافت
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. اسوت  وجوود  بور  فرع ماهیت که شودمی گفته یکدیگر بر ماهیت و وجود سبق بحث در که چنان است

 باشد؟-می آن قابل و وجود بر مقدم ماهیت چگونه پس

اجمالی وجودات خاص مفصل در علم باری تعالی به ذات خوود و  مالصدرا در پاسخ، به سبق مرتبه 

که وجودات خاص منفصل بیش از آنکه تنزل یابنود   (.526 :5921کند)فرقانی، به شوون خود اشاره می

ای هستند که ماهیات و اعیان ی سابق، دارای اسماء و صفات ذاتیهو متحدد و مفصل شوند در آن مرتبه

به عبارت دیگر ماهیات اشیا در ازل به وجوود   .(964: 8/5، 5972مالصدرا،)شوندثابته از آنها منبعث می

: 4،ج 5922انود)طباطبایی،  تفصیلی نبوده است اما همین ماهیات به وجود اجمالی در ازل موجوود بووده  

ماهیت مجرد از وجود خواه وجود تفصیلی و یا وجود اجمالی باشد، محال اسوت. اموا    (. پس ثبوت559

)ماهیت( قبل از وجود خاص که بدان آن امر متحصل بوالفعلی)فرد ( کوه از آنچوه غیور محوال      ثبوت آن

 .نیست شود، محال خودش است متمایز و جدا می

انود و  از لووازم اسوماء الهوی   « اعیان ثابته»مالصدرا در توجیه این سخن عرفا معتقد است که چونکه  

و عدم برشومرده آنهوا، بوه یوک وجوود بسویط        شکی نیست که تمام اسماء و صفات حق تعالی با کثرت

: 5/ 9، 5972مالصودرا،  )موجوداند پس آنها در واقع معدومات مطلق پیش از وجود خارجیشوان نیسوتند  

ای که صور اسماء و صفات اند، و لوازم آنها با نفوس اسوماء و صوفات    (. یعنی ماهیات و اعیان ثابته516

د متحداند و به وجود مسما متحقوق هسوتند اگور چوه از     در مرتبه واحدیت و مقام الهوت از جهت وجو

به این  «اعیان ثابته» در واقع مالصدرا مقصود عرفا از (.862 :5/5، 5972 نظر مفهوم متفاوتند)مالصدرا، 

صورت بیان کرد که ماهیات قبل از اینکه موجود شوند و کثرت تفصیلی پیدا کند همگی با یک وجود 

 بسیط اجمالی موجود هستند.

 هندسوه  و سواختارعلمی  در  کثورت  عوین  در وحودت  یوا  تفصیلی کشف عین در اجمالی علم آنچه 

 وجوود  بر مقدم که خود، ذات به نسبت باری تعقل همان است بیان قابل  مالصدرا نظر در  اشیاء مقدس

 ذاتوش  مرتبوه  در ها آن وجود از پیش اشیاء همه به تعالی حق علم که شده ثابت پس. است ماسواه همه

. باشوند  ذات از منفصل و خارج یا واجب بذات قائم عقلی صور او ماسوای خواه است، محقق و حاصل

 هموه  بوا  معلوموات  کوه  علوت  بدان اجمالی. است اجمالی دیگر جهت و تفصیلی جهت یک از علم این

 مشوهد  ایون  در و. موجودنود  بسویط،  واحود  وجود به واجب، ذات در معنا حسب به تفاصیلش و کثرات

 نیست کثرتی او ذات در که حیث این از. شوند¬می متجلی و منکشف اشیاء همه ازلی، مجالی و الهی

 (.854-859: 5924 زکوی،)است اشیا کل وحدت عین در او پس
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هندسه مقدس اشیاء و علم باری تعالی به اشیاء، پیش از وجودشان عبارت است از عقل بسیط ازلوی  

تور  تر و مقودس تر و شریفتتمام اشیاء، به گونه برتر و عالی است، و با بساطت و ازلیت وجوب ذاتیش،

است، برای اینکه همانطور که اشیاء را وجودی طبیعی در این عالم، و وجودی مثالی و ادراکوی جزئوی   

باشود. هموین طوور    در عالم دیگر، و وجودی عقلی و کلی در عالمی که فوق دو عالم دیگر اسوت، موی  

داند که در اصطالح صوفیان به آن عالم اسوماء  هی در ناحیه صقع ربوبی میآنها را وجودی اسمائی و ال

در واقع هندسه قدسی اشیاء صورتهای علموی اشویاء و مسواوق     .(516، 5/9، 5972مالصدرا، )گویندمی

با وجود است که ذات الهی علم به ماسوای خود به نیکوترین وجهوی دارد و بوه جهوت آنکوه صوورت      

او می باشد پس اشیاء پیش از وجود کونی خود، به مثابه صورتهای علمی الهوی   علمی اشیاء همین ذات

  .(582-587:  8/9، 5972و دارای وجود الهی و  قدسی)خالص از ماده( بودند)مالصدرا، 

 های¬صورت اشیاء که گفت باید گرایان سنت مقابل  در مقدس هندسه تبیین در توضیح این یه توجه با 4

 آنکه جهت به و دارد وجه نیکوترین به خود ماسوای به علم الهی ذات که هستند وجود با مساوق و اشیاء علمی

 علمی صورتهای مثابه به خود، کونی وجود از پیش اشیاء پس. باشد¬می حق ذات عین اشیاء علمی صورت

 آنها طور همین(. 582-587:  8/9، 5972 مالصدرا،)بودند( ماده از خالص)قدسی و الهی وجود دارای و الهی

-می اسماء عالم آن به صوفیان اصطالح در هستندکه ربوبی صقع ناحیه در الهی و اسمائی وجودی

 (. 516: 5/9، 5972 مالصدرا،)گویند

 مثل وماهیت -4-2-5

وجود مطلق در تبیین هندسه مقدس موجودات باید گفت  برای تفاوت بین ارباب انواع و عقل بسیط

تووان بوه ایون صوورت تحلیول کورد کوه        معنای وحدت در عین کثرت اسوت. موی  ( به )ماهیت ال بشرط

شود و موجود مجرد عقلوی هموان کلوی سوعی     دربحث از مُثُل به اثبات موجود مجرد عقلی پرداخته می

-. این تعریوف موی  (35: 5، بخش 8، ج5976است و در مساله ماهیت بحث از کلی طبیعی است)آملی، 

چه تفاوتی بین عقول بسویط    که ط و ارباب انواع شروع شود. با این توضیحاز تفاوت بین عقل بسی تواند

که جامع تمام مراتب مادون خود است و البته اتحاد ماهوی با آنها ندارد بلکه جوامع حقوایق مختلوف و    

انواع گوناگون است و ارباب انواع که هر یک جوهر قائم بذاتند و اتحاد ماهوی با افراد نوع خود دارند 

باید گفت تفاوت عقل بسویط بوا مثول چیوزی جوز       یچ افتراقی و جدایی از هم ندارند، وجود دارد؟اما ه

 اجمال و تفصیل نیست.
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باید گفت اگر مثُل در مقام وحدت و بساطت که حدود صور عقلی آنهوا لحواظ نشوود هموان عقول      

کثورت خیوالی و    بسیطند و عقل بسیط در مقام کثرت و تفصیل خود در مرتبه صور عقلی) نوه در مرتبوه  

تووان نسوبت مثُول و    مادی( همان مثل عقلی هستند از آنچه در تفاوت عقل بسیط و مثل گفتوه شوده موی   

وجوداتی هستند که ذاتشان عوین   علتشان را دریافت مثُل در نسبت با علت خود وجود لغیره دارند یعنی

وب در آنهوا غلبوه دارد و   تعلق به علتشان است. این موجودات که در صقع ربوبی موجودند احکام وجو 

احکووام امکووان در آنهووا مسووتهلک اسووت، بنحوووی کووه موجووود بووه وجووود خداونوود و بوواقی بووه بقووای او 

 .(597-592 :5932)عسکری،هستند

 توان با توجه به اجمال و تفصیل بودن ارباب انواع بوا عقول بسویط بیوان کورد     می اما یک امتیازی که

تی خوود از بسواطت برخووردار بووده اسوت  و هموه حقوایق        اینست که موجود مجرد عقلی در دایره هس

مادون خود را به اجمال و بساطت دارا بوده است ولی هیچ یک از آنها نیست، به دلیل آنکه عوین هویچ   

گردد چه اینکه آنها نیز بوه حمول شوایع بور     یک از امور مادی نمی باشد به حمل شایع بر آنها حمل نمی

. اگر چه از آن جهوت کوه موجوود مجورد عقلوی در عوین بسواطت        شوندموجود مجرد عقلی حمل نمی

صورت اعلی و اشرف دارا بوده است و از نقائص آنها بری است بین آنهوا و موادون،    حقایق مادون را به

  .( 39 : 5، بخش 8، ج5976آملی، )جوادیشودحمل حقیقت و رقیقت برقرار می

 آن برخالف لکن و نیست خود افراد از یک هیچ عقلی مجرد موجود نظیر آنکه با طبیعی کلی پس

 و پذیرد می را آنها همه رنگ و صبغه و بوده افراد باهمه همین به و آنهاست در داخل ممازجت نحو به

 زید عین زید، عین زید، و انسان طبیعی کلی که ایگونه به. شودمی حمل آنها همه بر نیز شایع حمل به

 در طبیعی کلی و عقلی موجود امتیاز بنابراین(. 34: 5 بخش ، 8ج ،5976 آملی، جوادی)است عمرو و

 شایع حمل اساس بر را موجودات ساختار چگونگی ادامه در است شایع حمل و حقیقت و رقیقت حمل

 .داد خواهیم توضیح رقیقت و حقیقت حمل و

 و مادی قیود از عاری واقع حسب به که است مجردی مطلق وجود طبیعی کلی که گفت توانمی 

 این و باشد، کرده تجرید مادی قیود از را او ذهن که آنان نه است ال بشرط آنها به نسبت و بوده طبیعی

 آملی، جوادی)است برخوردار سعی اطالق از و است مادی محدودیتهای مبرای که عینی مجرد امر

 وجود موطن از آنگاه مقسمی البشرط ماهیت وجود اصل اثبات از پس(. 873: 5بخش ، 8ج ، 5976

 خارج در مقسمی البشرط اگر و است؟ عقل در یا  خارجی در موطن آن آیا که شودمی پرسش آن

 آید می الزم است تشخص قید از عاری جمله از و زوائد و عوارض همه از عاری چون باشد موجود
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 نظیر ماهیات عوارض دیگر زمره در تشخص نتیجه در و است مشخص و تشخص بر مقدم آن تامه کان

 .است محال این و نماید تامین را ماهیت ناقصه کان سیاهی و سفیدی

با ابطال شق اول در قالب قیاس استثنایی شق دیگر آن  کلی طبیعی با تشخص عقلی وجود دارد زیرا

و در این صورت ماهیت البشرط به وجود و گردد ود ماهیت البشرط در عقل اثبات مییعنی وج

تواند موجود ذهنی را بدون آنکه به وجود ذهنی آن ود، و چون ذهن میلی موجد خواهد بتشخص عق

تواند آن را صرف نظر از هنی آن مورد التفات قرار دهد، میبنگرد یعنی حتی با غفلت از تعین ذ

چون نه  سپ .(824 -829 :5، بخش  8، ج 5976آملی،  جوادیتشخص عقلی بر همه افراد حمل نماید)

ندارد تا آنکه در وجودش نیاز به عوارض  الحقیقت است و ماهیتی کلیجنس و نه فصلی دارد بسیط

مشخص و معینی داشته باشد، و نه کلی و نه جزئی است، بلکه وجودات عبارت از حقایقی هستند که به 

 .(812 :5/5، 5972) مالصدرا، و به نفس حقیقتشان متفاوت هستند ذات خودشان متشخص و ممتاز،

الحقیقه وجودات خاص اصالت وجود در قاعده بسیط اساس برهمانطور که گفته شده است مالصدرا 

می داند و به وجود عینی و خارجی موجودات قائل است  را در ذات وجود مطلق و تعینی از تعینات آن

 نیست. های کلی و ماهیت عقلیکه شمول و انبساطش بر موجودات خارجی مانند شمول طبیعت

 تکثر ماهیات با جزء نیز وجود و کنند،نمی پیدا تعدد و تکثر وجود با جز ماهیات کهآنجای از پس

 خارجی مصادیق و عینی افراد به تنها او نوعیه حقیقت و انسان ماهیت که معنی بدین کند،نمی پیدا

 و متکرر ماهیات که است وجود واسطه به و آیدمی میان به وجود جانب از تنها تعین و شوند،می متکثر

 نه و نیست، چیزی خودش جز هی حیث من که ماهیت نبود، وجود وساطت اگر اال و شوند،می متکثر

 .(55-52: 5979 الغطاء، کاشف) شدمی متکثر ونه متعدد

 که اینست شود،¬می پرداخته انواع ارباب و مثل عالم با موجودات مقدس  هندسه  ارتباط در آنچه

 ارسطو و افالطون  نظریات در موجودات،  متعالی و ذاتی جنبه براساس گرایانسنت نظریات اصل تبیین

 است؟ بیان قابل چگونه موجودات وجودی تعین مالصدرا نظر از اما. است

 عالم که مثال عالم-5.:رود¬می کار به مختلف کامالً معنای دو در و است لفظی مشترک «مثال» 

 از مجرد ذاتا آن در موجود جواهر که است عالمی همان آن و است معلقه صورتهای و مجرده اشباح

 و کم و رنگ و اندازه و شکل دارای یعنی. دارند همراه به را مادی امور لوازم و آثار اما اند،¬ماده

 عقول عالم به مربوط که است النوع رب همان مثال، دیگر معنای -8. هستند آن مانند اموری و کیف

 شیخ و افالطون که است عرضیی عقول همان مثل و النوع¬رب. است مثل آن جمع و شود¬می مجرده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 و آثار از است، مجرد ماده از ذاتا که آن بر عالوه النوع، رب معنای به مثال. بودند قائل آن به اشراق

(. 894:  4ج ،5922 طباطبایی،)است عقول عالم به متعلق کلی ظور به و باشد می مجرد نیز ماده خواص

 عقل تفصیلی صور انواع ارباب است شده گفته انواع ارباب و بسیط عقل تفاوت از قبل بحث در که

 .هستند بسیط

بور مودار    کننود کوه ایون عوالم    نقل شده از عالم مُثل افالطون مشخص می هایکه عباراتاز آنجایی

مثل اثبات فرد مجرد از نووع  (. و عمده در مساله 941: 5، بخش 8، ج 5976ماهیت است)جوادی آملی ،

فرد مادی است نه اثبات وجوود اصول وجوود مجورد و عوالی کوه در مخوزن الهوی قورار دارنود)جوادی           

وجوود جمعوی یا)انیوات     (. پس حاصل اینکه در نظریه مثل فرد عقالنوی 933 :5،بخش8، ج 5976آملی،

، 8،ج5976لوی ،  اسوت)جوادی آم  بلکه برای ماهیت جسومانی مطورح   محضه و وجودات صرفه( نیست

(.پس چون در بحث مثُل سخن از فرد برای ماهیت جسمانی است نوه انیوات محوض کوه      442 : 5بخش

 شیخ اشراق به معتقد است.

 کهالذکراست اینستتبیین هندسه مقدس موجودات الزم ای که برایبا توجه به این توضیحات نکته

نکته باید گفت که مالصدرا بر اساس  در توضیح این «هر فرد مادی دارای یک فرد عقالنی است»

منطوی بودن تمام حقیقت شیء در فصل اخیر آن به بحث اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود، 

برای اثبات مثُل . (1390:594پردازد)عسکری،جدیدی درباره مثل افالطون و )ساختارموجودات( می

غیر این  کند. زیرا درمیماهیت داشتن موجودات مجرد عقلی تبیین  -5سه مطلب ضروری است:

اثبات دو فرد مادی و مجرد از یک ماهیت ممکن نیست. به همین دلیل اگر این گفتار شیخ  صورت

مورد، خواهد النفس و ما فوقها انیات محضه و وجودات صرفه پذیرفته شود، بحث از مثل بی»اشراق که 

 .(493- 442: 5، بخش8، ج5976بود)جوادی آملی، 

 تواندمی که است واحد حقیقتی وجود تشکیکی وحدت و اصالت اساس بر: تشکیک قبول-8 

 همه در و متفاوتند، ضعف و قوت و نقص و کمال لحاظ به آن افراد و باشد گوناگون مراتب دارای

 مجرد و مادی فرد دو واقعی تفاوت کهآنجای از(. 533: 5924 زکوی،)است جاری و ساری موجودات

 طور به آن افراد بر ماهیت حمل و باشد نداشته راه ماهیت در وجه هیچ به تشکیک اگر و است فراوان

 (442: 5بخش ، 8ج ،5976آملی، جوادی)نیست توجیه قابل تفاوت این باشد، متواطی مطلق

 ماهیت پذیرفتن با تنها مادی افراد با عقلی مجردات ماهوی اتحاد از بحث و مثُل مساله طرح بنابراین

 به آنها اختالف انحصار و نوری مجردات از ماهیت نفی صورت در و است ممکن مفارق مبادی برای

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 برماهیت عالوه مثُل اثبات برای. آیدنمی پیش افالطونی مُثل از بحث برای مجالی تشکیکی امتیاز

 و امتیاز طبیعت یک مادی و مجرد فرد دو زیرا پذیرفت نیز را ماهیات در تشکیک باید مجردات داشتن

 حکم آن، در تشکیک انحصار و وجود اصالت اساس بر است شده بیان که همانطور. دارند بسیار فرق

 چگونگی و مادی فرد بحث(. 493: 5بخش ، 8ج ، 5976 ، آملی جوادی)شودمی دگرگون کامالً مساله

 .کنیممی موکول دیگر بخش در مطلب ادامه به را مثل عالم به را آن ماهوی اتحاد

تشکیک در وجود فاقود   دارای محدوده و مرزی مشخص باشد از آنجایی که تشکیک مورد نظر-9

حد است، زیرا تشکیک وجود در عین وجود است و وجود مرزی ندارد. یک مرتبوه آن موی توانود در    

تواند در شدیدترین درجه یعنی واجب تعالی باشود و  ترین رتبه مادی باشد و مرتبه دیگر آن میضعیف

باالصاله و یا به تبع وجود و بالعرض باشد به دلیل این که ماهیت مورز و حودی   اگر تشکیک در ماهیت 

 .(442: 5بخوش  ، 8، ج 5976مشخص دارد، تشکیک آن نیز محدود و مقید خواهد بود)جوادی آملی، 

پس مجرد بودن فردی از یک حقیقت به کمال آن است که از لوازم مرتبه اوست، و قیام بغیور و موادی   

ناشوی از ضوعف وجووودی آن فورد اسووت کوه بواز از لوووازم مرتبوه اوست)عسووکری،        بوودن فورد دیگوور،  

5932:591). 

که چگونه فرد مجرد و عقالنی و  با توجه به تشکیک در مراتب مختلف یک حقیقت این مسئله  -4

فرد مادی از یک حقیقت باشند، قابل حل است.عالوه بر آنکه حقیقت هر یک از انواع موادی صوورت   

ند فرد جبروتی و عقالنوی  که متحد با فصل اخیر اوست. بنابراین فرد ناسوتی و مادی مان نوعیه آن است

فصول و اجناس دیگور   .(591 : 5932زیرا فرد مادی فقط همان فصل اخیر است) عسکری،  بسیط است

بنحووو بسوویط و کوواملتر مضوومن و منطوووی در آن اسووت و فصوول اخیوور جووامع وجووود و فعلیتهووای          

ثابت شده که هر نوعی از انواع طبیعی دارای فردی مجورد و عقالنوی   . (596 : 5932آنهاست)عسکری، 

تواند باشد یعنی مثال هر چیوزی در عوالم عقوول بویش از     است و وجود عقلی از هر نوعی جز یکی نمی

 .(542: 5932یکی و هر نوعی فقط یک رب النوع دارد )عسکری، 

یک  است زیراخاص هر موجودی  که هندسه مقدسالنوع ندارد د مادی یک ربهر موجو

توان علت همه افراد یک نوع باشد. افراد یک نوع خاص مانند انسان با تمام جوهرعقالنی را نمی

اختالفات دارای حقیقت واحد هستند. اما تمایز دو فرد از دو نوع مختلف تمایز در حقیقت و ذات 

فراد نوع و مقوم آنهاست و حقیقت و رو هر ماهیت و نوعی یک مثالی دارد که حافظ ااست. از همین

 .(5932:545)عسکری، وحدت آنها را شکل می دهد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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بنابراین هندسه قدسی هر فرد ذات و حقیقت آن است با توجه به فصول اخیور هور موجوودی متموایز بوا       

موجود دیگر است. مثال ماهیت انسانی ماهیت واحد است و یک جوهر موادی در عوالم طبیعوت دارد و    

واحدی دارد. و این در خصوص هر نوع دیگری از موجودات مادی به هموین صوورت صوادق    حد تام 

توان گفت هر صورتی از نوع واحدی مانند  است که سه نحوه وجود عقلی، مثالی و مادی است. که می

بوا هور صوورت دیگوری از      انسان اگر از نحوه وجود مادی و خیالی خود جدا شود و به عالم عقل برسد

باید گفوت کوه معنوای     .(542 : 5932)عسکری، آن هم به مرحله عقل برسد متحد خواهد بودانسان که 

که بین فردی از یک نوع  اصلی هندسه قدسی موجودات  اتحاد وتناسبات شهودی در ساختار وجودی

توجه شود که سخن از فرد است، یعنوی مصوداق    مادی و فرد دیگری مجرد را تشکیل می دهد، است. 

یعنوی  افوراد موادی ماهیوت     جود خاص، نه مصداق و وجود جمعی، غیر از که موا اسوت   خاص، یعنی و

هستیم یک فرد مجرد عقلی دیگری هم برای این ماهیوت هسوت. ایون فورد هموه کمواالت ایون         انسانی

 .ماهیت نوعیه را به تمام و کمال داراست و هیچ نقصی ندارد

 

 نور و ظلمت   -4-1-4

یعنی « الواحد الیصدر منه اال الواحد»وجود چیست؟ شیخ با استناد به فاعده با عالم « نواراالنور»سبت ن

از واحد حقیقی از آن جهت واحد است بیش از یک » بخاطر تناسب و سنخیت میان علت و معلول،

 -853 :5977،سهروردی)است دگاه او صادر اول، نور مجرد واحداز دی«. معلول صادر نشود

 .(856-851 :)همان(852

-موجودات سخن می صدوراز  ترتیببه  از احکام نورشهود و اشراق و شیخ اشراق بر پایه آموزه  

و نور محیط و نور قیوم و ورای آن چیزی « نوراالنوار»آن نور  .(542-59 :5921، گوید)سهروردی

فیت کی»بحث آنکه در اما با توجه به . (592:514اشیاء جهان چیره است)بلخاری، دیگر نیست و بر همه

مجرد  و دیگری نور شود: یکی برزخ)ظلمت(چیز صادر میاز نور اقرب دو « االنوارصدور از نور

نشانه ای از وحدت سنخی به جهان  ،به نور و ظلمت« موجود»با تقسیم  که (511 : 5922است)بلخارِی، 

  نور یافت شدنی نیست.

وحدت   محسوس بیان می کند بادر پس ظواهر عالم در تبیین وحدتی که شیخ اشراق  گفتباید 

ترین ممکنات مثل جسم و تا به ضعیف  مراتب موجودات از واجب گرفته سنخی)مالصدرا( که از 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .هستند و تفاوت در بزرگی درجه وجود و شئون وجود است سنخ اصل حقیقت وجود متحد در هیولی،

، و در شدت و ضعف و نقص و کمال در بهره داشتن از سنخ وجود تمایز و جدائی از هم دارند

از نظر شیخ اشراق نیز حقایق خارجی  حال آنکه.(527 :5921، سهروردی()865 :5924بلخاری، )هست

پس .(855-852 :5977،سهروردی)باشد حقیقتی واحد و ذو مراتباینکه در حقیقت انوار متکثرند و نه 

بین وحدت سنخی و وحدتی که شیخ اشراق بیان می کند تفاوت اساسی وجود دارد و این دو با هم 

 قابل جمع نیستند.

 قائل عقول جهات تغایر به افالکی  عقول عالم از موجودات صدور در اشراق شیخ و سینا ابن پس

 آمدن وجود به باعث و داندمی انوار میان اشراق شیخ که محبت قهر، استغناء، فقر، مانند. هستند

 مبتنی حیثیات تغایر همبن بر الواحد قاعده اثبات در ایشان استدالالت اساسا. شودمی جهان موجودات

 ذات ترکب و جهات تعدد از حاکی را متعدد هایمعلوم صدور جهات تعدد که نحوی به است، بوده

 شیخ که آنجای از(. 827-826: 5928 ، بهشتی() 849-848: 5977 ، سهروردی) انگارد¬می علت

 به را خود الهیات وی است نموده تاسیس را دیگری اصل و داندمی مخدوش را مشائیان نظریات اشراق

 موجودات ساختار و(  527 ،5921 سهروردی،)کندمی آغاز ظلمت و نور با «موجود« یا «وجود» جای

 برای سرآغازی گفت توان-می که داندمی ظلمت و نور قطب دو از ترکیب ماهیت اصالت اساس بر را

 .(824 ،5921  اصالن،)دانست نصر مانند گرایانی سنت نظر در موجودات ساختار بودن قطبی دو

 

  ومثلی ماهیتی بعد اشکاالت -4-1-3

های معلقه اعتقادی ندارند و درباره ارباب انواع و عقول حکمای مشاء به عالم مثال و صورتباید گفت 

عرضی)مثل افالطونی( نیز نظر منفی دارند. همانطورکه در بخش اول گفتوه شوده عقوول را منحصور بوه      

کننود و آن را  دانند. حکمای اشراقی، عالم مثال و صورتهای معلقه را اثبات موی گانه میعقول طولی ده

ثل افالطونی را اثبات دانند. ایشان عالوه بر مثال، ارباب انواع و معلت به وجود آورنده انواع مادی نمی

کنند و منشا صدور افعال و آثار کنند و معتقدند همین ارباب انواع هستند که انواع مادی را ایجاد میمی

-باشووند. امووا رابطووه ایوون عووالم بووا عووالم موواده را رابطووه علووت و معلووولی نمووی     خوواص آن انووواع مووی 

شراق درباره عدم تطبیق و تعیوین هندسوه   (.در این تبیین ایرادات شیخ ا991 : 4، ج5922دانند)طباطبایی،

 توان بررسی کرد:صورت می مقدس موجودات به این
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در بحثی که شیخ اشوراق  :شیخ اشراق به مماثلت نوعی میان عالم ماده و عالم معقول معتقد نیست-5

رابطوه   کند هندسه مقدس اشیاء قابل تحلیل نیست زیورا بوه  در ارتباط عالم محسوس با عالم مثل بیان می

 معتقود نیسوت. مالصودرا از ایون بیوان شویخ       بین آنهوا یا تناسب شهودی مماثلت نوعی  و علت و معلولی

از بیانات شیخ اشراق دانسته  که است این نخستین ایراد مالصدرا، گیرد.اشراق درباره عالم مثل ایراد می

های مفارق یا از مثال استانی نوع اصنام و اشیاء جسم شود که آیا این انوارعقلی یا عقول عرضی ازنمی

در باب ارباب انواع و نامگوذاری آنهوا را بوه نوام      وی .(768 : 8،ج5972؟)مالصدرا، از ماده آنان هستند

 .( 844 :5977)سهروردی، بنابر مثل افالطون، به مجرد مناسبت و علیت بین آنها حمل کرده است انواع

، 5972شود)مالصودرا، و رب النوعی دانسوته نموی  میان صنم و همانندی در درحالیکه مماثلت نوعی 

منظور شیخ اشراق این است که مثل فردی از حقیقت نووع خوود نیسوت بلکوه مثوال آن       . اگر(728 :8ج

 تووان سوخن از  نزد سوهروردی حتوی نموی   باید گفت  .( 469 :5، بخش 8، ج5976)جوادی آملی، است

قیقوت نووری و ظهورنود، ولوی اصونام آنهوا یوا        بگوویم. زیورا اربواب انوواع ح    نیوز  همانندی و مثال بودن 

های و و بین برزخ برازخ)اجسام( و یا هیئتهای ظلمانی هستند در حالی که بین انوار و یا هیئتهای ظلمانی

 .(599-598: 5932)عسکری، هیئتهای ظلمانی مناسبتی وجود ندارد

با  .ماهیات قائل نیست در ضمنمراتب عقول طولی در فلسفه شیخ اشراق بر اساس افراد یا فرد -8

افرادی که  طور کلی در عقیده شیخ اشراق از نوعی واحدند، و حال آن که قبول این معنی که عقول به

نخواهد بود.که البته این  الحقیقهذاتا از نوع واحدی هستند، اما این افراد ذاتی برای انواع کثیر و مختلف

 :8، ج5976)مالصدرا، نحالل و غیر قابل دفع استاالاشکال در طریقه معتقدان به اصالت ماهیت صعب

معتقدین به اصالت وجود، صعوبتی ندارد. پس انوار قاهره، مراتب نوعی واحد و  کهدر صورتی .(769

باشند و مراتب بلکه شبحی واحدند، این انوار هم در نظر شیخ و هم در عقیده مالصدرا فاقد ماهیت می

متکثرند اما نه بنحو تعدد و تکثری که در مادیات منظور است. زیرا مراتب عقول طولی اگر چه متعدد و 

نیست تا گفته شود: عقول طولی از مراتب نوع واحدند. بدین دلیل که در عقیده به اصالت  آنان به افراد

و مالحظه کثرت، هر عقلی، نوعی بسیط و واحد است زیرا در مجردات، نوع آنان منحصر در  ماهیت

ده است از آنجایی که در نظر شیخ اشراق تکثر فردی، تنها از جانب ماهیت و یا جهات فردشان بو

مختلف آن از فاعل بوده است و ایندو جهت در نوع مجردات که هر نوع منحصر در فردی است، مورد 

 کاربردی نخواهد داشت.
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لذا بنابر عودم مالحظوه کثورت در عقوول و اینکوه همگوی آنهوا از وجوودی واحود در مرتبوه خوود             

برخودارند، نباید عقول را از سنخ ماهیت دانسته شود و آنها را بمعنی نوعی و جنسوی و غیوره توصویف    

یوین  توان وحدت نوعی مثل و افراد موادی را تب (. پس نه تنها نمی764-769 : 8، ج5927کرد)مالصدرا، 

کرد بلکه اساسا مطابق اصول فلسفه او کل مسئله موبهم و تبیوین ناشوده بواقی موی مانود و بوه چگوونگی         

 تووان بنابراین نمی توان پاسخ دادمناسبت)یعنی حتی مثالیت و نه تنها مثلیت( بین صور عقلیه و افراد نمی

(. بوا  5932:598کری،النوع و اصنام آن سوخن گفت)عسو  از وحدت معنی و ماهیت و مثل بودن بین رب

توجه به قابل تحلیل نبودن ساختارو هندسه مقدس اشیاء از عالم مثال شیخ اشراق اتحاد و وحدت نوعی 

 بین مرکب جسمانی و بسیط عقلی  نیز وجود ندارد.

توان گفت این اشکال مالصدرا بر شیخ اشراق وارد نیست و مندرج بودن فورد مجورد در   اما آیا می 

کنود؟)جوادی  ادی الزم نیست و صدق مفهومی ماهیت بر آن فرد مجرد کفایت موی تحت ماهیت فرد م

توان گفت مالصودرا سواختار و هندسوه    (. بنابراین با توجه به این اشکال،آیا می923 : 8،ج 5976آملی، 

فلسوفه وی بنوابر اصوالت     مقدس اشیا را بر اتحاد ماهوی بین مثل و انواع مادی دانسوته اسوت.حال آنکوه   

 اهیت امری تبعی و از حدودات وجودات خاصه هستند؟م وجود

مالصدرا به هیچ وجه در فلسفه خود به اتحاد ماهوی بین  است با توجه به آنچه گفته شده پاسخ:

مثل و انواع محسوس به معنای یاد شده قائل نیست بلکه وجود بنابر اصالت وجود و منطوی بودن تمام 

شود و شیئیت هر ماهیت از رتبتی از رتبتی خاص انتزاع می هر ماهیت حقیقت شیء در فصل اخیر آن،

که شیئیت صورت آن رتبه است. و بلکه بیان دقیقتر اینست شود و شیئیت هر ماهیت به خاص انتزاع می

در مالصدر . .(445- 442: 5،بخش  8،ج 5976الفصول آن است)آملی،صلالصور و فشیء به صوره

 .داندیقت شیء را منطوی در فصل اخیر میقائل نیست بلکه تمام حقواقع اتحاد ماهوی بین عوالم 

الفصول و صوره الصور است و بواقی  با این بیان که شیئیت شیء نه به ماده و نه به فصل بلکه به فصل

منزلوه شورایط، آالت و در    صور و قوا و دیگر کیفیات و صوری که مبادی فصول و مرکبات هسوتند بوه  

صوره الصور می باشند و صوره الصور که با ایون تحلیول موواد وصوور پیشوین،       نهایت فروع ذات واحد

معدات و یا فروعات آن هستند در مقام ذات خود مادی نیست. تاویل مثل را بر مودار وجوود و ارتبواط    

دهد، زیرا صورت و فصل اخیور کوه مطوابق بوا ایون تحلیول بوه وجوود بازگشوت          می وجودی اشیاء قرار

م و مربوبی است که تربیت و تدبیر آن بر عهده رب النووع و مثوال عقالنوی آن موی     نماید، همان صن می

(. و در این صورت شیئیت ماهیت آنها به فصل و صورت است و فصل بر مبنای آنچوه  944 :باشد)همان
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. همچنانکوه اشوتمال فصول اخیور بور      (843:)همان شود، نحووه وجوود اسوت    در حکمت متعالیه اثبات می

و فصول گذشته، محصول تحول جوهری نوع طبیعی است کوه بور مودار لوبس فووق       های اجناسکمال

 (.852 :لبس تمام جهت های وجودی قبلی را واجد خواهد بود)همان

ای که کلی سعی و قائم به ذات خویش بوده و در محلی مادی و یا توان گفت اثبات صور نوعیهمی

د و یا عدم تجرد نباشد و البشرط در نظر گرفته مجرد منتقش نیستند و این صور اگر مقید به شرط تجر

شوند هم بر افراد مادی آن نوع، نظیر زید و عمرو که مقید به امور جزئی می باشند، و هم بر کلی آن 

نوع، نظیر انسان، حمل خواهند شد، البته حمل و تطبیق آنها بر افراد مادی مشروط به این شرط است که 

ی و صفات طبیعی خود مجرد شوند زیرا کلی بر جزئی از آن جهت که آن افراد از مواد و قیود شخص

(. بنابراین هر فصلی به نوبه خود نحوه وجود بوده است و از 963 :شود)همان جزئی است، تطبیق نمی

سنخ ماهیت نخواهد بود، مانند فصل اخیر انسان یعنی نفس ناطقه به نظر برخی همانند عقل مجرد، منزه 

(. پس هندسه مقدس اشیاء در 852کند)همان، ست و هیچ ماهیتی او را همراهی نمیاز ماهیت بوده ا

 بلکه فصل اخیر و نحوه وجود شیء که جامع تمام صور و فصول نیست فلسفه مالصدرا ماهیت شیء

 هست.

نظراتی  باید گفت نقش هندسه مقدس در حکایتگری عوالم وجود برای تبیین این نکته است که

اهوی در آثار مالصدرا بین موجود مادی و موجود عقالنی هستند. مرحوم مالصدرا در قائل به اتحاد م

ی جهانها را مطابق یکدیگر دانسته و معتقد است که آنچه در یکی از عوالم رخ جلد چهارم اسفار همه

د) فرقانی، کنگری چیزی است که در عالم دیگر مطابق آن است و از آن حکایت میدهد، حکایتمی

. بنابراین منظور از آنچه که مبنی بر اتحاد ماهوی حقایق معقول و امور محسوس در آثار (488: 5921

-حقایق معقول و مثل از انواع عالم محسوس می حقیقت نوعی حکایتگری شود، دروی دیده می

 توان به این صورت بیان کرد هر چیزی که در عالم ماده است، وجود برترگری را میباشند.که حکایت

اش، در عالم مثال است و نیز هر چیزی که در عالم مثال است وجود برتر و حقیقت منزه و منزه از ماده

از ماده و مقدار و حد و اندازه اش در عالم عقل است که در واقع باطن و اصل عالم ماده همان عالم 

 (.539: 4، ج5922مثال و حقیقت و باطن و اصل عالم مثال همان عالم عقل است)طباطبایی، 

اما اگر سؤال شود که دلیل حکایتگری چیست؟ و از آنجای که مثل حاکی از اتحاد ماهوی اربواب  

مثل می توانند حاکی ممثالت خود باشند؟در جواب بایدگفت کوه   انواع با افراد خود می باشد، چگونه

ی علیوت  طوه راز این تطابق را وحدت حقیقت وجود واختالفشان نشات وجودی در کمال و نقص و راب
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 دانود علت حد تام معلول و معلول حد ناقص علت موی  که مالصدراکند. از آنجاییمیان آنها معرفی می

 (.488 - 489 :5921بیانگر همین مطلب دانسته است ) فرقانی ، 

علت و معلول، اگر سنخیت بین علت و معلول سخن بگویم به این نتیجه موی رسویم    بنا به تعریف از

گانه باید مطابق های سهمال معلول را به صورتی برتر و واالتر در بر دارد، بنابراین عالمچون علت، ک که

و هماهنگ با یک دیگر باشند. پس در عالم مثال یک نظوام مثوالی وجوود دارد شوبیه نظوام موادی، اموا        

ر، که نظام تتر و اجمالیصورت بسیط واالتر از آن و در عالم عقل نیز نظامی هست منطبق بر آن، ولی به

هوور یووک از مراتووب،  .(523 :4، ج 5922ربوووبی موجووود در علووم الهووی مطووابق بووا آن اسووت)طباطبایی، 

 کماالت محسوسات مادون عالوه بر کماالت خود کماالت عالم دیگر را به نحو اتم و اکمول در خوود  

-ه مثول موی  توان گفت از آنجایی که امور محسوس خود عین تعلق و وابستگی و ربط بو دارند. پس می

باشند سخن از ارتباط بین این دو نیز سخنی بیهوده خواهد بود بلکه سوخن از عینیوت وجوود و سواختار     

 قدسی آنها است.

مالصدرا که در باب رابطه عالم معقول و محسوس مالصدرا در پرتوی مبانی فلسفی خود تبیین 

ی وجودی و اشتراک به اعتبار سعهالحقیقه کلیت اساس قاعده بسیط و بر دهداز علیت ارائه می جدیدی

حقیقت و  اش از قبیل احاطهالنوع است که بر همه موجودات مادون احاطه وجودی دارد و احاطهرب

(. پس درک عمیق حمل حقیقت و رقیقت در فهم رابطه میان این 648 :5921رقیقت است)فرقانی ،

 (.  523 :4، ج 5922 گشا باشد)طباطبایی،تواند بسیار راهعوالم می

-می با توجه به حمل حقیقت و رقیقت و گری همان علت و معلول استدلیل حکایت کهاز آنجای

توان درباره ساختار و هندسه مقدس اشیاء چنین بیان کرد که وجود لفظی، کتبی، ذهی و خارجی )اعم 

توجه به  از محسوس و معقول( یک شیء همگی با یکدیگر اتحاد ماهوی دارند. زیرا که هر یک با

حمل حقیقت و رقیقت یا حدتام بودن علت نسبت به معلول، حاکی از دیگری بوده است و از جهت 

توانستیم همه آنها حکایتگری ماهیات آنها با یکدیگر متحد هستند. چه اگر چنین نبود به هیچ وجه نمی

ا توجه به آنچه را از مراتب یک حقیقت واحد دانسته و هریک را حاکی از دیگر دانسته شود. پس ب

مالصدرا وجود و ساختار اصلی هر موجود را در منطوی در فصل اخیر  بیان کردیم مشخص شده که

 شد. داند و مسئله حکایتگری را نیز در رابطه با بحث علت و معلول نیز بیانهر شیئ می

 

 جوهر و عرض-4-6-1
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کوه مسوتقل بووده و در تقورر     موجووداتى   ،در تبیین جوهر و عرض باید گفت که مالصدرا معتقد است

هوا آن اسوت کوه در موضووعى از      وجودى نیاز به محل نداشته باشند جوهرنود و حوق وجوود عینوى آن    

ها ایون اسوت کوه در موضووعى از      موضوعات نباشند و موجوداتى که تبعى بوده و حق وجود عینى آن

ات بوا صوورتهای   (ایون موجوود  526:  5973اند)سوجادی،   هوا باشوند عورض    موضوعات و محلى از محل

معقولی قابل ادراک هستند و این ساختار که در موضوع نیست در واقع عین یا تعین موجوودات هسوتی   

 :کنداست. مالصدرا  برای تبیین ساختار حقیقت  هستی جواهر را به اینصورت تبیین می

ابعاد سه بهتر این است که گوییم جوهر اگر قابل ابعاد سه گانه باشد جسم است و اگر قابل    

گانه نباشد یا جزء آن جوهرى است که قابل ابعاد است )جزئى که فعلیت جسم به آن باشد 

که در جنس او باشد و یا در نوعش( صورت نامند )نوعیه و جسمیه( اعم از صورت  چه آن

امتدادى و یا طبیعى و نوعى و یا جزیى است که جسم با آن بالقوه است ماده نامند و یا جزء 

نیست و در این صورت یا متصرف در جسم است بالمباشرت نفس گویند و اال جسم هم 

در واقع مالصدرا عمق وحدت و هندسه  را در  نهایت کائنات با عمیق و زیبا  . عقل است

 کند.بیان می
 جوهر مسئله ریشه و اصل که گفت باید  عرض و جوهر رابطه درباره تحلیلى -تاریخى بحث در           

 عرض و جوهر میان جدایى و بینونت نوعى بر فکر این اساس اما است ارسطویى فکر عرضى مقوله نُه و

 و ماهیتى خود از هم جوهر دارد، وجودى و ماهیتى خود از عرضى مقوالت از اى مقوله هر یعنى است،

 این،. وجودند دو اینها الّا و است موضوع وجود به قائم عرض وجود هست که چیزى ؛ دارد وجودى

 .(192: 55 ،ج 5921  مطهرى،)است ارسطویى فکر اساس

در اطراف این مطلب، چه در میان فالسفه اسالمى و چه فالسفه جدید کندوکاوهایى شده است و تا   

حد زیادى اساس این فکر ]گرچه در دو جهت متضاد[ متزلزل شده است. فکرى که در دنیاى اروپا در 

اند اینکه ما اشیاء را به جواهر و اعراض  جهت نفى جوهر است. گفتهباب جوهر و عرض پیدا شده در 

 دانیم و اعراض را قائم به جوهر، نادرست است. تقسیم کرده و جوهر را موضوع و محل اعراض مى

شود اعتماد کرد و  دهد به چیز دیگرى نمى بر اساس فلسفه حسى جز به آنچه که حس به ما مىپس 

سیب جز همین مجموع اعراض چیز  یعنی عراض چیز دیگرى نیست.بنابراین جوهر جز مجموع ا

دیگرى نیست. در غرب، به این نحو در بحث جوهر و عرض ارسطویى، پایه جوهر را متزلزل 

مرحوم اما  (.یعنی ساختار ثابت واصلی برای جهان قائل نیستند. 195: 55 ، ج5912)مطهری، اند کرده
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خواهد اساساً اثنینیت میان جوهر و  ن کرده است که گویى مىمطلب را طورى بیادر این باره آخوند 

 (.192: را از میان بردارد)همان عرض

 عرض نه است جوهر تحلیلى عرض کم، که است شده مسلّم بوعلى زمان از که مطلب این مانند     

      وجودى جوهر دیگر، ماهیتى کم و باشد داشته ماهیتى جوهر خارج، در واقعاً که نیست چنین. خارجى

 نیست چنین. باشد شده عارض جوهر وجود بر خارج ظرف در کم وجود و وجودى، کم و باشد داشته

 جسم تفاوت یعنى کم و جسم تفاوت بلکه باشد، خارج در دو هر اتصاف، ظرف و عروض ظرف که

 جسم بگیریم نظر در تعین از البشرط را جسم اگر. است اعتبارى تفاوت یک تعلیمى جسم و طبیعى

 که حال. شود مى اعتبار به فرقشان پس است؛ تعلیمى جسم بگیریم نظر در تعین با اگر و است طبیعى

 خارج ارسطویى عرضى مقوالت از کم خارج، ظرف در نه است ذهن  ظرف در جوهر بر کم عروض

 (.194 -199: 55 ،ج 5912مطهرى،.)شود مى

 ایشان. کند ادغام یکدیگر در را عرض و جوهر بیشتر هرچه که کوشید براهینی طی آخوند مرحوم     

 :گفت چنین

کنیم اعراضند درواقع مراتب خود جوهر و به تعبیر دیگر جزء  امورى که ما خیال مى

شخصیت جوهر هستند. آن حرفها که رابطه عرض و جوهر یک رابطه انضمامى است و 

ند ]اعتبار خود ک شود و فقط وجودش در وجود جوهر حلول مى عرض به جوهر ضمیمه مى

دهد.[ اگر ما عرض را از مراتب جوهر دانستیم پس ایندو تا حد زیادى در  را از دست مى

 .اند و این گامى است به سوى قول به وحدت میان جوهر و عرض است یکدیگر ادغام شده

 

 

کرده  بسیارکوششبراى اینکه اثنینیّت و دوگانگى جوهر و عرض را از بین ببرد مالصدرا      

در فلسفه غرب به نفع عرض عمل شده است، یعنى در  است شده بیانطور که  است. همان

از عرض مایه گذاشته شده مالصدرا وجود جوهر تشکیک شده است ولى در فلسفه امثال 

اى از جوهر و امرى که از مراتب جوهر  است نه از جوهر. عرض به تدریج به صورت جلوه

تواند هیچ حکم مستقلى داشته باشد درآمده و بلکه امرى دانسته شده است که  است و نمى

و ء از سر تا پا جوهر است  خودش عنوانى از عناوین جوهر است. به عبارت دیگر همین شى
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 کیف و کم پس (.191 :55 ج،5921مطهرى، )از سر تا پا متکمم و متکیف است ء همین شى

 .است شیء وجودی ساختار در

الذات مثلًا بیاض ابیض ب باشد داشتهاى از مقام جوهر  عرض مقام جداگانهاگر  است د مالصدرا معتق   

درست نیست زیرا دیگر در اینجا بالذات و بالعرض در کار نیست.  است و جوهر ابیض بالعرض باشد،

این جوهر به تمام وجودش متکیف و به تمام وجودش متکمم است، یعنى یک واقعیت است که 

کند ولى نه به این معنا که همه این ماهیات، ذاتى آن جوهر  ماهیات متعدد و متکثر بر آن صدق مى

متعدد و متکثرى هستند که یک مصداق دارند و آن یک مصداق از سر باشند، بلکه این ماهیات عناوین 

مطهرى، گى در راه یگانگى جوهر و عرض است)تا پا مصداق همه اینهاست. پس باز این قدم بزر

و ساختار جوهر  با توجه (. معنای این سخن را به اینصورت می توان تقریر کرد که  196: 55 ج،5912

محض و هندسه جبر و فضاهای برداری و ماتریسها و حساب دیفرانسل و تمام مباحث ریاضیات اصلی 

 تگرال و هنذسه تحلیلی و اقلیدسی قابل تحلیل است.ان

گوید معنایش این نیست که عرض  سخن مى «میان جوهر و عرض »اینکه مرحوم آخوند از یگانگى   

 .باز شخصیتى قائل است -گفتیم به همان معنا که -هم«  کم»شود. ایشان حتى در مورد  به کلى نفى مى

بلکه وجود کم در خارج الاقل به  .اما نه اینکه وجود کم در خارج بر جوهر عروض داشته باشد

صورت تعین جوهر است. جوهر در خارج تعینهایى دارد، نه اینکه وجودهایى عارض جوهر شده 

ء هم نیست، زیرا تعینات  شىء نیست و در عین حال عین وجود  ء بیرون از وجود شى باشند. تعین شى

 ء همچنان هست. شود خود شى که عوض مى

آید. به شمعه مثال  کنند که در مورد شکل هم این مثال مى در باب کم مثال معروفى ذکر مى      

توانید به شمعه شکلها و تعینهاى متعددى بدهید و آن را به شکل کُره، مکعب و سر  زنند. شما مى مى

است کند. وقتى که کروى  انسان و چیزهاى دیگر درآورید. یک چیز است که تعینهاى مختلف پیدا مى

شود تعین دیگرى دارد. این تعینها به چه معناست؟ آیا به این معناست که  تعینى دارد و وقتى مکعب مى

شود آن چیز را  شود و وقتى مکعب مى شود چیزى از بیرون به آن ضمیمه مى وقتى شمعه کروى مى

جا که همه کنیم؟ نه، انضمامى در کار نیست. از ک داریم و یک چیز دیگر به آن ضمیمه مى برمى

دانیم. مثلًا  کیفیات از این قبیل نباشد؟ شکل قطعاً از این قبیل است. ما شکل را یک کیفیت مى

گوییم شکل این جسم کروى است. شکل براى جوهر جز یک تعین چیز دیگرى نیست. با اینکه  مى
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و جوهر  آید ولى جوهرى نرفته رود و تعین دیگر مى دهد و تعینى مى این تغیرات در شکل رخ مى

 دیگرى نیامده است.

شود تقریر کرد که وقتى همه اعراض در واقع تعینات  با این بیان، برهان مرحوم آخوند را بهتر مى       

در مقام خودش ثابت باشد و در عین حال نکه در جوهر هیچ تغییرى پیدا نشود، وجود هستند امکان ای

[ در فرضى درست است  جوهر در عین تغیر تعینات تعینها عوض شود وجود ندارد. این امر ]یعنى ثبات

که تعین یک وجودى باشد که ضمیمه جوهر شده باشد و الّا تغیراتِ تعینات عین تغیرات جوهر است با 

شود که ذات این جوهر از بین برود، ولى وقتى ذات این تعین  این تفاوت که تغیرات جوهر سبب نمى

 (197-196: 55 ج،5912مطهرى، د)آی د ذات تعین دیگرى در کار مىرو مى
از طرف دیگر آیا تغییر جوهرى در عالم داریم یا نداریم؟ بدیهى است که تغییر جوهرى در عالم          

گیرد یا به  هست، منتها بحث در این است که آیا تغییرات جوهرى به صورت کون و فساد صورت مى

دفعى است یا تدریجى؟ حال که اثبات کردیم صورت حرکت و به عبارت دیگر آیا تغییرات جوهرى 

ر ب ات، تدریجى است و این خود برهانىطور دفعى محال است پس این تغیر تغییر صور جوهرى به

 (. 141: 55 ،ج5912)مطهرى، است  حرکت جوهرى

یک مثال براى نظام دارا شدن این است:  هست. «شدن نظامِ»و یک « دارا شدن نظامِ»در عالم یک      

گوییم این سیب سبز بود قرمز شد، یعنى داراى سبزى بود و حاال داراى قرمزى است؛ ولى سیب  مى

همان سیب است. اما در نظامِ شدن چنین نیست که یک موضوع از اول تا آخر بتمامه به همان نحو که 

گوییم نطفه انسان شد. نه این است  ، مثل اینکه مىشود بوده محفوظ بماند، بلکه خودش چیز دیگرى مى

 5912)مطهرى،ء محفوظ است ولى داراى صفتى به نام انسانیت شده است که اآلن نطفه بودن این شى

(. پس در این نظام که جهان کثرت در عین وحدت است در شناخت پدیده های علمی و 146: 55 ،ج

 ظم دارا شدن و یک نظام شدن را در سرارسر جهان فلسفی،  با وحدت اتصالی نه اتصال جوهری، ن

 جهان در که است طبیعت جهان میان پیوسته نسبیتی شناسایی علم مقدس هندسه. کندمی ایجاد 

 بیان تحلیلی هنذسه و انتگرال و دیفرانسل حساب و ماتریسها و انتگرال مانند کمی ریاضیات با امروزی

 .شودمی

 میان که است این معنایش چیست؟ معنایش امروزاین دنیای در کمی ریاضیات برابر در گفت باید

 بالقوه ء شى میان واقعاً. مرتبطند یکدیگر با آینده و گذشته و دارد وجود نسبتى و رابطه آینده و گذشته

 :گویند مى مالصدرا.  است برقرار نسبتى کرد خواهد پیدا وجود آینده در که آنچه و امروز
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 یک نسبت این چون نیست، نسبت امکانِ که معدوم و موجود میان. خواهد مى واقعى طرف دو نسبت، 

 دو میان اینکه به رسد چه باشند، داشته نسبت یکدیگر با منفصل امر دو که است محال. است واقعى امر

گوییم میان گذشته و  اگر مى.باشد نسبتى است معدوم اساساً دیگرى و است موجود اآلن یکى که امرى

آینده نسبتى هست از این جهت است که آینده در حال وجود دارد، یعنى این چیزى که اآلن وجود 

اى از مراتب آینده است و به تعبیر دیگر آینده براى حال اآلن به نحوى از انحاء  دارد خودش مرتبه

شود و اکنون  که در آینده بالفعل مى وجود دارد. نسبت در واقع میان یک وجود بالفعل و آن وجودى

گوییم این نسبت میان گذشته و آینده هست از این جهت است که آینده  معدوم است نیست. اگر مى

 ( 146: 55 ،ج 5912خودش در همین حال به نحوى از وجود موجود است)مطهرى،

دو وجود مباین،  وجود واحد است نهال از طرف دیگر وجود آینده در حال و وجودش دراستقب     

ء[ در زمان حاضر و  ء واحدند و جز این امکان پذیر نیست.حال که وجود ]شى یعنى مراتب متصل شى

وجودش در زمان آینده دو وجود منفصل نیست، پس در واقع گذشته و آینده یک وجود واحد متصل 

د بالفعل در زمان آینده ء، وجود بالقوه در زمان حاضر و وجو ممتد است. بنابراین امکان ندارد که شى

داشته باشد و در عین حال وجود بالقوه و وجود بالفعل آن، دو وجود متباین باشند. بنا بر کون و فساد 

آید. پس وجود بالقوه و بالفعل یعنى تشکیک در وجود، ولى تشکیکى که یک  چنین چیزى الزم مى

 طرفش قوه است و یک طرفش فعل و این عین حرکت است.
 طرف دو نسبت اینکه و  هست آینده ء شى و گذشته ء شى میان که نسبتى از است عبارت قوه و امکان

 ریاضیات برابر در پس(.147: 55 ،ج 5912مطهرى،)باشد موجود حال در باید آینده پس خواهد، مى

 است متصل واحد است قائل موجود برای هندسی و کیفی نسبت یک مالصدرا، امروز دنیای در کمی

     .است موجود آینده حال گذشته در خود مقدس هندسه و نسبت این صورت به مکانش و هستی در و

 قابل دیگر اشیاء  از چگونه است موجود قدسی هندسه و متصل نسبتی با که موجود این گفت باید حال

 است جوهر مشخِص اعراض که است این قائلند جوهر و اعراض میان قدما که اى رابطه است؟ تمیز

مالک تشخص :گوید مى مالصدرا(. 183: 55 ج ،5912 مطهرى،)است شده ابطال قول این بعد ولى

وجود است و همان وجودى که مالک تشخص است و همان وجودى که مشخِص معروض است، در 

آنِ واحد، هم مصداق جوهر است و هم مصداق اعراض آن جوهر. یک وجود واحد است که مصداق 

ى را که و چنین و چنان است. بنابراین وقتى تمام چیزهای  انسانِ متکیّفِ متکمّمِ متحیّزِ ذى وضعِ ذى متى

 شوند.  ء واحد مى نامند با جوهر در نظر بگیریم همه به منزله عناوین مختلف شى مى« مشخِصات»
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برده شود، برداشته شده براى اینکه کثرت جوهر و عرض را از بین  دیگر پس در اینجا باز یک قدم       

شود،  بدیل مىقول وقتى مجموع مشخصات به یک کلى ضمیمه شود، کلى به شخص ت یک طبقاست. 

اما به عقیده مرحوم آخوند اینها مشخصات نیستند. اگر میلیونها مفهوم را هم به یکدیگر ضمیمه کنیم 

   مالک تشخص فقط وجود استچنان کلى است. محال است که تشخص پیدا شود و آن مفهوم هم

مات و شمارند در واقع عال مى« مشخصات»ء است که مشخِص آن است. آنچه دیگران  وجود شى

 اند، حاکى از آن وجود مشخَّص هستند اند، یعنى عناوینى هستند که حاکى از تشخص امارات تشخص

عناوینى هستند که از  شمارند که آنها مشخصات مى .است وضع، زمان، کم، کیف و أین خاصمانند 

و واحد مصداق همه این عناوین کنند، یعنى یک وجود واحد بما ه یک وجود واحد حکایت مى

(.از آنجای که اتصال جوهری به معنای حجم داشتن اما وحدت 184: 55 ج،5912مطهرى،)است

اتصالی به این معنا است که جسم پیوستگی دارد و از اجزای بالفعل تشکیل نشده است. چنین وحدتی 

رود و مساوق با تشخیص و وجود است  و در صورت عارض شدن انفصال وحدت اتصالی از میان می

شود. لذا این وحدت اتصالی  در فیزیک دو موجود و دو واحد اتصالی دیگر ایجاد می دو شخص و

(.پس هندسه مقدس از وحدت اتصالی 542 :5927رئالیسمی مالصدرا تقابل با انفصال دارد)مصطفوی، 

 جوهری موجود در فضای وجودی است.
. آید معناى دیگرى مىاین بحث در باب کلى طبیعى به یک پس در فیزیک رئالیسمی مالصدرا    

کنیم، و  خواهد بگوید آنچه که در خارج انسان است و این همه او را تجزیه مى مىمالصدرا در اینجا 

طور  کنیم انسان است به عالوه چیزهاى دیگرى مثل کمیت، کیفیت، وضع، زمان، در واقع این خیال مى

وین با نوعى تقدم و تأخر بر این نیست. یک وجود واحد مصداق همه این عناوین است، ولى این عنا

کنند، یعنى این وجود واحد اولًا و بالذات مصداق انسان است، ثانیاً و بالعرض  وجود واحد صدق مى

مصداق کمّ، کیف و مانند آن است. چیزى که در خارج است، همین وجود واحد بما هو واحد است 

ء دوگانگى ندارد و بنابراین  با خود شى ء است. مشخِصات شى« متکمم متکیف زمانى مکانى انسانکه 

 است. در فضای وجودی حرکت در مشخِصات، عین حرکت در جوهر

هاى حرکت در جوهر هستند. پس این حرفها که جوهر  طبق این بیان همه حرکات عرضى جلوه      

 دایى میان جوهر و اعراضثابت است و حرکت در اعراض و مشخِصات است و این همه بینونت و ج

اش  توانیم میان جوهر و اعراض این همه دوگانگى قائل شویم که نتیجه ر نظر دقیق نمى. دقائل شدن
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تفکیک در حرکت و سکون باشد. اگر حرکت است در همه است و اگر نیست در همه نیست چون در 

 (.181: 55 ج، 5912مطهرى، ).واقع یک وجود واحد است که مصداق همه اینهاست
آیا نوع در وسط اشتداد باقى است یا باقى نیست؟  که اینست الرئیس شیخ سوال:  موضوعبقاى        

اگر باقى است، پس تغییر در جوهر نیست و اگر باقى نیست و دائماً نوع دیگرى به جاى نوع قبلى آمده 

 تواند باشد. است احتیاج به یک حافظ وحدت داریم و آن حافظ وحدت جز موضوع چیز دیگرى نمى

ماهیت جوهر است یا « جوهر در وسط اشتداد باقى است آیا»جواب این است: مقصود شما از اینکه       

[ براى او مطرح نبوده است(.  کرده اصلًا ]این تفکیک وجود جوهر؟ )شیخ چون اصالت ماهیتى فکر مى

متصل گوییم یک وجود شخصى ولى یک وجود متصرِم  اگر مراد شما از جوهر وجود جوهر است مى

و متدرج که در عین تدرج وحدت دارد باقى است. پس اگر مقصود وجود است، باقى است و بشخصه 

هم باقى است، اما به این معنى باقى است که بقایش عین بقاى سیالن است. اگر حرکت را به نحو 

درج تد منحو قطعى اعتبار کنیم، یک وجوشود و اگر به  توسطى اعتبار کنیم، بقا هم براى آن فرض مى

 که به هر حال یک وجود شخصى است از ابتدا تا انتهاى زمان حرکت باقى است.

ت باقى نیست، پس حافظ وحدت اما اگر مقصود ماهیت است، ماهیت باقى نیست. اگر ماهی     

حافظ وحدت وجود جوهر است و ماهیت امرى اعتبارى است. وقتى که وجود متدرج شد،  چیست؟

ء متدرج از نظر ماهیت لغزان  که شى. زیرا شود وجود متدرج یک ماهیت اعتبار مىدر هر آنى براى این 

ء در حال حرکت ماهیت بالفعل  است. این از حرفهاى بسیار نفیس مرحوم آخوند است که اساساً شى

 :گوییدمی زمینه این در مطهریندارد. 

ت واجب الوجود شنیدیم که فقط یک موجود است که ماهیت ندارد و آن ذا ما همیشه مى

گوید هیچ شیئى در  است از باب اینکه کمال الیتناهى است در حالى که مرحوم آخوند مى

حال حرکت ماهیت ندارد ولى نه از باب اینکه یک وجود نامتناهى و نامحدود است، بلکه از 

حدود لغزان است. شى ءِ در حال حرکت در دو  باب اینکه حد ثابت ندارد و همیشه در میان

در یک حد نیست و اگر بخواهیم براى آن، ماهیت اعتبار کنیم، باید آن را در یک آن، آن 

(.پس موجود در حرکت جوهر ماهیت ندارد 162: 55 ج،5912 مطهرى، )ثابت اعتبار کنیم

 فقط نسبیتی متصل در سراسر وجودش است.
فعل ندارد، مگر ماهیت ء در حال حرکت ماهیت بال گوییم شى چرا مى چیست؟  مراد از ماهیت بالقوه     

اجمال قوه در اینجا به معنى . بله، ماهیت بالقوه دارد اما بالقوه در اینجا در برابر فعلیت نیستد؟بالقوه دار
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کند، چون این قابلیت را  در مقابل تفصیل است؛ یعنى بر این وجود واحد، ماهیات غیرمتناهى صدق مى

دارد که برایش ماهیاتِ غیرمتناهى اعتبار شود. در هر مرتبه از مراتب غیرمتناهىِ شى ءِ در حال حرکت، 

طور که اشیاء  شود. پس به یک اعتبار، شى ءِ در حال حرکت ماهیت ندارد آن یک ماهیت اعتبار مى

اى آن قابل اعتبار ساکن ماهیت دارند و به یک اعتبار دیگر شى ءِ در حال حرکت به عدد مراتبى که بر

ماهیت دارد. شى ءِ در حال حرکت به این معنى ماهیت دارد ولى این  -یعنى به تعداد غیرمتناهى -است

ماهیت مالزم با حد داشتن نیست بلکه ماهیت البشرط است. در گذشته گفتیم که اگر ماهیات را به نحو 

کنیم، همه در شى  به نحو البشرط اعتبار مىبشرط ال اعتبار کنیم با یکدیگر تضاد دارند ولى ماهیاتى که 

ءِ در حال حرکت جمع هستند. این مثل نبات و حیوان و انسان است که انسان به یک اعتبار نبات نیست 

طور جماد بشرط ال  ت و همیناما نباتِ بشرط ال نیست. انسان حیوان هم نیست یعنى حیوان بشرط ال نیس

 . مجمع تمام اینهاست؛ هم نبات است، هم حیوان و هم جماد استاما به یک اعتبار دیگر انسان نیست.

این جوهر در وسط  آیا»گویید:  جواب شیخ این شد که اگر مقصود شما از جوهر آنجا که مى      

گوییم وجود جوهر باقى است به این معنا که  وجود جوهر است مى« اشتداد باقى است یا باقى نیست؟

وظ است، و اگر مراد شما ماهیت جوهر است، ماهیت آن محفوظ محفوظ است و حتى بشخصه محف

 نیست و نیازى هم نداریم که محفوظ باشد.

 5912 مطهرى،)ندارد  پس حافظ وحدت چیست؟ حافظ وحدت باید موضوع باشد و جوهر موضوع     

بودند آقاى طباطبایى در یک حاشیه این مطلب را خوب بیان کرده را پاسخ این مطلب (. 165: 55 ج،

که حتى در حرکات عرضى هم موضوع نقشى در حفظ وحدت ندارد. در حرکات عرضى، یک 

اى یک نوع مستقل است. اگر قائل به اصالت وجود بشویم باز همان وجود واحد  عرض در هر مرتبه

دهد ولى اگر قائل به اصالت وجود نشویم، حتى موضوع  است که به مراتب عرض وحدت مى

تواند شخصیت اعراض را حفظ کند و این همان  دت باشد، یعنى موضوع نمىتواند حافظ وح نمى

 اند: در منظومه اقامه کرده سبزواری برهانى است که مرحوم آخوند و به تبع ایشان حاجى

 انواعاً استنار للمراد     کون المراتب فى االشتداد
رکات عرضى، جز با اصالت وجود یعنى اینکه در مراتب اشتداد، انواع زیادى وجود دارد حتى در ح    

تواند مشکل را حل کند. در حرکات عرضى در هر آنى موضوع داراى  آید و موضوع نمى جور در نمى

دانیم ماهیات با یکدیگر تباین دارند و تشکیک در ماهیت  یک ماهیت از آن ماهیت عرضى است و مى

اى از یک عرض مثل  ک جسم از مرتبهآید که وقتى ی راه ندارد. اگر اصالت با ماهیت باشد الزم مى
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کند، انواع غیرمتناهى از رنگ، منفصل از یکدیگر و در کنار  اى باالتر از آن حرکت مى رنگ به مرتبه

 یکدیگر وجود داشته باشند یعنى غیرمتناهى محصور بین حاصرین باشد.

أکید کردیم که . لهذا تپس اگرچه در اینجا موضوع داریم ولى از موضوع کارى ساخته نیست    

صلًا در باب حرکت جوهرى ضرورتى ا  کند نه موضوع. اصالت وجود است که این مسئله را حل مى

ندارد که این همه تالش کنیم و به دنبال موضوع بگردیم که موضوع در حرکت جوهرى چیست؟ ماده 

خواهد بگوید حتى بر  مى کهکند  این تالش را مى  مالصدرا گفت بایداست؟  «مع صورةٍ مّا ماده»یا 

مبناى شما هم در حرکت جوهرى موضوع وجود دارد، ولى اگر فرضاً نتوانستیم در باب حرکت 

 (.168: 55 ج،  5912 مطهرى، ) آید جوهرى موضوعى تصویر کنیم مشکلى پدید نمى

 

 قوس نزول و قوس صعود -4-1-7

عین انیت او است به این معنى که او را در تبیین جوهر گفت که موجود بالذات هم یا ماهیت او باید 

باشد قسم اول واجب الوجود است  ماهیتى نیست و اکمل انیات است و عالوه بر وجود او را ماهیتى مى

باشد و وجود بالذات نیست مراتبى دارد که اقدم اقسام و  و قسم دوم که وجودش غیر ماهیتش مى

که  )قسم دوم( یا در محلند یا نه و مراد از آنمراتب آن جوهر است. زیرا که این گونه موجودات 

موجودى در محل باشد آن است که وجودش در چیز دیگر باشد و مانند جزیى از آن هم نباشد که 

و آن عرض است و اگر موجود در محلى نباشد و بلکه « مانند صورت و ماده»مجامع با او شود 

پس باید گفت بغیر از ذات حق که .(527:  5973وجودش مستقل بالذات باشد جوهر است)سجادی، 

الذات وجود دارد و اصل سلسله مراتب هستی است جوهر است. اکمل انیات است آن چیزی که مستقل

و همه عالم سراسر )یعنى تمام اجزاى عالم در  دارد همه چیز حرکتکه   حرکت جوهرى با توجه به 

 .تمام شؤونش( یک حرکت دائم است

که که دارای دو قوس  ای استمانند دایره  به باور مالصدرادر هستی یا حرکت  سیر باید گفت       

ها نیز است. قوس نزول و قوس صعود، زیرا ذات خداوند هم چنان که فاعل اشیاست، علت غایی آن

گاه که ی ذات خداوند است و آنکند که وجود اشیاء افاضههست. وی در توضیح قوس نزول بیان می

شود. یعنی هر موجودی بهره خود پذیرد، مراتب عالم اشراف به اخس ایجاد میصورت میاین افاضه 

کند. مرانب اش در هستی را مشخص میکند، وجودی که سزوار اوست و مرتبهرا از وجود دریافت می

موجودات قوس نزول عبارت است از عقل، نفس فلکی، طبیعت و ماده، این مراتب در قوس صعود از 
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شود یعنی مراتب از ماده اولی آغاز شده تا جسم و نبات حیوان و انسان ز شده به عقل ختم میماده آغا

-شود و به عقل نیز خاتمه مییابند. بنابراین ابتدای وجود از عقل آغاز میکه داری عقل است، ادامه می

عبارت مالصدرا ( عین 514: 5925های بی نهایت است)شجاری، یابد و مابین این دو، مرتبه ها و منزل

در تفسیر کبیرش چنین است: انسان در سیر نزولی در نشئه آغازین از سنخ عقل است سپس در مرحله 

ای دیگر نفس و پس از آن صورت وبه دنبال صورت جسم خواهد بود واما در سیر صعودی در 

 (.8/847: 5964بازگشت نهایی بدن خواهد شد. )مالصدرا، 

قوس نزول عبارت است از »گوید:تعریف در سیر،حرکت،  قوس نزول می باید گفت مالصدرا در       

ترین مراتب وجود که همان بسایط جسمانی و صدور و تنزل تدریجی وجود از واجب تعالی تا نازل

(. همانطور که گفته شده مالصدرا به مساوقت علم و وجود در 9/416: 5929اند)مالصدرا، عناصر  اولیه

وار نزولی که از علم و عقل و صورت که تبیین هندسه مقدس در این سیر دایره قوس نزول قائل است،

شود. از آنجای که صورت  داری بُعد است و  بُعد داشتن الزمه صورت است و  الزمه مجرد آغاز می

مصطفوی، (. و  بُعد نیز الزمه حرکت است )577: 5927،  مصطفویجسمیت یا ماده داشتن نیست)

مالصدرا قوس یا سیر یا حرکت  نزولی را با تشخص و صدور و تنزل تدریجی  نتیجه در(. 528 :5927

ای متصل می داند که به دور خود داند. زیرا وجود  را مانند دایرهوجودی از واجب تعالی تا ماده می

می چرخد، یک قوس آن نزولی و مبدا اعلی که در نهایت شرف و بلندی است.که در این تبیین هندسه 

به صورت علم و صورت دارای بُعد است و قوس دیگر آن صعودی است. و این دو قوس  مقدس

: 5969دارای دو نقطه برابر هم هستند، هریک از آن دو نقطه آغاز قوس و پایان دیگر است)مالصدرا، 

553 .) 

 

ا و قوس صعود: در تبیین هندسه مقدس در قوس صعود  باید گفت از آنجایی که ماده، در فض         

گیرد. در فلسفه مالصدرا کنترل زمان است، هندسه بر مبنای حرکت و تغییر و تجدد در فضا صورت می

اند که به دلیل وحدت تشخیص، نیز حرکت، حرکتی جوهری است یعنی ذات شیء و حرکت عین هم

،  5927،  مصطفویاتصال وجودی متحرک است، و به دلیل موضوع ثابت و بدون تغییر آن نیست)

 یعنی وار در هر آن (. پس از آنجایی که تجدد و حرکت عین ذات شیء است با حرکتی دایره564

افاضه وجود و صورت از قوس نزول و جانب حق و با حرکت در قوس صعود یعنی بالفعل شدن 

. یعنی هندسه مقدس  در مسیر آفاق و و ذات باری در حرکت هستندصورتهای بالقوه ، به سمت عقل 
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در قوس صعود   بنابراینکند.، تجدد ذات شیء و حرکت  را تفسیر میشیء ظاهر و باطن انفس یا در

اختالف و تفاوت به دلیل اختالف عوارض نیست بلکه ناشی از اختالف اطوار و مراتب ذات واحد 

 «کُل یَومٍ فی شانٍ»است، درست مانند درجات متفاوت افعال حق تعالی که با آیات شریفه 

فرق ما بین سیر صعودی و سیر نزولی ، فرق بین قوه و فعل و   و(. 111: 5969صدرا، ()مال83)الرحمن/

 (.1/985 :5929مجمل و مفصل است)مالصدرا، 

 

 کامل انسان -4-1-1

نسان کامل نووری از انووار الهوی و سورّی از     ا  که اینست  جایگاه ارزشی انسان کامل در نظام هستی

الهی و چشمه یی از چشمه های الهی است. این صفات ذاتی او از اسرار عقلی و آیتی از آیات حکمت 

صفات الهی گرفته شده است. مالصدرا در اینباره می گویند: از عجایب صنع و خلقت خودا، آفورینش   

انسان است که او را عالمی شبیه عالم ربانّی قرار داد و نشئه جامعی آفرید که جمیع آنچه در سایر عوالم 

در او نیز وجود دارد و او مشتمل بر آنهاست بلکه از این هم باالتر؛ یعنی انسان را  و نشآت موجود است

ذاتاً موصوف به جمیع صفات جمالیه و جاللیه، آثار و افعال ذات الهی کرد و بالجمله موی تووان گفوت    

  (.425- 422: 5968)مالصدرا،  باشدانسان کامل، مثال باریتعالی ذاتاً، وصفاً و فعالً می

انسان همان جهان است و جهان در درون انسان قرار گرفته و عالم، مظهر شانی از ، براساس این قول

شئون الهی است انسان دارای دو خالفت در زمین است. نخست خالفت کبری کوه مواورا عوالم را هوم     

ناتش شود. بنابراین عالم با تموام  شوئو  میشود و خالفت صغری که خالفت در عالم محسوب شامل می

الغیوب در بیوان مقوام و جایگواه     می تواند انسان را به مرحله تعالی برساند. مالصدرا همچنوین در مفواتیح  

 انسان کامل در نزد حق تعالی می گوید :

انسان کامل از آن جهت که خلیفوه و جانشوین الهوی اسوت بور صوورت اسوماء و صوفات         

اشود، و از ایون جهوت کموال و     بآفریده شده و دلیلی روشن از جانب  پروردگار خویش می

باشد، پوس ابوداع و انشوا و تکووین در او موجوود      تمامیت نشئه او در امر خلق و تحریک می

است. به همین جهت باالترین نوع کالم او مکالمه با حق تعوالی، و گفوت وگوو روحوانی در     

ناسوت.  گیری از علم و حکمت از نزد پرودگار حکیم و دامقام دریافت معارف الهی، و بهره

تعالی با او، عبارت از افاضه و بخشش حقایق و ریزش معرفت الهوی بور   پس سخن گفتن حق

او و دل او، و سخن گفتن او با پروردگار عبارت از درخواست فیض و بخشش حق به کوالم  
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ی روح بوا او سوخن گفتوه، و از مورز قووه      حقیقی است. البته اگر برسد به مقامی که در مرتبه

و به درجه عقل بالفعل که کار او صورت دادن معانی عقلوی اسوت، برسود. و    نارسایی بیرون،

ی ذات و گووهر بسویط گردیوده، جووهری نیوز      آن عقل بالفعل هر گاه اراده نموود از خزانوه  

گردیده، که حقایق را بیان کرده و معارف عقلی گویا موی گوردد، پوس بورای کوالم او جوز       

(. مقام امل هندسوه مقودس در   83: 5924ا، صورت دادن حقایق مقصود دیگر نیست)مالصدر

علم و عمل است که هر لحظه با قوس یا سیر نزول و علوم، ذات وسویر صوعودی در عمول و     

تجدد دوباره به انشاء می پردازد. در واقع انسان کامل در ظاهر و بواطن خوود در هور انشواء و     

 ت می پردازد.تکوین با هندسه مقدس در حرکتی دایره وار در باطن و ظاهر به خلق

کند، این مراحل و مسیر، دارای دوبخش مسلما انسان کامل در این مسیر از مراحلی عبور می   

است: یکی علم و دیگری عمل است. خدای سبحان جریان خالفت و جانشین خویش را از راه 

داده است.  ی این کار حکیمانه خود قرار علم)قوس نزول( آغاز کرده و تعلیم اسماء الهی را سرلوحه

شود)جوادی پس راه خالفت راه علم به اسماء او است و اکر کسی به اسماء الهی آگاه بود خلیفه می

یا آفاق و انفس   نزولی و صعودی (. در واقع انسان کامل با هر خلقی  در سیر 517-516: 5932آملی، 

از زمان دنیوی به ابدیت  اهاشتیاق پیدا کردن ر این هندسه مقدس  را  تبینی از هندسه مقدس است.

 .است

تاموه   ی مالصدرا  درمقام ظاهر قرآن با مقام ظاهر انسوان از بواب مناسوبت   هندسه مقدس در فلسفه        

محاذات کلیه بین کتاب تدوین و کتاب تکوین مطابقت دارد، و باید دانست که مقامات باطنی انسان به 

بطون قرآن باشد، مطابقت دارد. لوذا انسوان بواله بوه     حسب قوس صعودی، با مراتب و مقامات که همان 

رسد چون عقل انسانی شایق به لذات باقیه و حشر با اهل مقام عقل که مقامات نفس را پیموده است، می

ملکوت و مالئکه است، این لطیفه انسانی مقتضی خروج از مرتع بهایم و ورود در عالم انبیا و صالحان و 

اند و به مقام اعیان و شهود و کشف واصل ترین صعود نمودهو ایمان به عالیو از مقام حق  شهدا است.

(. بنابراین این لطیفه انسانی است کوه سواختار وجوودی نفوس را تشوکیل      548: 5972اند)مالصدرا، شده

و تکووینی    از نووع  از آن پرده برداشته،  یقرآن مالصدرا از طریق بیان  نسان کهکاملیت امقام  دهد ومی

 .استوینی تد

در تبیین هندسه مقدس نفس، انسان با ساختار و مراتب وجودی خود در کتاب تدوینی به هنر و   

رسد. بیان هندسه مقدس و الگوی کیفی انسان خالقیت و کاملیت انسانی و ساختار قدسی خود می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اق امروزی است.که بعد از طی درجات وجود، از وجود عنصری و برزخی و عقلی و غور در اعم

الحق برای او رسد و فناء فیحقایق مقیده و کشف حجب نورانی و ظلمانی به مقام وحدت وجود می

   (.547: 5972مالصدرا، )گرددشود و وجودش وجود حقانی می حاصل می
نوعی تغییر در نظام صدور وجودات در تبیین دیگری از  هستی شناسی انسان کامل باید گفت که   

تفکر مالصدرا مانند نوافالطونیان ابن سینایی و همچنین اشراقیون، صادر اول از شود. در حاصل می

وجود اول همان عقل است. وجودی که در اصل و ریشه خود به وجود امری در آمد، همان است که 

در پیامبر شناسی مبتنی بر حکمت الهی تحت عنوان حقیقت محمدیه یا نوراالنوار بیان شده 

تصور وجود در اینجا به عنوان حضور مطرح است و نصور حضور بعنوان  (.552 :5925است)مالصدرا، 

اتحاد فاعل شناسا و متعلق مورد شناخت است. نه فقط در حد ظاهر خاکی و ظهور تاریخی آنها قرار 

مابعدالطبیعه حضور عمال  دارد بلکه در حد ذات ورائی انها بعنوان شاهدهایی سرمدی، مشخص سازد.

یعه شهادت و شاهدهای خداوند می انجامد، یعنی این حضورهایی که در مقابل خداوند به مابعدالطب

قرار دارند و از طریق آنها، خداوند برای دیگران حضور دارد و باز از طریق آنها، خداوند برای دیگران 

 (522:   5925کند)مالصدرا، حضور دارد و باز از طریق آنها خداوند حضور پیدا می

فقط صرف شناخت شخص خارجی او در ظهور جسمانیش نیست، این نوع شناخت  شناخت این و  

در اختیار همگان  است، و فضیلتی ندارد. از لحاظ حضور امام بعنوان شاهد خداوند، حضور خداوند به 

خداوند است. حضور داشتن نسبت به امام یعنی از طریق او حضور داشتن به آنچه خود امام نسبت بدان 

دارد.)متوجه میشویم  ارد که آن نیز خود از طریق امام حضور دارد بعنوانی که بخود حضور حضور د

که چگونه با حذف این حضور، اعتقاد به تک خدایی بنحو انتزاعی، عمال در دام بت پرستی 

 (.523: 5925افتد)مالصدرا، مابعدالطبیعه می

عقل اول و انسان عقلی  ، ، خلیفه اهللامام، حقیقت محمدیه همان در تبیین مالصدرا  انسان کامل    

انسان عین عالم و  لذا در بیان صدرا تمام این عناوین را در وجود پیامبر اکرم مشاهد کرد.که بیان گردد 

عالم نیز عین انسان کامل بوده و باالخره گویی که سراسر عالم عکسی از انسان است و انسان نیز عکس 

ین ترازوی وجودی انسان که دارای دو کفه عقل نظری و عملی ا تعالیپایه حضرت حق یا سایه بلند

به تعبیری دیگر، کتابی است که ناطق به حق بوده و با کلمه وجودی هر چه تمامتر خود، . و است

 (.5296 :8،ج5927کند)مالصدرا، حقایق اجمالی را مبدل به تفصیل می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مالصدرا در اینجا جوهر نبوت را شاهدی بر انسان کامل می داند؛ یعنی او معتقد است که نبی،  

نشئه حسی و هم نشئه مثالی و هم نشئه عقلی، کامل و قوی است. وی در ادامه نی دریعجامع هر سه نشئه 

افالک، خبرها می گوید: نبی با نشئه حسی خود مانند مُلوک، حکم می کند و با نشئه مثالی خود مانند 

همچنین  .(514: 5968ت) مالصدرا،را می رساند و با نشئه عقلی خود مانند مَلَک، می داند و آگاه اس

که با . (949همان:مدعی می شود که انسان نمودار دنیا و آخرت است. )  صدرالمتألهین در جای دیگر،

 توجه به تبیین هندسه مقدس در قوس صعود و نزول است.

تا الی الحق سیر من الحق الی  جمیع منازل سیرکنندگان در مسیر خدایی، از سیر من الخلق بنابراین     

انسان مظهر اسم اعظم الهی و اسماء جالل و جمال و کمال او بوده و در  الخلق، وجود داشته و باالخره

عین حکمت ، مراد از نفس آدمی قرائت چنین کتابی که سراسر استعین عبداهلل بودن، خلیفه اهلل نیز 

باشد که ملکه خالفت معقوالت و فصل الخطاب، یا عقل منفعل خداوندی است، همان عقل بسیطی می

نفسانی است که آن عین شناخت پروردگار بوده است و انسان را به اصل وجود یا حقیقت آن رهنمون 

 (.5296 :8،ج5927کند)مالصدرا، می

که مالصدرا در آثار خود حقیقت محمدیه را همان  رسددر نهایت امر ذکر این نکته مهم به نظر می

داند و بر این باور است که انسان کامل در قوس نزول اولین و نزدیک ترین حقیقت انسان کامل می

موجود به حق تعالی است و در قوس صعود نیز آخرین و کاملترین و در عین حال نزدیک ترین موجود 

بارت مالصدرا است، پیامبر از ابتدای قوس صعود نزولی یعنی به حق تعالی است. شاهد این مدعا این ع

کند و در صعود به انتهای قوس صعود می رسد و ی هستی عقل است، تنزل میی حلقهاز باالترین نقطه

(. دقیقا بر همین اساس است 938-935 :5922دهد)مالصدرا، ی هستی را به هم پیوند میدو سر حلقه

محسوب شود. زیرا دایره وجودی انسان کامل از چنان و گستردگی  تواند غایت آفرینشکه می

شود. وکمال هر برخودار است که برای هر موجود مادون،  به عنوان مافوق و غایت محسوب می

موجود مادون در سلسله مراتب وجود وصول به آن مافوقی است که در آن مافوق، مراتب حقیقت 

بنابراین حقیقت انسان کامل به عنوان غایت وجودی هر موجودی انسان کامل حضور و ظهور دارد. 

اش غایت آفرینش محسوب شود، البته خود انسان کامل اگر چه به لحاظ کمال وجودیمحسوب می

 شود  اما غایت خود انسان کامل، وصول به حق تعالی است. می

شد کامل نبود خداوند شناخته نمیبنابراین عالم برای انسان خلق شد و انسان برای خدا، و اگر انسان 

ی وجود انسان کامل جا که حق تعالی جز در آینهگشت. پس از آنو معروف به حدی واقع نمی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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های خلقت را همگی در خدمت انسان کامل آفرید تا جهان را خلق کرد و پدیدهشد، ادراک نمی

بنابراین،  امکانی خود نشان دهد. انسان کامل به کاملترین وجه بتواند  حق تعالی را دردر حد محدود

- 916: 5926آنچه مطلوب نهایی حق تعالی است نظر به خویشتن،آینه وجود انسان کامل است)اسدی، 

917.) 

  
 هستی مقدس هندسه درساختار وحدت و کثرت  -4-2

 مقید و مطلقتعین وجود مراتب  سلسله -4-2-1

علوم واجوب قائول اسوت کوه از آنهوا بوه عنایوت و قضواء و قودر تعبیور کورده              یمالصدرا سه مرتبه بورا 

قودر   تعین وجودی موجودات در عالم امکان بایود گفوت  از تبیین  ایندر (.896 :5922مالصدرا، )است

انود و در عوالم نفووس    همان صور موجود در عالم عقول است این صور در عالم عقول مجمول و بسویط  

ماننزله اال بقودر   گردند. یعنیمفصل میو  یابند، های معین وجود میبا هیات در خارج یابند.تفصیل می

در سه پس علم  .(893 :5922معلوم: این عالم خیال کلی و مثال است و همین لوح قدر است)مالصدرا،

 دهد.ساختار و ریشه هندسه قدسی اشیاء را تشکیل می خداوندمرحله 

تعین و وجود و هندسه مقدس خود به دو وجود بی ساختار وجودی اساس برتقسیم موجود ممکن  

دهد، را تشکیل می علم باری که بنیاد و اساس هندسه مقدس موجودات اساس بربنابراین  .است متعین

اشیاء در موجودیت سه مرتبه است. مرتبه نخست: وجود صرفی است که وجودش غیر خودش اصال 

. این وجود در نزد عرفا به نام هویت غیبی و نیستقید به هیچ قیدی تعلقی ندارد، و نیز وجودی است م

 وصفی دارد،نه شود، همین وجود است که نه اسمی و نه نعت و غیب مطلق و ذات احدیت نامیده می

گیرد. بنابراین به حسب ذات اقدسش محدود و مقید به هیچ بدین وجود معرفت و ادراک تعلق نمی

 :8/5، 5972د)مالصدرا،باش هانیست تا آنکه وجودش بشرط قیدها و مخصصتعینی و حتی مطلقا هم 

زائد و موصوف به  وجود مقید به وصفود متعلق به غیر خودش است، و آن مرتبه دوم موج-8 .(941

عناصر و مرکبات، از انسان و چهارپایان و درخت و  ، مانند عقول، نفوس، افالک، استاحکام محدود 

 .ت خاص استجماد و دیگر موجودا

ای دیگور  وجود منبسط مطلقی است که عموم و فراگیریش به گونه کلوی نیسوت بلکوه بوه گونوه     -9

در فعلیت است، و کلی خواه طبیعی  و یا عقلی موبهم  باشود   است، برای اینکه وجود، محض تحصل و 

تحصل و وجودش نیازمند به انضمام چیزی است که در تحصول بخشویده و موجوودش سوازد. وحودت      

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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آیود.  جود منبسط بر هیاکل و پیکره ممکنات و صحفه ماهیات است در هیچ وصوف خاصوی در نموی   و

بلکه او به حسب ذاتش بدون انضمام چیزی دیگر، متعین به تمام تعینات وجودی و تحصالت خوارجی  

شووند، اوسوت کوه    و حقایق خارجی از مراتب ذات او و انواع تعینات و تطورات او برانگیخته می است

، او اسوت الحقایق صوفیان حقیقت تبیین در« حق مخلوق به»عالم و فلک حیات و عرش رحمان و  اصل

 پذیرد.اند تعدد میدر عین وحدتش به تعدد موجوداتی که متحد با ماهیت

بنابراین با قدیم، قدیم است و بوا حوادث حوادث اسوت و بوا معقوول، معقوول اسوت و بوا محسووس،           

کلوی اسوت، در حوالی کوه چنوین نیسوت       کوه   شود میتوهم  ممکن استمحسوس است و به این اعتبار 

بر اساس علم باری بورای   مالصدرابا توجه به این سه ساختار وجودی که  .(946 :8/5، 5972مالصدرا،)

 کند؟را متناسب با آنها تبیین می دات قرار داده است چگونه هندسه مقدس موجود ممکنموجو

« مقید»و « مطلق»توان بیان کرد که استفاده از اصطالح الحقیقه میدر این بحث بر اساس قاعده بسیط

که این دو واژه از دیدگاه حکما، تنها به قلمرو مفاهیم ذهنی ه نزد عرفای اسالمی بوده است. درحالیک

ای به کار گرفته و در مورد موجودات ) و نه مفاهیم ذهنی( ها را به معنای ویژهاختصاص دارد، عرفا آن

اما موجودات در عرفان کلی به معنای سعی بوده و در برابر موجود مضیق و  اند.استفاده کرده از آن

مقید است. زیرا در عرفان مبتنی بر وحدت شخصی وجود است، هستی یک واحد شخصی و سعی 

،  5976بود)آملی، است و در برابر آن جز نمودی چیزی نیست و هرگز هستی دارای دو قسم نخواهد 

-و آثار می پس در عرفان مقصود از کثرت، چیزی است که موجب تعدد احکام. (525 :5ش ، بخ 8ج

یان باشد. آنچه از ظاهر سخنان صوف« الموجود»و « الشی»تواند در خارج نمی  الوجودممکن گردد، و

 8/5،  5972ند)مالصدرا ،ممکنات اموری اعتباری یا انتزاعی عقلی هستکه  است اینتوان تبیین کرد می

: 993.) 

کند یعنی جهتی که بدان، موجود و واجب به مالصدرا موجود را به دوقسم سعی و مقید تقسیم می

غیر خودش است، به این اعتبار با تمام موجودات در وجود مطلق بدون تفاوت اشتراک دارد و جهت 

ای از آن اعتبار بودنش است در هر درجه کند ودیگری که بدان، هویت وجودیش تعین پیدا می

 .(945: 8/5، 5972)مالصدرا،تدرجات وجود از حیث قوه و فعل و کمال و نقص اس

وجود مطلق: نگرش و مالحظه موجود  -5توان گفت هر ممکنی داری دو جهت استپس می

از حدود،  مطلق است، بدون تعین و تخصص و ویژگی به مرتبه ای از مراتب و حدی صورت بهبودنش 

شود، یعنی به و این )مرتبه( نزد صوفیان، حقیقت واجب است که با هویات امکانی پیدا و ایجاد می
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واسطه نبودن هیچ امتیازی بین موجود، و موجود به این اعتبار، و به سبب نبودن ورود زوال و نابودی و 

اسطه عین مرتبه احدیت بودنش، نارسایی و تغییر و تجدد در مطلق وجود و بشرط اطالق است و نیز به و

متصف به آنهاست، و آن چیزی که به حکم وحدتش، باعث انبساط و گسترش و سرایتش در تمام 

گردد و فراگیریش و اخذ و اعتبار می« ال بشرط شئی»شود همان مطلقی است که موجودات می

 وناگون است.گسترشش بر جهت کلی نمی باشد، چون خودش جزئی حقیقی است و دارای مراتب گ

وجود مقید: مالحظه و نگرش نفس تعین و وجود مقیود اوسوت کوه از طبیعوت وجوود منفوک و       -9

-را که عرفوا حکوم بوه عودمیت موی     جداست، و آن جهت تعین اوست اعتباری محض می باشد وآنچه 

این مرتبه از ممکنات است که شکی در آن نیست، چون در مقام تحلیل، پس از جدا شدن سونخ   دهند.

بنابراین حقایق در جرد انتزاع عقلی، باقی نمی ماند. وجود از ممکن، امر متحقق و ثابتی در واقع جز به م

د خارج، موجود و متعدداند، ولی منشا وجود و موالک تحققشوان یوک امور اسوت و آن حقیقوت وجوو       

پوس بور    اء تعودد آنهوا تعینوات اعتبواری اسوت.     منبسط است به نفس ذات خود نه به جعل جاعل، و منش

اند، ولی اعتبار موجودیت آنهاسوت، پوس موجودیوت آنهوا     شود که موجودات حقیقیصدق می ددمتع

آنچه به موجود ممکن اعتبوار موی دهود هموان وجوود و       .(942)همان، حقیقی و تعددشان اعتباری است

 موجودیت است.

از نظر مالصودرا  پس  وجود مطلق علت وجود مقید یا تعین وجود مقید از وجود مطلق است.باید گفت 

زیرا اگر برخی از مراحول وجوودی فاقود     .ترین وجه، کل اشیاء باشدوجود خارجی مطلق، باید به بسیط

اسوت. راز شومول وجوود     باشد، مطلق نخواهد بود، بلکه مقید است. بنابراین، وجوود مطلوق، کول اشویاء    

مطلق و صرف، نسبت به کل اشیا آن است که وجود مطلق و صرف، طبق تعریف، هیچ گونوه نقوص و   

 مبودأ رو وجود مطلق، کوه  از این وجود مقید و منشا کمال آن است.هر  مبدأحدی در او نیست، فاعل و 

هوا، در  وجود وکمال همه وجودهای مقید است، باید کل اشیا باشد. یعنی کمواالت و خیورات هموه آن   

این برهان مبتنی بر علیت وجود  تر وجود دارند.تر و عالیمرتبه ذات بسیط و نامحدود او، به نحو شریف

. اسوت ل خویش مطلق نسبت به وجود مقید و نیز مبتنی بر این اصل است که علت، واجد کماالت معلو

البته بدیهی است که شمول وجود مطلق نسبت به اشیاء و وجودات محدود و مقید، نظیر شمول موضوع 

حمل رقیقت بر حقیقت است  صورت بههای اولی ذاتی و شایع صناعی نیست، بلکه بر محمول، در حمل

 .(531 : 5924شود) زکوی، و نسبت میان وجود مطلق و وجودات مقید آشکارتر می
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 بور وجوود مطلوق و وجوود مقیود      ، بوه تحلیول  «بسیط الحقیقه»با توجه به قاعده  تحلیل موجود ممکن

توان گفوت کوه   پردازیم. میمی« وحدتعین کثرت در »و « کثرت عینوحدت در»دو اصطالح  اساس

برنود و اشواره دارد بوه اینکوه بوا      را در مورد وحدت تشکیکی به کوار موی  « وحدت در کثرت»اصطالح 

موه کمواالت دیگور    الحقیقوه، ه ایوم و ایون کوه بسویط    عی وحدت یافتوه در واقعیتهای کثیر، نو تشکیک،

نی پس این تقریر، با تشکیک در وجود، که از مبوا  ست و از نقایص آن ها مبرا است.موجودات را دارا 

  .(537 : 5924باشد)زکوی، فلسفه مالصدرا است، سازگار می

که بسیط الحقیقه و واجب تعوالی، هموه کمواالت را دارد بوه      «کثرت در وحدت»برخالف اصطالح 

ایوون معنووا کووه خووارج از واجووب تعووالی، چیووزی نیسووت و هوور چووه کمووال اسووت، همووه متعلووق بووه          

ع اسوت هموه کمواالت اشویاء در او جمو     در عوین بسواطتش، کول وجوود       .(532 : 5924اوست)زکوی،

در یک این نکته دارد  به  برند و اشاره میجمعی به کار  وجود ذات حق به این دلیل در مورد  .هسستند

ایم، چرا که وجود جمعوی، در عوین وحودت و بسواطت، مصوداق ماهیواتی       امر واحد بسیط کثرتی یافته

به هیچ وجوه مفواد    کثیری است وکماالت همه وجودهای خاص آن ماهیات به نحو اعلی و اشرف دارد

 .(524-529 :5924آن وحدت در کثرت نیست)زکوی، 

راین انواع ممکن وقتی با هم تباین و تخالف دارند که یک یک آنها به وجودات خاص خود بوه  بناب

گونه ای که احکام آن)وجود خاص( بر آنها صدق کند و آثارش بر آنها مترتب شوود بالفعول موجوود    

گردند اما پیش از آن، آنها را فقط وجود جمعی است، و این وجود جمعی، گونه ای دیگری از وجوود  

( 881 : 5/9،  5972باشد)مالصودرا، ت که برتر و باالتر از هر وجود عقلی و یا مثالی و یا خارجی می اس

پس آنچه در هندسه مقدس اشیاء نقش اساسی دارد و تمام کماالت اشیاء به واسطه او ملحوق بوه اشویاء    

ش در شود، وجود مطلق است. بلکه همان وجودی است که بوه واسوطه تجلوی و تحوول و دگرگوونی     می

گوردد چوون آنهوا نیوز     و توابع ذات)اشویاء( موی    شودناگون، به صور آن کماالت ظاهر میصورتهای گو

اند، و هر وجود خاص پائینی، در وجود غالب و باالئین بر خود مستهلک و فانی اسوت  وجودات خاص

و و همگان، در احدیت وجود حق الهی مستهلک، و در قهر و غلبوه و جوالل و کبریوای وی مضومحل     

جمعی موجودات در ذات حق باالترین مرتبوه قدسوی    وجودپس .  (865 :5/5، 5972مالصدرا، )نابودند

 .و هندسه مقدس موجودات است

سر وکار داریوم اموا   با ماهیت و تعین  «کثرتعین وحدت در »همانطور که قبال گفته شده در بحث  

با وجود علمی و وجوود اجموالی موجوودات روبوه رو هسوتیم. مبنوی        «وحدتعین کثرت در »در بحث 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



112 
 

است که ماهیت به حد خواص جوامع و موانع کوه      الوجود واجببراینکه الزمه این قاعده، ماهیت داشتن 

به این  .(142 :5921انی،)فرقدشونامل، اشیاء بسیاری از آن خارج میبخاطر قصور وجودش از احاطه ک

-ترین و شدیدترین، تمامصل و حقیقت وجود و وجود مطلق است، از عالیبیان که وجود واجب، که ا

ترین مراتب وجود برخوردار اسوت. از ایون رو، وجوودی اسوت نامتنواهی و دربردارنوده و جوامع هموه         

را با اصول وجوود    تروجودهای مقیدی که در مرتبه مادون آن قرار دارند. اما وجود مطلق، مراتب پایین

هوا داخول در وجوود یوا     شود، زیرا اینها شناخته نمیو با حدود و مرزهای عدمی آنها شامل است، آن

دهد، اصل وجود آنها است. بنوابراین، وجوود   ها را تشکیل میحقیقت مراتب نیستند. آن چه حقیقت آن

مطلق به نحو بساطت،کل وجود است و وجودات مقید، به نحو حمل رقیقوت بور حقیقوت، بور او حمول      

 (.537 :5924ی،شوند)زکومی

هستند.  باشند و از حیث تعین و تقید غیر اومی شیاء از حیث حقیقت و وجود عین حقا تباید گف 

و نه محل است، بلکه یک چیز است که از جهت کمال و نقص و بطون و ظهور  در واقع آنجا نه حال

ت که فراگیر تمام دارای وجود متفاوتی است و واقعیت در مقام تحقیق عبارت از این علم الهی اس

اند، های علمی در ذات او حاصلاز آنجای که صورت .(851 : 9/ 5، 5972 )مالصدرا،ور اشیاء استص

باشند و اشیاء خارجی از لوازم علم او عبارت از علم او به ذات خودش می هو از لوازم ذات او هستند ک

-ای عین لوازم او میباشند، بلکه آنها به گونهبه این اشیاء هستند. پس آنها از لوازم، لوازم او تعالی می 

باشند، برای اینکه علم صوری و معلوم خارجی در ماهیت و حقیقت متحداند و در دو گونه وجود 

  .(563 : 5/9،  5972)مالصدرا ،هستندذهنی و عینی) خارجی( 

 -8د ذهنیوجو -5دو نوع  به و حقیقت معلوم خارجی در ماهیت اساس بروجود از آنجایی که   

وجود ذهنی، اعتبار صرف و مفهوم محض است. اما وجود عینی خارجی سه  وجود خارجی است.

های صورت بنابراین .(55 ،5979)کاشف الغطاء، است  مقید-9مطلق)البشرط(-8ذاتی)بشرط ال( -5نوع

ساختار و هندسه مقدس  در تبییند اما ق اساس دو وجود ذهنی و عینی هستنعلمی در ذات ح

ساختار عینی و نیست بلکه موجودیت و وجود ذهنی آنها مورد نظر  ،شناسی هستیموجودات در بحث 

 .حقیقی موجودات است

اساس نظریه مالصدرا ساختار و هندسه مقدس موجوودات بایود بوا وجوود حقیقوی و       بدین ترتیب بر

وحدت و وجود اجمالی موجوودات بایود    -5توان تحلیل کرد:به این صورت می عینی موجود باشد که

اعیوان و  -9کثرت و تفصیل موجودات نیز باید حقیقتوا تحقوق داشوته باشود.    -8حقیقتا وجود داشته باشد 
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در متن اعیان و موجودات، بازگشت و -4موجود باشد. حقیقت آن وحدت در متن این کثرت و تفصیل

د و این همان چیزی است که وحودت در عوین کثورت و یوا     منطوی بودن آن کثرت به این وحدت باش

 کنود و سواختار موجوودات بور    وجود با ماهیات تکثر پیدا می شود. پسکثرت در عین وحدت گفته می

 اساس هندسه مقدس وجودی حقیقی آنها است.

 

 وحدت عددی یا وحدت سنخی -4-2-2

 و چگونه بر اساس وحدت عددیاست هندسه مقدس موجودات را  توان پرسید اینسوالی که می 

توان تحلیل کرد؟ برای بیان هندسه مقدس بر اساس وحدت عددی یا وحدت سنخی وحدت سنخی می

پردازیم. و ارتباط آن با ذات حق به بیان اصل و حقیقت وحدت وکثرت در نظریات عرفا و حکما می

به  توان با تحلیل این دو اصل مهممیالحقیقه و قاعده الواحد که با توجه به دو قاعده مهم فلسفی بسیطه

درساختار  کنندهاین دو قاعده مهم فلسفی هم نقش تعیین تبیین هندسه مقدس اشیاء پرداخت. زیرا که

شناسی موجودات دارند و هم در مرتبه علم پیشین تفصیلی خداوند کاربردی تام دارند. پس  هستی

 توان از تحلیل این دو قاعده بدست آورد.یهندسه مقدس موجودات را در ساحت آغازین جهان را م

به این معنای است « الواحد ال یصدر عنه اال الواحد»به مقتضای قانون  در مرحله شروع بحث باید گفت

(. 821، 4،ج5922طباطبایی،«)تواند صادر شوداز یک موجود واحد و بسیط، تنها یک معلول می»که 

است اصل سنخیت میان ذات حق و معلول صادره از آن )یا یکی از اصولی که در این بحث قابل بیان 

تر باشد معلول است که هر چه علت اعلی همان وحدت سنخی( است. نکته مهم دراین قاعده این

 (.822تر و کاملتراست)همان، بسیط

اشراقیان و اصحاب حکمت متعالیه، براین اتفاق  ی حکمای الهی اعم از مشائیان وباید گفت همه

رند که عالم عقلی وجود دارد و این عالم واسطه در ایجاد عالم مادون است، اگر چه اختالف نظر دا

عقول  المثل حکمای اشراقی وجودنظرهایی درباره تعداد عقول و نیز نحوه کثرت عقول وجود دارد. فی

نظریات  با توجه به (.821، 4،ج 5922هستند) طباطبای، پذیرد، اما حکمای مشاء منکر آنعرضی را می

مشائیون و اشراقیون درباره عالم عقل به تبیین نظریات هر کدام درباره به توضیح ساختار و رابطه ذات 

وحدت عددی قائلند این وحدت عددی در چند  حق با عالم عقل خواهیم پرداخت. مشائیون که به

 توان اثبات کرد:مورد می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



114 
 

وحودت عوددی   . است ا صادر نخستینوحدت عددی عنوانی برای عینیت نداشتن ذات حق ب الف:

ی الواحود، هرگواه   اسواس قاعوده   بور  گیرد. زیورا نشئت می از تفاوت میان مبدأ نخستین و صادر نخستین

توان پرسید که آیا در این صورت، علت واحد و بسیط باشد، معلول آن نیز واحد و بسیط است. حال می

سوینا بورای تبیوین     ادر نخستین( نخواهد بوود؟ ابون  تفاوتی میان باری تعالی)مبدأ نخستین( و عقل اول )ص

ای که با قاعده الواحد منافوات نداشوته باشود    تفاوت ذات واجب و معلول نخست، کثرت آن را به گونه

الوجوود   کند. از آنجایی که  معلول اول فاقد وحدت محضی و بسطی است که در ذات واجبتبیین می

ت اسوت کوه معلوول، در ذات    ثرت در عقول مفارق به این جهباشد.  بنابراین کتعالی موجود هست. می

 5921الوجوود اسوت)فرقانی،   الوجود بالذات( واجوب  الوجود است و به خاطر علتش )واجبخود ممکن

سینا بعد از تفسویر واقعیوت موجوود، موجوود را بوه واجوب و ممکون        ابن توان گفت که(. می426-427،

، 5969سینا، وجودی، قائل است )ابن جنبه -8ماهوی )امکانی( -5تقسیم کرده و برای عقل اول دو جنبه 

814 .)   

تبیین وحدت عددی در ترسیم صدور اشیا را در یک ترتیب فلکی و فلسفی : اگر چه عقل اول  ب: 

یک واحد شخصی است اما نوعی کثرت در آن وجود دارد و همین کثرت صدور کثیر را از آن ممکن 

می سازد، بر خالف واجب تعالی که هیچ کثرتی در ذاتش را ندارد، عقل اول از یک سو، ممکن است 

ماهیت دارد و بنابراین مرکب از وجود و ماهیت است، از سوی دیگر، هوم ذات خوود را تعقول و    و لذا 

وحدت عقول  الوجود را با وحدت واجب (. 823 :4،ج5922کند)طباطبایی،هم ذات واجب تعالی را می

مجرده را صریحا وحدت عددی انگاشته است. زیرا علت یکی از خواص واجب بالوذات، بسواطت)من   

خواه از بعض جهات یا همه  ترکبالذات ترکب است، که این هات( و یکی از خواص ممکنجمع الج

(.پس معلول بخاطر امکان ذاتی که ترکیب از ماهیت و وجود اسوت،  828، 5928جهات است) بهشتی، 

 جدای از علت و ذات باری می داند.

-ینم «االشیاء کل الحقیقه بسیط» قاعده سینا ابن آثار در است شده داده توضیحات به توجه با -ج 5

 او شد گفته که همچنانکه. است تفصیلی کشف عین در اجمالی علم بسیط قاعده اصل زیرا یافت وانت

 این به توجه با گفت توان¬می واقع در. داند¬می حق ذات بر زائد را، ماسوا به واجب پیشینی علم

 اسالمی فیلسوفان همه و او اعتقاد به توجه با همچنین و اشیاء، به حق فعلی علم درباره سیناابن اعتقاد

 اما(. 821: 4ج ،5922 طباطبایی،)است بساطت و احدیت معنای به وحدت «حق ذات»در وحدت درباره

 واحد یک مثابه به وحدتی چنین با اشراق شیخ نظرات در هم و سینا ابن نظرات در هم استدالل، مقام در
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 ترسیم ترتیب یک در را اشیا صدور که است این آن اثرات از که است شده برخورد عددی

 عقل سپس و اول قاهره نور یا عقل اول، مرتبه مثال چیز، یک مرتبه، هر در که ای¬گونه به اند،¬کرده

 خاص اصطالحات اساس بر فیلسوفی هر که تفصیلی همان به  شود¬می صادر غیره و دوم قاهره نور یا

 5977 ، سهروردی() 871: 5935 بهشتی،)پرداختند جهان ساختارقدسی توضیح به کرده بیان خود

 :  که گفت توانمی شده داده توضیحات به توجه با که(.842:

 را دوم عقل عقل، این و اول عقل صادره نخستین از که جهان ساختار در صدوری ترتیب چنین      

 که( فعال عقل)دهم عقل به رسدمی تا آوردمی وجود به اقصی فلک جرم و فلک نفس با همراه

 و جوهری صورتهای گاه آن و آفریندمی را آن در منطبع جسمی صورت و عناصر عالم هیوالی

 ایجاد فعال عقل توسط آنها، حرکات و فلکی اوضاع تاثیر از حاصل استعدادهای حسب بر اعراض،

 به کریچلو چون گرایی سنت نزد در سیناابن نظریه این پیامد از(. 891: 4ج ،5922 طباطبایی،)شوند¬می

 نُه عدد سینا، ابن رای بر بنا را هدف به ابیدست و معماری نقوش بخشی انطباق وی که است اینصورت

 فلکی اجسام پس(. 79: 5923 کریچلو،)کندمی تبیین آنها مدبر و کننده ایجاد عقول و افالک با نسبتی

 «الحقیقه بسیطه» قاعده براساس مالصدرا نظر در که دهندمی تشکیل را معماری و هنر هندسی ساختار

 ترتیب» فرض به نیازی ما مالصدرا نظریه در بسیطه وحدت در زیرا. است بیان قابل دیگری تعبیر به

 حیثیت به کهآن از بیش الحقیقه بسیط قاعده اساس بر وحدت بلکه. نداریم سینا ابن آثار در که صدور

 که. است احدی ذات به ربطشان همان که داریم نظر آنها وحدانی حیث به بیندیشیم، مراتب و کثرت

 .داد خواهیم توضیح مقدس هندسه از صدرای تبیین در

 مالصدرا،) است وحدت و کثرت میان ذاتی مغایرت یا تقابل مساله عددی، وحدت در طرفی از -2

 معلول غیر را علت و است قائل معلول و علت وجودی تباین به سیناابن که زیرا(. 98: 8،ج 5922

 به(. 564-5932:569 ، بهشتی)بخشدمی تحکیم او یاندیشه در را نگرشی چنین وجود که داند¬می

 موجودات عرضی سلسله گفت توان می واقع در. است نمایان بیشتر موجودات عرضی سلسله در ویژه

 و هیوال به مربوط و منوط ناچار به را آن شماربی کثرات و عناصر عالم موجودات صدور همان

: 4ج ،5922 طباطبایی،)نیست آنها میان هماهنگی و رابطه گونه هیچ که. است فلکی حرکات

  (.89: 5921 سینا،ابن()891

 است حقائقی از متشکل وجود، که برآنند مشاء حکمای که وجودی تباین مبنای بر که است روشن

-می مشاهده خارجی واقعیت در که آثاری اختالف: اندگفته یکدیگرندکه با متباین ذات، تمام با که
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 که است آن دلیل وجود، حقیقت بودن بسیط و است یکدیگر از وجودی حقائق تباین دلیل به گردد،

 نظریه، این بنابراین. شودنمی یافت آنها بین مشترکی امری وهیچ است، بوده ذات تمام به تباین، این

 که آنها ذات از خارج است عرضی واقع در گردد،می اطالق متباین حقایق این بر که وجود مفهوم

 (.39: 5 ج ،5926 طباطبایی،)است آنها ذات الزمه

 مشائیان به منسوب نظریه که موجود، و وجود کثرت که است این داد توضیح باید که آنچه پس

 امری وجود حقیقت نظریه، این مطابق. است آفرینش جهان حقیقی وحدت به نبودن قائل ریشه است

 با اشتراکی هیچ بساطت بدلیل است، بوده ذات بتمام متباین یکدیگر با موجودات و است بسیط

 یک به موجودات همه بر حمل در و است معنوی مشترک وجود معنای که چند هر. ندارند یکدیگر

 وحدت به موجودات مقدس هندسه ساختار در اما(. 547: 5923 مالصدرا،)شودمی استعمال معنی

 که ازآنجای. دهد قرار ناپذیرتفکیک ساختار یک در را موجودات تا است نیاز سنخی یا حقیقی

 این بر دانندمی ذات تمام به متباین وجودات ساختار و است وجود تباین مبنای بر مشائیون نظرات

 به که ایبسیطه وحدت. ندارد وجود مقدس هندسه بنام حقیقی ساختاری و وجودی وحدت اساس

-نمی نمایان ما به را مقدس هندسه از ساختاری و «کثرت عین در وحدت و وحدت عین در کثرت»

 .سازد

 نظر حق بسیط وحدت به الواحد قاعده اساس بر اشراق شیخ و سینا ابن اگرچه گفت باید توضیح در

 که.است قائل کثرت و وحدت میان برتقابل نیز و عددی وحدت بر عمل در آنها همه مبنای اما داشتند،

 هندسه و ساختار برای درستی تعریف توان¬نمی مصداقی چه و مفهومی چه حیثیات تغایر بیان با

 در مالصدرا ی¬فلسفه در موجودات مقدس هندسه که است درحالی این. باشد موجودات مقدس

 این اساس بر و است تحلیل قابل الحقیقه بسیط قاعده  براساس ،«وحدت درعین کثرت» چوب چهار

 .است تفصیلی کشف عین در اجمالی علم» قاعده

 متعالیه حکمت نگاه با نزول قوس بندی جمع-4-1-5

 وحدت به اشراق شیخ و الرئیس¬شیخ چند هر که کرد بیان  صورت این به را نهایی نظر توانمی-1

 در کثرت»یعنی آن، حقیقی معنای به عمل، در اند،¬بوده واقف نظر مقام در اول مبدأ بسیطه و صرفه

 در که بس همین آن های¬نشانه از. نداشتند التزام اشیاء، مقدس هندسه و علمی ساختار و «وحدت عین

 اشیا تفصیلی کشف عین بسیط اجمالی علم به را ماسوا، به اول مبدأ پیشینی تفصیلی علم ی¬مساله

 شیخ و داند می الوجود واجب ذات بر زائد مرتبه در را تفصیل این سینا ابن  مانند. اند نکرده تفسیر
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



117 
 

 می نیز ربوبی عالم یا احسن نظام به علم  را ذات، مقام نه دانست می فعل مقام در را تفصیل اشراق

 .باشد

 باید کنند¬می بیان موجودات مقدس هندسه تبیین در  گرایان سنت که نسبی امر و مطلق امر -8   

 کل الحقیقه بسیط»  ی¬قاعده در  مالصدرا فلسفه براساس  مقدس هندسه از دیگری  تبیین گفت

 کشف عین در تعالی حق اجمالی علم» اثبات اصلی مقدمات از یکی خود که است، بیان قابل «االشیاء

 جمعی وجود با و خویش، وجودی کماالت با موجودات همه قاعده، این اساس بر و. است «تفصیلی

 ناپذیر تعریف و مطلق امر حق ذات پس(.  858:  5924 زکوی،)هستند موجود او ذات مرتبه در بسیط

 حق ذات در علمی و الهی وجودی با موجودات  بلکه. نیست هستند، معتقد گرایان سنت که آنطور

  یا حق ذات خود بلکه و تفصیل عین در اجمال مالصدرا  ی¬فلسفه براساس تبیین این که.   موجودند

 نظراتی با و الحقیقه¬بسیط قاعده در موجودات ساختار. شود¬می تفسیر  الوجود واجب بسیط ذات عین

 در کثرت-5معنای دو بسیطه قاعده به توجه با زیرا. دارد  تام کاربردی است، داده ارائه مالصدرا که

 .شود¬می تبیین موجودات ساختار در کثرت عین در وحدت-8وحدت عین

الحقیقه براساس قاعده بسیط کهالحقیقه این نکته را بیان کرد  قاعده بسیط از اهمیت توان می -

وجود است، که کل  (بر پایه ی یگانگی و وحدت سنخی)بسیطه و  شناسیاصالت وجودی  در هستی

 شناسی  شیخ اشراق شود. از آنجایی که هستیی هستی در جمیع مراتب وجود را شامل میعرصه

هست   قائل« مو جود»و بیش از یک سنخ  اصالت ماهیت هستنیست، یعنی بر مبنای  وحدت وجودی

مانند  کهعنوان دو سنخ موجود قرار داده است. و یا آن شناسی خود را پایه نور و ظلمت، بههستییعنی 

ها تباین وجودی و علت و دانند، و میان آنی موجودات را ازسنخ واحدی میمشائیون  ظاهر همه

اساسا از تبیین آنها در مورد علم الهی منتفی  «کثرت در عین وحدت»بیین اند، فهم و تقائل معلولی

 است باری علم پایه بر که رقیقت و حقیقت حمل صدور نظامهایی، چنین در دلیل، همین به. است

 .کردند تصریح الوجود واجب از اول صادر ذات وجودی( جدای)مباینت بر حتی و شود-نمی تفسیر

 بررسی در ،«الواحد قاعده» با ارتباطش و «االشیاء¬کل الحقیقه بسیط» قاعده که¬آنجایی از-4

 مالصدرا فلسفه در  است شده گفته که همانطور اما. دارد بسزای نقشی اشیاء مقدس هندسه و ساختار

 وحدت» تلقی به مجاز که است ای¬حقه ی¬صرفه وحدت به واحد بسیط، ذات «واحد» از مراد

 میان مباینت و تقابل رفع به مالصدرا تبیین دراین(. 946: 8/5 ،5972 مالصدرا،)نیست آن از«  عددی

 که محض بسیط و وجودی ی¬احاطه و انبساط معنای به هم واقع در. است پرداخته کثرت و وحدت
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 و تعدد و ترکب عدم معنای به هم و است حقایق همه بر مشتمل و اشیاء کل و وجودات همه جامع

 ساختاری تبیین الحقیقه-بسیط ی¬قاعده حقیقی پیام واقع در(. 822 ،5924 زکوی،)است ذاتی احدیت

 کمال اشیاء جمعی وجود این و موجودند حق ذات در جمعی وجود با که است موجودات از مقدس

 (.827:  5924زکوی،)کند¬می ثابت را الوجود واجب بودن مطلق

 عوین  در وحودت » کلمه واقعی معنای به که است نهاد حقیقتی بر را خود یفلسفه مالصدرا بنابراین 

 به و. شود¬می تبیین جدایی و تباین عین در تناسب و هماهنگی یعنی «وحدت عین در کثرت و کثرت

 اشوراق  شیخ و سینا ابن مانند افالکی نظام در حیثیات و جهات تعدد به را موجودات ساختار اینکه جای

 قوول  میوان  کوه  اسوت  ایون  مالصودرا  هنور   واقع در. است داده نسبت خداوند اجمالی علم به دهد نسبت

 سونت  نظور  در امروز دنیای در که مقدس هندسه از  دیگری تبیین.  است بسته جمع را حکیما و عارفان

 در فلکوی  اجسوام  براسواس  را مقودس  معماری و هندسه وی که اینست دارد وجود مانندکریچلو گرایی

  عینیوت  در مالصدار فلسفه براساس را  مقدس هندسه از تبیین این  توان می که کرد تبیین سیناابن فلسفه

 هندسوه  تبیوین  و  ذاتوی  هویت  به وجودی مراتب طی در  رقیقت و حقیقت حمل براساس وجود و علم

 .است پرداخته معماری و هنر در مقدس

 

 مقدس هندسه ادراک شناسی هستی :صعودقوس-4-5

چگونه فرد مادی و جسمانی  هندسه مقدس می پردازیم کهبه ساختار فرد و سیر صعودی  در این بخش

جهان آفرینش مسئله کلی و نحوه وجوود آن در   ماسوی اهلل یا ؟ساختار قدسی خود را بدست می آورد

ی کلیات اموری هستند که در ورای تکثر افراد و دگرگوون .جهان آفرینش مورد تحلیل و نقد بوده است

چیوزی از یوک نووع خواص کوه       عنووان  بوه چیزی را می بینیم آن را  کهآنها واحد و ثابتند. پس هنگامی

دارای ویژگیهای خاص است و در نسبت و ارتباط معینی با سایر اشیاء قراردارد، می بینویم.پس از یوک   

سوت. از طورف دیگور    ا لحواظ عوددی متموایز از سوایر چیزهوا     ه طرف هر چیزی واحد و فرد اسوت و بو  

پس در این . (88-85: 5932د در سایر چیزها تکرار شود)عسکری، توانهای آن، عام است و میویژگی

دنبال ساختاری ثابوت و واحود در موجوودات و جهوان طبیعوت      ه های جهان طبیعت بسیالن و دگرگون

 هستیم.
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  کلیاتاست. ه وجود موجوداتنحودر  ،خودع گرایی موجودات با هندسه مقدس رابطه واق باید گفت

گرایی معتقدند که کلیات تنها در مفهوم .وجود دارند و ساخته ذهن نیستند در جهان خارج و عالم عین

-کلی در خصوص کلیات واقع طور بهفیلسوفان اسالمی  .(89 -88: 5932ذهن وجود دارند)عسکری، 

گرا )رئالیست( هستند و معتقد افراد یک نوع مفروض مانند انسان، در حقیقت و واقعیت انسانیت با هم 

-انسانیت صرفا در ذهن متحقق نیست بلکه تک تک افراد انسان موجود است. البته تذکر میمشترکند. 

دهند که این امر مشترک، وحدت عددی ندارد بلکه منظور از امر مشترک این است که دارای حد و 

 .معنای واحدی هستند

آنهوا، معنوای   کرد: چه چیوزی در افوراد انسوان وجوود دارد کوه بورغم تکثور         سؤال توان میدر اینجا 

عبارتی چگونه امور متعدد دارای معنی واحد هستند؟ اموور متبواین و متعودد از حهوت     ه واحدی دارد، ب

بایسوت از جهوت وحودت و اشوتراک     تباین و تعدد خود دارای معنی مشترک نیستند، بلکوه لزوموا موی   

و چیز مختلف و چگونه در د مدلول معنای واحدی قرارگیرند. این جهت واحد و امر مشترک چیست؟

 ؟شود مییک امر مشترک یافت 

موی بایسوت جسوتجو    « ماهیت من حیوث هوی  »رسد پاسخ این پرسش اساسی را در تحلیل نظر میه ب

نمود. ماهیت در مرتبه ذات خود و بدون لحاظ هر امر دیگری جز خوود ماهیوت و اجوزاء حود آن چیوز      

است. برای مثال نسبت به وحدت « البشرط» دیگری نیست و نسبت به بسیاری از مفاهیم و مقابالت آنها

توان با تکثر افراد، متکثر شود و با انتوزاع و تجریود در عوالم ذهون     و کثرت البشرط است و از اینرو می

شوود بوا وجوود تکثور     واحد باشد، بنابراین آن امر مشترکی که در افراد متعدد وجود دارد و موجب موی 

ماهیت من حیث هی که همان کلوی   ن حیث هی است.کهمعنای واحدی در ذهن ایجاد گردد ماهیت م

 .(28 -25 :5932 طبیعی است)عسکری،

 کلی مفارق  افالطون را رد کرد و معتقود اسوت   با افالطون باید گفت ارسطو ارسطودر تفاوت نظر 

سینا این مبنوا را پوذیرفت کوه کلوی در ضومن فورد       که کلی یک مبنای عینی در فرد و جزئیات دارد ابن

چگونگی این مسئله را تبیین کند. در اینجاست که وی نظریه کلی طبیعی را موجود است او تالش کرد 

عقیده او ماهیت از آن جهت که ماهیت است جز خودش و ذاتیواتش چیوزی دیگوری    ه ارائه می دهد. ب

 گیرد. علتی معروض آنها قرار می واسطهه و ب است و نه معدوم حسب ذات نه موجود ه ماهیت ب نیست.

کنود.  که مرتبه ذات ماهیت، مرتبه وجود آن نیسوت و وجوود آن را تبیوین نموی    اینست سیناسخن ابن

وجود نه عین ماهیت است و نه جزء آن، بلکه عارض آن است، بنابراین ماهیت نسبت به متقابالتی چون 
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هموین جهوت   ه وجود و عدم، کلیت و جزئیت، وحدت و کثرت و برخی مفاهیم دیگر البشرط است. بو 

شوود معوروض کلیوت    شود. هنگامی که تعقل میاین ماهیت البشرط که به آن کلی طبیعی نیز گفته می

من حیث  سینا ماهیت پس در نظر ابناست و هنگامی که در خارج متحقق است معروض جزئیت است. 

تحق حمل شود و مسو موجود می اسطه علتش از حالت استوا خارج وه هی مستحق حمل وجود نبود، ب

 گردد.وجود می

گوید ماهیوت حتوی پوس از جعول جاعول نیوز       گذارد و میر همین نکته انگشت میمالصدرا دقیقا ب 

تواند پدید آیود و همچنوان مرتبوه ذاتوش     نمیحقیقتا مستحق حمل وجود نیست، زیرا تغییری در ذاتش 

و ماهیوت بتبوع   وجوود اسوت    آنچه اوال و بالوذت تحقوق دارد  . (58 :5932مرتبه وجود نیست)عسکری، 

این مسئله به معنی نفی وجود ماهیوت نیسوت و مالصودرا چنوین نظوری      د. شووجود متصف به تحقق می

شود. او معتقد است که چنانچوه دوچیوز   ندارد بلکه در اینجا فقط وجود ماهیت بنحو دیگری تحلیل می

ه حکم برای یکی اوال و د که البتتواند به دیگری سرایت کنتحد باشند حکم احدال المتحدین میباهم م

، از اینرو، آنچه که حقیقتا و بالذات متصف به موجود بودن است و برای دیگری ثانیا و بالعرض بالذات 

اما بسبب اتحادی کوه بوین وجوود یوک چیوز و ماهیوت آن متحقوق         است، وجودات خاص اشیاء است،

نیز اصالتا متحقق و موجود است و ماهیت است، حکم موجود بودن به ماهیت نیز تسری می یابد. وجود 

 است. به تبع وجود

 بواسطه و بالعرض آن تحقق اما است متحقق فرد هر ضمن در طبیعی کلی مالصدرا نظر در بنابراین

 تحقق که است معتقد دهد،¬می ارائه ماهیت و وجود نسبت از که تحلیلی با مالصدرا. است وجود

 اساس بر بالعرض تحقق دیگری و بالذات تحقق یکی. است فرض قابل صورت بدو فرد ضمن در کلی

 فرد ضمن در کلی وجود نحوه: کند¬می طرح کلی خصوص در سومی سؤال مالصدرا تحلیل این

 اما دارد، وجود خارج در متکلمین نظر خالف بر طبیعی کلی گوید¬می خود او است؟ چگونه

  (.59:  5932 عسکری،)است بالذات نه بالعرض آن تحقق حکما نظر برخالف

 دارد، قرار فرد ضمن در که طبیعی کلی با ارتباط در موجودات مقدس هندسه بحث به اینکه برای

 شد گفته قبال که همانطور که باشیم داشته مقید وجود و مطلق وجود به ایاشاره است الزم. بپردازیم

 فشرده و مجمل گونه به است ممکن ذات مالحظه و نگرش در الحقیقه بسیط قاعده اساس بر مالصدرا

 :پرداخت ممکن موجود از جهت دو به تحلیل بدون
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مطلق است، بدون اینکه تعین و تخصص و ویژگی  صورت بهنگرش و مالحظه موجود بودنش  -5

اخذ و اعتبار « ال بشرط شئی»ای از مراتب و حدی از حدود داشته باشد، همان مطلقی است که به مرتبه

، چون خودش جزئی حقیقی است و دارای مراتب نیستگردد و فراگیری و گسترش بر جهت کلی می

 گوناگون است.

مالحظه و نگرش نفس تعین و وجود مقید اوست که از طبیعت وجود منفک و جداست، و آن  -8

جهت تعین اوست اعتباری محض می باشد، این مرتبه از ممکنات است که شکی در آن نیست، چون 

قام تحلیل، پس از جدا شدن سنخ وجود از ممکن، امر متحقق و ثابتی در واقع، جز به مجرد انتزاع در م

ماند، بنابراین حقایق در خارج، موجود و متعدداند، ولی منشا وجود و مالک تحققشان عقلی، باقی نمی

تعدد آنها یک امر است و آن حقیقت وجود منبسط است به نفس ذات خود نه به جعل جاعل، و منشاء 

شود که موجودات حقیقی اند، ولی اعتبار موجودیت صدق می تعینات اعتباری است، پس بر متعدد

هدف  .(942 : 8/5،  5972)مالصدرا، است آنهاست، پس موجودیت آنها حقیقی و تعددشان اعتباری

ال مبدء وجود بشرطبر مبنای حکمت متعالیه  که،شیء اینستشرط و بشرطال و الطاز بیان وجود به بشر

ای است که با ماهیت عالم و وجود البشرط فیض منبسط و وجود بشرط شیء وجود موجودات خاصه

های مخصوص همراه هستند. ماهیاتی که لوازم وجودهای بشرط شیء هستند با یکدیگر متخالف و 

تشکیکی دیگر تباینی نیست بلکه حتی متباین هستند، و حال آنکه اختالف مراتب وجود با یک

 .(591: 8بخش، 8،ج  5976آملی، جوادی )است

وجوود مطلوق    اساس برشودکه سیر صعودی هندسه مقدس است می پس آنچه در این بخش بررسی

سوینا وارد اسوت   زمینه ساختار موجودات بر ابون  در( و وجود مقید است. اشکالی که بشرطالیا )ماهیت 

عوارض مادی را که ماهیت بشرط شیء است،ادراک ما با حس، ماهیت مخلوط با  معتقد است که وی

ماهیوت  کنیم.کوه  که به وجود افراد خود موجوود اسوت، حکوم موی     کنیم و به وجود ماهیت البشرطمی

شوود  بوه دلیول اینکوه ادراک موی    رض مادی بوده و مجرد از آنها اسوت  مقید به مفارقت از عوا بشرط ال

،  5976آملی، جوادی )ده و در ظرف خارج نیستموجود است و لکن وجود آن تنها در ظرف ذهن بو

 .(876-871 :5، بخش  8ج

مالصدرا در مقابل این عقیده مشائیون معتقد است که موجود در ذهن هر چند امری شخصی است  

، نیسوت.  هری که این فرد از آن اخذ شوده باشود  لیکن کیفیتی قائم به ذهن است و فردی از حقیقت جو

:  5921انی، دهود)فرق وی برمبنای تفکیک میان حمل اولی و حمل متعارف نیز به این اشکال پاسخ موی  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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کند کوه اسواس ایون    تفکیک در حمل مشخص می اساس براشیاء را نیز  که ساختار وجود ذهنی .(927

که بوه وجوود   اشکال مبتنی بر لزوم وجود فرد مجرد برای طبیعت جسمانی است. مالصدرا برای کسانی 

سوالی کوه در اینجوا   . (163: 5921را حل را ارائه می کند )فرقانی، باور مند نیستند از این افالطونیل مثُ

بوا وجوود کلوی     که وجود مقید که در ضمن فرد است و با توجه بوه رابطوه آن   است اینتوان پرسید می

تفکیک حمول اولوی و حمول     در سیر صعودی هندسه مقدس با توانعی و یا وجود مطلق چگونه میطبی

 و به بقا بعد از فناء رسید؟ متعارف به هندسه مقدس اشیاء

 

 وجود متغیر حدود درک -4-5-1

اشیاء  در ساختار بنیادین  اولی و حمل متعارف توجه با تفکیک حمل بادر سیر صعودی هندسه مقدس 

مالصدرا بر اسواس اصوالت    الزم است در وجود خاص به تفکیک وجود عینی و وجود ذهنی بپردازیم.

ذاتوی و هور امور    التشخص اموری اسوت   اخته شده است و عقیده دارند مابهمرتبه خاص وجود شن وجود،

ذاتی نیز بذات خود ممتاز بوده است و مشارکت اشیاء در امور با یکدیگر در مفاهیم آنها اسوت کوه بوه    

 .(169 :8،ج  5927)مالصدرا، باشنداعتبار عقل می

مراتب وجودی اسوت و  ه التشخص اشیاء، عبارت از وجود آنها و امتیازشان از یکدیگر بهماببنابراین 

باشود و در ایون معنوی فرقوی در بوین وجوود       تمیز و تشخص اشیاء از یکودیگر موی   همین مراتب موجب

خارجی و ذهنی نخواهد بود. زیرا تشخص هر یک از حیث خارجیت و ذهنیت بنحوه وجود آنهاست و 

و موجودات عقلی هم از حکم مزبور تبعیت است مورد وجودات مثالی نیز متحقق بوده همین حکم در 

وجود خوارجی در تشوخص بوا هوم شوباهت       پس وجود ذهنی و.( 164 : 8،ج 5927کنند)مالصدرا، می

 دارند.

حمل شوایع و حمول اولوی     اساس برتفاوت وجود ذهنی با وجود خارجی  اما براساس اصالت وجود

شوود و آن وصوف   باید گفت که در حمل شایع نیز وصفی از اوصاف وجوودی بور موضووع حمول موی     

از کماالت دیگر را فاقود   دی است، که برخی از کماالت وجودی را واجد و برخیوجودی امر محدو

، 5976لوی،  آمجووادی  گردد)موی است و محمول با لحاظ هر دو بعد مثبت و منفی آن بر موضوع حمل 

 .(521 : 8، بخش8ج

و محمول یک سلسله از کماالت را واجود  از نوع حمل مفهوم بر مصداق است  گر چه حمل شایعا 

یعنی حد تام ماهیت به اعتبار وجدان و فقدان بور وجوود خواص     و برخی از کماالت دیگر را فاقد است
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حمول مفهووم بور مصوداق اسوت.       قابل حمل است. اما در حمل حقیقت و رقیقت که مانند حمول شوایع  

شود از این جهت همتوا بوودن بوا موضووع شورط      محمول فقط با بعد وجودی خود بر موضوع حمل می

و آن این است که حقیقت و هموه رقیقوت    استنیست، و سر صحت این حمل در نحو خاصی از اتحاد 

علوت و هموه کمواالت     را داراست، و رقیقت هم بیرون از قلمرو حقیقت نیست مانند علت و معلول، که

معلول مقید و علت مطلق است  حیطه حضور و اشرف او خارج نیست.معلول را داراست و معلول هم از 

ی با یکدیگر متحداند. در حمل معلول بر علوت  و مقید بیرون از محدوده مطلق نیست، لذا با اتحاد ویژه

کموال دارا اسوت بور علوت     که حمل رقیقت بر حقیقت اسوت معلوول نسوبت بوه هموان مقوداری کوه از        

گردد و علت که بشرط شیء و مشروط به کماالت افوزون از معلوول اسوت    البشرط حمل می صورت به

 : 8، بخوش  8، ج5976آملوی، جوادی شوود) بت به آن کماالت زائد است جمع میالبشرط نس یبا معلول

521-526). 

 بشورط و  و ال اسوت  مجرده بووده ماهیت یا مخلوط و یا مطلق و یا  اما در بحث ماهیت باید گفت که

ماهیت کوه در حمول هوای اولوی ذاتوی،      . (649 : 8، ج5927ا، مالصدر)باشدبشرط شیئی و بشرط ال می

را داراست و بعضوی دیگور را    محمول یک مفهوم و یا ماهیت خاص است که بعضی از مفاهیم و معانی

وجوودان و فقوودان بوور موضوووع حموول »فاقوود اسووت و محمووول در ایوون نوووع از حموول بووا دو خصوصوویت 

حمل اولوی نواظر بوه اتحواد مفهوومی و مواهوی        پس.(521 : 8، بخش 8، ج5972آملی،جوادی )شود می

 است اما حمل شایع ناظر به اتحاد مصداقی و وجودی است.

ال که به اعتبار وجدان و فقدان به این صورت بیان کرد، که به بشرطتوان گفت ماهیت می 

دهیم. و معنای تنهایی مورد لحاظ قرار می به وآن راعبارت از حذف جمیع مفاهیم دیگر  اعتبارفقدان

به اعتبار وجدان عبارت است از که مفاهیمی دیگر مقارن با مفهوم بشرط ال بودن آن در نظر  دیگر آن

کلیه عوارض  صورت اینال تصور کنیم در که اگر ماهیت را بشرطین دو اعتبار در اینستفرق ا آورد.

حتی از وجود ذهنی عاری می باشد و لیکن در ماهیت البشرط دارای مفهومی است که بر مجموع 

البشرط و مفاهیم مقارن آن و هم بر نفس ماهیت به تنهایی حمل خواهد شد. البته ماهیت بدین معنی 

با  .( 649 :8، ج5927نامتحصل بوده احتمال مقول بودن بر اشیاء مختلف الماهیه را دارد)مالصدرا، 

 توجه به توضیح دو مفهوم ماهیت به تفاوت حمل ها در تبیین هندسه مقدس موجودات می پردازیم:

 موراد  که است  ماهیتی خاص وجود از مقصود  مصداقی و خارجیت حیث از وجود  که آنجایی از      

 زیوود بوور انسووان حموول ماننوود مصووداق، بوور مفهوووم حموول یعنووی اسووت متعووارف حموول و صوودق همووان
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 آن حسوب  بوه  کوه  اسوت  چیوزی  اسوت،  شوئی  آن خاص که شئی، وجود(. 595: 5925 مالصدرا،)است

 مالصودرا، )یابود ¬موی  جودای  و امتیاز است، آن حد و ماهیت از بیرون که خودش غیر معانی از وجود،

 تام حد در که ثبوتی و کمالی مفاهیم همه واجد مقیدکه وجود یا خاصه وجود زیرا(. 853: 9/ 5، 5972

 بیوان  را شویء  ذاتوی  ممیوز  ثانیا و است شیء حقیقت تمام بر دال اوال تام حد این که است واجد ماهیت

 خاصوی  وجوود  هور   و اسوت  معوین  حدودی به  مقید عبارتی به(. 524:  5929 مقدم، منتظری) کند¬می

 تعریوف  کواملترین  واجد تام حد در و است ثبوتی و کمالی مفاهیم همه واجد که است مصداقی منظور

 .است شایع حمل بنابر خاصه وجود برای

 اولی حمل ولی شود،¬می حمل موجودات بر وجود ساختاری تحلیل در موجودات مقدس هندسه پس

 تبیوین  مصوداق  بور  مفهووم  حمل موجودات مقدس هندسه اساس این بر. نیست مفهوم بر مفهوم حمل یا

 و وجودی قدر رقیقت و حقیقت حمل در. است رقیقه و حقیقه وحمل شایع حمل نوع دو به که شودمی

 کوه  سووالی  اموا . اسوت  مصوداقی  و خارجیوت  حیوث  از و توام  حود  کوه  شوایع  حمول  در و است اتحادی

 کوه  جهت آن از و وجودی بعد بر فقط رقیقت و حقیقت حمل کهآنجای از کهاینست پرسید توان¬می

 و دارد داللت  است، دارا اشرف و اعلی صورت به را مادون حقایق بساطت عین در عقلی مجرد موجود

 اسوت،  حمول  قابل موضوع بر محمول منفی و مثبت بعد و مصداقی حیت از خاص وجود بر شایع حمل

 یوک  در حمول  دو ایون  آیوا  داد؟ ربوط  هوم  به توان¬می را دو این موجودات مقدس هندسه در چگونه

 شوند؟ حمل موجودات مقدس هندسه بر توانند¬می مشترک معنای

 

 ت و رقیقت حمل شایع و حمل حقیق -4-5-2

درپی تعریف کلی طبیعی و تفاوت آن با صور عقلی، دربواره سواختار و هندسوه مقودس موجوودات دو      

پوردازد کوه موجوود    د مجرد عقلی میمالصدرا در بحث مثل به اثبات موجو -5نکته قابل بیان است که 

، 5976شود)آملی،ماهیت بحث از کلی طبیعی مطرح میمجرد عقلی همان کلی سعی است، و در مساله 

   بوه کوار  دو معنی کلی سعی بدون ماهیت و کلی طبیعی همراه با ماهیوت   این پس در(. 35 :5بخش، 8ج

می رود. کلی طبیعی همان طبیعتی است، که در ظرف ذهن متصف به کلیت شده و همراه با وصفی که 

ا اصول تحقوق و یو    اساس برزد که در اینجا کلی طبیعی را همان کلی منطقی است، کلی عقلی را می سا

 شود.نحوه وجود خارجی آن بحث می
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افوراد عرضووی آن   کلوی طبیعوی در معنووای یواد شوده دارای دو نوووع افوراد طوولی و عرضووی اسوت،        

زید و عمرو که افراد طبیعی انسان موی باشوند و افوراد طوولی آن     وجودات طبیعی و مادی است، مانند م

شامل موجودات عقالنی که به مثل افالطونی یوا   موجوداتی است که در عالم مثال بسر می برند وشامل 

در صورتی که فرد عقالنی و افوراد مثوالی بورای هور کلوی طبیعوی        و در عالم عقول هستند.  ارباب انواع

ه و و نسوبت بوه آنهوا احاطو     اسوت  اثبات شود موجود عقلی مجرای فیض موجودات مثالی و طبیعی بوده

شود و موجود مثالی نیوز احاطوه نسوبت بوه فورد یوا افوراد        به همین دلیل کلی سعی نامیده می سعه دارد و

پوس  .(43 : 5بخوش  ،8، ج5976آملوی،  جوادی )استو نسبت به آنها سعی است وردار بوده طبیعی برخ

عوی سواختار اصولی و هندسوه     در واقوع در کلوی طبی  اسوت  کلی طبیعی داری افراد مثالی و عقالنی بوده 

 شود.تبیین می.سلسله مراتب با غایت اصلی خود فرد است که در طی  مقدس 

جووادی  )چونکه موجود بودن کلی طبیعی حکمی است که مربوط به ماهیات حقیقوی موی باشود    -8

پس مالک کلی بودن در فلسفه همان موجود شدن به وصف کثرت  .( 34 : 5، بخش 8، ج5976آملی، 

ر نتیجه وصوف  ( کثرتی که در باب کلی طبیعی مورد نظر است وصف ماهیت است و د31 :ماناست)ه

کلی طبیعی، با آنکه نظیر موجود مجورد عقلوی هویچ یوک از افوراد       .(36:)هماننیستهویت و یا مفهوم 

و صوبغه و   است باهمه افراد بوده ممازجت داخل در آنهاست و  به نحوخود نیست و لکن برخالف آن 

ای کوه کلوی طبیعوی    گونه . بهشودیم رنگ همه آنها را می پذیرد و به حمل شایع نیز بر همه آنها حمل

پوس مواهیتی اسوت کوه در خوارج بوه       (. 34 :)هماناسوت مرو و زید، عین زید، و در عمرو عین ع انسان

آنکوه تنهوا   شود یعنوی کلوی طبیعوی یوک مفهووم نیسوت توا        ای واقعی به وصف کثرت موجود میگونه

 .(36 :و فاقد فرد باشد)همان  است  مصداق خارجی داشته

نعت کثرت برای کلی طبیعی به این معنا  اما در وصف در کثرت باید گفت که کثرت واقعی و

نیست که وصف کثرت همواره برای کلی طبیعی فعلیت دارد، بلکه به این معناست که کلی طبیعی 

تواند هیچ مصداقی در خارج نداشته باشد، مانند وقتی طبیعی میود شود. کلی نعت کثرت موج توان می

الوجود بالغیر باشند زیرا کلی طبیعی فراهم نبودن علت تامه آنها ممتنعکه مصادیق و افراد آن به علت 

تواند مصادیقی نداشته باشد و یا به دلیل شوند میی در خارج متصف به آن میعلی رغم آن که مصادیق

 .ت خود، در یک فرد نیز موجود شودبا تمام حقیق که نه کل آنکه کلی است

رای کلی طبیعی به کلی طبیعی به وجود یک فرد نیز موجود است، فقط تکثر افراد، نعت کثرت را بپس 

را برای کلی طبیعی به ارمغان  کثرتاز آنجایی که فقط تکثر افراد، نعت موجود است،  وجود یک فرد 
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ان گفت توپس می.( 32-37 :بود)همانذاتا سبب تام کثرت نخواهد زیرا کلی خود طبیعت  آورد می

هم  و است بالفعل ی وجود و تفصیل  خارجی است  و   حد  هم دارایکه وجود خاص هر ماهیتی 

با توجه به آنچه که درباره .. پسفعلیت پیدا نکرده است ممکن همواره برای آن ی است کهوصف کثرت

توان فهمید که در ساختار هندسه مقدس موجودات اوال هم بر وجود ، میاسته کلی طبیعی گفته شد

 شود و ثانیا، این حمل حمل شایع است.خاص آن، و هم بر وجود جمعی یا وجود مطلق حمل می

امتیاز موجود عقلی با کلی طبیعی)البشرط( در این است که موجود  اما همانطور که گفته شده

ه خود بساطت برخوردار بوده و همه حقایق مادون خود را به اجمال و مجرد عقلی در دایره هستی ب

به  نیستنکه عین هیچ یک از امور مادی بساطت دارا بوده ولی هیچ یک از آنها نیست، و به دلیل آ

-شایع بر موجود مجرد عقلی حمل نمیگردد چه اینکه آنها نیز به حملیحمل شایع بر آنها حمل نم

اعلی و  صورت بههت که موجود مجرد عقلی در عین بساطت حقایق مادون را شوند. گر چه از آن ج

-اشرف دارا بوده و از نقائص آنها بری است بین آنها و مادون، حمل حقیقت و رقیقت برقرار می

 .(39 :5بخش ، 8، ج5976آملی، جوادی شود)

 افراد ساختار در طبیعی کلی که معنای دو به توجه با طبیعی کلی از عقلی موجود امتیاز در پس

 به طبیعی کلی در رقیقت و حقیقت حمل و شایع حمل از که اشتراکی وجه دارد عقلی موجود و مادی

 طبیعی کلی شود¬می موجود ذهن در که آنگاه انسان ماهیت مثال ماهیتی که اینست است، آمده دست

 کثرت دلیل همین به و دارد وجود خود افراد تعداد به و است، افراد تکثر دارای طبیعت عالم در و است

 در دارد مادی افراد بر اشرف و بود سعی کلی مُثُل و مجرد عالم در ولی اوست حقیقی وصف عددی

 عددی کثرت فاقد ندارد، راه آنجا در عدد و کمیت آنکه دلیل به. شود اثبات آن وجود که صورتی

 (.81: همان)است برخوردار است احاطی و سعی وحدتی که عقالنی شخصی وحدت از لیکن و است

 و حقیقت مفهومی نسبت و هست سعی اطالق خصوصیت رقیقت و حقیقت حمل همچنانکه 

 است اشیایی با ممازج مفهومی مطلق است شیء مفهوم اطالق نظیر مفهومی اطالق زیرا. نیست رقیقت

 حمل رقیقت و حقیقت حمل به آنها بر که است اشیایی از منزه سعی مطلق شود،می حمل آنها بر که

 و طبیعی کلی در شایع حمل اشتراک وجه پس(. 522: 8 بخش ،8ج ، 5976 ، آملی جوادی)گردد¬می

 و حقیقه حمل اینکه نتیجه. است آن بودن وجودی اطالق بر سعی کلی در رقیقت و حقیقت حمل

 با. روند   کار به مشترکی معنای به توان می باشد، البشرط ماهیتی محمولی در که شایعی حمل با رقیقه

 ماهیت ولی است حمل قابل هم خود خاص وجود بر شایع حمل با البشرط ماهیت که تفاوت این
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 به توجه با بنابراین. نیست حمل قابل( خاص وجود)مذکور وجود بر رقیقت و حقیقت حمل با  البشرط

 بر مثل عالم و عقلی موجودات که گفت توانمی است شده  انجام طبیعی کلی مورد در که تحلیلی

 را مثل عالم به خاص وجودات سیر چگونگی ادامه در که. دارند داللت نیز شایع حمل به خاص وجود

 .داد خواهیم توضیح

 ثبوت ماهیت  عدم -4-5-5

حد عدمی آن است که همه  زیرا. در کلی طبیعی وجود مقید دارای دو حد وجودی و حد عدمی است

ایون امور    .شووند از حد تام ماهیت خاص سلب مییا  ی که از ماهیت، به حمل اولیکمالی دیگر مفاهیم

اند ازوجود قابل سلب یا امور عدمی باشند، بلکه امور عدمی از انسانغیرهایی که که فصلآید الزم نمی

 های آنها، ولی مبنا و منشاءآن، بر احکام وجودات و گونهو ماهیات هستند مراعات احکام معانیجهت 

 (.882-853 :9/5، 5972)مالصدرا، استوجود،  از شدت و ضعف

قابل حمل است. پس چیزی بنام عدم محض  عدمی وجود گفت برخی از این مفاهیم بر توان می

مقصود از حد وجودی اما ضیح خواهیم داد.ث تشکیک در وجود در قسمت بعدی تونیست که دربح

وضیح آن در اسفار به این صورت آمده دارد، ت امریهمقدار وجودی است که در ارتباط با وجود نفس 

ز آن اشیاء بسیاری مراد از ماهیت، محدود بودن به حدی خاص و جامع و مانع است که ا»که  است

موجود خاص با توجه  ان مقدار وجودی در مرز ماهیت است وحد وجودی هم پس«.گردندخارج می

 د است.به وجود نفس امریه موجو

و این به واسطه نارسایی از  ماهیت است باشد کننده از وجود محدوداگر حکایت در واقع مفهوم،

احاطه تمام و تام وجود آن است، و مراد از صاحب ماهیت بودن چیزی و یا دارای وجود زائد بر 

ای که در اتصافش به وجودش، نیازمند به چیزی ، عبارت از شئی بودن است به گونهماهیتش بودن

، پس ناگزیر پیش از وجود نیستد، متحقق در تمام مراتب وجود یز از حیث وجودیگری است، و ن

یابد که آن )شئی( در آن مرتبه موجود نبوده، ای از مراتب نفس االمر و واقع تحقق میخاص او، مرتبه

با اینکه تحقق امکان وجود برای ماهیت او در آن مرتبه هست، پس در این مرتبه، ماهیت از وجودش 

کند، و هیچ ممکنی نیست جز آنکه در نفس االمر و صاص بدان دارد انفکاک و جدایی پیدا میکه اخت

، و این معنی نیستواقع، دارای مرتبه ایست که وجود خاص وی که مقید بدان است در آن مرتبه 

- 888 :9/ 5، 5 972 مالصدرا،«) صاحب ماهیت بودن ممکن است و اینکه وجود بر ماهیتش زائد است

889). 
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ثبوت ماهیت مجرد از وجود محال است، اما ثبوت آن قبل از وجوود   توان میبا توجه به این توضیح 

مالصدرا قائل است که ماهیات ممکنه قبول از وجوودات خواص مفصول بوه وجوود        خاص محال نیست.

-موی تعالی است موجودند و با این قول سخن عارفان در باب اعیان ثابته را تبیین  مبدأجمعی که وجود 

ثبوت ماهیت پیش از این وجود ویژه، کوه   کند. در توضیح فوق از اسفارکه بیان شده مشخص است که

کند، نیز محال است بلکه کشف صحیح و تحقیق رسا آن ماهیت را امری بالفعل و جدای از غیر آن می

انود  توه کند که ماهیت را پیش از وجود خاص دارای نوعی ثبوت بدانیم پس عارفوان کوه گف  ایجاب می

منظورشان عدم این وجودهای  .(112 : 5921)فرقانی،حکمی هستندچنین اعیان ثابته در حال عدم داری 

زیورا   .باشند نه این که منظورشان عدم مطلوق باشود  ارج از دیگر وجودها جدا هستند میخاص که در خ

 .به وجود حق متعال هستندنتیجه موجود  اعیان ثابته معدوم مطلق نیستد بلکه از لوازم اسماء الهی و در

ی خود موجود یعنی به وجودات خاصه« ئحه الوجوداالعیان الثابه ما شمت را»اند پس این که گفته

ی کماالت وجودی را به نحو اتم شود، همهوجود مطلقی که به آن مرتبه واحدیت گفته مینیستند و 

در او تحقق ندارند لذا تعبیر داراست. و چون وجودی بسیط است وجودات به نحو منفک و منفصل 

زیرا با در نظر گرفتن ذات او و بدون  .رسدی ماهیات است تعبیری زیبا به نظر نمیوجود جمعی همه

لحاظ مراتب مختلف وجودی و حدود وجودات خاصه، ماهیتی منتزع نیست تا از وجود یا عدم آن در 

-اهیت پیش از وجود خاص آن، بیی واحدیت حق سخن گفته شود لذا سخن گفتن از ثبوت ممرتبه

مراحل سه گانه  بیان وجود جمعی اشیاء در ذات حق بدون طی پس .(113 :5921وجه است) فرقانی، 

 .مادی و مثالی و عقلی کامل نیست

که در بحث هندسه مقدس موجودات، اشیاء مادی با چه  است اینتوان پرسید بنابراین سوالی که می

برای  نزد خداوند حاضرند؟ گیرند یا با چه ساختاریقرار می ساختاری متعلق به علم تفصلی خداوند

مادی خود پرداخت که  ساختار موجودات با حضور باید گفت شیخ اشراق که  سؤالپاسخ به این 

همه اشیاء اعم از  وضیح سخن شیخ اشراق باید گفتاست در ت نظریه شیخ اشراق در این زمینه

و هیچ غیبتی بین آنها و خداوند نیست و  مجردات و مادیات، با وجود خاصشان نزد خداوند حاضرند

موجود مجرد  که .(556 : 4، ج5922)طباطبائی، استهمین حضور علم تفصیلی واجب تعالی به اشیاء 

و مصداق نوع خاص خود خواهد است همانند موجود مادی طبیعی به حمل شایع صناعی جوهر بوده 

دیگری باشد، زیرا این تواند مثل لذا هیچ کدام نمی. (475: 5، بخش 8، ج5976آملی،جوادی )بود

 گفت توان میپس . (475:همانشیخ اشراق به جوهر خارجی و عرض ذهنی، ناصواب است) سخن
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النوع  که ربدانند.ابداع یا ارباب انواع می جدا و منعزل از اشخاص در عالم کلی طبیعی راوی وجود 

 .(648 :8، ج5927اند)مالصدرا،را همان اصنام کلی دانسته

چون ذات خدای تعالی از جهت وجودش که عوین  » گوییم:میبه اختصار در تبیین ابتکار مالصدرا  

تنها انحاء مختلف  شودو آنچه از او صادر می استت موجودات پس از خود به ترتیب ذات اوست، عل

پس علم خدا به ذات خودش که عبارت از خود ذات اوست مقتضوی علوم او    وجودهای خارجی است

های اوست همان معلوم های خداپس معجول استست که به ناچار عین آن وجودها به آن وجودهای ا

هر وجود یا کمال وجوودی در گسوتره    در نتیجه.( 672 :5921انی، فرق)صیلی اوستهای تفو همان علم

برتر و باالتر تحقق دارد، بدون آن که امتیازی  صورت بهآفرینش همراه با نظام وجودی خاصش، نزد او 

شوف تفصویلی   از یک دیگر داشته باشند. بنابراین، او علم اجمالی به همه آنها دارد، علموی کوه عوین ک   

دهند وجودهای منفصل و وجودهای که علم واجب را تشکیل می .(525 :4 ، ج 5922باطبایی، است)ط

در بحث عالم و معلووم آورده کوه مادیوت بوا حضوور       وی .(672 : 5921نیست)فرقانی، و محدود اشیاء 

پس هندسه و ساختار مقدس موجودات به وجود خاصشان .(557: 4ج ، 5922شود)طباطبائی، جمع نمی

رند نه با وجود طبیعی و مادی خود آنچنانکه شیخ اشوراق گفتوه اسوت،    تفصیل نزد او حضور دا و بدون

 شود.زیرا مادیت با حضور جمع نمی

 قوه و فعلیت -4-5-4

به توضیحات داده شده هر ماهیتی حد وجود خاصی دارد که تمام و کمال است. پس دیگر در  با توجه 

با وجود و مصداق آن ماهیت سورکار داریوم کوه بوه حمول شوایع        تبه ذات و حد ماهیت نیستیم بلکه مر

ه در پرتوو آگواهی بوه نقوش صوورت در      توان گفت کپس می مفهوم بر مصداق خود قابل حمل است.

ء را بوه  وجه گفتار قدما، از منطقین است که تحدید و تعریف شوی  اشیاء است، دلیل و فعلیت و تمامیت

حقیقت شیء در صورت آن است پس فصول کوه اعتبوار البشورط     چون اند، فصل اخیر آن جایز دانسته

جووادی  )و در نتیجه تحدید شویء بوه آن کامول اسوت     است صورت است، حقیقت شیء را در برداشته

 .(823 : 5، بخش 8، ج5976آملی، 

تنها جونس و مواده در تحصول اشویاء مووثر نیسوتند بلکوه صوور و         در ابتدای بحث باید گفت که، نه 

اثور هسوتند، و همچنوین    از صورت و فصل اخیر هستند نیز در فعلیت و حقیقت اشیاء بوی فصولی که قبل 

کوه   شوود  موی شود. این حقیقت آشوکار  و از نظر به هستی آنها دریافت میاست نحوه وجود اشیاء بوده 

به لحواظ ذهون و در   و جنس و فصل و ماده و صورت آنها  اعم از آنکه از بسائط خارجی باشد ماهیات
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و یا این که از مرکبات خارجی باشند، قوام همه آنها به آخرین صوورت اسوت کوه     عقلی استترکیب 

مبدء  عنوان بهال و البشرط است، لذا از صورت امتیاز آن با فصل در اعتبار بشرطمبدء فصل اخیر بوده و 

محقوق  شود، و سایر فصول هر چند در مرکبات خارجی در مواردی که هنووز فصول اخیور    فصل یاد می

-ای ماهیت مربوط به آنهوا ایفواء موی   ای را برکنندهیقت آن مرکبات هستند و نقش تعییننشده مقوم حق

اند یعنی با پیدایش فصول اخیور   که نقش اعدادی را برای آن داشته نمایند و لکن با پدید آمدن صورتی

 .(859 :شوند)همانمیقوا، شوون و آالت آن فصل  منزله به

ی هم عبارت از صورت کند. وجود هر چیز مرکبدیگری نیز عدم تفاوت اشاره مینه به گو مالصدرا

. بدین توضیح که صورت همان فصل و فصل نیز همان وجود بوده است و چون در استآن در عین 

باشند.در نتیجه تمام وجودش عبارت از همان وحدتی عینی میه متحد بمرکبات، ماده و صورت 

حیث وجودی،  ذاتی که مترادف با وجودند، مانند حقیقت هر چیز ازصورت است.پس وجود مادی و 

اخیر مجموع باید گفت که وجود، هم دوش و هم جهت با وحدت بوده  و در استو از لوازم ماهیت 

در آن خواهد بود. پس باید متوجه بود که  اش مستهلکو در حقیقت، صورت آن موجود و مادهاست 

گردد و گاهی نوع انسان و اسب و شتر اطالق می ند صورت درگاهی صورت بر ماهیت نوعی، مان

، زمانی هم است دیگر بر ماهیت هر چیزی، آن هم بهر نحوه ای که باشد، نظیر سنگ و درخت و غیره

شود که محل هر چیز و موردی نیز بر حقیقتی اطالق می آن تقوم می یابد وسیله بهه ماده بر حقیقتی ک

 .(697 :8ج ،5927و نوعی است)مالصدرا،  قائم بدان 

پس تمام حقایقی که در عالم طبیعت و حرکت وجود دارند، از دو حیثیت مغایر برخوردارند. یکی 

و حقیقت هر حقیقتی بوه حیثیوت فعلوی آنهوا      ست،از آن دو حیثیت فعلیت آنها و دیگری حیثیت قبول ا

اگر صورت نوعیوه آن بتوانود مجورد از مواده نیوز      نوعیه آن مستند است، به گونه ای که  صورت بهیعنی 

موجود شود هیچ کاستی و نقصی در حقیقت آن به وجود نمی آید، و تنها امری که با تجرد آن حاصل 

های بعدی و در نتیجه از بوین رفوتن حرکوت و پیودایش ثبوات      شود از دست دادن قوه و توان فعلیتمی

 .برای آن صورت فعلی است

حقیقتی جز قوه حقیقت و توان شیئیت را ندارد، و توان شیئیت یک فعلیتی نیست ماده  کهاز آنجای

تا فقدان آن در شیء موجود نقصان و کاستی ایجاد نماید. اگر چه ماده در حقیقت و ماهیت نقشی 

راه را برای ندارد و در هر جا فعلیت و صورت شیء نیز وجود خواهد داشت لیکن صرف این مطلب 
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اتحاد  و کند زیرا در مثل، اثبات اتحاد ماهوی بین فرد مادی و مجرد شرط استنمی اثبات مثل هموار

 .صورت و فصل اخیر است وسیله بهماهوی 

عنوی  ، یاسوت آن  صوورت  بوه نتیجه آن است که عالم بودن عالم در همه حوال بوه مواده نیسوت بلکوه      

 بلکه همان امری است که بورای آن فعلیوت داشوته    .نیست ،تواند باشدحقیقت عالم در آن چیزی که می

د بوه عوالم   و شیئیت دارد، و این فعلیت که صورت عالم است اگر بتواند مجرد از ماده موجود شوو  باشد

بردن به این که شویئیت   پی .(826 : 5، بخش 8، ج 5976آملی ، جوادی )شودبودن آن آسیبی وارد نمی

ایون بیوان    .(822 :آن اسوت)همان   صورت بهم به ماده آن نیست بلکه هر شیء و از جمله شیء بودن عال

فصل آخر شیء که حودتام  صورت نوعیه و یا  اساس بررا  اتحاد ماهوی عالم ماده با عالم مثال تواندمی

 .سازداست را در نظرها آسانتر آن شیء 

از ستعبارتفعلیت هر شیء و شیئیت آن  کهاینست فرق ماهیت و فعلیت در ساختار موجوات

 ای است که کمال خود را ارائه داده وشیء است و ماهیت هر شیء مرز بسته حقیقت و ماهیت آن

قبول فعلیتی دیگر در ذات ماهیت راه  توان داشتن ورو کند و از اینکمال غیر را از حریم خود نفی می

صورت نوعیه با دیگر  از نظرذات ماهیت و یا از قیاس فعلیت ووصف عارض  عنوان بهنداشته است و 

ز ماهیاتی که از ماهیتی مغایر و ممتاز ا ای نیست جز این که قبولشود، پس چارهصور نوعیه انتزاع نمی

ماهیت به دلیل این که فاقد هر گونه فعلیت است، جز در  بنابراین  .استناد داده شود فعلیت برخوردارند،

هیت اثری را از صورت نوعی یک ما ی اردشد. در موتواند تحقق داشته باماهیات دیگر فعلی نمی سایه

پذیرد، اگر ماده عنوان ماهیتی که در تحلیل ذهنی ممتاز از صورت نوعیه شیء است، وجود خود می

 5، بخش 8، ج5976آملی، جوادی آید)مینداشته باشد وحدت فاعل و قابل از جهت واحد الزم 

ماهیت مرز بسته ای که کمال غیر خود را نفی  زیرارت نوعی ممتاز از ماهیت است صو .(826 -821:

 کند.می

انی که در با حفظ وحدت نوعی در پرتو فصل اخیر ، همه معزیرا  فصل اخیر ماهیت نیستبنابراین 

، لذا اگر جوهر در معنای انسان ماخوذ نیست تعین اند به نحو ابهام خواهد بود به نحواصل نوع دخیل

ثالی دخل است اعم از طبیعی، عنصری، مذیاست اعم از مجرد و مادی بوده و اگر عنوان جسم در آن 

گرچه هر فصلی به نوبه خود نحوه وجود بوده است ولی از سنخ ماهیت نخواهد بود، لیکن فصل ااست. 

و هیچ ماهیتی او را همراهی است ه نزه از ماهیت بوداخیر انسان یعنی نفس ناطقه همانند عقل مجرد، م

پس صورت نیز در هر امر بسیطی مانند نفوس و عقول، عین وجود آنهاست، یعنی  .(852:)همانکندنمی
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ای هیچ امر مجردی دارای مادهچون که  استن نیز عین وجودش صورت آن، عین ذاتش و ذات آ

 .(697: 8،ج5927)مالصدرا، نیست و تمامش عین صورت آن است

سرانجام صورت بر هر کمال و و  صورت اشتراک معنوی در همه موجودات استباید گفت   

است  د نفوس و عقول که از ماده جداگردد که مفارق و مجرد از ماده باشد.ماننمیفعلیت چیزی اطالق 

اطالق کرد، و اگر در موارد استعمال صورت  توان صورت را بر آنهاو از حیث کمال و تجرد ذاتی، می

و کاربرد آن در جمیع موارد مذکور مورد دقت قرار گیرد خواهیم دانست که همه آن موارد به مفهوم 

یعنی «ما به الشیئ موجودا بالفعل، ضربا من الوجود» که طبق عبارت مالصدرا:واحدی برگشت دارند. 

ای از فعلیت و کمال وجودی و الیق خود راجع ه نحوهآن هر شیئی یا موجودی ب وسیله بهچیزی که 

مجرد اشتراک لفظی نبوده است بلکه صورت به ه گردد. با این توضیح که اطالق صورت بر آنها ب

پس کالم ما (. 692: 8 ، ج5927)مالصدرا، ردداشتراک معنوی در جمیع موارد استعمال آن محفوظ گ

کمال گراییده و ه صورتی خاص خود، از قوه به فعلیت و از نقص ب وجود بهای است که در ماده

 :8، ج 5927حصول می پیوند)مالصدرا، ه هم، به دو ب حقیقت و ذوات اشیاء عینی، از ترکیب این

693). 

حقیقت و ذات فصل هر ماهیت از پس وجود ماهیت نیست.فصل نحوه وجود ماهیت است ولی 

ت گردد، آنچه در خارج، به نحو اصالص حقیقی آن انتزاع میت و از اشخاوجود مختص به آن ماهی

عقل در علم و از طریق حس و در علم شهودی از طریق ادراک موجود و محقق است، وجود است. 

ی را که از اولین مفهوم معین گیرد وت چیز دیگری که مشهود وی قرار میحضوری ذات خود یا ذا

وجود خارجی دریافت و  نوعیه است و دیگر معانی که از کند فصل یا صورتوجود خارجی انتزاع می

شود یا مبهم هستند و یا آن که عرضی هستند و در ذات شیء نقشی ندارند، و آنچه از ذات -انتزاع می

 .استاو انتزاع شد عرضی  شد، ذاتی بوده و آنچه از غیر ذات موجود خارجی انتزاع

این معنا نیست که فصل عین وجود اهیت است، و به فصل نحوه وجود مشود، از بیان فوق دانسته می

است چه اینکه اگر فصل وجود باشد وجود از ذاتیات ماهیت خواهد بود و حال آن که وجود تنها ذاتی 

فصل همان است که فصل اولین معنای معینی است است، بلکه مراد از نحوه وجود بودن  الوجود واجب

 :5، بخوش  8، ج5976آملوی، ادی جوو  )شوود دریافوت موی   جود خارجی اشخاص ماهیوت که از نظر به و

851). 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



123 
 

اشتمال فصل اخیر بر کمالهای اجناس و فصول گذشته، محصول تحول جوهری نووع طبیعوی اسوت    

های وجودی قبلی را واجود خواهود بوود، و اختصواص بوه فصول       که بر مدار لبس فوق لبس تمام جهت

وی و اشتمال بسیط بر مراحل موادون خوود اسوتدالل     بسیط ندارد تا از راه انطواء کماالت مادون آن در

 به همین دلیل آنچه که ابتداء معد و سوبب پیودایش صوورت و فصول اخیور اسوت در       .(852:)همانشود

هری از محودودیت سوابق   واقعیت و عینیت آنهوا بوه دلیول حرکوت جوو      نهایت با پیدایش صورت اخیر 

-تر از شووون و فروعوات فصول اخیور موی     ای کوامل بوه کن امثال همان قوا اینوک در مرت یابد، لارتقاء می

 .(854 :شوند)همان

پس شیئیت ماهیت آنها به فصل و صورت است و فصل بر مبنوای آنچوه در حکموت متعالیوه اثبوات      

صورت نوعیه و فصل با وجوود  باید گفت بعد کیفی موجودات (. 843:است)همان، نحوه وجود شود می

و  ظرف ظهور ماهیت را که شیئیت آن به فصل است در، فصل را و در نتیجه است و انتزاع آن از هستی

گردد و شهود وجود سری اسوت  ترتیب بروز ماهیات، مرهون شهود وجود میو بدین نمود وجود است

پس چیزی که از سونخ وجوود اسوت در ذات خوود      .(812:شود)همانکه جز در حضور آن آشکار نمی

مرتبه به حکوم خواص آن رتبوه     تشکیک در هر اساس براصل وجود که جوهر و یا عرض نیست، مانند 

 .(862 :آید)هماندر می

تواند ماهیت تنها در صورتی میدر تبیین هندسه مقدس و تناسبات شهودی موجودات بنابراین 

فعال دارای افراد مختلف و متعدد باشد که مقارن با ماده و متعلق به آن بوده باشد و در انواعی که ذاتا و 

حرکت  وسیله بهوغیره فقط صورت و وجود بسیطه است که  اند، یعنی در عقول مجردهمجرد از ماده

در تبیین هندسه مقدس شیء لذا  و مجرد تام شود. تواند تکامل یابدجوهری اشتدادی، نوع مادی می

است همان وجود خاص شیء در خارج است و سایر صور و فصول  فصل اخیر مبدأصورت شیء که 

 ی لوازم وجودی فصل اخیر که در خارج با آن متحدند. منزله بهشوند که از آن انتزاع می

 

 وجود جمعی ساختار -4-4

وجوود بوه حقیقوت خوود موجوود عینوی و        ساختار وجوود خواص،  است که گفته شده ور بنابراین همانط

با  .(648: 8،ج5927یابد)مالصدرا،و ماهیت نیز بنفس وجود خاص انتزاع می استمتشخص بنفس خود 

این تعریف از وجود خاص به دو وجود حدی و وجود عدمی اشاره شده بود کوه فقوط واجود     به توجه
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بورای وجوود خواص     وکماالتی است که در حد وجود دارد و هر کمال دیگری غیر اینها را فاقد است 

 عدمی است.

-در آخر به تبیین نهایی هندسه مقدس موجودات می است داده شدهکه توضیحات توجه به با 

با توجه به مباحث مرتبط با آن در ساختار موجود به تبیین از وجود جمعی که   در این بخش پردازیم. 

بر جمیع افراد طبیعی خود  کلی طبیعی ماهیتی بدون شرط است پردازیم.هندسه مقدس موجودات می

و جامع باشد مالک حمل وجود مفارق و عقلی آن موجود بوده تواند مناط و مال دارد، و هم میاشت

ساختار کلی طبیعی  پس .(715 :)هماناستتر نحوی هر چه تمام و بسیطه وجودات اصنام خود، ب

این ماهیت هم واجد  .وجود جمعی قابل اطالق است بر طوری است که هم بر وجود خاص و هم

ر حد تام ماهیت وکماالت آن محصور در آنچه د کماالت ماهیت خاص و هم واجد غیر از آنها است،

برای درستی حمل در کلی طبیعی باید در وجودات طولی و عرضی اتحاد در  آمده است، نیست. بلکه

تبیین هندسه مقدس  با توجه به این توضیح باید گفت دو نحو وجود جمعی در وجود داشته باشند،

 .وجود جمعی طولی -8وجود جمعی عرضی  -5:موجودات قابل بیان است

 انواع وقتی  که است اینصورت به موجودات نشده تبیین هندسه و عرضی جمعی وجود گفت باید 

 احکام که ای¬گونه به خود، خاص وجودات با آنها یک یک که دارند تخالف و تباین هم با ممکن

 پیش اما گردند،-می موجود بالفعل شود مترتب آنها بر آثارش و کند صدق آنها بر( خاص وجود) آن

 و برتر که است وجود از دیگری گونه جمعی، وجود این و موجودند جمعی وجود فقط را آنها آن، از

 اگر و نیست، باشد بالقوه که امری آنجا و باشد، می خارجی یا و مثالی یا و عقلی وجود هر از باالتر

 استعدادات و امکانات باب از آنچه آن، از مراد شود،می گرفته کار به و استعمال مقام این در قوه لفظ

 خاص وجودات به بودن موجود غیر آنها، بودن بالقوه از مراد بلکه. باشدنمی است، بعید و قریب

 ثبوت امر این از و باشد،¬می آنهاست تمام و مبدأ وجود که جمعی وجود به بلکه و خودشان،

 وجود از و آنها وجود از انفکاک عبارت این چون آید،نمی الزم وجود از شیئیت انفکاک و معدومات

 (.881: 5/9 ،5972 مالصدرا،)باشدمی است، آنها تمام و مبدأ که آنچه

همانگونه نیز نامید زیرا « یا وجود اجمالیوجود بالقوه » توانمی را وجود جمعی بنابراین در این نگاه  

-در عین حال با وجود ماهیات متکثری موجود مید، وجود امری بسیط و واحد است و که گفته ش

اجمال و »واحد است موجب تفصیل و کثرت خارجی نیست و دو واژه  شوند، اما خود وجود

 یا قریب استعداد معنای به اینجا در «قوه» پس،. دارند اشاره معنی این به اینجا در «قوه» و «جمعیوجود
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 این. است نبودن متمایز معنای به بلکه نیست، نبودن موجود و نداشتن معنای به بالقوه یعنی. نیست بعید

 یا مطلق وجود که تعریفی به توجه با که کرد بیان توانمی صورت این به طبیعی کلی اساس بر را تحلیل

 افراد و مصادیق که وقتی مانند باشد نداشته خارج در مصداقی هیچ تواندمی که شده بیان طبیعی کلی

 . باشند بالغیر الوجود ممتنع آنها تامه علت نبودن فراهم علت به آن

 مصادیقی تواندمی شوند،می آن به متصف خارج در مصادیقی که آن رغمعلی طبیعی کلی زیرا 

 موجود نیز فرد یک در خود، حقیقت تمام با که کل نه است کلی آنکه دلیل به یا و باشد نداشته

 در بلکه نیست عدم معنای به بودن بالقوه نگاه این با(.  32-37:  5 بخش ،8،ج5976 آملی، جوادی)شود

 جمعی و اجمالی وجود با اما است، موجود واقعا یعنی «است موجود بالقوه» ممکن شیء معنا این

. نیست خاص وجودی و متمایز نحو به و است اجمالی وجودی ضمن در دیگر، تعبیر به و. است موجود

 متمایز غیر معنای به بلکه نیست محض عدم بالقوه موجود موجودات، مقدس هندسه و ساختار در پس

 .است جمعی وجود با شود،بلکهنمی خارج در کثرت و تفصیل موجب که بودن

 خود و بُعد مقدس جود جمعیو  خاصه موجودات از تفکیک ناپذیر بودن وجودباید در مورد    

معنای هندسه مقدس یعنی وحدت در عین کثرت، در حاق  با توجه به بحث تشکیک در وجود گفت،

پردازیم که در این بحث ساختار وجودی موجودات و هندسه مقدس اشیاءکثرتی طولی موجودات می

اصل تشکیک در وجود توانست تا  اساس برتوان گفت مالصدرا اولین فیلسوفی است که می دارد.

حث تشکیک درحقیقت ب بین حقایق معقول و امور محسوس را از میان بردارد،کهشکاف افالطونی 

وجود حقیقتی واحد است و وحدتی عینی و ذاتی دارد نه مانند وحدت  کهآنجایعینیه وجود است. از

 .(521-524 :5921ماهیت که ذهنی و عارض بر ماهیت کلی است)فرقانی، 

-گاه از مرتبهکه دارای وصف وجودی هستند هرمفاهیمی  که  در تبیین مراتب تشکیک باید گفت

غیر ، یعنی مرتبه شدید هستی با است که حقیقت هستی مشکک بوده و بسیطبه دلیل آن ای انتزاع شوند

که از متن هستی  یآن ترکیب نشده و مرتبه ضعیف آن با غیر از هستی مخالط نیست، پس آن مفهوم

راتب مشککه به نحو تشکیک صدق خواهد کرد و تنها در یک مرتبه انتزاع شده است بر دیگر م

ماند که یا صدق تشکیکی بر دیگر مراتب باز میمفهوم کمالی اخذ شده از یک مرتبه، از  که صورتی

عَلَم نسبت به همان مرتبه در نظر گرفته شود مانند مفهوم اهلل و خدا، یا این که محدود به همان  صورت به

 مرتبه در نظر لحاظ شود. و به همین دلیل کماالت وجودی چون با ویژگی و خصوصیتی ممتاز فقط 
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 بر شود¬می گرفته نظر در آن برای که محدودیتی دلیل به گردند اثبات خاص مرتبه یک برای

 (.527: 8،ج5976 آملی،)باشند¬نمی صادق مراتب دیگر

 از متمیز و بالفعل متحصل امر آنها، ی¬واسطه به ماهیات که هستند ماهیاتی خاص وجودات پس

 تبیین در بنابراین(. 527: 5921 فرقانی،)ندارد ماهیات جمعی وجود با منافاتی این و شوندمی خود غیر

 یا-5: دارد معنا دو آید¬می بدست تشکیک مراتب از آنچه گفت باید موجودات مقدس هندسه

 صدق تشکیک نحو به مشکک مراتب دیگر بر شده انتزاع مرتبه یک هستی متن از که است مفهومی

 این به توجه با پس ماند¬می باز مفاهیم دیگر بر صدق که است کمالی مفهومی فقط یا -8.کرد خواهد

 ادامه احدیت، ذات و عقول عالم به موجودات مقدس هندسه سیر به آمده بدست وجود که مفهومی دو

 .یابد¬می

و تقیید و شدت و ضوعف از  اطالق  دو مفهوم در مراتب تشکیک باید گفت  بنابراین با توجه به این

-های مراتب یک حقیقت مشکک است به همین دلیل مفاهیمی که از حقایق مشکک اخذ موی ویژگی

توان صدق نماید، چه این که اگر صدق مفهوم بور هموه مراتوب    نحو نمیند و بر همه مراتب به یک شو

: 5، بخوش   8، ج5976آملوی،  جوادی )ن مفهوم متواطی بوده و مشکک نیستیکسان باشد آ صورت به

، شومول و سوریان در   بیان این مطلب به طور ایجاز و اختصار آن است که کلیت، اطوالق، عمووم   .(522

و عموم مفهومی ماهوی است. زیرا شومول مواهوی از ضوعف و قصوور و     وجود، غیر از اطالق و کلیت 

که ماهیات که کلیات طبیعه باشند، چوه  عد از وجود و تشخیص است. برای آننقصان جوهر حقیقت و ب

در جواهر و چه در اعراض از جمیع تعینات و تشخصوات و تحصوالت و سوایر شووون وجودیوه خوالی       

ی وجوود اسوت)فرقانی،   ن و تحصول و خارجیوت آنهوا از ناحیوه    هستند و )بر اساس اصالت وجوود( تعوی  

 .نیست کلیت مفهومییعنی لی طبیعی کلیت سعی و وجودی است پس کلیت ک .(195: 5921

، اطالق سعی استطالق و کلیت طبیعت هستی، اطالق و کلیت مفهومی نیست، بلکه ابنابراین  

. و چون این استطبیعت وجود همه ی مراتب تشکیکی هستی را که عین واقع و خارج است، دارا 

ی مراتب شوونات مختلف هستی را حقیقت گسترده و سعی برای واجب ضروری است، واجب نیز همه

در عین بساطت خود واجد و ممتنع است، واین که حقیقت هستی از آن مسلوب است، هیچ یک از 

زیرا اطالق سعی بنابر حمل .(198 : 5921وونات و تجلیات هستی را دارا نیست)فرقانی، مراتب و ش

 شوند.حقیقت و رقیقت بر موجودات حمل می
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در وجود به معنای پذیرش اشتراک مفهوم  دربحث تشکیک بنابراین هندسه مقدس موجودات

مفهوم واحدی  واحد و اینکه انطباق مفهوم واحد بر مصادیق متباین از جهتی که وجود

رت و هم دارای که هم دارای مصادیق و کث تناسبات شهودی طبیعت وجودیه هستند.بلکه .باشد،نیست

در عینیت و کثرت دارند ولی این مصادیق  که مصادیقحالیباشند. پس درعینگانگی میوحدت و ی

چه در حدت و کثرت آنها عین هم است. و همچنین باید گفت اگر و حقیقت وجود هستند، لذا

انتزاع مفهوم که جای خدشه وارد است. اما از آنجای، جود به معنای مفهوم واحد و مشترکپذیرش و

توان قدسی خود است پس می واحد از اشیاء کثیر دال بر وحدت آن اشیاء و موجودات کثیر از ساختار

 اند.گفت این مفاهیم اساس خود را از حقیقت و عینیت وجود گرفته

اگرچه از ویژگیها و احکام حقایق مشکک هستند از متن حقوایق انتوزاع شوده و     شدت و ضعف لذا

شووند، و بورای فقور و عودم اسوتقالل      ذات و خارج از آن باشند شومرد نموی  هرگز از اوصافی که الزمه 

که از لوازم ذات خارج از آن هستند، خطوا  شوند و پندار اینن آن انتزاع میمراتب دانی هستی نیز از مت

بنابراین از آنجای هندسه مقدس و ساختار موجوودات   .(522 : 5، بخش 8ج ،5976آملی،وادی ج)است

-حقیقت واحد و وجود جمعی طولی است، اگر چه همه مفاهیم کمالی دیگری که از ماهیت سلب می

شوند از این وجود قابل سلب نیستند، بلکه بسته به شدت و ضوعف ایون وجوود، هموه یوا برخوی از ایون        

 شوند.نیز بر این وجود واحد حمل میهیم مفا

 ذات بحسب اتصال یا امتداد وحدت تشکیک بحث در که است این شود گفته باید که دیگری نکته    

 وحدت با تا.نیست مطرح باشد، بالفعلی وحدت صورت به واحدی موضوع در که اتصالی وحدت یعنی

 با بلکه(. 29:  8بخش ،8،ج5976 آملی، جوادی)شود درست جمعی وجود بالفعل وحدت یا اتصالی

 در بودن ترینضعیف و شدیدترین به تشکیک دیگر بعبارت. شودمی درست جمعی وجود تشکیک،

 از عبارت هم ماهیت نفس آنچنانکه و بوده وجود به راجع نیز بودن اقدم به تشکیک نظیر هم ماهیت

.است داشته خاص وجود به بازگشت هم ماهیت در بودن اضعف و اشد این است خاص وجود حدود   

 بودن ذاتی یا شیئی ذات برای کهاینست معنی و ماهیت برحسب بودن اشد جانب ترجیح از مراد    

 تفاوت که معنی بدین نه. است شیء نفس در کمال حیث از عریض عرضی آن، قوام و ذات برحسب

 حقیقت عین آن، نفس برحسب متفاضل ذات این لیکن. گردد محسوب آن فصول یا بودن فرد حد در

 زیرا بود، خواهد ماهیات در تشکیک وجود ادله در تحقق نتیجه در دیگر، چیز نه و است وجود

 فارد اصلی و واحد سنخی از آن مراتب جمیع که است خارجی حقایق به خاصی تشکیک
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 تناسبات و مقدس هندسه و است شیء نفس در کمال حیثیت پس(.612: 8ج ،5927مالصدرا،)است

 .است موجودات شیء ذات و نفس در نیز شهودی

لکن دارای مراتب شدت و  ،واحدیعنی وجود حقیقتی  از وحدت در تشکیک وجودمقصود        

تا هیولی یک وجود بیش نیست که در عین حال بدلیل  الوجود واجبضعف است، بدین نحو که از 

کیک بحث تش (.81 :5925)مالصدرا ،شدت وضعف به مراتب مشخص و متمایز منقسم گردیده است

لی است که ساختار آن را طو اتب وجوداتدارای مروجود خاص که در وجود نشان دهند اینست

ای از مراتب تشکیکی وجود جای دارد، ماهیتی که در مرتبه توان گفتبا این بیان می . دهندتشکیل می

هستند آثار و کماالت متوقع از آن ماهیت را به نحو  اخس ماهیت وجود جمعی، آن همه مراتب مافوق

اعلی و اشرف دارند. در واقع هندسه مقدس آن وجود خاص سلسله مراتب وجودات طولی است که به 

یک وجودات ترتیب هر یک از قبلی کاملتراست و آثار و کماالت آن را به نحو اعلی داردکه هر 

 وجودی بالفعل ندارند.و  اخس هستند جمعی و ساختار قدسی  ماهیت

معانی کلی یا مفاهیم، چوه  هندسه مقدس و تناسبات شهودی موجودات باید گفت  تبیین دربنابراین 

جوز وجوود کوه بوذات     ه کنند، بذاتیات اشیاء به شمار آیند و چه عوارض آنها قبول شدت و ضعف نمی

و مراتب و درجات دیگور، متفواوت بووده و     و فقر و غناءخود برحسب کمال و نقص و شدت و ضعف 

 استزیرا وجود بذات خود متعین بوده  .هستند جمیع مراتب مزبور، هر یک دارای وجودی خاص خود

جهوت  ه و لذا ب. ه شمار آمده استگونه که بذات خود کامل بوده و اصل هر کمال و حقیقت آن ببدان

اصه، متقدم و شدید و کامل بودن آن، ممتاز از در وجودات خای از آن ت اصل وجود و هر مرتبهبساط

-اال شوتراک موی  االمتیواز در وجوود، عوین مابوه    هموین مناسوبت مابوه   ه و بو  کموال نبوود   تقدم و شدت و

 .(615:  8، ج 5927باشد)مالصدرا، 

و بور   الحقوایق نیوز هسوت   شوود کوه مختلوف   لذاته است، گفته میحقیقت وجود با اینکه متشخص با 

ئوی از مراتوب آن   ئی از درجات وجود و مرتبوه ماهیات امکانیه،که هر یک آنها با درجهحسب اختالف 

اختالف آنها بواسطه کمال و نقص در خود طبیعت وجود و همان اصل حقیقت بسیط  پس .متحد است

با توجه به این مطلب که ماهیت از مرتبوه وجوود    .(69 : 5، ج 5923مشترک در بین آنهاست)مالصدرا، 

در وجود جمعی ماهیات است که وجود خواص  تشکیک شیءاست. هندسه مقدس موجودات مال و ک

آنها در طول یکدیگرند زیرا وجود خاص این ماهیات در یک مرتبه از مراتوب تشوکیکی وجوود واقوع     

 ایون توان پرسوید  اما سوالی که می .است مانند درخت و انسان ای واقعه در هر یک در مرتبهنیستند، بلک
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توجه به اینکه دو مفهوم وجودی در ساختارموجودات در بحث تشکیک وجوود دارد. چگونوه   با  ،است

 دست یابد؟ توانند به وجود جمعی ویا هندسه مقدس خودموجودات می

 

 ملکوت عالم به  صعودی بازگشت  -4-4-1

و تشوکیک در   انوواع حمول    ،، وجود جمعی، وجوود خواص  ساختار قدسی موجودات در مبحث قبل با

که گفته شده در تشکیک در وجوود   و رابطه آنها با هندسه مقدس اشیاء آشنا شدیم. اما همانطور وجود

افراد طولی ماهیوت بوه وجوود     در بحث که شود.می تبیین وجودات طولی -8افراد طولی -5  به دو معنا

 ،خواهیم پرداخت.سخن از فرد همان وجود خاص استدر محدود مرتبه خاص  که کمال خاص یعنی 

اتحاد در وجوود   کهاز آنجای اما یعنی وجودی که کمالی بیش از آنچه در حد تام ماهیت است، ندارد.

محسووس یوا هموان انسوانیت و     مفارق و جدا از مواده و نا  موضوع و محمول الزم است چگونه آن معنی

-می وجود آن بر اشخاص طبیعی و محسوس خود یعنی بر مصادیق خود، مانند زید و عمر و غیره حمل

 گردد؟

پس اگر بگویم معنی انسانیت محمولی بر زید و عمرو است، یعنی انسانیت بر آنان حمل گردید، و  

این بحث باعث عدم  باشد.فراد و مفارق از اشخاص خود نیزمیدر عین حال دارای وجودی جدا از ا

از انسانیت که  ، در جواب باید گفت: آن معناییشود میاتحاد موضوع و محمول در ساختار موجودات 

مناط و مالک حمل بر که  و صورتی برزخی است، دهدارای وجودی مفارق و مثالی و جدا از ماده بو

، وجود برزخی و مثالی زید و عمر و بکر و غیره بر بنابراین. (712 :8، ج5927نیست)مالصدرا،کثرت 

دو صحیح و بجا اد اینوجود طبیعی و محسوس آنان حمل نخواهد شد، تا اشکال یاد شده در عدم اتح

دو در حمل انسانیت بر اشخاص مزبور، همان اتفاق و اتحاد  باشد، بلکه جهت اتحاد مناط ارتباط این

و این  آنان در سنخی واحد و معنایی مشترک بین همه افراد انسانیت است که بنام کلی طبیعی است

، بر افراد یاد شده حمل گردیده علت اتحاد در وجود با افراد و اشخاص خارجی و جزئی خوده کلی ب

 .(715و خارجی پراکنده جایز نخواهد بود)همان،  و حمل آن بر اشخاص و افراد جزئی

از جهت خارج و واسطه بسیط بودنش، چه پذیری را بهوجود مطلقا، تقسیم و تجزیه پس در مرحله

هم ندارد و حقیقتی « حد»پذیرد، پس جنس و فصل ندارد، همانگونه که دانستی چه از جهت عقل نمی

است که کماالت الزمه اوست و تمام صفات بدو قائم است، و تمام کماالت اشیاء به واسطه او ملحق 

شود، واین همان وجود است که به واسطه تجلی و تحول و دگرگونیش در صورتهای به اشیاء می
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-ون آنها نیز وجودات خاصگردد چو تابع ذات )اشیاء( می است گوناگون، به آن کماالت ظاهر شده

بر خود مستهلک و فانی است و همگان، در  خاص پائینی، در وجود غالب و باالیاند، و هر وجودی 

-احدیت وجود حق الهی مستهلک، در قهر و غلبه و جالل و کبریایی وی مضحمل و نابود می

جودات خاص ذات پس با توجه به وجود مطلق و بسیط نهایت و .(865 :5/5، 5972)مالصدرا، شوند

 باری است.

هر ماهیتی نوعیه واحد، مثال  کهآنجایی از است که سؤاله باید گفت پاسخ به این اما نکته دیگری ک

که در عرض هم و در  ماهیت انسان که حد تام آن حیوان ناطق است، ممکن است افرادی داشته باشد 

-ای از مراتب وجود و دومی در مرتبهیکی در مرتبه جود نباشند، بلکه درطول هم باشند.یک مرتبه از و

فردی جسمانی و مادی و فردی مثالی و باالتر از دومی باشد. یعنی برای ای ای باالتر و سومی در مرتبه

فردی عقلی باشد و در عین حال ماهیت هر سه فرد همان ماهیت انسان باشد که در اینجا سخن از فرد و 

کنیم که پس پاسخ را با این مثال آغاز میولی نیست؟نی وجودات طوجود خاص است و فرد به مع

دیگر حمل شود، زیرا کلی  حیوانیت برمبنای کلی طبیعی آن است که بر اسب و شتر هر حیوانی

از ماهیتی البشرط از حیث هی هی با نفس آن، حاکی از وجود خودش بوده و معروض آن عبارتست

 همان افراد و جزئیات خارجی است.

افراد جزئی بوده  دویکی از این که است اینهندسه مقدس موجودات  در تبیینافراد   اما کلی بودن 

یا افراد آن به همراه دارد مانند انسانیت کلی که قابل حمل بر زید و عمرو و خالد  -5دیگری: و

مانند انسان گردد یا به اعتبار تقوم یکی از ایندو در وجود، بدون عوارض است که منعدم می -8است.

یا -9و تشخص، وانسان مفارق و جدا از ماده و طبیعت، چون انسان عقلی و مثالی است  طبیعی در وجود

که: که یکی از آن دو سبب وجود دیگری بوده و آن وجود دیگر مسبب آن است  است اینبه اعتبار 

وجودات حسی و  و بر کلیه استمانند انسان طولی و عقلی و مثالی که سبب وجود انسان طبیعی 

، کلی مزبور علت بوده و این موجودات حسی و طبیعی، صورت اینخارجی خود احاطه دارد. و در 

وجود کلی بر وجود  ،پس در سه نوع وجود .(715 :8،ج5927مالصدرا،)معلول جزئی آن محسوبند

نظر است کلی جزئی قابل حمل است. اما آنچه مهم است و در هندسه مقدس افراد طولی به آن مورد 

 ذات شیء است. طبیعی من حیث هی هی 

 .باید گفت که در این بحث وجود تشکیک در وجوود فوردی اسوت    بنابراین با توجه به توضیح فوق

داندکه متعلق به ذات او است و دور از آمیوزش  مالصدرا جعل یا بسیط و افاضه آن را به نفس شیء می
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ماهیتی که عین انیوت   -5اند:ماهیات و حقایق بر دو نو ع پس .(9 :8/5، 5972)مالصدرا، و ترکیب است

 ،چربداست، و آن نه کلی است و نه جزئی، به این معنی که متشخص به تشخصی است که بر ذاتش می

پذیرد. پس لوازم ماهیتی غیر انیت و)بالعرض( است که کلیت می-8عین تشخص است.بلکه آن )ذات( 

باشند بر عکس لوازم نوع دوم، چون آنها جز اموری شخصیت نمیز لوازم خارجی و دارای نوع اول ج

 طبیعوی، وجوودکلی   کوه در معنوای  .(53-52:ج ندارنود)همان اعتباری و کلی نیستند که وجودی در خار

من حیث هی هی یا بلحاظ نفس و ذات آن در خارج است، و نه آنچوه در اصوطالح   یعنی همان ماهیت 

 وجوود   بوه موصووف    انود: ماهیوت بوه معنوای وجوود کلوی طبیعوی،       هبرخی از حکماء اشتهار یافته و گفت

که وجود در خارج و عین، منسوب به شخص اسوت و بوه   خارجی بوده است. لیکن بدین معنی: آنچنان

و از این حیث خارجی بودن، فرقی در میان وجود عینی هرچیوز   استهمین گونه نیز منسوب به ماهیت 

 .(645: 8، ج5927و ماهیت نخواهد بود)مالصدرا، 

همان ذات و هندسه مقدس همان ماهیت مون حیوث هوی     در این بحث کلی طبیعی به یک معناپس 

 وجودیو نفس شیء است که وجودی طبیعی و مثالی و عقلی دارد. و به معنای دیگر وجود کلی،  هی

کنیم همانند آبی جاری در بیانهای وجود است که هور گیواه و   بر کل ماهیات حمل می منبسط است که

و قودر و   مقدار ظرفیوت ه درخت و نامی و حیوانی از وجودات خاصه و دارای ماهیت و حد وجودیی ب

ر بووده و کول   گردد و لذا همواره موتمر یا مورد امور مسوتهلک و فوانی در امو    مند میحاجت از آن بهره

،  5927هلل بوده است) مالصودرا،  مراتب وجودی و درجات شدید و ضعیف مقبوض امر الهی و مشیت ا

 .(797 : 8ج

ممکن است این  طولی در تشکیک افراد ا هندسه مقدس و سیر کماالت وجودیدر رابطه ب اما 

به معنای دو وجودی است  برای ماهیت نوعیه واحد مثال انسان ،ر ایجاد شود که حال دو فرد طولی تصو

در واقع ساختار وجودی یک بیش از دیگری کمالی ندارد  هیچو  را دارندال انسانیت که هر دو کم

اند،که که، به این دلیل افراد طولی فرض شدهو درحالی افراد طولی ساختاری منفک و جدا از هم است

فردی  ی افزون بر دیگری دارد، پس اگریکی در مرتبه باالتری از وجود واقع شده و در نتیجه، کماالت

در سیر هندسه مقدس  تر نداشته باشد.تر یا پایینلی بیش از فرد ضعفکه در درجه باالتر قرار دارد کما

 وجود خاص ماهیت نوعیه آید چون که هر دوو ساختار افراد این ماهیت نوعی اشکال پیش می

 ندارد.مذکورند، و هیچ کدام کمالی برتر از دیگری 
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رویم که بنابر تعریفی که از کلی طبیعی در دو نوع گیری بحث میبا توجه به این تصور سراغ نتیجه 

توان گفت که هم کلی طبیعی ماهیتی بدون شرط است که بر جمیع افراد طبیعی خود ارایه شده می

محسوس و طبیعی  را بر افراد خود، که حمل وجود مفارقتواند مناط و مالک اشتمال دارد، و هم می

جامع وجودات اصنام خود،  باشند. همان جامعیتی که در وجود مفارق و عقلی آن موجود بوده ومی

از  تر می باشد. که این وجودات طبیعی بنحو ضعیف و تفرقه، همگی حاکیبنحوی هر چه تمام و بسیط

بشرط با افراد خود تواند کلی طبیعی و الآن وجود عقلی هستند. پس جهت اتحاد در حمل، هم می

قائم بذات  نیز باشد، در عین اینکه مثل مفارقه، صورتهایی پراکنده خود باکلی عقلی با اصنام باشد و هم

-گردند. و لذا میفراد طبیعی و خارجی خود منتهی میحقتعالی هستندکه در سلسله نزول وجودی، به ا

گر هم در عالم مثل مفارقه وجود به وجود یتواند گفت، غیر از این انسان و حیوان، انسان و حیوانی د

 شود.وجود افراد طبیعی خود منتهی میعقلی و 

و  تعالی، هیچگونه مغایرتی با قیام آنها بذات خود نداشته استقیام هر یک از آنها بذات حقلذا 

البشرطی، انسان کلی طبیعی و  صدمه ای نیز به یکدیگر نخواهند زد و در نتیجه با توجه به اینکه

ذهن آدمی دارد، و انسان عقلی و مثالی قائم بذات حق تعالی می باشد. ه وجودی باعتبار عقل قائم ب

بیعی و محسوس از حیث اتحاد و وجود، با انسان ط هیچگونه اشکالی در حمل انسان عقلی و مثالی

 اهد کرد.ای در اتحاد با این وجود طبیعی وارد نخورق بودن آن لطمهنخواهد داشت. و مفا

محسووس و خوارجی آن    و هوم بور افوراد طبیعوی     وجوود عقلوی   معنی واحد انسانیت، هم بر در واقع 

صادق بوده و حمل آن دو بر این انسان خارجی، اشکالی در اتحاد آنها در وجود ایجاد نمی کند، زیورا  

یعی نیز، حواکی از  وجودکلی طب اب انواع و اصنام آنهاست. چنانکهصور عقلی یا طبیعی همانند ارب مثال

دو صوورت عقلوی و کلوی طبیعوی      . و اتحواد آن اسوت صوت خارجی از سنخ کلی یاد شوده  وجود این 

(. 718-715 :بوده و خواهد بوود) هموان  رکنار فراد محسوس خود از همین اشکال بدور وباال، با وبشرط

کلی طبیعی گفته شده در ماهیت بشرط ال یا  مل حقیقه و رقیقه با حمل شایعیکه در تفاوت حهمانطور

وجوود خواص خوود هوم قابول حمول        حمل شایع در ماهیت البشرط عالوه بر وجود جمعی بر است که

خاص قابول حمول نیسوت فقوط بور قودر وجوودی و وجوود          است ولی در حمل حقیقه و رقیقه بر وجود

 جمعی قابل اطالق است.

ذات و   مورد نظر است تبیین عیتوان گفت در این بحث حمل شایع در ماهیت کلی طبیبنابراین می 

هندسوه مقودس اشویاء در سواختار افوراد طوولی تشوکیک در        . هندسه مقدس موجودات مورد نظر است
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حمل و اتحاد در وجود از سیر نفسی شیء و وجود بالذت خود به فورد   اساس برنیست بلکه  ماهیت فرد

 وجوود جمعوی،   بوه اینکوه   ر بوا توجوه  در این سی د. ویابر عالم عقل و یا عالم مثل دست میکامل خود د

علت وجود خاص است، افراد طولی نیز با توجوه بوه   ت و ساختار قدسی وجود خاص را داراست کماال

 برخوردار هستند. ترمرتبه خود از کماالت بیشتری نسبت به مرتبه پایین

 

 وجودات طولی  بساطت   -4-4-2

بووده   واحد، یعنی وجوودات خواص مشوکک    ماهیت نوعیه تکیه برروی افراد طولیدر بحث قبل با 

ای کوه در طوول   وجوودات جمعوی   وجودات طولی است نه افوراد، یعنوی   تکیه بر است. اما در این بحث

این اسوت کوه چوه     در این بحث مقصود اصلی ویکدیگرند و نیز همه در طول وجود خاص قرار دارند.

که دیگور موجوودات را   نسبت داد عی وجود جمجودات طولی و توان به واز هندسه مقدس را می بیانی

ه هندسو کوه  اینست نکته مهم باید اشاره کرد و آندو در این تبیین از هندسه مقدس به  ؟  گیرددر بر می

تشخص و تعوین عینوی و حقیقوی     -8،وحدت و بساطت به -5مقدس در وجودات طولی بحثی است که

وحودت و  برای تبیین هندسه مقدس در وجودات طولی الزم است به مبحوث   بستگی دارد و موجودات

 ردازیم.بپ و چگونگی تشخص موجودات بساطت

 .است در وجودات طولی مقدس موجوداتبُعد  تبیینشرط اصلی وحدت و بساطت  باید گفت -5 

وجوود  وجود جمعوی کمواالتی پویش از کمواالت      گفته شدهانطور که دربحث تشکیک افراد طولی هم

بوا وجوود    شویاء چگونه هندسوه مقودس ا   را پرسید که سؤالتوان این بیان می با توجه به این خاص دارد.

و در عوین وحودت و    وجودی واحد و بسیط استبا آیا این وجود جمعی ضرورتا  جمعی موجود است

کماالت  شود وحدت هم نداشته باشد و در حقیقت، مجموعبساطت همه کماالت را دارد یا نه بلکه می

ای واحود را فوراهم   انود و مجموعوه  مذکور باشد که جدا جدا و متکثرند، و بوا در کنوار هوم قرارگرفتوه    

بحث برای بیان هندسوه مقودس اشویاء    در واقع آیا ترکیب انضمامی است یا حقیقی؟ در این  اند؟آورده

 بشرط باشد.الماهیت مذکور  -باشند ب موجودات با وجودی واحد -دو نکته باید ذکر شود:الف

 مطلوق اسوت.   طوور  بهو آنچه هم در وجود  از آنچه در وجوب ذاتی مراد از وحدت و بساطت، اعم 

یافته است و گرنه کثرت بدون وحدت الزم خواهد آمود،  های محض ترکیبزیرا هر کثرتی از وحدت

ایوم و در نتیجوه وحودت مطلقوه و     ر حقیقت، کثرت را نیز ابطال کردهوقتی ما وحدت را باطل بدانیم، د

( اما باید گفت وجود جمعی یا وجود 312: 8، ج 5927بسیط عقلی در تعقل ما موجود است)مالصدرا، 
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)مالصودرا،  پذیردذیری را به واسطه بسیط بودنش نموی مطلق که یک کلی سعی است تقسیم و تجزیه پ

5972  ،5/5: 865 ).  

وجود بسیطه خود دارای مراتبی متفواوت از شودت و ضوعف و فقور و غنوی و       که گفته شدهمانطور

ولی با اینکه وجود در مراتب خود، در شدت و (. 769 : 8، ج5927ه است )مالصدرا، کمال و نقص بود

ضعف متفاوت بوده است اما بخاطر وحدت و بساطتش، جامع وجودات اصونام خوود، بنحووی هور چوه      

است که در حد و  همه مفاهیم کمالی زیرا مصداق و وجود خاص .(715:ان) هماستتر و بسیط ترامتم

-که وجود جمعی آن هست، اخذ شده ماهیت و تمام کماالت تابع ذات)اشیاء( از این وجود بسیط قدر

( ) مالصودرا،  865: 5/5،  5972تمام کماالت اشیاء الزمه اوست)مالصودرا،   هم حقیقتی است که اند و

 (.797 :8، ج5927

موجود در وجوود جمعوی هور    بلکه کماالت  و بساطت، ابراین اگر وجود جمعی نه به نحو وحدتبن

-اند و وجود جمعی را سواخته کدام واقعیتی جداگانه در کنار وجود خاص باشد که به هم ضمیمه شده

به معنای نفی هندسه مقدس و ساختار جمعی اشویا اسوت زیورا سواختار موجوودات       صورت ایناند، در 

وجود جمعی از مجموع وجودهای خواص بوه    دوشرطی که گفته شده ترکیبی واقعی ندارند. با توجه به

 وجود دارند.هم ضمیمه شده نیست بلکه به یک وجود واحد بسیط و منبسط 

ایون صوورت تحلیول کورد در تعبیور صودرا وحودت         بهتوان را می موجودات اقع هندسه مقدسدرو

رود که دو مفهوم، هم از جهت مصداق برابر باشند مساوق با وجود است، این تعبیر در جایی به کار می

و هم حیثیت صدقشان یکی باشد.در عین حال دو مفهوم مختلف بووده و یکوی حواکی از اصول تحقوق      

اند، یعنوی مصادیقشوان   اما دو مفهوم نه تنها مساویشیء)وجود( و دیگری بیانگر عدم انقسام آن است، 

 .استاند، یعنی حیثیت صدقشان نیز یکی یکی است، بلکه مساوق

، از )تناسبات شهودی(وحدتوجود بذاته متشخص و متعین در ساختار هندسی موجودات است. -8

که وجود است، همان شیئیت و تشخص است.  یجهت نند شیئیت و تشخص است. وجود از این جهت ما

انود، وجودانود. یعنوی اصول تحقوق و واقعیوت       همچنین شیئیت و تشخص از آن جهت شیئیت و تشخص

شیء مصداق بالذات همه مفاهیم است. در این جا نیز، تحقوق و واقعیوت شویء مصوحح وحودت آن و      

و یکی است واقعیوت داشوتن    واحد بودن آن است. شیء از همان جهت که هست و تحقق دارد، واحد

بدون وحدت امکان ندارد. حتی در آن جا که کثرتی هست، شیء کثیر، از آن جهت که واقعیت دارد، 

 ایون ای که باید در توضیح مطلب فوق گفوت  نکته .(922 : 8، ج5922یک واحد کثیر است)طباطبائی، 
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هر عالمی که تحقق درماهیت که مساوق بودن در ضمن مساوات در تحقق است، به این معنی که  است

وجوود   یابد، وجود خاص هم تحقق می یابد پس یکی با دیگوری اسوت یعنوی هور کجوا ماهیوت باشود،       

 :5972بود)مالصدرا، گردد. وگر نه مساوق بودن به معنی اتحاد در حیثیت خواهد خاص هم موجود می

5/5 ،74). 

 وسیله به کلیه ماهیات تمام است مشخص است، متعین و متشخص بذاته اینکه با وجود کهاز آنجای

 مفهوم و ذهن برحسب و صادقند، او بر ماهیات خارج بحسب و است، متحد باآنها وجود و اوموجودند،

 عارض ماهیات به نسبت وجود که است این مقتضی عقل وتامل تحلیل یعنی است، صادق آنها بر وجود

 بدیهی و باشد صرف وجود اینکه مگر نباشد وجود هو حیث من وجود که است این سرش و باشد،

 بناچار عینی شیء و خارجی، و عینی امریست وجود ایضا و الیتکرر، و یتثنی ال الشیء صرف که است

 متشخص امری وجود پس. «یوجد لم الشیء یتشخص مالم »گویند جهت این از و است، تشخص از

 امر شوند، مالحظه صرفا هرگاه که کلیه ماهیات برخالف .باشد او ذات عین باید تشخص. است

 سرایت ماهیت به وجود احکام لذا .الطبایع هستندکلیات و الذواتمبهم بلکه نباشند، متعین و شخصی

. است تعین و تشخص با مساوق و است وجود کثرت و وحدت به حکم احکام، این جمله از و کندمی

 .است ایویژه اهمیت دارای کثرت و وجود وحدت مبحث در نکته این

حقیقت وجود که صاحب هیچ نقص و قصوری نیست، بلکه هیچ وجودی و کمال وجودی  بنابراین 

شود، باعتبار تنزل و ظهورش در کماالت خویش تحدد و نقصوان و عودم و قصوور الزم    از او سلب نمی

 یود گفوت  با . آینود می وجود بهوی گردد، و از این محدودیت و تنزل و اشتمال و عدم و قصور ماهیات 

ئی نیست، بلکوه وجوود بحسوب مراتوب     که ماهیت در مقابل ظهور وجود امر منفصلی و حقیقت متاصله

پس وجود  .(5925:583،  )مالصدراملزومه خود متحد است، اال وجود حق اول که وی را ماهیتی نباشد

 کنود و ذات را ایجواد موی   خاص بر اساس شدت و ضعف و مراتب تشکیک در وجود جمعی وجودات

 که ماهیت ندارد. ای استوجود صرف و بسیطه حق

 یعنی دهمه موجودات هویات بسیطه و داری وحدت قدسی هستنوجه به توضیح فوق باید گفت تبا 

 کهاز آنجای .استحقیقت وجود  ساختار هندسه مقدس در بحث وحدت و بساطت تحقق مساوق بودن

حق یعنی ذاتی که عین وحدت بوده و ذاتا واحد حق منحصر در صرف از هر حقیقتی است. پس واحد 

باشند، کوه البتوه در رأس هموه آنهوا وجوود      واحد است، باید بگوییم همه حقایق وجودی واحد حق می

واجب تعالی است و این بدان خاطر است که حیثیت وحدت همان حیثیت وجود بوده و رابطه وحودت  
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باشوند. بنوابراین، وجودهوای    یکودیگر موی  در خوارج عوین    با وجود، نظیر رابطه تشخص با وجود است،

وجوود  (.پس  422: 8،ج5922شند)طباطبائی، باامکانی، اگرچه صرف وجود نیستند، اما عین وحدت می

فصل نیست، و کلیوت و جزئیوت و عمووم و     و عینی، با اینکه یک حقیقت است و نوع بسیط، آن جنس

ب ذات خودش است نه امری خوارجی،  شود، بلکه تعدد و تمیزش از جانخصوص بر او را عارض نمی

جز آنکه مشترک بین تمام ماهیات است و بدانها متحد بووده و بوه واسوطه اتحوادش بوا آنهوا )ماهیوات(        

 صادق بر آنهاست.

وجود زیرا  .وجودات هویات بسیطی هستند که بذات خود تشخص و تعیین دارنداز آنجایی که  

ازآن حیث منشائی برای انتزاع  )وجود(او وجود است و همین یعنی موجود، پس در او حقیقتی عینی

، خودش موجود است، و از آن حیث که به اعتبار ذاتش منشائی برای این انتزاع بوده استموجود بودن 

یابد همو وجود است. پس هر یک از دو مفهوم وجود، یعنی دو موجود بودن ماهیات حصول میه و ب

گردد، یت و عموم عارض میکل از اعی، مشترک بین ماهیات است جز آنکه انتزاعی راحقیقی و انتز

محض تحقق و ثبوت  ی کهحقیقوجود . برعکس استچون امری عقلی و از مفهومات شامل و فراگیر 

ای، بلکه به واسطه عینی و صرف تشخص و تعین است، بدو نیاز به مخصصی و مشخص کننده

و ابهام رهائیش  ن را امتیاز و تحصل بخشیده و از پنهان بودن و پوشیدگیانضمامش به هر ماهیتی، آ

پس دو مفهوم وجود حقیقی و انتزاعی تعریف شده است که .(67: 5/5،  5972مالصدرا، )دهدمی

 شود.هندسه مقدس موجودات بواسطه تشخص و تعین عینی تعریف می

وجودات هویات بسیطی هستند حقیقوت وجوود    که است اینو مورد تحقق است  بنابراین آنچه مهم

انود کوه در ذات خوود    مطلقا معنی نوعی و جنسی و کلی ندارد. بلکه وجودات عبارتند از هویات عینوی 

بحوث هندسوه مقودس وجوود و یوا بسواطت       لوذا در   .(15-12 :5/5، 5972باشند)مالصدرا، متشخص می

واحوده  سویط هسوتند و حقیقوت اصولی و     بلکه تمام موجودات عینی، حقوایق ب  خاص ذات تعالی نیست.

سووالی کوه   ین کثرت واقعوی هستند. در عآنها، حقیقت بسیط است. که موجودات دارای وحدت بسیط 

هویات عینی موجودات بر اساس هندسه مقدس چگونه قابول   تشخص و تعین توان پرسید اینست کهمی

 بیان است؟
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 حرکت جوهری -4-4-5

در این بحث با بیوان تشوکیک در وجوودات     جمعی موجودات استوجود  متناسب باقدر مشترک که  

الحقیقه کوه مشوترک میوان وجوودات خواص      وجودی بسیطه صورت به دس موجوداتهندسه مق طولی

ه کوه سواختار   بورای یوک ماهیوت نوعیو     آیا ممکن است توان این سوال را پرسیدمیکنیم.است، بیان می

اص آن، وجود یا وجودهای دیگری هم باشود کوه در   ، عالوه بر وجود خدهدموجودات را تشکیل می

ای از مراتب تشکیکی که در مرتبهطوریباشد به دیگری شدیدتر هم باشند و هر یک از  و عرض طول

به تعبیر دیگر، آیا ماهیوت نوعیوه واحود، عوالوه بور       است؟دیگری  ایمرتبهغیر از  وجود که جای دارد

 وجود خاص، در عرض وجود یا وجودهای دیگری هست یا خیر؟

 بنظر مالصودرا تصوور درسوت از   . پاسخ مثبت است در واقع اقتضای تشکیک در وجود همین است

آن است که هور  نیز آن را مطرح کرده بودند  افالطون و برخی از فالسفه پیشین مثل افالطونی آنچنانکه

نوعی از انواع جسمانی، فردی تام و کامل در عالم ابداع دارد کوه مجورد و قوائم بوذات اسوت. در ایون       

، -8فورد توام در عوالم عقوول دارد.      هر نوعی از انواع، یک -5فوق دو نکته اساسی وجود دارد: تعریف

مسئله منوط به برخی مبوانی  این فرد، مجرد و قائم بذات است. بنظر مالصدرا معنی و تصور درست این 

گردند.یعنی اصالت وجود، وحدت تشکیکی وجود، منطوی بودن است که در حکمت متعالیه طرح می

 .(594 :5932تمام حقیقت شیء در فصل اخیر آن است)عسکری، 

در بحوث تشوکیک در وجوود، آنچوه      تشکیک در بحوث ماهیوات بایود گفوت کوه     اما در چگونگی 

هر شئیی، اعم از ذوات ماهیات مرکبه و امور بسیطه می باشد چیزی غیر از  موجب و علت تقوم و ایجاد

و سایر صور و فصولی که، ماهیت یاد شده از آنها اخذ و انتزاع یافته اسوت.   است مبدء فصل اخیر نبوده

لوازم وجودی، برای هموین فصول    منزله بههمگی ماهیات مرکبه یا بسیطه متحد هستند و نیز در وجود با 

-زیورا طبوق در سلسوله صوعودی و اینکوه هور بسویط        . استکه تقوم و ایجاد هر چیز بدان  اخیری است

معنای مدرک کلیات ه ناطق بالفعل ب ز کل وجوداتی که مادون آن واقع هستند مانندای عبارت االحقیقه

رکان مادی را از بواب نقوایص در تحوت    و معدن و ا عقلی، جمیع فصول دیگر از مالئک و جن و نبات

 .استکننده جمیع فعلیات مادون خود  خود داشته، لذا فصل اخیر، استیفاء

-ماهیاتی که همان اشخاص حقیقوی موی   غیر از وجودات خاصه برایه پس حقایق فصول، چیزی ب 

وداتنود، در  و جنس و فصل از انحواء وج  باشند، نخواهد بود. ولی اگر کسی معتقد باشد که مجموع نوع
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شویئیت الشویئی   » و فصول اخیور آن باشود    صوورت  بوه پاسخ باید گفت: آنگاه که شیئی بودن هور چیوزی   

  .(693 : 8، ج5927)مالصدرا، دو باقی اجناس و فصول از لوازم فصل اخیر در شمارن« بصورته ال بمادیه

با  .کثرت در او جمعندعین ه نحوه وحدت در الحقیقه یعنی تمام مراتب و کثرات انواع ببسیطه پس

؟ آیا مراد از بساطت یعنی تجرد باید گفت که بسیطه الحقیقه بودن چه معنایی داردتوجه به توضیح فوق 

شود و حساس و متحرک انواع اضافی از جوهر شروع میباید گفت  از ماده است یا تجرد از ماهیت؟

تر آید و دایره ها تنگاز باال به پایین می دایره انواع اضافی، مانند  این  د.رسباالراده تا که به انسان می

شود زیرا تمام انواع جوهری، در این انسان فانی است. به این جهت انسان شود تا به انسان منتهی میمی

شود فصل گویند که تمام انواع طولی و عرضی در آن جمع است. و اگر گفته میرا نوع االنواع می

ت، به این معنی انسان نوع اخیر است که تمام انواع عرضی و طولی در او اخیر انسان، فصل الفصول اس

جمع است. و انسان کامل حقیقی، وحدت جمعی دارد، یعنی تمام مراتب و کثرات در او به نحو 

:  5، ج 5929کثرت جمع است، چون او سایه وحدت حقیقیه اصلیه است)سبزواری،عین  وحدت در 

 .تمام مراتب و کثرات انواع به نحوه وحدت در کثرت در او جمعند بسیطه الحقیقه یعنیپس  .(644

-تمام کماالتی است که در مرتبه تحوت او یافوت موی    رندچون حقیقتش بسیط است و بسیط دربردا

شود،)یعنی سلسله صعودی و مراتب استکمالی، نفس با بساطت خود واجود تموام مراتوب موادون خوود      

وحدت در بردارنده وجودات جوهر و جسم معودنی و نوامی و    است( پس نفس ناطقه به نحو بساطت و

یعنی فصل اخیر معین نوع است هر یک از این معانی یا ابهامشان و نوه   حساس و متحرک باالراده است

پس در مراتب تشکیکی وجود، هموواره وجوود    .(641 :با تعین خاص در حقیقت نوع معتبر است)همان

رتبه بواالتر از وجوود خواص ماهیوت جوای دارد و وجوود جمعوی        جمعی یا وجود بسیطه از ماهیت در م

از ماهیوت نسوبت بوه     یعنی این وجود و مصوداق  به نحو اعلی و اشرف است. ماهیت وجود آن است که

صورت  مظهر از مرتبه باالتری برخوردار است. مالصدرا اصطالح وجود جمعی راوجود خاص ماهیت 

در شیئیت و ساختار قدسی آنها است الصور و موجودات خاتمت.این صورت که برای و فصل نامیده اس

 توان دو نکته  بیان کرد:میاین مورد 

دیگور   صورت بهمراتب استکمالی که مندرج در کمال از صورتی ساختار ذاتی موجودات در : اول

دارای بسواطتش،   تر باشد، باو از بابت تحصل تمامتر هر چه موجود از حیث وجود قوی :شوندوارد می

و اشتمالش بر کمواالت پراکنوده در موجوودات دیگوری غیور خوودش        است  احاطه بیشتر و معانی بوده

دیگور وارد   صوورت  بهتر است، چنانکه از حال مراتب استکمالی که مندرج در کمال، از صورتی جامع
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تموام آنچوه    که از آن، اخیری می رسند صورت به گردند، تا آنکه در ترقی و تکاملشوند، ظاهر میمی

از جهوت   به واسطه اشوتمال آن )صوورت اخیور(    شود، اینکه از صور پیشین صادر شده است صادر می

 .(853 :5/9، 5972)مالصدرا، یگانگیش استبا احدیت و  هامبادی آن فعل قوه وجود بر تمام

، و وجود ضعیف بخاطر ضعف ضعیف و وجودی دیگر که قوی  است بنابراین برای یک امر وجود

تور از  وجودش به وجودی کاملتر و قووی  واست استهالک را در وجودی دیگر و انتقالوجودیش درخ

خود را دارد. پس وجود)خاص( نباتی برای معنی نوعی عبارت از جسم نامی است، هر گاه که دربواب  

لش به تغذیه و رشد و تولید مانند درختان قوی شد، درباب نوعش بالفعل تام و کامل است و امکان انتقا

، و این برعکس جسم نوامی اسوت کوه بوه وجوود      نیستحس  مبدأکمال نوع دیگر و قوه دیگری مانند 

از نووعش بوه نووعی کواملتر از آن      نطفه ها و مواد حیوانی موجود است، زیرا آن صالحیت را دارد کوه 

ت و انتقال یابد و معنی نوعی که درباب نبات محصل است، معنی جنسی که از حیوث وجوود موبهم اسو    

 گردد.درباب حیوان غیر محصل است، می

پس روشن شد وجود محصل که اختصاص به جسم نامی دارد،وجودی اسوت کوه بودان درختوان و     

آید. و قیاس درحیوان هم نسبت به انسان، آیند، نه آن وجودی که بدان حیوان پدید مینباتات پدید می

رتب این گونوه اسوت، بنوابراین از آنچوه بیوان      و هر جنسی نسبت به نوع تحت خود از اجناس و انواع مت

)مالصودرا،  داشتیم روشن شد که جایز است تموام حقیقوت چیوزی، بعوض حقیقوت چیوز دیگوری باشد       

5972 ،5/9: 882). 

از تحقق و ثبوت، در معنی نوعی در موجود و  توان گفت کهمراتب خاصه می بنابراین در مورد

آن معنی باشد، زیرا وجود شئی، که خاص آن شئی  آید که وجودش وجودصدقش بر آن، الزم نمی

، آن هستندکه به حسب آن وجود، از معانی غیر خودش که بیرون از ماهیت و حد  است، چیزی است

چه  باشد، اگروان از آن روی که حیوان است، نمیوجود انسان مانند، وجود حیامتیاز و جدای می یابد، 

  .اشتمال بر حد و معنای او دارد

-شود، همینحیوانیت مطلق یافت می گونه که در انسان فصل کمالی، زاید برشود گفت هماننمیپس  

آید که در نوعی از حیوان، کمال وجودی دیگری که در وجودش زائد بر مطلق حیوانیت طور الزم می

ه های آن سوی انسان عدمی باشد بلکفصل کهآید،بوت یابد، و از این امر الزم نمیاست تحقق و ث

زیرا حیثیت وجود عین حیثیت امتناع  .(882-853:)هماناستاحکام وجودات خاصه از شدت و ضعف 

برتر  از مراتب وجود عین امر عدمی نسبت بمرتبه ایو فقدان کمال در مرتبه و اباء از عدم بوده است
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عدم  است و نه عین عدم است. و مفهوم و حقیقت وجود در هر مرتبه از شدت یا ضعف، تناسبی با

مند بوده بهره نداشته است، واگر چه در همان مرتبه ضعف، از وصف شدت برخودار نیست اما از وجود

مراتب بسیار ضعیف و ناقص وجود را، امری عدمی است نفس عدم نیست)مالصدرا،  است در حقیقت،

 (618-615 :8، ج5927

تری واجد همه کماالتی است که در مراتب تشکیکی وجود، هر مرتبه باال توضیح فوق  با توجه به       

ر فاقد کمواالت در مرتبوه بواال    تشود به عالوه کماالت دیگری که در مرتبه پایینتر یافت میمرتبه پایین

پس اگر این سخن را بگوییم که تمام حقیقت چیزی بعض حقیقت چیز دیگر است اموا بوا بیوانی     است.

ای از با وجودی جمعوی نیوز موجودنود کوه هور مرتبوه      بگویم که ساختار این موجودات  توانیمدیگر می

تووان  مثوال موی   عنووان  بوه تر وجود جمعی است. وجود در مرتبه باال برای ماهیت یا ماهیات مراتب پایین

بوه وجوود آن از مراتوب    تورین مرت اسوت کوه پوایین   « نامی جسم»نبات ماهیتی است که حد تامش  گفت

حوال ماهیوت انسوان را کوه حود       مثل درختان هسوتند. اش همان وجود خاص آن است، وجودات طولی

گیریم. پس وجود خاص انسوان دارای  است، در نظر می« باالراده و ناطقجسم حساس متحرک »تامش 

 و ناطقیوت را  تی بیشتر از جسم نامی مانند جسمیت)سوه بعودی بوودن( و حوس و حرکوت و اراده     کماال

 .(645 :5،ج5929دارد)سبزواری،

 کوه باره استهالک وجود ضعیف در وجود قوی بحوث حرکوت جووهری اسوت     اما نکته دیگری در

-ود میبرای حرکت ماهیتی قائل نیست و آن را عبارت از نحوه ی وجود شیء تدریجی الوج مالصدرا

مرتبوه  ه حرکت جوهری ذاتی استکمالی، و جواز تحوول طبوع بو   ه با اعتقاد ب (.571 : 5921 داند)فرقانی،

فصول اخیور آن بووده و هور چوه از      ه با قبول این قول که حقیقت هر نوعی بو عقل، و نیز ه نفس و نفس ب

جز شرایط حصول فصول اخیور و پویش از آن نخواهود     ه فصول و اجناس دیگر در تصور آیند، چیزی ب

که همین اشکال قابل انحوالل  . در صورتیاستز بنحو کثرت در وجود فصل اخیر بود. و فروعات آن نی

  .(769 : 8،ج5927)مالصدرا،االنحالل استطریقه شیخ اشراق بسیار صعب د، دردر مذهب اصالت وجو

صورتی خاص خود، از قوه به فعلیوت و از نقوص    وجود بهای است که در این بحث کالم ما در ماده

-حصوول موی  ه هوم، بو  ه دو بو  ی، از ترکیوب ایون  و حقیقوت و ذوات اشویاء عینو    اسوت  کمال گراییدهه ب

ای دیگر به این عدم تفاوت اشاره کرده است، وی معتقد است پس مالصدرا به گونه .(693:پیوند)همان

ای دیگر از وجود است که با صورت متحد نیست و که ماده با صورت متحد است هر چند دارای نحوه

ی ماده است که ماده از این جهت برصورت معین تقدم زمانی دارد اما بحث ما آن جهت استعداد و قوه
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ای است که توسط وجود معین بالفعل شده است. لذا از جهت قوه و فعل در وجود خارجی ماده درباره

کند، زیرا ماده را جودای از فعلیوت صوورت، فعلیتوی نیسوت توا       ای وارد نمیمادی به بساطت آن خدشه

 (.115: 5921جعلی دیگر بطلبد)فرقانی، 

ساد نیست بلکه لبس بعد از لبس اسوت.  باره باید گفت که حرکت جوهری کون و فاین  بنابرابن در

شووند بلکوه   شیء اولی در این اتحاد نوابود نموی  به همین دلیل شیء نخست با شیء دوم متحد هستند، و 

کند، و بوا رهوا   یک وصف سلبی است که او را رها میو نقص  نها حد نقص خود را از دست می دهدت

-از دست بدهد، با کموال بعودی جموع موی    که هویت خود را که هستی او است، بدون آنکردن نقص 

دهد، و این ضابطه در حرکت طبیعوی  یک کمال واحد حقیقی را تشکیل می و همراه با آن کمال ،شود

ماده و صورت و همچنین در حرکت علمی عالم و معلوم صادق است و عاقل با حرکت جوهری خوود  

اتحاد عاقل و معقول، اتحواد شواهد ومشوهود    تر از شود، و رقیقل افزون است متحد میبا معقول که کما

هویوت  در حرکت جوهری در واقوع شویء بوا حفوظ      .(584 : 8، بخش 8، ج5976آملی، جوادی است)

 کند.خود به کماالت بعدی صعود می

فصل اخیر آن است همان وجود خاص شیء در خارج است و سایر صور  مبدألذا صورت شیء که 

فصول اخیرنود کوه در خوارج بوا آن       مبودأ ی لووازم وجوودی   به منزله شوندو فصول که از آن انتزاع می

متحدند. در این مساله ماهیات بسیط و مرکب تفاوتی ندارد زیرا ماهیت را تحققی نیست تا از بساطت یا 

بنابراین هر وجود خاص در خارج بسیط اسوت و نحووه ی وجوود آن منشوا      .رجی بحث شودترکیب خا

 5921مساله از نتوایج قوول بوه اصوالت وجوود و بسواطت آن اسوت)فرقانی،        انتزاع فصل اخیر است، این 

و هرگز موجودیت با عدم فعلیت  مساوق و مساوی با فعلیت دانست توان میبساطت وجود را  ( که115،

شود، همان گونه که وجود، تعین و تحصل از هم جدایی ناپذیرند. بنابراین، ماده برای آن که جمع نمی

موجود شود و در خارج تحقق یابد، نیازمند جوهر دیگری است که ذاتوا بالفعول و متحصول باشود و بوا      

ماده انضمام و اتحادش با ماده، به آن فعلیت و تحصل بدهد و این جوهر همان صورت است. در نتیجه: 

پوس بایود   .(572 : 8، ج5922)طباطبایی، اسوت همیشه در وجود خارجی خود موالزم و هموراه صوورت    

 همراه با ماده است.گفت در فلسفه مالصدرا ساختار کیفی از ماده جدا نیست بلکه همیشه 

توان در تحلیل این بحث گفت هندسه مقدس اشیاء یعنی قدر مشترکی است که در ضمن می دوم :

گووییم )سوبزواری،   و قدر مشترک هر جا پیدا و موجوود شوود آن را ذاتوی موی     شوداصل میهر فرد ح

هر معانی مختلف که به وجودات متعدد موجوداند، گواهی   باید گفت که ( در این باره646 : 5،ج5929
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مانند فصل اخیر انسان که عبارت از ناطق اسوت، بلکوه نفوس انسوانیت، از آن      به یک وجود موجوداند.

که مفهوم جوهر و مفهوم جسم طبیعی و مفهوم نامی و مفهوم حسواس تموامی اینهوا در ایون نووع      حیث 

د بوه غیور   اند و بعضی از این مفهومات، در نوع دیگری غیر از انسان موجوانسانی موجود به وجود ناطق

ها جوهرند تا و آن اندای از آنها موجود به یک وجود دیگر در حیوان، غیر ناطقاین وجوداند، مثال دسته

-اند و دستهیک وجود دیگر در نباتای دیگر، یعنی بعضی از آن دسته اول، موجود به حساس، و دسته

و بعضی از آنها مانند جوهر پذیرای ابعاد و دارای طبیعت جسمی در جسم عنصوراند، و   ای در جماداند

شووند. اموا مفهووم    یافوت موی   بعض دیگر از آنها یعنی جوهر دارای ابعاد مقدار در جسم مقداری جوهر

جوهر فقط، آن به ازای وجود هیوالست. این بحث دانسته شد که موجودات بسیاری که از حیث وجود 

در انسوان جووهر    . پوس (853- 852 :5/9،  5972)مالصودرا،  گردندمی دبه یک وجود موجو متکثراند،

الی و از حیوات اعوم از حیوات    ، و از جسم اعم از جسم طبیعی عنصری و مثعم از جوهر مجرد و مادیا

 .(646 : 5، ج5929دنیوی و اخروی معتبر است)سبزواری ،

ه باشود، در ایون صوورت، وحودت     بوه مواد  انسوان   اگور شویئیت   بحث فوق باید گفت که در توضیح

، یعنوی  صورت به انسان د داشت و یکی نخواهد بود بلکه دائما در تبدل و تغیرید. اما چون شیئیتنخواه

انود،  ها مختلفوحدت و حافظ شخصیت دارد. از طرف دیگر، صورت پس انسان ،استبه نفس ناطقه 

شود. نفس انسوان  ه است و همان در حد انسان اخذ میاما انسان یک صورت اخیری دارد که نفس ناطق

گوذارد  ر میرسد، یعنی صورتهای را پشت سکند تا به عقل بالفعل و عقل مستفاد میمراحلی را طی می

و تمامی این صورتها، مقدمات و معدات و شروطی برای حصول صورت اخیراند. به عبارت دیگور، آن  

هستند، ولی صورتهایی هستند که  هر کدام در حد و مرتبه خود صورت نردبانی هستند که منزله بهصور 

اء آن، پس شویئیت شویء   الصوراند، نه اجزچون تمام این صورتها، مقدمه خاتممقدمه خاتم الصورند. و 

اخیر آن است و صورت اخیر نیز، غیر از فصل اخیر که همان فصل قریب است، نیست. زیورا   صورت به

 بین فصل و صورت ذاتا فرقی نیست، بلکه فرق آنها اعتباری است.

، به این معنی که صورتی می آیدمی وجود بهبنابراین، صورت اخیر یا فصل اخیر، در سیر استکمالی 

کوه  ست، نه به نحو خلع و لبس، تا اینو صورت دیگری می آید و این امر به نحو لبس بعد اللبس ا رود

شود. مراتب کمال با زوال تعین و حفظ کمال مرتبوه قبول اسوت.    اخیر یا فصل اخیر منتهی می صورت به

بور کموال قبلوی    بعود  که ازکمال شود، اما نه به نحو امور متعدد آنگاه این کماالت متراکم و مجتمع می
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به نحو وحدت و مقول به تشکیک است، یعنی مرتبه بعد به نحوو بسواطت و وحودت،     که، بلآید حاصل

 واجد کمال مرتبه قبل است.و مراد از بساطت این است که مرتبه نهایی جامع مراتب مادون باشد.

یت ،نباتیت، نامیوت،  بنابراین، تمام اموری که در انواع معتبر دانستیم، و گفتیم مانند جوهریت، جسم

معدنیت، حیوانیت، حساسویت و تحورک بواالراده در حود اتسوان معتبور اسوت و بورای او ذاتوی اسوت،           

بین مراتب انسان ، بلکه مراد این است که قدر مشترک  شان نیست،خاصهمقصودمان این امور با مراتب 

ی و مثوالی اسوت. و نفوس    ،ذاتی است. یعنی اگر گفته شود جسم، ذاتی انسان است اعم از جسم عنصور 

دارد. و همچنوین موراد از    مثوالی قورار  در جسم  پس از مفارقت فارقت در جسم عنصری است،م قبل از

نمو، اعم از نمو مادی و معنوی است. در واقع قدر مشوترک نموو موادی و معنووی، ذاتوی انسوان اسوت.        

 صورت بهانسانیت انسان به این بدن نیست بلکه واقعیت همان است که گفتیم، همچنان که شیئیت شیء 

 .(648 -649: 5، ج 5929شیء است)سبزواری،

دس و قدر مشترک وجود خاص هر موجوودی یوا هور حیووانی دیگوری ماننود       به هندسه مق توجه با

انسان وجود جمعی نبات و جماد و دیگر حیوانات است چون همه کماالت را و عالوه بر آن تفکر هوم  

با حفظ هویت شخص خود در سیر حرکت جوهر، عالوه بر  دارد. پس هر موجودی مانند انسان و نبات

د وجود جمعی دیگر موجودات را نیز به هموراه دارد کوه   یابدست می مثال خود در عالم ودبه وج اینکه

و در انسوان  انسان است. پوس جسوم و نمو    اند و هم وجود خاص خودمانند انسان هم وجود جمعی نبات

 .(646:گردد)همانشود که جسم مثالی و نمو معنوی می، وتبدل اینها تا به جای باله میشودمتبدل می

هر چه از کماالت وجودی در موجودی از موجودات تحقوق   کنیم کهاین نکته آغاز میرا با این بحث 

و ثبوووت پیوودا کنوود، نوواگزیر بایوود اصوول آن کمووال در علووتش بووه گونووه برتوور و کوواملتر پدیوود آمووده     

پس در این بحث هندسه و ساختار وجودی موجودات طولی که بوا  . (882 :5/9، 5972مالصدرا، )باشد

 د.نگیردر سیر و حرکت جوهری خود به سوی اصل خویش هستند، شکل میوجودی جمعی و خاص 

در موجودیوت آنوان    در وجود موجودات نشان دهنده آن است کوه تشکیک  در توضیح باید گفت که

و  تور و برتور  کوه برخوی از آنهوا تموام     مراتبی است و وجود را نشات و عوالم متفاوت وگوناگونی است

تووان نوام بورد    ساختاری موجودات را موی  در چهار مرتبه وجودی،تر هستند: برخی دیگر ناتمام و پست

را احکام و لووازمی اسوت کوه     الهی و عقلی و نفسی و طبیعی، و هر نشاه و مرتبه از وجودات مانند نشاه

تر باشد، موجودات در آن هوم  که هر چه نشاه وجودی برتر و قویو باید گفت  استمناسب با آن نشاه 

تور باشود، بوه تکثور و تفرقوه و تضواد       تور و ضوعیف  رهستند، و هر چه پوایین جمعیت نزدیکت به وحدت و
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در عوالم ربووبی و نشواه الهوی در جمعیوت و یگوانگی        پوس  .(887 :5/9، 5972، )مالصودرا تراندمتمایل

هستند و او با وحدتش تمام اشویاء اسوت بودون اینکوه موجوب       بنابراین تمام اشیاء در آنجا یکیهستند. 

 .ترین جایگاه استکه باالتر و بسیط .(882 :)هماناختالف حیثیت شود

هموانطور کوه ماهیوت حیووان، موجوود      جودی ماهیوات نوعیوه بایودگفت    در سیر صعودی مراتب و 

نش بودون نواطق بوودن اسوت،     بود از موجود بودنش به وجود انسانی نطقی، در باب حیوانیت، سزاوارتر

-وی است و هموین  طور انسان عقلی به انسانیت، از انسان حسی سزاوارتر است چون کمال و تمامهمین

طور انسان الهی، یعنی انسان مشهود در نشاه الهی و همچنین دیگر اشیاء، به نفس خودشان در آنجوا، از  

 کوه  همچنوان ، اسوت تمام هر موجودی از حیوث وجوودش    نفس خودشان سزاوارتراند، زیرا آن وجود،

پوس   .(892: 5/9، 5972مالصودرا،  )باشداست، میمطلق وجود، تمام هر ماهیتی از آن حیث که ماهیت 

آنچه در سیر این وجودات طولی برخالف افراد طولی مهم است وجودجمعی شویء اسوت و کوه هموه     

گوییم وجود جمعی ماهیت یعنی مصداق و ساختار دیگری غیر از وجوود  داراست.وقتی می کماالت را

 که در عین بساطت و وحدت کماالت بیشتری از وجود خاص دارد.هست خاص 

گفت غایت و جایگاه اصلی وجود جمعی و هندسه مقدس همه موجودات ذات  تواندر واقع می

که محدود به حد خاصی که فاقد اشیاء حدی نیست و او را ماهیتی او،  در وجوداست. که  واجب تعالی

شود. و ای که او در آن مرتبه موجود نباشد، نیست و یافت نمیمرتبه همچنینو  ، نیست.فراوانی باشد

که او را ماهیتی دیگر جز وجود و تاکد و  است اینمعنی وجود بحتِ صرف و خالص بودن او 

ت است که عبارت از حیثیت وجوب وجود او یک حیثی شود، پس تمام حیثیاتاستواری آن یافت نمی

وجود الهی مرتبه حد بی حدی هندسه مقدس پس  را حدی، و وجودش را نهایتی نیستاست، چون وی 

 .است

 ، نیست.تعالی به اشیاء در مرتبه ذاتش به واسطه صوری زائد که مغایر با ذاتش باشندعلم حق بنابراین   

گردد، بر آنها حکم وجود واجبی جاری می نامحدوداند کهبلکه آنها)صور( عبارت از معانی فراوان 

بدون اینکه برای هر یک از آن معانی و یا فردی از آنها وجود گردد، چون اگر آن وجود)در ذات 

حق(، برای آن معانی و ماهیات وجود نباشد، آنها )معانی( هم برای آن ماهیات وجود نخواهند 

    ذات   در را موجودات مقدس هدسه که گرایان سنت برخالف پس .(889 :5/9 ،5972بود)مالصدرا،

 صدرایی تبیین در  کردند تقسیم عرض و جوهر کیفیت،امری مطلق و نسبی، کمیت و  دو بهحق را 

 ماهیات همه که دانست او ذات حدی بی حد یا حق ذات توانمی را موجودات مقدس هندسه جایگاه
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 یک فقط ماهیات همه الهی وجود که است این توجه جالب نکته. دارند نیز الهی وجود یک اسثنا-بی

 و یگانه صورت به اما است ماهیات همه الهی وجود بالذات واجب ذات زیرا. است بسیط و واحد وجود

 .شودمی ماهیات همه مصداق نامتناهی بسیط واحد وجود یک پس است بسیط

حق به اشیاء ممکن، علم فعلی است که ر نزولی هندسه مقدسه گفته شده علم که در سیهمانطور 

. و استعبارت از وجود ذاتش  سبب وجود آنها در خارج است، برای اینکه علم او به ذات خودش،

، یعنی استاین وجود به عینه، علم به اشیاء است و همان به عینه، سبب وجودات آنها در خارج 

ور طبیعی را مواد خارجی طبیعی، و ص)وجودات آنها( عبارت از صور عقلی است که آن صور را صور 

شرط کاملتر  پس .(899: 5/9،  5972)مالصدرا، ن مراتب وجودی استکنند، و این آخریپیروی می

و با وجودی  تعالیو بساطتی است که از علم فعلی حق بودن وجود جمعی و هندسه مقدس به وحدت

که در به عینه است که این حقیقت عینه وجود، عین خارجیت و تحقق بوده و منشا هر گونه اثر است 

است، زیرا اشد مراتب وحدت همان بساطت است و راز هندسه مقدس در خود  کثرت عین وحدت و

 نهفته است.» بسیط»معنای واژه ی 

سویدن بوه غایوت وجوودی خوود چهوار مرتبوه        بنابراین مالصدرا برای سیر هندسه مقودس اشویاء و ر  

 اشیاء، زیرا به ترتیبوجودی قائل است که وجود اشیاء با وجود الهی  فراگیر تمام اشیاء  موجود است. 

وجودی طبیعی و وجودی مثالی و وجودی عقلی دارند، و مرتبه وجود الهی ثبوت موجودات در نفوس  

این نقطه آفرینش ساختار موجودات را نمی توان االمریه و واقعیت)هندسه مقدس موجودات( است که 

این ترتیب وجوودی مبتنوی بور تشوکیک در مراتوب وجوود        (851: 5/9، 5972معدوم دانست)مالصدرا، 

ای که فوق همه و بواالتر  است و اینکه هر مرتبه باالتری کماالت مراتب مادون را دارد تا برسد به مرتبه

ندارد. بر خالف سایر مراتب موادون، کوه هموه، محودود، بوه      از همه است و حدش آن است که حدی 

 (.524 :4، ج5922و مقید به قیودی هستند)طباطبایی،  حدود

تووان بوا   در سیر صعودی هندسوه مقودس موی    که اینست گیردمی بحث این از نگارنده که اینتیجه 

را بیوان کورد کوه هندسوه مقودس       البشورط توجه به دو حمل حقیقوه و رقیقوه و حمول شوایع بوا ماهیوت       

-موجودات هم شامل وجود خاص و هم شامل قدر مشترک در وجود جمعی بین آنها است. باعث موی 

تورین مرتبوه وجوودش هموان وجوود خواص آن اسوت و        شود هر موجودی با وجود خاص خود، پوایین 

حرکوت جووهری    اند و باهمچنین با وجود جمعی و بسیطش وجوداتی هستند که در مراتب طولی واقع
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وجود الهی خود و باالترین مرتبه وجود جمعی که حد و بی حدی هندس مقدس است، صوعود   خود به

 .کنند

 

 وهندسه هنر یشناسانه هستی نقد-4-4-4

در سه  معماری مقدس مبانی نظری هندسه مقدس در گرایانشده درنظرسنت  با توجه به اینکه گفته

در  اساس تبیین آنان مانداال شوند.و عرفانی قرآنی تقسیم میفلسفی  رویکرد ریاضی فلسفی و دینی

ای شده آیین بودا و هندو و چین بوده است. اگرچه در رویکرد عرفانی قرآنی، هندسه مقدس تبیین آیه

جهت بحث جدیدی در تبیین  گرایان است و از ایناست اما از لحاظ عرفانی و فلسفی همان بحث سنت

درباره هندسه مقدس از دوره اول آن تا  شده مباحث گفته  با توجه به و است ارائه نشده هندسه مقدس

بودند اما در این  شناسی خود در جهان دنبال بیان وحدت حقیقی در کثرات به گرایان، دوره سنت

شناسی کیفی با عالم محسوس  های نوعی جدایی غیر قابل وصفی بین عالم معقول و جهانشناسیجهان

هندسه ریمانی در  جود دارد. از طرف دیگر در قرن نوزدهم هندسه نااقلیدسی اما درو کثرت عددی و

 (. بر4 :5929نظمی است)توسلی، رفته است و اخیراً هندسه فراکتال که هندسه بی   ساخت شهرها به کار

اساس اصالت وجودی مالصدرا این جدایی بین عالم مجردات و عالم محسوسات برطرف شده 

آیا  معماری مقدس و یا ساختار مساجد را تأثیر دارد؟ و شناسی مالصدرا چگونه بر جهاناگر  است.اما

 ؟« مصداق»است یا با « مفهوم»در معماری مساجد تقدم با 

هندسه و نظم قدسی است بحث  ترین بحث که از شناسی در فلسفه و معماری اسالمی مهم در هستی 

تبیین ارائه جدیدتری  تواند بهاین مبحث می وحدت است حال آیا وحدت وجود و وحدت شهود در

اراده دهد ؟ وحدت و تجلی یگانگی حضور خالقی یکتا در تار و پود کالبد فیزیکی، یکی از عوامل 

شود. این مفهوم که بر مبنای اصل توحید فرهنگ قدسی شناخته می گیری هویت معنوی و اساسی شکل

یده آورنده اصل حرکت از کثرت به وحدت بوده ریزی شده است. پد بینی اسالمی پایه در جهان

 (.16 : 5923است)بمانیان و دیگران ، 

کنود طبیعوت    شناسوی خوود در بیوان موی     برمبنای هندسه مقدس ساختاری که مالصدرا بورای هسوتی  

بنابراین وحدت  (.934 :5921نهایت یک مفهوم عدمی است)فرقانی،  نهایت مبدأ عالم نیست زیرا بی بی

کوه ایون    کنود  کند که دارای وحدت طبیعی است. وی تأکید میشخص واحدی معرفی میطبیعی عالم 

وحدت اشیایی نیست که هر چند متغایرند اما اتفاقا گرد آمده اند بلکه میان اجزای جهان  وحدت، مانند
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لذا اند و  شده تر حاصل به پست تر ای ذاتی برقرار است چرا که به ترتیب علی و معلولی و از شریفعالقه

-وحدتشان وحدت ذاتی است. وی برای اثبات شخص واحد بودن عالم، به این اصل مبنایی استناد موی 

دیگور علوت، تموام معلوول      عبارت علت نهفته است به تر در وجود صورت کامل کند که وجود معلول به

 .تر از اوستتر تمام موجودی است که پست است و موجود شریف

اساس وحدت باری آن یعنی ذات علت اولی تعوالی و تقودس    عالم را بربنابراین مالصدرا وحدت  

توان آن را بر وحدت عقل اول که واجد صور همه موجودات موادون اسوت    کند، همچنین میتبیین می

ی اشیاء هستند و اگر اشیاء نباشند عقل نیست. وی برای اثبوات ایون   حمل کرد. پس اگر عقل باشد همه

-ی( اشویاء در عقول هسوت اسوتناد موی     ت و مطلوب تموامی صوفات)کمالیه   که عقول هموه ی اشویاء اسو    

مالصدرا نیز این معنا را تقویت کرده و معتقد است آنچه را صادر اول گوئیم دو اعتبار است:اعتبار .کند

اجمال و اعتبار تفصیل. و بر آن است که تفاوتی میان اجمال و تفصیل از جهت مدرک نیست و تنها در 

ایوم مجمووع عوالم و بالعکس)فرقوانی،     تفاوتند و لذا وقتی بگوییم عقل اول گویا گفتهادراک م ینحوه

5921 : 448-449.) 

به معنای کثرت در عوین وحودت و وحودت در عوین      شناسی مالصدرا پس هندسه مقدس در هستی

حق به اشیاء ممکون، علوم فعلوی اسوت کوه       بر این مبنای معنا و ساختار هندسه مقدس علم کثرت است

عبارت از وجوود ذاتوش اسوت. و     سبب وجود آنها در خارج است، برای اینکه علم او به ذات خودش،

این وجود به عینه، علم به اشیاء اسوت و هموان بوه عینوه، سوبب وجوودات آنهوا در خوارج اسوت، یعنوی           

)وجودات آنها( عبارت از صور عقلی است که آن صور را صور طبیعی، و صور طبیعی را مواد خارجی 

اساس مماثلوت   (. که بر899 :5/9، 5972کنند، و این آخرین مراتب وجودی است)مالصدرا، یروی میپ

 نوعی وجودات و تطابق عوالم به ساختاری منسجمی از طبیعت دست یافت.

الهوی و عقلوی و نفسوی و     ماننود نشواه  بنابراین نظم و ساختار هندسی طبیعت در چهار مرتبه وجودی 

است و باید گفت  مناسب با آن نشاهرا احکام و لوازمی است که  به از وجوداتطبیعی، و هر نشاه و مرت

 تور  تر باشد، موجوودات در آن هوم بوه وحودت و جمعیوت نزدیوک      که هر چه نشاه وجودی برتر و قوی

 :5/9، 5972)مالصودرا،  ترند تر باشد، به تکثر و تفرقه و تضاد متمایول تر و ضعیفهستند، و هر چه پایین

 لهی در جمعیت و یگانگی هستند. بنابراین تمام اشویاء در آنجوا یکوی   نشاه ادر عالم ربوبی و  پس .(887

( که بواالتر  882هستند و او با وحدتش تمام اشیاء است بدون اینکه موجب اختالف حیثیت شود)همان، 

 ترین جایگاه است.و بسیط
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این هندسه پنهان شده در ذات که در سیر صعودی هندسه مقدس،  توان فهمیداز آنچه گفته شد می

-همه ماهیات در پی ساختار منظم خود که متعلق به مادیات و وجودی مادی دارند، می موجودات،

توانند همزمان هم وجود مثالی، هم وجود عقلی و وجود الهی، داشته باشند. و در مرحله بعد ساختار 

و وجود الهی هم دارند. و در مرحله ماهیات متعلق به موجودات مثالی وجود عقلی  نظم و وحدت همه

ی هم دارند جای که همه هندسه مقدس همه ماهیات متعلق به مجردات تام عقلی وجود اله بعدی

 .اسثنا به یک وجود الهی و هندسه مقدس موجود هستندماهیات بی

و اراده  پس از دیدگاه اسالم هدایت کائنات و هستی و آنچه در دایره آفرینش قرار دارد بر پایه نظم

های دینی و  خداوند متعال استوار گردیده است. هنرمند مسلمان بر پایه تفکر و درک مفاهیم و آموزه

زند و بر پشتوانه خرد و معنویت، آثاری از در هماهنگی و وحدت با  گری میمذهبی دست به آفرینش

اسالم را در معماری  ها و نظریات عرفانیآورد. هنرمندان مسلمان اندیشه نظام هستی به وجود می

صورت نظم هندسی نمودار ساخته و اساسا هندسه در هنر معماری اسالمی در وحدت با نظم  اسالمی به

های طبیعی را تشکیل  عین و هستی، هندسه اساس همه پدیده عالم هندسی و توحید جلوه یافته است. در

و هندسی کائنات اشاره به  روابط دقیق ریاضی. دهد و درک چنین عالمی بدون آن محال است می

 .(12-43: 5917) نصر ، سرشت دقیق و نطام پنهان ماورای هستی دارد

های توحیدی و فراطبیعی و گاه اندیشهکه تجلی این مهم، معماران را بر آن تا آثار خلق نمایند

ن اعتقاد به خدای واحد باشد. آنان در تجسم وحدت و تجلی اندیشه توحیدی خود از، عناصری چو

گرایی، متمرکز با حضور مکرر عناصری که تنها ذکر خالقی هندسه و نور و وزن در بستری عظمت

اند. تأکید آنان بر کانون و مرکزیت فضایی، جفت سازی و تقارن، گویند، بهره بردهیگانه را می

هایی است که معماران  محوربندی و جایگزینی فضاهای اصلی بر محورهای اصلی، ازجمله تکنیک

اند) بمانیان و دیگران ، جهت تجلی مفهوم واالی وحدت، در قالبی مادی و فیزیکی از آنان بهره جسته

معماری مقدس است که از ذهن و  ماورای اساس کار معماران در خلق توحید و وحدت(.  16 : 5923

 عمل آنها نیست بلکه بر اساس ذات خود معماری مقدس است.

ت طبیعت هم در عالم کبیر)کائنات( و هم در عالم صغیر)انسان( وحد توان گفتاین میان می در

اند، به عبارتی جهان انگاری انسان و جهان دو چیز از هم جدا افتادهتجلی وحدت است، که با کمیت

پایه وحدت علم و معنویت، عامل شناخت رابطه میان خدا و عالم، میان  «توحید»تجلی الهی است. 

خالق و مخلوق است، میان مبدأ الهی و تجلی دنیوی بوده است. در این روند ارتباط صورت و معنا 
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نماید ظاهر و باطن دو مقوله  طور اخص نقش مهمی را ایفا می طور اعم و نمادگرایی به )ظاهر و باطن( به

قابل تفکیک و تقسیم « واحد»توان وجود آنها را در یک پدیده  ناپذیر است، نمی اییو مفهوم جد

. اما این وحدت و نظم مقدس یا ظاهر و باطن در فلسفه و عرفان اسالمی (52 :5921امین زاده، )دانست

 ؟چگونه قابل بیان است

معماری مقدس و  شناسی مالصدرا تحلیل کردیم هویت و ساختار نای معنای که از هستیپس بر مب

اساس حقیقتی عینه  توان گفت بر است بلکه می گرای اق گرای افراطی و نه مفهوممسجد را نه مصد

وجودی بر ساختار عرش، که رمز مرتبه و موضع عقل اعال یا نوس است، منطبق است. این مرتبه در 

 )جبروت( عقلیمقام عمود عرش وحدانیت کبری که همان عرش اعالست و بیت خداوند در مرتبه 

اساس تطابق  این همان بیت نخستین، بیت در حالت آن، که برای انسانهای عقلی است و نیز بر .است

در هر عالم، به شکلی متناسب با آن  گر یکدیگرند همین بیت همعوالم که همه عوالم رمز و حکایت

مجید واقع است که همان عالم، موجود است. در زیر عالم عقل، مرتبه عالم مثال و عالم ملکوت عرش 

 (.883 :5923کنند)کربن ، بیت خداوند است مالئکه مقرب برگرد آن طواف می

-برهمین اعتبار وجود الهی حقیقت مثالی همه بیت ها و مساجدی است که اسم خدا در آن ذکر می

رقیقه  و حمل حقیقه وبشرط ال اساس حمل شایع ماهیت  توان گفت بر(. بنابراین می892 :شود) همان

در اطالق سعی، مسجد با وجود خاص خود و رقیقه عرش ازعالم ملکوت و عالم عقلی، در وجود 

اساس سلسله مراتب وجودی دارای مرتبه وجودی طبیعی ومثالی و عقلی و وجود  طبیعی است که بر

اساس نظم و وحدت در ساختار طبیعت  بر جمعی الهی است. در واقع هندسه مقدس و ساختار مسجد

و وجود  تشکیک در فرد طولی ماهیت با وحانی موجود در فلسفه مالصدرا قابل توضیح است ور

راتب وجودی در هر مرتبه با سلسله م اساس بر وجود خاص و وجود جمعی مسجد، جمعی ماهیت یعنی

 مقابل در طبیعت الهی نظم و هندسه درباره مالصدرا دیدگاه این .الت آن مرتبه متفاوت استاکمتوجه 

ها، بافت گیاهی و حتی های تازه هنر معاصر که ریشه در بی نظمی طبیعت )ابرها و کوهکی از دیدگاهی

کار، شود)نقرهها ..(یعنی هندسه فراکتال قرار دارد که در ساخت شهرها و معماری استفاده میکهکشان

5923: 825) 

مادی نبودن  -1تبیین صدرایی از هندسه مقدس در ساختار وجود مساجد این است که  مزیت

اساس هندسه از بعد کمی و کمی  : بیش از آنکه شکل و ساختار مسجد را برهویت اصلی مسجد

و  بسنجیم و اهمیت تناسبات موزون موسیقی در اشکال و اجحام این معماری مقدس سخن بگویم
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بنابر سلسله مراتب . (5929:529اس عالم مثل افالطونی بسنجیم)طاهباز، اس بر هویت معنوی آن را

اساس معبد و  توان وجود خاص مسجد را برمی سنجیم. کهمالصدرا بیان کرده است، می وجودی که

اساس  بر و المعمور و عرش اعالستبیت بسنجیم که در واقع این معماری مقدس رقیقه المعموربیت

 5923 کماالت در هر مرتبه وجود ساختاری متناسب با آن مرتبه دارد)کربن، سلسله مراتب وجودی و

 و هندسه مقدس مسجد را بر (. پس ذات و هویت اصلی مسجد، تبیینی از عرش اعالست 883-892:

اساس وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت و اصالت وجودی مالصدرا و اساس ذاتش 

 شود.ملکوتیش سنجیده می

بیش از آنکه مسجد و معماری مقدس را  بفرد بودن هندسه مقدس مسجد: منحصر -8

اساس تحلیل ذهن خود از کلمه  نمادی از ساختار تصنعی از دایره در عالم ماده که کیت کریچلو بر

اساس فلسفه مالصدرا و سلسله  . آن را بر(51، 5923)کریچلو، بدست آورده، بدانیم «الاله اال اهلل»

بیان است. و معماری مقدس را ساختاری واقعی و عینی از  در تطابق عوالم قابلمراتب وجودی که 

شود که اصال ساختار تصنعی ندارد بلکه جایگاه اصلی خداوند است که هویت هندسه مقدسی تبیین می

بیان از هندسه  و شکل و ذات مقدس مسجد بر اساس آن ساخته شده است. بنابراین با توجه به این

در عالم عقل و ملکوت  وجودی منحصر بفرد تار مسجد، ذات و ساختار معماری مقدسمقدس در ساخ

بودا و هندو نیست. پس اصل و حقیقت  های شرقی ماننددارد که قابل مقایسه با هندسه مقدس در آیین

توان محصول عمل و ذهن انسان دانست بلکه فقط خمیره مایه شکل و مساجد و معماری مقدس را نمی

 اساس سلسله مراتب وجودی در عالم عقل و اسماء و ذات حق قابل اثبات است. لی آن برجوهره اص

 

 مقدس هندسه نزول قوس شناسی هستی تحلیل و بندی جمع -4-3
، کارکرد آن را در سه دوره  هندسه مقدس شناسیِهستی تاریخچهاهی کلی به با نگ در این بخش

هندسه  کهییاز آنجا اه آن درفلسفه اسالمی می پردازیم.به تبیین جایگ مورد بررسی قرار داده و سپس 

شناسی مورد نظر با توجه به هستی است که  فیلسوفان متافیزیکی و خداباورنظریه  ای شهودی و عقالنی

ی سنتی و مذهبی پرداختند. در این به تفسیر معمار نیز آن وسیله  ارائه کردند و به خود از نظم جهان

 توان به سه دوره تقسیم کرد:می را و نظم مقدسشناسی  هندسه ر هستیسی توضیح

آیوین هنودو و آیوین     مانند ایران باستان و  های شرقیآیینهندسه مقدس در دوره شرقی: دوره اول:     

بیان شده است که این دو نیروی مونوث و  بودا وآیین چین با دو نیروی مونث و مذکر و یا نور و ظلمت 
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 آورنود. ایون  وجوود موی   دانستند که نظم قدسی و سواختار جهوان را بوه   می نقطه هندسینمادی از  مذکر 

از زموان هورمس   هندسوه مقودس    ، دوره دوم: دوره غرب:ان بوده استایگرمبنای نظریات سنت هاآیین

ق میوان  تبدیل درونی بر مبنای تطواب  رابطه میان صورتهای طبیعت و یعنی از اسی باطنیشنکیهانبرمبنای 

از  نوافالطونیان  فیلسوفان یونانی مانند فیثاغورث، افالطون و  .صغیر و عالم کبیر شکل گرفته است عالم

همچنان این تفکر در بستر تاریخی جریان دارد، به ترتیب اند، نظریات هرمس در این زمینه پیروی کرده

 است. برده   قدسی جهان به کار برای بیان وحدت حقیقی و نظمهندسه مقدس را  فیثاغورث

پوردازد. از نظور   افالطون برای پر کردن خلل بین عالم مثال و عالم مادی به تبیین هندسه مقودس موی  

و  رو گرفت و سوایه عوالم مثول هسوتند     که عالم محسوسات  ثابت و واحد است  مثل حقیقی،عالم  وی

 باشوند. ، مثل موی بلکه متعلق آن ،گیردعلق نمیبه عالم طبیعت ت نیز  معرفتحتی و  وجود حقیقی ندارد.

ای کند یک کمیت نیست بلکه هندسهاز این عالم و روابط آن صحبت می که به نظر افالطون ایهندسه

زبان هندسه بر پایه این تفکر از زبان علمی محض نیست بلکوه زیوان رموز و    این  .کیفیتی و مقدس است

افالطون عالم مثل  شناسی جهاندر اما ایراد نظریه افالطون درباره هندسه مقدس اینست که  .اشاره است

 عنووان  بوه وجود مثل - 5 شناسی افالطونجهانوسات مستقل از یکدیگر موجود هستند. زیرا  در و محس

حقیقتی معقوول و از سونخ    عنوان بهوجود پیشین نقس )قدم نفس( -8 است ذوات عینی و حقایق معقول

 شناسوی افالطوون  نکات جهان این  معقول است، با توجه به  علم پیشین نفس به این حقایق-9 است مثل

سواختار  تبیوین  است که حتی شده قایق معقول و محسوس بین حتوجیه  شکافی غیر قابل  مستلزم وجود

 کند. به دو عالم نتوانسته این شکاف را پُرهندسی 

یا ساحت عوالم معقول)جهوان اعوداد    جدایی در دو تبیین جهان مثل پس افالطون با نوآوری خود و 

بوه   ( و عالم محسوس ایجاد کورد و هندسوه مقودس را بورای پور کوردن ایون خلول        های ریاضی صورت

وحدت انضمامی را در ذات و صورت اشیاء  این خلل در نظر افالطون، بهبرای رفع  کاربرد.و ارسطو نیز

شناسوی خوود بوه     را در جهوان  ند وحدت کرداین دو فیلسوف یونانی سعی می . با وجود اینکه قائل شد

 .گرایندی گرایبیشتر به کثرت که تصویر بکشند

یان گرامبنای نظریات سنت ی هندسه مقدس،شرق و غرب درباره نظریات دو دوره  دوره سوم: 

 وجود بهمعتقدند نقطه هندسی که همان ذات حق است نظم قدسی و ساختار جهان را ایشان  بوده است.

یان اشکاف افالطونی بین عالم مثل و عالم مادی در نظریات سنت گر کنند. و همچنینیان میب

گرایان اساس دوگانگی بین عالم مثال و عالم محسوسات را به توان گفت سنتپابرجاست. در واقع می
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 اند و بیان جدیدی ازهندسه مقدسشناسی افالطون بوده است را بسط دادهدر جهان همان صورت که

نظریات فیلسوفان یونان نیز بیشتر مدار تفکر یونانی مبتنی بر کامسموسانتویسیم  ارائه نکردند. همچنانکه

شناسی است که خداشناسی در نظم قدسی  و کاسمولوژیسم یعنی مذهب اصالت نظم جهان و جهان

و مانداال ،که  اجسام افالطونی اساس بررا هندسه مقدس معماری هنر و در و  جایگاه روشنی ندارد.آنها 

 .کندست، تحلیل میهای هندو و بودا وجود داشته ادر آیین

داند به فاعل بالعنایه می خداوند را: سینا ابن -1 باید گفت که فیلسوفان اسالمیدر تبیین نظریات   .

علم حق را زائد و عارض بر ذاتش و  ایجاد اشیاء، علم قبل از فعل باری تعالی است کهمنشا  این معنا که

-با این نگرش به علم الهی ساختار موجودات به این صورت تحلیل می. استی صور مرتسمه صورت به

شود عالم حقایق از موجوداتی تشکیل می تباین و کثرت موجودات: که مطابق این نظریه، . الف:شود

این است که ذهن انسانی، مفهوم واحدی  با یکدیگر تباین بالذات دارند. تنها وجه اشتراک آنها، کدام

 .کندرا از امور متکثر انتزاع می

، مرکب شده و این با مبنای مشائین، مبتنی بر بساطت وجوود سوازگار   یتحقیقت یک شیء در واقع 

 .برای انکار وحدت وجود در سطح جهان استمبنای  انکار علیت و معلولیتبا نیست. که در این زمینه 

شود پس و آفرینش موجودات را به تغیر جهات و حیثیات تعبیر کرده اند و به وحدت عددی تحلیل می

اگور   ظریه تباین وجودات، مستلزم انکار قطعی رابط علی و معلولی اشیاء است. در توضیح بایود گفوت  ن

متباین باشد، هیچ موجودی نسبت معلولیوت بوا آن)ذات    ذات اقدس الهی از تمام وجوه با اشیاء خارجی

بوه   قوول  یوک نووع   ابن قوول مشوائیان   که توان گفتحق( نخواهد داشت.آیا بر مبنای هندسه مقدس می

وحدت و عدم سنخیت بین ذات حق و موجودات است،  توحیدکه به معنای کثرت و پلورالیسم است و

 ؟تباینآیا ذات حق با اشیاء عینیت دارد یا . دهدمعنا نمی

شویخ   هوای ، مهترین مشخصهداند مییا ذات حق « نوارنوراال» شیخ اشراق نیز صادر موجودات از -8

از نور اقورب  « نوراالنوارکیفیت صدور از »بحث  در وی-اشراق در تبیین هندسه مقدس عبارتند از:الف

تغوایر جهوات    در نظور وی کوه  مجورد اسوت.    گری نوور و دی شود: یکی برزخ)ظلمت(دو چیز صادر می

 شود. آمدن موجودات جهان می وجود بهباعث 

هموه اشویاء اعوم از مجوردات و مادیوات،      شیخ اشراق معتقد است کوه   علم خداوند به موجودات::ب    

و هیچ غیبتی بوین آنهوا و خداونود نیسوت و هموین حضوور علوم         خاصشان نزد خداوند حاضرند باوجود

 طبیعوی  مادی موجود همانند را مجرد موجود اشراق شیخ اینجا در .هستتفصیلی واجب تعالی به اشیاء 
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 توانود نمی کدام هیچ پس ،بود خواهد خود خاص نوع مصداق است و بوده جوهر صناعی شایع حمل به

  باشد. دیگری مثُل

. او خود داند میشیخ اشراق نظریه مثل را منطبق بر نظریه ارباب انواع خود : نوعیعدم مماثلت :ج

، خواه فلکی، خواه عنصری، خواه بسیط، خواه مرکب، خواه ای جسمانیکه برای هر نوع  استمعتقد 

نام دارد. به « النوع رب»نباتی، خواه حیوانی، عقل مجرد واحدی هست که مدبر و حافظ آن نوع است و 

-کند چرا که رباین تاویل را نیز قبول نمی مالصدراالنوع نیست. او مثال افالطونی چیزی جز رب نظر

النوع اشراقی خود فردی از آن نوع نیست.یعنی با افراد جسمانی آن نوع ماهیتی یکسان ندارد، در حالی 

ز ماهیت نوعیه که مثال افالطونی با اصنام خود از نظر ماهوی یکسان است، فردی عقالنی و مجرد ا

به ایرادات فوق  توجه باهمانطورکه بیان شده . دانداست. پس شیخ اشراق افراد را بر مثل منطبق نمی

وحدت وجود و هندسه مقدس در فلسفه اشراق قابل تحلیل نیست بلکه وحدت عددی را در فلسفه وی 

 توان استنباط کرد.می

ابون عربوی    هوای  نوشوته ی اولوین بوار در   ابن عربی و عرفا: وحودت وجوود کوه اصوطالح آن بورا     -9

را مطورح نمووده    آن مالصودرا شده یکی از اصول عرفانی است که بسیاری از عرفای قبل از  کاربرده به

حقایق اشیا و تعوین علموی    را ثابته اعیان و موجودات ساختار که به وجود شخصی خداوند قائلند. بودند

و فوق عالمند در واقع اعیان ثابته حقایق اشیا در علوم   حق در مرتبه واحدیت هستند که ربویی عالم حق

ثبوت علموی موجوودات مسوتقل از وجوود در ذات حوق       -5در نظریه عرفا دو ایراد وجود دارد: .اندحق

و جدا از موجودات  دیدگاه عرفا کثرت و موجودات امری اعتباری و وحدت را امر حقیقیاز  -8قائلند

 تعالی است نه خود ذات. ت و مظاهر آنان متحد است، ظهور حقیعنی آنچه با موجودا دانند.می

-5 تبیین قوس نزول و صعود یا سیر در ساختار موجودات  با توجه در پرتو اصولی از قبیل مالصدرا     

 -4 منطوی و شیء در فصل اخیر، -9مساوقت علم و وجود  -8اصالت وجود و تشکیک در وجود 

در تبیین وجود جمعی و وجود خاص، -6 تبیین وحدت سنخی،-1تبیین وجود مطلق با وجود مقید، 

یابد. با این دست می اشیاء  پیماید، و به تفسیر جدیدی از واقعیتمتفاوت می کامالًفلسفه خود راهی 

قل از مبانی که مالصدرا برای فلسفه خود قرار داده است فرض اینکه صور و امور مجردی مست

 محسوسات است، فرضی اشتباه است. 

محسوسات بخاطر نحوه تحققشان که عین صیرورت و شدن است هیچ گونه استقاللی از خود زیرا 

 خود است یا حرکت نزولی و صعودی شهودی تناسبات وا عین ارتباط با مثل ندارند و تحقق آنه
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را بدان می بخشد، صورت آن است و آن چیزی که هویت یک شیء «»شیئیه الشیء بصورته ال بمادته:»

های مختلف بپذیرد، به تواند فعلیتصورت چیزی است که ماده مبهم و نامتعین که می«. نه ماده اش

سپس درصدد با ابزارهای علمی امروز قابل دسترسی نیست. « صورت»یابد. ولی این واسطه آن تعین می

ی است که امور محسوس و جزئی بخاطر ضعف تبیین ارتباط بین آن دو برآییم بلکه حقایق و ذوات

 است.هندسه مقدس موجودات  آنان و صور و عینیت وجودی وجودی عین ارتباط و وابستگی به مثل

کاملترین تبیین از هندسه  که است شده پرداخته تحلیل نظریات فیلسوفان مسلمان  به نکته این به توجه با

 است.قابل تحلیل  مقدس را در نظریات مالصدرا

و وجود جمعی الحقیقه و قدر مشترک اساس وحدت سنخی در قاعده بسیط بنابراین آنچه مالصدرا بر

 ن بیان از تناسبات شهودی و هندسه مقدس،بهتریکند،  بیان می و عینیت ذات حق با موجودات

د الهی و هندسه مقدس موجود هستند که اسثنا به یک وجوهمه ماهیات بی . پسودات استموج

 است وصدرا بر اساس اصالت وجود و مساوقت علم و وجود کاملترین بیان هندسه مقدس ازنظر مال

 .تر از سه دوره قبل هندسه مقدس در نظر گرفتتوان بیانی متفاوتمی

 

 

. 
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 جدول-4-6

 
قوس نزولی هندسه مقدس)علم 

 خداوند به ذات خود(
 مالصدرا این عربی شیخ اشراق سینا ابن

هسووتی شناسووی هندسووه   بسووتر 

 مقدس

صووو رت ائوود بوور 

 ذات حق

ثبوووووت علمووووی  نور و ظلمت 

 موجودات

 مساوت علم و وجود

علم اجمالی در عین کشف  اعیان ثابته عدم مماثلت نوعی  قبول ندارد ماهیت و مثل

 تفصیلی

تغیوووور جهووووات و  ساختار هندسه مقدس

 حیثیات صادر اول
تغیرجهوووووووات و 

حیثیوووات و تکثووور 

 انوار

عووین  وحوودت در

 کثرت

کثرت در عوین وحودت و   

 وحدت در عین کثرت

ترکیووب اناوومامی  جوهر و عرض

 جوهر و عرض

ترکیوووب اناووومامی 

 جوهر و عرض

اتحوووادحقیقی جووووهر و   تجدد امثال

 عرض، حرکت جوهری

اصالت وجود و منظووی  -1 ................. ذات ماهیت عارضیت وجود  هستی شناسی ادراک

 بودن شیء در فصل اخیر

حمل اولی و حمل شایع در  

 هندسه مقدس موجوادت

حمول  با موجودات

مفهووومی بووه  اولووی

 وحدت می رسند.

موجودات بوا حمول   

شووایع در نووزد حووق  

 حاور دارند

ثبوووت ماهیووت  

قبوول از وجووود  

 خاص 

حمل شایع در ماهیت -1

حمل حقیقوه   -2البشرط 

 و رقیقت
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هندسه مقدس در  معرفت شناسیفصل پنجم: 

 فلسفه اسالمی
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 بیان مسئله 

ردن به راز و ساختار وجودی انسان شناسی دنیای امروز برای پی بتبیین هندسه مقدس نفس در انسان

 شود بُعدی غیرقابل خدشه وبیان می ساختار وجودی انسان تبیین آنچه در این فصل برایاست.

 معنوی تعالیم مبنای برعنوان هندسه مقدس نفس، هاین بُعد ب با تبیین ساختاری کیفی و علمی فرد است. 

ها و انسان در مقابل فرقه این بُعد متعالی. شودمیبیان  مقدس انسان دین افقهای جدیدی از وجود

را به تبیینی  ، که ساختار وجودی انساناست هاها و اومانیست فراماسونرنظریات فیلسوفان معاصر مانند 

گرایان در از جانب سنت بایدگفت تالشهای جدی و البته نه چندان فراگیر  .کردندشیطانی بیان مادی و 

که احیا و فعال کردن هندسه مقدس آغاز شد که به تدریج مراحلی تکاملی را طی نمود. اما از آنجایی

آئین هندو و و به پیروی از  ماهیت بنابراصالتشناسی هندسه مقدس در نظریات ایشان بنابر ریشه معرفت

 ایشان نظریات در نفس مقدس هندسه از درستی تبیین تواننمی. است بودا آیین یین یانگ چین و

 .آورد بدست

ی نظریه نامب اساس برساختار وجودی انسان ی مسئله اصلی در این بخش ازپژوهش پاسخ به دغدغه

را پرسید عالوه بر  سؤالتوان این میبا توجه به این توضیحات ندسه مقدس در فلسفه اسالمی است. ه

بیانی جامع و توان چگونه می جامعه و تفکر و هنر جهان امروز سایه افکنده است،بر اینکه فردگرایی 

قدس تبیین جدیدی از هندسه م  که ارائه داد،ندسه مقدس در فلسفه اسالمی در قالب هکامل از انسان 

یا در فلسفه اسالمی  باشدگرایان سنت نفس از عالم مادی به عالم جسمانی یه هبوطنفس در مقابل نظر

سوال دیگر آن شود دوگانگی هندسه مقدس نفس در قوس نزول و صعود را ار بین برد؟ چگونه می

هماهنگ با  دتوانچگونه می، انسان ساختاربیانی نو از عنوان  به و ادراک و عینیت علم و نفس تبیین که

از هندسه  وکاملتر تربا بیان جامع باید گفت؟ باشد مقدس در هنر و معماری ساختار روحانی انسان

تواند می در فلسفه اسالمی،ساختار وجودی انسان نفس در فلسفه اسالمی، عالوه بر تبیین  مقدس

انسان و ساختار وجودی  تبیین کرد، و اساساحاضر  فرهنگ ربانی و مقدس را در هنر و معماری  دوره

ق تالش دارد مراحل این تحقی کند.تری تبیین میاو را نیز در سطح دنیای امروز با شناختی واقع بینانه

)حکمت در فلسفه اسالمی  رشد نظریه هندسه نمادگرا و مقدس در مباحث ابعاد وجودی او)انسان(

 کند.بیان و کتاب تدوینی  با کل عالم یه( را تبیین کند و نفس انسان را متناظرمتعال
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 اسالمی فلسفه در  مقدس هندسه شناسانه معرفت یابیریشه -3-1

-نظریات سنت از مهم نکته دو تبیین به الزم اسالمی، فلسفه در نفس مقدس هندسه یابیریشه برای

 اسالمیونکته در فلسفه این د  مقدس بپردازیم. هندسه شناسیهستی و شناسیمعرفت ارتباط درگرایان 

 :  عبارتنداز، خواهد گرفت قرار بررسی مورد هندسه مقدس در فلسفه اسالمی  مبنا و اصل عنوان به

 عناصر از کیی: است جسمانی انسان ناهمساز قطب یا پنهان مینوی انسان همان مقدس هندسه-5    

 از و است( وجود مراتب سلسله)و شناخت در «تامطبایع»نقش هرمسی( شناسیجهان) و شناسیمعرفت

 5979کربن،) اوست شخصی وراهنمای «فیلسوف فرشته» روحانی، ذات هرمسی ادب مباحث جذابترین

 داشتن هستی .است جسمانی انسان ناهمساز قطب و پنهان مینوی انسان نورانی، انسان یا تامطبایع. (525:

 کربن،)است جسمانی انسان الگوی کهن که نمایاندمی باز نیز را آن متعالی فردیت و نورانی انسانی

نفس از جهان ملکوت که  به این صورت استایان گرسنتدر نزد بینش  این  همچنانکه .(99: 5979

در این تبیین رابطه نفس و  است. پنهان و هندسه مقدس خودو در قوس صعود به دنبال نیمه هبوط کرد

 دانند.را جدای از ساختارمادی و دنیوی آن می و غیر حقیقی است و هندسه مقدس نفسبدن مجازی 

 به بیان نصراست:   در لوگوس تجلی نشده یا قطب پنهان و ناهمساز جسمانیمکان خالقیت ا -8    

و یک لوگوس تجلی ناشده است، که لوگوس تجلی  است سنتی، یک لوگوس تجلی شده هایتمدن

 عنوان بهمنحصر در جوانب ثابت بوده و به همین دلیل ایستا و راکد است، اما  یک آغاز االهی و شده

  .استرو، پویا و زنده  گیرد و از این می نب ثابت، جوانب متغیر را نیز دربرسنّت عالوه بر جوا

حقیقت در طی قرون به دست ابناء بشر رسیده  نزول صورت بهوحی و  صورت به لوگوس تجلی شده     

دهد که در یک تمدن را می اجازه همیشه این تکلیف است کهلوگوس تجلی نشده اتصال بیاست. 

دهد به انسان این اجازه را می دهد. این جنبه از سنتآوری مانند هنر صورت میسنتی خالقیت حیرت

 زنده و آن سنت تماس داشته باشد. همیشه در داخل سنت امکان خالقیت وجود دارد مبدأکه همیشه با 

میرد، و پویا است، و وقتی نتواند آن رابطه عمودی را برای افرادی که در درونش هستند حفظ کند می

 .( 9 : 5924شود)نصر، ن شناسی تبدیل میبه موضوع باستا

در این تبیین نصر خالقت را عنصر اصلی در ارتباط لوگوس تجلی شده و لوگوس تجلی نشده قرار 

باستانشناسی  خالقیت از بین رود رابطه عمودی و لوگوس تجلی شده به موضوع امکان اگر داده که

صورت وحی از بین  رود. اما آیا ممکن است خالقیت و روح معنویشود و تاثیرش از بین میتبدیل

برود از آنجایی که صورت وحی هماهنگ با ذات و هویت فرد انسانی است و با ذات آن آمیخته است 
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با صرف خالقیت با ذات او هماهنگ باشد و بدون خالقیت صورت وحی به چگونه ممکن است 

 موضوع باستانشناسی تبدیل شود؟

 
 جسم از برخاسته نفسانی درک -2 -3-1

 مسائلی بوده ترین مهمدر فلسفه اسالمی برای تبیین تجرد نفس و بقا انسان، رابطه نفس و بدن یکی از 

و شیخ اشراق  سینا ابنفیلسوفانی مانند   اگر چه. که همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است است

. ساختار قدسی برای انسان ارائه دهند ازکردند که تبیینی سعی می و ساسی بودندنیز در تبیین این اصل ا

 فلسفه نی ازیتبی اساس برگیرد مورد بررسی قرار مینفس  مقدس هندسه عنوان بهآنچه در این بحث  ولی

 خواهیم پرداخت. است، که در ادامه به این مطلب مالصدرا 

برای  الگوی ساختار در نفس و جسم رابطه از توانمی را نفس مقدس هندسه یابیریشه واقع در

 و بدن و نفس میان نسبت در مالصدرا بدیلبی ابداعات از یکی اینجا در تردیدبی .کرد تبیین انسان

 و اصالت اساس بر معقول، و عاقل اتحاد و ذهنی وجود و علم میان تمایز و ادراکات چگونگی

 مرحله تا وطبیعی حسی مرحله از انسانی وجود تبدیل خاصی بنحو که.هستند بیان قابل وجود تشکیک

 نه و داد نشان توانمی آنرا نظیر غرب فلسفی سنت در نه کهچیزی کنیم،می مالحظه را خیالی و عقلی

 بیان قابل بخش این در آنچه بنابراین .گرفت سراغ توانمی انسجام و اتقان بدین اسالمی فلسفه سنت در

 ساختار در شتاثیر و آن وجود نحوه و بدن و نفس رابطه درانسان  وجودی ازساختاری تبیینی است

در فلسفه اسالمی رابطه جسم و نفس را به دو نوع می توان  .است وجودی مراحل سیر در نفس کیفی

 تبیین کرد:

از جواهر  نفس به لحاظ »وی معتقد است :نایس ابن -الف :رابطه مجازی نفس با جسم -1

تنها تعلقی که نفس به بدن دارد  و «.، همواره باقی و جاودان استاقی جاودان یعنی عقول مجرد استب

به وجود متدبر نیست، بلکه با عدم متدبر تنها چیزی  در این تعلق وجود مدبر وابسته . تعلق تدبیری است

اند شود، همان وصف مدبر بودن با تعلق تدبیری است و نفوس ناطقه به علل خویش وابستهکه منتفی می

 .(49-48 :5921 ،بهشتیها)بدن نه

-می کند. وشناسی خود استفاده میدر مورد انسان از رابطه مجازی جسم و نفس سینابا این تبیین ابن

، هستی را به مادی محض و مجرد صرف وجود انسان، چه در عالم خارج از انسان گفت چه درتوان 

 بدن را جسم و آالت جسمانی دیگر قوای ا منحصر کردن تجرد به تجرد تام، و شیخ ب .کندتقسیم می
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مرتبه و درجه ادراک معقوالت نرسیده و صور کلیات را ه هایی که بانسان داند و معتقد استمی

فوس آنان نیز به عالم افالک)یا اند با فساد بدن و اضمحالل قوای آن، پس از مرگ، نادراک ننموده

آنچه در این .(5251-5254 :8، ج5927یابند)مالصدرا، و یا اجرام عالیه و یا دخانی انتقال می وار(هدایر

نفوسی که به تجرد تام نرسیدن -8رابطه نفس و بدن مجازی است -5اینست که تبیین باید توجه کرد 

 وار منتقل شوند.پس از مرگ به اجسام فلکی یا دایره

بدن و  سینا، نفس از آن جهت با بدن ارتباط دارد که تدبیرشیخ اشراق مانند ابن : شیخ اشراق -ب

-جوهری از عالم ملکوت می  و نفس راپذیرد و نفس مدبر بدن است. قوای آن توسط او انجام می

علم مشایی که حکمت اشراق با حکماء مشائی اینستاگر چه وجه امتیاز  (.12 :5938زاده،داند)کمالی

 غایت حکیم اشراقی آن است کهولی ( 46 : 5938زاده، )کمالیکنندالنفس را در طبیعیات مطرح می

تا به شناخت مجردات و انوار عقلی و در نهایت به کند میاز معرفت نفس آغاز  تبیین اشراقی نفس را

 . (46 : 5938زاده، رب )نوراالنوار( نائل آید)کمالی معرفت

رغم این رابطه دن نیست و متمایز از آن است. علینفس از سنخ ب اما آنچه مهم است اینست که 

توام با آن موجود  وجود است یامطرح است که این نفس قبل از بدن م سؤالاین  مجازی جسم و نفس،

گردد؟ سهروردی برخالف نظر حکمایی چون افالطون که قائل به قدم شود یا بعد از آن موجود میمی

نفس بوده اند، نفس را حادث به حدوث بدن می داند و قائل است که نفس قبل از بدن موجود نیست. 

-خاصی تعلق می گیرد از همین نفس شوند و به هر بدنیکه همراه بدن موجود مینفوس قدیم نیستند بل

-کند)کمالیجا سهروردی زمینه را برای اثبات بطالن تناسخ و ارائه نظریه خاص اشراقی معاد فراهم می

 .(15-12 :5938زاده،

 یابی روبه رو هستیم که نمودیشناسی در نظر سهروردی با یک قطب سویدر این تبیین  انسان

یا )اجسام  یابی مانداالهای آسمانیدر این سوی .(51 :5929)کربن، بنیادی از هستی در جهان است

(.پس اجسام فلکی هستند 52: 5929)کربن، توانند آستانه فراسو را برای ما بگشایندهستند که می فلکی(

که با  است اینآنچه باید توضیح داد  . کنندرا در سیر نفس را ایفا میکه نمودی از هندسه مقدس نفس 

ه جسم)بدن( که تعلق ب ابتدا امری مجرد است و شیخ اشراق، نفس از  سینا ابندر نظریات  توجه به اینکه

وجود از ترکیب یک موجود مادی و یک م نهفته نیست، آیا هندسه و ساختار قدسی فرد در ذات نفس

در فلسفه مشاء و  و هندسه مقدس نفس در قوس صعود ساختار مجرد قابل تصور است؟ از آنجای که
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 چگونه هندسه مقدس نفس در ارتباط با ذات اما در فلسفه مالصدرا  ،بیینی از اجسام فلکی استاشراق ت

 و نفست نفس قابل تبیین است؟

نقد و  -الف:سازگاری نفس وبدن درنحوه نفسیت نفس و تبیین هندسه مقدس -2

 دو استبحثی که بیان شده  در :و شیخ اشراق نایس ابن« انقالب در ذات»تبیین مالصدرا از 

 و شرط بدن حدوث-8نفس یعنی رابطه  جسم و نفس است  نفسیت-5 است بررسی و تحلیل قابل نکته

 :فرمایدو شیخ اشراق می سینامالصدرا در نقد نظریات ابننفس است.  حدوث علت

 از بالفعل، متحصل جوهری نفس، آیدکهمی الزم اند،که پنداشته باشد گونهاگرآن» 

 از مستقل خود ذات در یا اندمفارق بالذات و باشد عقلی مجردات جواهریا زمره در جمله

 قدس عالم از مفارقت با( جسمانی) بدن به آن تعلق صورت این در هستند، بدن و جسم

 .(3 :5/4 ،5972 مالصدرا،)«است محال

 منافی بودنش الذات بسیط-5:پس نیست، پذیر تبدیل و بسیط حقیقت شیء ذاتی دراین صورت   

 حاالت و انفعاالت و بدن به تعلقش مخالف است، عقلی روحانی چون حقیقتش -8. باشدمی حدوثش

 به «بالعدد» تکثرش منافی ماده، از تجردش و بساطت اینکه جمله آن از -9. باشد می جسمانی یا بدنیش

 تعبیر بهبه نظر مالصدرا در این صورت  و( 995 :5/4 ،5972 مالصدرا،)باشدمی ابدان تکثر حسب

 اجسام به اصال است بالفعل عقل که چیزی یعنی مجرد، زیرا شودمی ممکن ذات در انقالب فلسفی

 .(964: 5972،4/5 مالصدرا،)ندارد تعلق

 حیث از که بسیطی جوهر بر فساد امتناع که است این نفوس بودن مجرد بر پیشین حکمای دلیل    

 وجود این وجودش که چیزی فساد امتناع بر دلیل نه باشد.میاست، ماده لواحق و ماده از مباین وجود،

 عدم طورهمین است، ممتنع بدن فساد به فسادش همانطورکه وجودی، چنین و است تعلقی ارتباطی

 است کاین چه هر زیرا نیست، تجددی اصال بلکه. است ممتنع بدن حدوث به حدوثش و او بر پیشینش

 «بالعدد» واحد وجود به موجود است معتقد مالصدرا. نیست کاین ندارد فساد که چه هر و است فاسد

 پس شود، واقع اشتدادی جوهر حرکت برایش آنکه مگر باشد ماده از مفارق و حادث که است ممتنع

 .(962 :5/4 ،5972 مالصدرا،) گردد مجرد بود، متعلق آنکه از

 از نفس هبوط درباره اشراق شیخ بیان از توانمی را، ممکنو هویت  ذات حقیقت در انقالباما 

می نفس، بودن مادی غیر از اشراق شیخ تبیین مورد در مالصدرا. دانست مادی عالم به قدس عالم

 :گوید
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بعضی از  کنند قائل به ارتقا و بَر شدنشیخ)اشراق( و بسیار از کسانی راه او را طی می شگفتا

استلزام تجدد و ایجاب و نفوس در این عالم به عالم نور محض و عقل صرف بدون 

توان پرسید اینست سوالی که می .باشنداستیجاب پدید آمدن حالت تجددی در این عالم، می

 ،، بدون لزوم تجدد و تغیری در آنملکوت بدان عالم مادی عالم که چگونه صعود  نفس  از 

 آغازین،آنها باشد تدانیدن مانند حالباز گر حالت آنکه و حال؟ است  پذیر امکان

 (.992 :5972،5/4)مالصدرا، 

توان به حکایات سالمان و ابسال، و ، می آن هبوط نفس از عالم و بَر شدن سینا ابن نزد در چنینهم

دربیان هبوط نفس، نفس را بدن کینونتی، در عالم شامخ الهی وجودی وی  .کرد اشاره یقظان،حی بن

 و. باشدمی است، آمده فرود و کرده هبوط آن از که بدانجایی رجوعی و بازگشت را آن و داندمی

 (.945: 5/4، 5972 مالصدرا،)است اصلیش سبب از صدورش از عبارت نفس سقوط

 عالم این در که رقایقی یعنی هبوط معنی که آنجای از گفت، باید نفس هبوط مبحث تعریف در

 شئی وجه و باشند، می آنها وجوه و سایه و باالیی، عالم در که هستند حقایقی سنخ از چون اند،¬پائینی

 جدا بدون آن، در حقایق کینونت پائینی، عالم در کینونتشان ضعیف، ای¬گونه به است شئی همان

 و الهی شامخ مقام آن در است حقایق کینونت رقایق، برشدن معنی چنانکه.است مقامشان از شدنشان

 و سقوط و نزول و هبوط در غلط، و اشتباه مالک گفت باید است، بدانها آنها وجوه و سایه اتصال

 تبیین بنابراین(. 992: 5/4، 5972 مالصدرا،)است اصلی مقام از شدن جدا بر حملشان اینها، امثال

 مقدس هندسه بیان اینستکه نفس، ماهیت و ذات از خارج و عرضی استکمال و نفس هبوط از مالصدرا

 و عقل عالم به ماده عالم از صعود هنگام در نفس ذاتی استکمال و ساختار از تبیینی تواندمی نفس

. است بدن به نسبت نفس ذاتی تعلق حیثیت و نفس تکامل با مالزم باشد،که خودش عالم به رجوع

 علمی وسیع عالم آن به همرنگی، بدون بتواند فرد ساختار و نفس که پذیرفت تواننمی اساس براین

 .بازگردند

تبیینی از  اینست که، در نحوه تعین هندسه مقدس نفس انقالب در ذات نفس از تبیین صدرایی 

استحاله انقالب ذات و جدایی ذات شیء از نفسیت و ذات خودش است. این مبحث در فلسفه 

حرکت جوهری نفس و تشکیک مالصدرا به مدد اصول فلسفی خاص خود، همچون اصالت وجود، 

به مثابه سنگ بنای ساختار  است، قابل بحث و بررسی است.  ردهدیدگاهی نوین ارائه ک در وجود،

را  سؤال، این این توضیح با توجه به حکمت متعالیه است. نفس دریابی هندسه مقدس وجودی و ریشه
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که اگر بخواهیم هندسه مقدس نفس را از نظر مالصدرا در ارتباط ذاتی نفس با بدن  توان پرسیدمی

دن چگونه در حیثیت تعلقی نفس با باین ساختار کیفی را بدست آورد؟ یا توان تبیین کنیم چگونه می

 شود؟ساخته می ساختار مقدس  نفس 

نی و تعلق به لحاظ ماهیت: تعلق به لحاظ ماهیت و معنا که در مطلق وجود اعم از ذهنوع اول: 

فکاک آن تنها ترین و شدیدترین نوع رابطه است که انبه وجود قویخارجی است مانند تعلق ماهیت 

 .(831 :9/5، 5972()مالصدرا، 951 :5/4، 5972)مالصدرا، در تحلیل عقل است

یعنی ذات و هویت شئی، به ذات تعلق گیرنده و :تعلق به لحاظ ذات و حقیقت وجودنوع دوم:  

تعلق وجود ممکن  (951 :5/4، 5972)مالصدرا، است گیرد مانند تعلق ممکن به واجبهویتش تعلق می

-)معلول( به وجود واجب )علت فاعلی(، که همه هویتش عین تعلق و ربط به ذات و هویت واجب

باید گفت در این تعلق که به لحاظ  (152 :5921)فرقانی، آوردالوجود است و واجب او را به وجود می

ندارد، بلکه در ذات و  بدن، ذات و حقیقتی مستقل از نفس ای است کهوجود عینی است به گونه

 .ربط به ذات و هویت نفس استهویتش وابسته و عین

 خصوصیت دو این و نوعیت، و شخصی وجودی یعنی نوع سوم تعلق لحاظ ذات و نوعیت:

 صورت این به نوعیت در اما دارد، هیوال به نیاز تشخص در صورت چون صورت، مانند نه داراست، را

 و گیرنده تعلق ذات به شده گفته که آنجا پس هیوالست، به نیازمند مطلقا صورت زیرا. نیست نیازی

. (951 :5/4، 5972)مالصدرا، است معین فرد ضمن در نوعیت موضوع، در نوعیت از مراد نوعیتش،

کند که متعلق در ذات و تعلق چیزی به دیگری در ذات و نوعیت تعبیر می منزله بهمالصدرا از این قسم 

 است.نوعیتش به ذات و نوعیت متعلق به وابسته 

 به تعلق به لحاظ وجود و تشخص در حدوث و بقاتشخص در وجود خاص: نوع چهارم: 

مانند تعلق صورت به ماده است زیرا  .(951 :5/4، 5972 تعلق گیرنده و نوعیتش است)مالصدرا، طبیعت

نیاز صورت در تشخصش به ماده است نیازش به عینیت صورت با ماده نیست تشخص در وجود خاص 

این نوع از تعلق، تعلق به لحاظ وجود و تشخص است، به گونه ای که متعلق در پیدایش و ادامه حیاتش 

 به متعلق به نیازمنداست.

 لحاظ به نیز تعلق از نوع این(:بقا نه) حدوث در تنها تشخص و دوجو لحاظ به تعلق: پنجم نوع

 نزد بدن، به نفس تعلق مانند. ندارد نیازی آن به بقایش در ولی است حدوثش حیث تشخص،از و وجود

 ماده به نیازمند است مادی طبایع حکم حکمش تکوینش، و حدوث اوایل حسب به نفس، چون ما،
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 مبهم وجود حیث از که میگیرد تعلق بدنی ماده به نیز آن پس است، مبهم وجود حیث از که ایست

 پیدا تغییر و تبدل اندازها و مقادیر الحاق و دگرگونیها و استحاالت ورود سبب به هویتش چون است،

 جسمیتش حیث از ولی است، شخص یک نفسش هویت حیث از چه اگر انسانی شخص پس کند،می

 «بالشخص» واحد است، نوع یا و جنس معنی به که آنچه نه است موضوع و ماده معنی به که آنچه یعنی

 حسب به ولی است جسمیت حسب به نوعی، امری کمی حرکت موضوع آنجاییکه از باشد، نمی

 .است شخصی امری نفس، یا و طبیعت

 و تکون در نفس که است مالصدرا دیدگاه اساس بر نفس وجود ساختار تبیین این در بنابراین

 پیاپی، تبدالت در که ای¬ماده است، مبهم ایماده نیازمند مادی های¬صورت و طبایع مانند پیدایش،

اش به سبب وحدت و اتصال نفس باقی می ماند. بر ابد ولی وحدت شخصی و هویت نفسانییتحول می

یعنی تعلق بدن به نفس،  این اساس، آنچه حافظ وحدت هویت و تشحص آن است همان نفس است

اصل محفوظ در مراتب نفس، که واحد به وحدت جمعی است، قابل تبیین است  اساس برمطلقا 

 .(956 :5/4، 5972)مالصدرا، 

نوع ششم: تعلق به لحاظ استکمال و کسب فاایل و امکان خلع نفس از بدن در 

ست نه به حسب اصل وجود، تعلق به حسب استکمال و اکتساب فضلیت و برتری وجود انفس متاله: 

-مانند تعلق نفس به بدن، مطلقا نزد همه فالسفه و تعلقش بدان، پس از بلوغ طبیعی صوری که نفس می

ل نظریش از قوه به فعل خارج گردد و دارای قوه متفکره عقل عملی بالفعل است، پیش ازآنکه عق

این از  البته طبق نظریه مالصدراگیرد.اش به بدن تعلق مینفس انسانی به رغم تجرد ذاتی گرددیعنی

ترین تعلقات گفته شده است، و مانند تعلق سازنده است به آلت، جز آنکه این تعلقات به این ضعیف

 آالت بدنی، تعلق طبیعی ذاتی است.

ج شدن عقل نظری از فوه به مالصدرا این تعلق را مقید به پس از بلوغ طبیعی صوری و پیش از خار

پس از بلوغ معنوی و خروج نظری به فعلیت، هیچ تعلقی نیست. بلکه گویی خودش  چون ،فعل است

است و آن در پوشش بدن است که گاهی خلع می کند، به ویژه نفس متاله، چون بدن نسبت بدان مانند 

پس به . (957-956 :5/4، 5972 آورد) مالصدرا،کند و گاه دیگر در میی در بر میلباس است که گاه

با ابزار و آالتی که به وسیله  ق همین نوع است مانند رابطه سازندهترین نوع تعلدرا ضعیفنظر مالص

کند. هر چند این رابطه، عرضی و خارجی است، ولی سازد و مصنوعی را اختراع میآنها چیزی می

 .رابطه نفس و بدن ذاتی و طبیعی است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



165 
 

گونه و شکلی از موجودیت نفس  خالصه آنکه تصرف نفس در بدن، تصرف ذاتی است و آن

و یا برابر  استتصرف نفس در بدن، به عینه زوال وجودش در نفس خودش س از زایل شدن پ .است

رسد که وجودش به عینه به واسطه ذات خودش و یا عقل مفارقش به با آن است، جز آنکه به مقامی می

که چیزی است که از حیث کند، در آن صورت نفس نیست، بلوجود آن)نفس( دگرگون پیدا می

طبیعی که کمال اول برای جسم  صورت بهوجود، ارفع و باالتر از آن است، همچنان که پیش از رسیدن 

تر از نفس تر و از جهت مرتبه پائینطبیعی به مقام نفسی است، چیزی بود که از حیث وجود، پست

در واقع ساختار وجودی و هندسه مقدس نفس در این تبیین به نحوه  .(917 :5/4، 5972بود)مالصدرا، 

توان پرسید اینست که برای تبیین هندسه مقدس نفس نزد گردد. سوالی که میوجود نفس بر می

 ؟شودحیثیت تعلقی نفس نسبت به بدن را بر اساس چه مبانی بیان میدر مالصدرا 

نفس در تبیین هندسه مقدس  مبانی دیدگاه مالصدرا در باب حقیقت تعلقیب:

مالصدرا نظریه خود در باب حقیقت تعلقی نفس را به مدد برخی از مبانی خاص فلسفی خود به : نفس

  اند از:آنها دست یافته است، تبیین می کند. این اصول عبارت

مبنی بر بقای  سینا ابنبرخالف نظر : است نفس، صورت و بعد کیفی بدن در بقاع نوع -1

شخص صورت عنصری در مرکبات، مالصدرا به بقای نوع آن معتقد است. زیرا شخص صورت 

تواند همراه با صورت معدنی باقی باشد، اما و بالتبع نمی شودمعدنی تبدیل می صورت بهعنصری سابق 

البته نه تبدیل به معنای زوال آنی صورت عنصری از ماده و حدوث آنی صورت معدنی به آن تاکون و 

فساد رخ داده باشد، بلکه تبدیل به معنایی که در حرکت جوهری اشتدادی قابل تصور 

 .(47 : 9، ج  5932است)عبودیت،

ست، نه به این معنا که هیوال صورت در تشخص نیازمند هیوالت در خصوصیات صورت باید گف

بخش صورت است، زیرا هیوال جوهری است بالقوه محض که وجودش اثری جز انفعال و  تشخص

قبول فعلیت ندارد، بلکه به این معنا که علت قابلی برای تشخص صورت است، زیرا صورت ماهیتی از 

هیچ ماهیتی نیست، برای متشخص بودن نیازمند قبول ماهیات است و از آنجا که تشخص، ذاتی 

تشخص یا قبول عوارض مشخصه است. اما صورت، فعلیت محض است خود به خود حیثیت قبول 

عوارض مشخصه باشد مگر اینکه با جوهری مانند هیوال  ندارد، پس ممکن نیست قابل تشخص یا قابل

اشته باشد و این امر ممکن نیست جز اینکه که حیثیت ذاتش حیثیت قبول فعلیت است ارتباط ذاتی د

 .(53-52: 9ج ،5935آن و ذاتی آن باشد)عبودیت،  حلول در هیوال نحوه وجود
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که از طریق حرکت جوهری ،است جوهری مجرد به نام نفسصورت بعد کیفی بدن و باید گفت 

آید، به وجود می در ماده و متصل به آن لبس، در تداوم صورت موجودیز اشتدادی، به نحو لبس بعدا

اکنون . (834 :9ج، 5935مده و از آن تکون یافته است)عبودیت، به اختصار، نفس از وجود صورت برآ

؟ در پاسخ باید گفت از نفس نباتی، که خود نفس از کدام صورت تکون یافته استتوان پرسید که می

انواع بالفعل نیست، بلکه از صورت جمادی تکون یافته است، مقصود از نفس نباتی نفس هیچ یک از 

، این نفس هر چند صورت نیست، از آنجا انسانی است تغذبه و رشد که بالقوه حیوانی مبدأنفسی است 

که وجودی قائم به جسم نباتی دارد و بدون آن قابل بقا نیست، مانند صورت و در حکم آن است. به 

ی، از صورتی جمادی معدنی برآمده نحو خود این نفس نباتی انسانی، طی حرکتی جوهر اشتداد همین

که خود تکوین یافته از صورتی عنصری است، مقصود از این صورت معدنی نیز صورت هیچ است 

یک از انواع بالفعل جماد نیست، بلکه صورتی است که حافظ ترکیب و مزاج موجود نطفه است و در 

 عین حال بالقوه نفس نباتی انسانی است.

پرسید: صورتی که نفس از آن تکون یافته صورت کدام ماده است؟ در پاسخ باید  توان میهمچنین 

. این جسم آلی همان بدن انسانی است الح جسمی آلیورت ماده ای دارای اندام و به اصطگفت: ص

کند و ن جسمی چون تغذیه و رشد می. چنیاستعداد تام برای تعلق نفس پیدا کند از آنکه است پیش

نیاتی که بالقوه بدنی انسان  حریک ارادی است، جسمی نباتی است اما جسمیفاقد ادراک و ت

اینکه نفس از وجود صورت تکون یافته است. بااینکه نفس  لحاص .(831 : 9، ج 5935، است)عبودیت

صورت عنصری  مانی است یعنی بر اثر حرکت جوهری اشتدادی ازمجرد است و صورت مادی و جس

 شود.نفس نباتی و سپس به نفس مجرد تبدیل میبه صورتی معدنی و سپس به 

شود. ، جسم عنصری به جسمی نباتی و سرانجام به بدنی انسان تبدیل میچنانکه براثر همین حرکت

رت عنصری نیز به پس همراه با تکامل تدریجی جسم عنصری و تبدیل شدن آن به بدن انسانی، صو

از این نظریه با تعبیر  مالصدراشود. تبدیل مییابد و هم زمان به نفسی مجرد تکامل می تدریج

داند که چگونه ممکن است بدن، می به این پرسشن را تنها پاسخ به کند و آیاد می« وثالحدجسمانیه»

نفس جوهری مجرد و مفارق حامل امکان نفس و مرجح حدوث آن باشد، با اینکه بدن مادی است و 

الحدوث و ن نیست مگر اینکه نفس را جسمانیهری ممکدر حقیقت پاسخ او این است چنین ام است؟

زماده نیست تا اختصاص آن الذات و ام، زیرا صورت امری مفارق و مباینبرآمده از صورتی مادی بدانی

ای از مواد ترجیح بالمرجح باشد، بلکه ذاتا مقتضی مقارنت با ماده خاصی است و به تبع به ماده
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وجود ماده  که ادامهاست به بدن  در حرکتی جوهری اشتدادی صورت  اختصاص نفس از ادامه وجود

 .(836 :9، ج5935آن در حرکت مزبور است)عبودیت، 

شود که چگونه جسم مادی را حامل امکان وجود مفارقی که بالذات با آن مباینت دارد  سؤالاگر 

توان مرجح حدوث امری مجرد و مباین آن باشد. فت که حدوث یک جسم نمیدهد؟ باید گقرار می

اصالت و تشخص وجود هیچ معنای برای اینکه امری مادی، استعداد یا شرطی باشد برای  اساس برزیرا 

 . خالصه نیست ،نیاز از مواد و حاالت مواد استوجود جوهری که ذاتش مفارق و از حیث وجود، بی

 ذاتوا  که را امری بودن مستعد برای معنای هیچ و نیست ماده حاالت از حالی جز ماده استعداد: آنکه

 .سازدمی را بدن کیفی بعد نفس پس(. 961: 5/4 ،5972 مالصدرا،)باشدنمی است، متباین چیز آن از

 شود، دانسته که است شایسته تبیین این در: است مقدس هندسه تبیین در نفس پذیریتجزیه عدم -8

 سبب به یا پذیرد¬می تجزیه خودش ذات به آیا پذیرد،می تجزیه اگر نه؟ یا پذیرد¬می تجزیه نفس آیا

 عرضووی سووبب بووه یووا و پووذیردنمووی تجزیوه  خووودش ذات بووه پووذیرد،آیا¬نمووی تجزیووه اگوور و عرضوی؟ 

 گفته وقتی زیرا خودش، ذات بواسطه نه پذیردمی تجزیه عرضی واسطه به نفس گفت پذیرد؟باید¬نمی

 پوذیرد،  موی  تجزیه نفس شده گفته وقتی و است «ذاتی مرسل» قول به  این پذیرد،نمی تجزیه نفس شده

 زنوده  بورای  کوه  کنویم ¬موی  مشاهده را اجسام طبیعت ما وقتی چون است، «عرضی مضاف» قول به این

 مالصودرا، )باشود  اجوزایش  تموام  در پخوش  تا است نفس به محتاج جسم زیرا اند،نفس به محتاج ماندن

5972 ، 5/4 :944-941.) 

تجدد به اعتبار حرکت جوهری، و استمرار و -5است: نفس در حرکتثبات  اعتبار سهباید گفت به 

و یا تجدد به اعتبار -8ثبات و اعتبار اصل محفوظ از موضوع باقی از اول حرکت تا آخرش می باشد.

و یا ثبات به اعتبار اینکه وجود، همان تشخص است و  -9وجه نفس و ثبات به اعتبار وجه اهلل است.

چنانکه رای ت، همراه با عرضی، مانند عرض مزاجها است تجدد به اعتبار اینکه معتبر در آن وجود اس

در امارات تشخص و یا همانطور درفعلیت در هیوال، عین قوه است، و همچنین مالصدرا همین است.که 

سخن در چگونگی این تحول و انقالب  .(982 :5/4، 5972دربقا متجدادت عین تجدد است)مالصدرا،

ت، جوهری که وجودش تعلق به ماده دارد، جوهری مفارق از جوهری و وارد شدن حالتی که بدان حال

 .(916 :5/4، 5972 )مالصدرا،ماندآن ماده گردد و نیز باقی می

که  اختالفاتی واقع شده است، پیشنیان در باب تبیین نفس بین فالسفه  به نظر مالصدرا به این دلیل 

مقام معلومی نیست. بلکه نفس انسانی دارای مقامات  هویت و در وجودش دارای نفس انسانی  معتقدند
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در هر عالمی صورتی دیگر ی است، که دارای نشآتی پیشین و پسینهمچنین  و درجاتی متفاوت است و

، پس آنچه استفهم هویتش دشوار دارد. و چیزی که شانش چنین است، ادراک حقیقتش مشکل و 

ادراکی و تحریکی آن دش از جهت بدن عوارض جز آنچه که وجو اندآنان از حقیقت نفس فهمیده

پی شود و به حاالت آن، جز از جهت آنچه از ادراک و تحریک که محلق بدان می .نیست الزم باشد،

 :5/4، 5972 )مالصدرا،نبردند، و این دو امر، چیزی است که تمام حیوانات در آن دو اشتراک دارند 

995). 

در  که همچنانشتداد در مقوله جوهر است، بر ثبوت ا نفسوبقای  حدوثباره در نظر مالصدرا اما

، و بدین برهان، بسیاری از اشکاالتی که بر حدوث نفس وبقای آن پس از است« کم»و « کیف»مقوله 

گردد. همگان را به جهت پی نبردنشان به این اصلی که در اینجا و پیش از طبیعت وارد شده، حل می

در حاالت نفس و حدوث و دیگری بیان داشته است،آنچنانکه بیان شد قطعی و یقینی اینجا به وجوه و 

که بعضیشان تجردش را انکار کردند و بطوری اند،بقا و تجرد و تعلقش به حیرت و سرگشتگی افتاده

-998 :5/4بعضی دیگرشان بقایش را بعد از بدن، و برخی از آنان به تناسخ ارواح شدند)مالصدرا، 

999). 

نفس انسانی از حیث حدوث و تصرف جسمانی است و از در مورد نظر مالصدرا  کهاز آنجایی

، پس تصرفش در اجسام، جسمانی است و تعلقش به ذات خود و است جهت بقا و تعقل، روحانی

اند و طبایع از جاعل خود، روحانی است، اما عقول مفارق آنها از حیث ذات و فعل هر دو روحانی

اند، پس هر یک از آن جواهر را مقامی معلوم است، بر عکس نفس نیهر دو جسما ذات و فعل حیث

نمائیم، زیرا تصرفش در بدن انسانی از این روی با تطور و دگرگونی آن در اطوار و مراتب حکم می

دار تحریک جزئی و مانند تصرف مفارقات در اجسام نیست، چون آنها به ذات خودشان مباشر و عهده

، 5972نیستند)مالصدرا،  ای افاضه و ابداعبه گونه گونه انفعال و استکمال هستند وه ادراکات جزئی، ب

5/4: 994). 

گردانیم که چگونه برایش شود که ما سخن را به حدوث آن وجود مفارقی نفس باز می سؤالاگر  

که حادث در  است ایننیست؟جواب  زیرا هر حادثی نیازمند به ماده است و مجرد از ماده حادث شد؟

، و بمعنای خود آن وجود مفارق نیستمفارق و انقالبش بدان اینجا در واقع جز اتصال نفس بدان 

باشند و حامل این استعداد همان حدوثش مسبوق به استعداد می، و این اتصال و یا وجود رابطی،نیست

مالصدرا معتقد  بنابراین. (974- 979 :5/4،  5972نفس است، مادامی که به بدن تعلق دارد)مالصدرا، 
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وجود تعلقی و مرتبط با ماده است. به عبارت  است که نفس مجرد تمام نیست بلکه نحوه وجود نفس،

و آن را  اندبودن تعلق نفس به بدن نداشتهدیگر از آن جا که حکما توجهی ذاتی بودن و وجودی 

 این در مورد نفس جاری داشته استی که مالصدرا اما با تصور اند، پنداشتهمجرد می کامالًموجودی 

 با بحث نفس بیگانه خواهند بود. بیان

که مالصدرا در تفسیر خود از حقیقت نفس، اینستدهد، در این مسئله نیز خود را نشان میآنچه که 

ای است که تعلق تدبیری نفس به بدن را به نحوه وجود نفس برگردانده است، یعنی وجود نفس به گونه

های این تصویر از هویت از سوی دیگر، سایر اصولی که پایهدن در حاق آن نهفته است. ارتباط با ب

باشند، خود مبتنی بر اصالت وجود هستند. همچون اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهر، نفس می

وی  شودو سرانجام ترکیب اتحادی ماده وصورت، به ترکیب اتحادی و ذاتی نفس و بدن نایل می

 داند.حقیقت تعلقی میحقیقت نفس را 

یا  و مانند معیت دو متضایف، داندحقیقت بین آن دو، عالقه لزومی مینیاز نفس به بدن و  مالصدرا

مانند معیت دو معلول یک علت در وجود نیست.که بین آن دو هیچ ربط و تعلقی نیست، بلکه مانند 

و تالزمی که بین آن دو است، ، به وجهی مانند ماده و صورت هستند معیت دو چیز متالزم یکدیگر

که هر یک از آنها را به دیگری  یوالی نخستین و صورت جرمی استچنانکه در مبحث تالزم بین ه

پس بدن در تحققش به نفس محتاج است، نه به خصوص آن، بلکه از جهت مطلق بودن بدن  نیاز است،

لکه از حیث وجود تعین و است. و نفس به بدن نیازمند است، نه از حیث حقیقت مطلق عقلیش، ب

اطالق است به حسب  از مرادنفس نیازمند است. و  شخصیش و حدوث هویت نفسش بدن نیز به

بدلش در بقای مراتبش در استکماالت جوهری، و اینجا زمانی است و در آن اصل محفوظی است که ت

 سازد.آن اشکالی وارد نمی

نفس است و نفس، شریک علت بدن است.  زیرا بدن، از آن روی که بدن است، مشروط به تعلق

-ش که به واحد عقلی ثابت تبدیل مینفس از آن روی که طبیعت نفسانی مطلق است با حفظ وحدت

پذیرد، علت برپا دارنده بدن است و به حسب هر خصوصیتی نیازمند به بدن است که نیازمندی صورت 

 .(969-968 :5972در حاالت مشخصش به ماده قابل است)مالصدرا، 

شود همان وجود تعلیقش و که موجب نیازش به بدن میآن چیزیای از نفس اما باید گفت جنبه

جهت نفسیتش و تصرفش در آن)بدن( و استکمال بدان است. و این گونه از وجود، ذاتی وی است و 

 .گرددشود، با بطالن آن هم باطل میکه به حدوث بدن حادث میهمانطورحادث به حدوث بدن است.
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، به حسب استکماالت جوهریش است و به واسطه جوهرش انقالب به گونه و شکل دیگری از وجود

نماید؛ و فنای شئی به غایات ذاتی خود و مبدئش، برای آن برتر و ه رو به سوی غایات دارد، پیدا میک

در نفسیت نفس، یعنی از آن حیث که  به عبارت دیگر. (916 :5/4، 5972)مالصدرا، سزاوارتر است

یش است. و نفسیت این وجود قیابد، امری ذاتی آن و وجود حقیکند و استکمال میبدن تصرف می

بلکه نفس بودنش مانند  .نیست ،گرددمانند عوارضی که به چیزی پس از تمام ذات و هویتش الحاق می

واجب، مانند فهوم اضافی موجود به یک وجوداند صورت بودن و ماده بودن ماده، از آن مسما و م

داست، امری زائد صانع عالم است همانطور نفسیت نفس، مادام که وجودش این وجود تدبیری در وجو

 .(964 :5972،5/4 )مالصدرا،بلکه به حسب مفهوم و ماهیت است باشد،بر وجود نفس نمی

ت مختلف دارای هویتی ت و حاالاکه نفس را با وجود ترقی ینمالصدرا در جواب حکمای پیشی

با ترقیات و تحوالتی از نشاه نخستین به  انسانیز این حیث نفس ا :کنددانستند، بیان میی مینامعلوم

اکم ثم قلناللمالئکه فرماید: و لقد خلقناکم ثم صورنکند، چنانکه خداوند مینشاه دیگری سیر می

های روی زمین به یقین ما ) آدم جدّ اعالی ( شما را ) ابتدا از خاک  »یعنی: (55اسجدوا آلدم)اعراف/

به صورت خمیر مایه ( آفریدیم ، سپس آن ماده را در شکل شما انسان ها صورت بندی کردیم ، آن 

شما را نخست بساختیم پس  «.به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید گاه ) چون در آن روح دمیدیم (

به واسطه صور  واقعفرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید. در و آنگاه صورتتان بخشیدیم و سپس به 

طبیعی صورتتان بخشیدیم و اعمالتان را به واسطه صور مثالی صورت بخشیدیم و سپس به فرشتگان 

 .ه و مدرج شوید، در مقام اتحاد با عقل، درنوردیدگفتیم آدم را سجده کنید، یعنی در وجود آدم

اده است و در مرحله بنابراین وجود حدوثی نفس همان وجود بقائیش نیست چون در مرحله حدوثی م

،  5972مالصدرا، )بقا روحانی است. پس حال نفس از حیث حدوث جسمانی و حیث بقا روحانی است

5/4: 978). 

که نشآت وجودی در عین ارتباط به هم بر یکدیگر برتری دارند و با تفاوتشان بعضیشان به از آنجای

ای آغاز مرتبه دیگر است و آخر درجات این نشآت تعلقی، اند، یعنی پایان هر مرتبهبعض دیگر متصل

، نیستاول درجات نشاه تجردی است، و در عالم تجرد محض، حدوث و تغییر و پدید آمدن حالت 

 کند.کند، چنانکه به واسطه صدورش از آن تغییر نمیپس آن عالم با ورود نفس بدان، تغییر نمی

)مالصدرا، استصدورش از آن، بدون دگرگونی و تجدد  بنابراین ورود نفس بدان عالم، به گونه
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آید و -فرض شود، به ضرورت تعطیل الزم میپس اگر وجود نفسیش قدیم  .(974 :5/4،  5972

 .(914 :تعطیل، محال است)همان

 نحوه شود می بیان انسان وجودی ساختار و هویت تبیین در مقدس هندسه عنوان به آنچه بنابراین

 به اضافه مقوله از عرضی ماهیتی که است مستقل ذات یک نفس. است آن مراحل سیر در نفس وجود

 آن، نفسه فی وجود که داندمی صورت مانند دقیقا را نفس بلکه. شودمی نفی کلی به شود ضمیمه آن

 انسان، ساختاروجودی اساس در بدن و نفس. است باقی اضافی وجودی به و بدن برای وجود عین

 است ای¬گونه به نفس وجود نحوه یعنی. است ناپذیرتفکیک آنها از که دارند هم وجود عین ماهیتی

 ذاتی تعلق پس. است نفس ذات و حقیقت در داخل وجود اصالت اساس بر و دارد بدن به تعلق که

 مسائل سایر در وی دیدگاه و است فلسفی شناسی انسان مسائل حل در مالصدرا کلید شاه بدن، به نفس

 متفاوت تفسیری به را او نفس، تعلقی حقیقت در وی نظریه. است مسئله این بر مبتنی همگی حوزه، این

 مسائل دیگر و تناسخ نفی بر را استدالل کیفیت انسان وجودی ساختار و بدن و نفس رابطه از

 .داد خواهیم توضیح ادامه در که. کشاند¬می

با آفرینش ابدان  انسانی آفرینش نفوسامکان -5: قدس نفس باید گفت تبیین هندسه مدر نتیجه 

ممکن نیست بلکه نفس انسانی با تعیین و تشخص وجودی صوری در سیر حرکت جوهری تبیین 

 تواند مرجح حدوث امری مجرد و مباین با آن باشد بلکهمرجع حدوث جسم نمی-8آید می وجود به

-5سازد.را می وهندسه مقدس نفس نفسیت نفس و نحوه وجود نفس است که ساختار وجودی انسان

توان گفت که هندسه مقدس نفس در باب حقیقت نفس و رابطه نفس مجرد با بدن در واقع می

باتوجه به نحوه وجود هندسه مقدس نفس  بلکهمادی،که امری عارضی و خارج از ذات نفس نیست، 

 نفس داخل در حقیقت و ذات نفس است.

از  :عد مقدس در مراتب وجودذات نفس تبیینی از تعین پذیری بُ تشخص و تمایز -9

تواند تشخص که عرض و جنس و فصل متعلق به ماهیت هستند و ماهیت نیز کلی است نمیآنجایی

-17، 5923ای از وجود است)مالصدرا، با همین وجود خود دارای حصه ایجاد نمایند، زیرا ماهیت

تمایزدر میان مراتب وجودی نفس نه از ناحیه فصل است تا وجود پس .(582 :5923()مالصدرا، 12

معانی جنسی ماهوی محسوب شود و نه تمایز بین حقایق وجودی به امور عرضی خارج از حقیقت 

آید و آن عین امتیاز نفوس بخاطر تعین هر یک از آنها به وجود خاصشان الزم می-5است بلکه

استمرار دومی با نوعی تجدد وجودی از -8یابد.رار و دوام میاین استم شعورشان به ذاتشان می باشد،
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اگر چه برای هر کدام از آنها تفاوت وجودی به حسب  ماند.این رو دائما بین آنها امتیاز باقی می

 .(982 :5/4،  5972تجوهرشان از آغاز تکوینشان تا نهایت کمال وجودیشان حاصل است)مالصدرا، 

ص آن موجود است، در این صورت وجود و تشخص ذاتا یکی تشخص هر موجودی به وجود خا

باشند. اما آنچه برخی، عوارض مشخصه هر موجودی را هستند اگر چه در مفهوم و اسم متغیر می

باشند)مالصدرا، صحیح نیست بلکه آنها امارات و هویات مشخصه وجود می دانند میمالک تشخص 

5972 ،8/4: 536). 

هیوالنی بعضیشان از بعض دیگر، به سبب لواحقی که به جهت ماده برایشان نفوس که  باید گفت

اند و حکمشان حکم صور و طبایع زیرا نفوس، از جهت حدوث جسمانی. یابدحاصل است، امتیاز می

-الزم می مادی است که سبب امتیازات جسمانی متکثراند، پس تعین هر یک از آنها به وجود خاصشان

دومی با  یابد، استمرارو این است که استمرار و دوام می ،استشان به ذاتشان آید. و آن عین شعور

روی بین آنها دائما امتیاز باقی می ماند، اگر چه برای هر کدام از از این نوعی از تجدد وجودی است.

 ا نهایت کمال وجودیشان، حاصل است.آنها تفاوت وجودی به حسب تجوهرشان از آغاز تکوینشان ت

آنکه: امتیاز در افراد یک نوع، نخست ناچار از آن است که به چیزی خارج از ماهیت و خالصه 

اند، بینشان تکثر تصور لوازم آن باشد، و این جز از عوارض ماده نمی باشد، پس نفوسی که بعد از ابدان

سپس کنند، شود، و امتیازی که بر ایشان حاصل است، هنگامی است که با ابدان آمیزش پیدا میمی

-جاری می آنها اگر چه به تبع باشد حکم آن )بدن( در آنها، پس از ابدان به جهت بقای اثر تمیز در

 . (982 :5/4، 5972 گردد)مالصدرا،

ثابت شده که پیش از عالم حرکات و اتفاقات عارض شدن مخصص خارجی و امتیاز  بنابراین

به واسطه عوارض، پس از اتفاق در ماهیت  پذیر نیست، پس در آنجا امتیازدهنده عرضی مفارق، امکان

ای از وجود عبارت از گونه تشخصاز آنجایی که  .( 983: 5/4، 5972و حقیقت نمی باشد)مالصدرا، 

تقدم و پیشی دارد، و زیاد بودنش بر  ای دیگراست و وجود، بر ماهیت در عین و خارج به گونه

وجود عامل تشخص هر بنابراین  .(987 : 5/4، 5972آن)ماهیت( تنها به حسب تصور است)مالصدرا، 

شیء است و همه موجودات از یک تشخص و شخصیت منحصر به خود برخوردارند که عامل آن، 

 عین وجود خاص آن شیء است.

نفس در آغاز حدوثش صورتی در نظر مالصدرا  همانطور که قبال گفته شده است خالصه آنکه    

عکس آن هم جایز  ک چیز هم آمیخته و هم مفارق است،یکه  گردد،مادی است و سپس مجرد می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



173 
 

، گونه و شکلی از انحاء بالذات آن است اش به بدن، برایش امری ذاتی واست و نفسیت نفس و عالقه

نفس مفارق از ماده و آمیخته بودن چیزی با  س باید در تبیین این مسئله گفت کهپ.وجود شئی است

بنابراین نفس  ، محال است.پذیردکلهای وجودات و نشآتش تبدیل نمیآن، تنها در آنچه که گونه و ش

ای دیگر، و پس از تعلق شکل گونهای از وجود است و با تعلق را پیش از تعلق به بدن، دارای گونه

گانه مبانیت و جدایی تام نیست، چون بینشان را داراست، و بین این وجودات سه دیگری از وجود

وجود علت، مغایر وجود معلول  از آنجایی که  .(912 :5/4،  5972مالصدا، )استعلیت و معلولیت 

 .نیستو کمال  باشند، مگر به کمال و نقص، و وجودش مغایر وجود آن )علت( جز به سبب نقصنمی

، نشآت پیشین انسانیت، اندیناند و بعضیشان پسنفس انسانی را نشآتی است که بعضیشان پیشن  پس

مانند حیوانیت و نباتیت و جمادیت و طبیعت عنصری، ونشآت پسین، مانند عقل منفعل و پس از آن 

 .( 913 :5972،5/4باشد )مالصدرا،فعال و آنچه فوق عقل فعال است، میعقل بالفعل و بعد از آن عقل 

تمایز نفوس و امتیاز در افراد یک نوع به چیزی خارج از  در تبیین هندسه مقدس نفس پس باید گفت

این  ماند.عنوان امتیاز باقی میه نها دائما یوجودی بین آو تشخص ماهیت آنها است که این تجدد 

بلکه این باشد.  عارض بر حقیقت وجوداینکه است نه و حقیقی  «امری ذاتی»نشآت نفوس انسانی 

شود،که عین وجود و نحوه وجود نفس در هر مرتبه ن میمراتب به شدت و ضعف در وجود تبیی

 وجودی است.

 

 قوه و استعداد  فعلیت-3-1-2 

و بدون تغییر در حقیقت فرد  چگونه وجود خاص و تشخص نفسی هر فرد در ساختار وجودی خود  

این نوع از تعلق،  خاص تشخص در وجود به وجود پیشین در عالم الهی و علمی خود قابل انتقال است؟

به متعلق  ای که متعلق)نفس( در پیدایش و ادامه حیاتشه لحاظ وجود و تشخص است، به گونهتعلق ب

مالصدر بر اساس این تبیین تشخص هر نفسی را  .(951 :5/4 ،5972 مالصدرا،)به)بدن( نیازمنداست

از جسدی به جسد  بواسطه وجود خاصش یافتهوجود خاصش قرار داده تا از انتقال نفس تشخص

منفصل و غیر جسد خود جلوگیری کند اما در عین حال با بیان تناسخ ملکوتی، تحول و انتقال نفسی از 

نشئه دنیوی و طبیعی، به نشئه اخروی و مثالی و تبدیل شدن آن برحسب ملکات و احوال و صفات آن 

 .(5242 :8، ج5927)مالصدرا، ،خبر داد است
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 بیان همساز انسان جسمانی سنت گرایان برابر قطب انسان مینوی یا قطب نامالصدرا در  باید گفت   

ش قرار وجود پیشین و کینونت علمی را بدون حامل امکان در رجحان و برتری وجود الحق که کندمی

وجود پشیبنش کمال و تمام است و ای دیگر از وجود یعنی برای و وجود الحق را گونهاست داده 

در مراتب اکوان و موجودات اشتدادی است که موجود کونی حامل امکان هر جود الحق و کونی و

حقیقت آن فرد  ولی ساختار وجودی فرد و کند.اش، آن امکان را از وی زایل میفرد ضعیف و قوه

ردد، پس حرکات استکمالی گیابد، وفقط نقص و ضعفش زایل میشود و بلکه اشتداد میزایل نمی

ا تبدل و منشا امکان و استعداد چیزی، منشا زوال وجودش باشد، بلکه منشآید که زوال الزم نمی

شود و گاه دیگر منتهی به چیزی گاهی منجر به عدم آن چیز می، و تبدل استدگرگونی وجودش 

 تر و کامل از وجود پیشینش است.وجودی قوی

جز درخواست زوال وجود بدنی خود را که  رای نفس هم از این قبیل است، وبطالن استعداد بدن ب

نیازمند به ماده بدن ندارد، و زوال وجود نخستینش و تبدل آن، الزم نیست که با وارد شدن عدم بر آن 

باشد. بنابراین قاعده مذکور یعنی آنچه که حامل نفس( می تر برای)باشد، بلکه با وارد شدن وجود قوی

خواست زوال نفس وجود را به عینه وال استعداد آن شئی درشئی و یا زوجود شئی است، زوال آن 

دارد، قاعده درستی است و هیچ شکی در آن نیست.تا از وی قوه و امکان سلب شده و باقی به بقاء 

  .(373 :5/4، 5972 گردد) مالصدرا،الهی می

برایشان هیچ بود و در عالم ابداع باید نوعشان منحصر در شخصشان می پس اگرنفوس قدیم بودند

چون تکثر افراد با اتحاد نوعی، از خواص اجسام و جسمانیات مادی  ،بودانقسام و تکثری پیش نمی

سزاوار است که  و حرکت و ماده انفعال ندارد، نوعش، و آنکه وجودش بستگی به استعداد است

نوع در این منحصر در یک شخص باشد، و نفوس انسانی از حیث اعداد و شمار متکثراند و از جهت 

محال است، تا چه  ئی را پیش از بدن وجودی باشدعالم متحد، پس قائل بودن به این امر که نفوس جز

  .(985 :)همان (982 :5/4، 5972)مالصدرا،  رسد به اینکه قدیم باشند

اگر نفسیت نفس قدیم فرض شود لزوم کثرت در افراد یک نوع بدون ماده قابل  خالصه آنکه

آید و این محال است و وجود جهات نامتناهی بالفعل در مبدأ عقلی ممیزاتی عرضی الزم میانفعال و 

یابد، وغیر اینها از محاالتی که الزم قول نامتناهی آید که بدان، وحدت مبدأ اعال رخنه میالزم می

دی را که بودن نفوس مفارق در ازل است، و قول به متناهی بودن نفوس قدیم، تناسخ و بسیاری از مفاس

ای عقلی است آورد. ولی اگر مراد از آن )قدم نفوس( این است که آنها را در نشاهگفته شد الزم می
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اند و تناسخ ارواح و که بر نشاه تعلقی آن پیشی دارنداز این سخن قدم نفوس از آن روی که نفوس

( همانگونه که گفته شد شانآید، چون این دو امر )قدم نفوس و تناسخها الزم نمیترددشان در بدن

از آنجای که ماده شخصیت هندسی فرد را بصورت بالقوه  (.914 :5/4، 5972باطل است)مالصدرا، 

 نمی توان نفوس را قدیم فرض کرد.داراست 

حقیقت و -5از:دو اصل مهم وجود دارد عبارتند تبیین از ساختار وجودی نفس انسان درباید گفت 

اعمال و ملکات  اساس برکه   ساختاروجودی-8بدون تغییر در حقیقت فرد است تشخص فردی که

باعتبار مخلوق بودن، متناهی و متعین است،  هندسه مقدس خود  تبیین نفس در . شود مینفس ساخته 

-که هندسه از آنجایی سعه وجودیش، نامتناهی و نامتعین است.ساختارو هندسه مقدس در  ولی باعتبار

 های فلسفی قبل و بعد فلسفه اسالمی بوده است وسنت شناسیانسان در پایه مسائل از یکی نفسمقدس 

به  توان میحکمت متعالیه در فلسفه اسالمی مخصوصا  استبرآن  مبتنی ها و ساختار نفسویژگی تبیین

تعلق بواسطه وجود و تشخص -8 دارد تبا بدن تعلق ذاتی و نوعی نفس -5این صورت تبیین شود که

و قدیم به  عرضی تغییرات قابل ذات و هویت نفس -9نفس است ست و اضافه نفسی در نحوه نفسیت ا

بل همه آنها یک هویت بسیط و غیرقاهمه مراحل وجود نفس به هم متصلند و -4نیست نفوس جزئیه

 .زوال دارند

 

  وجزئیت  کلیت در ادراکات مراتب سلسله -3-5

جدیدی را مطرح کرده است و در مسئله   مباحث متنوع ودر هرباب ی خود در فلسفهمالصدرا  

از جمله نوآوری نظریه  .(522 :5972شناسی نیز همین تنوع و فراوانی وجود دارد)معلمی،معرفت

که با اصل بنیادین فلسفه او یعنی نسبت وجود و ماهیت در هستی نشان  است اینشناسی وی معرفت

کثرت در عین وحدت و »که معنای هندسه مقدس یعنی از آنجایی. (882 :5932دهد)عسکری،می

شناسی حکمت متعالیه مورد بررسی قرار گرفت. در معرفت شناسی هستی، در «وحدت در عین کثرت

هندسه مقدس نیز همین معنا در علم و ادراک با توجه به ساختاروجودی نفس مورد نظر است. در 

نظریه  اساس بر ریه عقل مشایی شده است کهجانشین نظ نظریه فیض منبسط مالصدرا شناسی هستی

های مختلفی شود، وجود مطلقی است که تعینواسطه از حق تعالی صادر میآنچه بی ،فیض منبسط

: 8، ج5927دارد. اولین تعین و حد این وجود مطلق و فیض منبسط ماهیت عقل اول است)مالصدرا ، 

749). 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



176 
 

این بود که اثبات وجود عقول  تبع آنها مالصدرا برایای مسلمان و به حکم ترین دلیلمهم بنابراین

زیرا صور در تعالی بود. الحقیقه باری حد و بسیطتوجیه کثرت موجود در عالم و ربط آن به ذات وا به

به وجود نفس  که داوند و وجود علم قدری او استآنجا موجود به یک وجوداند و آن وجود خ

نفس در ساختار وجودی خود در علم  باید گفت .(992 :5/4، 5972 مالصدرا،)خودشان موجود نیستند

 .قدر خداوند وجود خاص و نفوس جزئی ندارد بلکه بنحو بسیط و جمع در علم خداوند موجود است

اما در سیر صعودی خود با عینیت خاص و نفس جزئی به هندسه مقدس خود در علم قدری خداوند 

 .شودمتحد می

روزی صورت  معقول است، ،عقل و عاقل در ساختار قدسی خودحقیقتی که از نظر مالصدرا       

و اثبات آن در تبیینی از جنبه وجودی و معرفتی نفس نیز هندسه مقدس نفس بوده است و  جسمانی 

هندسه -5توان به دو بخش تقسیم کرد:است. این تبیین از نفس را میمراتب وجودی و علمی نفس 

هندسه مقدس به امکانات نامتناهی که در اعماق یعنی  استو نفسی  یا علم در عالم)من( مقدس 

وجودش و زیردانستگی او پنهان است و ساختاری از صور جزئی در نهایت تناسب و توازن و تعادل و 

-وجود میه علم و عمل و صور جوهری ب اساس برصور قدر در صقع وجودی نفس هستندکه 

 .(992 :4/ 5، 5972)مالصدرا،آیند

جهان در اندرون نفس  دی نفسهندسه مقدس دانستگی )علم( ازلی است که این ساختار وجو-8

ای و ساختار اصلی خود درعلم ازلی خداوند و عالم عقل است و معن حاد نفس با هندسه مقدساست ات

 آن را معنای توان میهندسه مقدس نفس، از در این دو تبیین کثرت در عین وحدت را می دهد. 

  .دانست «کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت»یعنی  ساختار وجودی انسان

اتحاد عاقل و »عنی ی لسفه اسالمی  دو مسئله در ف شناسی هندسه مقدس در تبیین معرفتباید گفت 

در فلسفه مالصدرا عقل فعال همان رد. کاربرد دا«در عقل فعال کل وجوداتموجود بودن » و « معقول

 به توجه با. (18: 5926کل معقوالت است که نفس با اتحاد به آن تعقل اشیاءاست)بابایی، عقل بسیط 

 طبع به است و نفس صورت بدن   است، شده داده توضیح نفس مقدس هندسه  درباره که  مقامی دو

معرفت عقلی، ناممکن یا ممکن خواهد بود. چگونه تعقل صور کلی و نحوه وجود نفس است که 

 توضیح است؟اکتسابی در معنا و ساختار هندسه مقدس نفس قابل 

 . و این، پس از قطع تصرفش از بدن، استنفس  ایتجرد و بق است مهمادراک  آنچه که در باید گفت

پذیرد و محل انقسام ناپذیر، غیر منقسم علم، انقسام نمی محل علوم است نفس آن جهت کهاز  تبیین
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است. پس نفس از حیث ذات بسیط است و هر ذات بسیطی فناپذیر نیست، وگرنه ترکیبش از قوه 

 5972)مالصدرا، آمد و این خلف)خالف فرض( استمیوجود و عدم و فعلیت وجود و عدم الزم 

،5/4 :995.)  

وجود ذهنی و وجود خارجی تقسیم نحوه دو  که موجود راتوان گفت در مقابل تبیین حکما  می

دو نوع ظهور دارد:  هر امر واقعی قایل به این است که اشیاء وجود نحوه درباره. مالصدرا کنندمی

و ظهور خارجی متحد با جسم  که ظهور ادراکی متحد با نفس  ،هستند ظهور ادراکی و ظهور خارجی

 5972 دهد)مالصدرا،است، این صورت ادراکی نفسانی است که صورت اتصال به اجزای جسم می

 نباشد، ایمقوله وضع دارای که است(کافی)وجودی شئی بودن مدرک در وجود در اصل .(88 :5/4،

 ،5927 مالصدرا،)باشد نداشته را عدمی هایآمیختگی این که است قوی وجودی از عبارت ادراک لذا

 جوهر برای وجودش عینه به خودش نفس در وجودش محسوس ادراکی وجود این در مثال. (841: 9/5

 و معقولیتش و است، معقول که روی آن از معقول وجود که چنان. است(  کننده احساس)حاس

 (.846 :9/5 ،5972 مالصدا،)است چیز یک عینه به عاقل، برای حصولش

 ادراکی وجود اینکه برای است، امرفرق حقیقت حسب به مادی وجود و ادراکی وجود بین پس

 بر آن خارجی مادی وجود آثار که ای گونه به است( ماهیت) آن ذهنی وجود از عبارت ماهیت، برای

-می حمل اولی حمل به باشد می خارج در آنچه بر است ذهن در که آنچه پس شود،نمی مترتب وی

 مجرد صورت نظر دقت حسب به ادراکی، صورت ولی گردد،¬می سلب آن از شایع حمل به و شود

 و باشد می شریفتر و برتر مادی وجود این از وجود، حیث از صورت آن که است عقلی یا و خیالی

 خاصی آثار این دارای چه اگر. باشد می است، وجودش وجودی مرتبه با مناسبت که خود آثار دارای

. گردد¬نمی مترتب آن بر آثار که است وجودی آن میرسدکه بنظر لذا. نباشد دارد، مادی وجود که

 ولی اند¬درست دو هر نظر  چه اگر. گردد¬می باز ایجاب و سلب و ماهیات و مفاهیم انتزاع به لذا

 و است، تشکیکی هر مقام در ضعف و شدت مراتب بین که است رقیقت و حقیقت حمل نوع از حمل،

 قدسی ساختار بواسطه نفس پس(. 843: 9/5 ،5972 مالصدرا،)است صناعی شایع حمل حمل، سلب

 از صورت آن که است عقلی یا و خیالی مجرد صورت همان عوالم تطابق در را ادراکی صورت خود

 مراتب  براساس رقیقت و حقیقت حمل نوع از و باشد¬می شریفتر و برتر مادی وجود  از وجود، حیث

 .است تشکیکی مقام هر در ضعف و شدت
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-5 بیان کرد که توان می صورت اینقطه شروع وجود ادراکی و تجرد را به ن شد بیان که همانطور

علم و ادراک یک پدیده مجرد از ماده است که برای -8خاصیت علم و ادراک هستندانسانها دارای 

حضور یک پدیده مجرد، تنها برای موجودی که خودش مجرد -9گرددعالم و نزد عالم حاضر می

ستگی و جدایی و پراکندگی است. یک وجود مادی ذیراست، اساسا مادیت همراه با گساست، امکان پ

جزای موجود ندارد، چه رسد به آن که چیز دیگری نزد آن حاضر آید. اخودش برای خودش حضور 

تنها در سه بعد مکانی متفرق و پراکنده اند. بلکه در بعد زمان نیز گسترده و از یک دیگر غایب مادی نه 

 اند و یک وجود جمعی ندارند.

دی مجرد از ماده آید آن است که در ما انسانها موجوای که از این سه مقدمه به دست مینتیجه 

 چیزی خود در بنابراین .(825-822: 8، ج5922دهد)طباطبای ، تحقق دارد که حقیقت ما را تشکیل می

 حاضر مجرد آن نزد و عالم برای وجودشان و اندماده از مجرد علمی، صور که یابیممی علم نام به را

 مشمول نباشد مجرد شیئی تا یعنی است حضور شرط تجرد پس .(532 :8ج ، 5922 طباطبایی،)است

 در صورت، هر در حضور و تجرد. ندارد دیگری و خود به حضوری علم و نیست علم نحو هیچ

 .است وجود از خاصی نوعی آیدمی وجود به ادراکی صور از که حضور این واقع در است علم حقیقت

 اینظهور ادراکی با ظهور مادی  با توجه به این تعریف از علم سخن جالب مالصدرا درباره تفاوت

 :است

 و عقلوی  آسومانی  عقلوت  در کرده، تخیل یا و تعقل را آسمان یا و زمین(شخصی) وقتی» 

 اندآسمان حقیقت به صورت دو از یک هر کند،¬می پیدا حصول خیالی آسمانی خیالت در

 آسومان  به اولی صورت دو بلکه است، آسمان هم است تو از بیرون آنکه چنانکه مجاز، به نه

 .»باشدمی خارج در که است آسمانی از سزاواتر بودن

 و انودوده  اسوت  خوارج  در کوه  آسمانی زیرا اند،¬ذهنی صور های سایه مادی صور پس

 و زائل اموری و ظلمات و اعدام و ذاتشان، از خارج اموری و فراوان، هایپوشش به پوشیده

 اسوت،  گونوه  این نیز طبیعی انواع از هرنوعی در حال و: باشند می شونده نو و متجدد و روان

 نفوسی دارد اشکالی چه باشند،¬می عقلی مقدس گونه به الهی پیشین قضای در همگی پس

 مالصودرا، ) باشود  عقلی عالم در کینونتی دیگر، گونه به اندطبیعی انواع از بعضی صور که را

 صوور  وجوود  و نودارد  وضوعی  و مقودار  زیورا  اسوت  نفوس  قدرت این لذا(. 912: 5/4 ،5972

 و قدسی هایصورت این(.847: 9/5 ،5972 مالصدرا،)هستند وجود از دیگری نوع ادراکی،
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 ذاتوا  خودشوان  حوال  خوور  در کموال  بوه  رسویدن  در ولوی  نیسوتند  کامول  کوار  آغواز  در پاک

 مالصودرا، )نیسوتند  باشود  جودا  و منفصل ذاتشان از که بخشی¬کمال به نیازمند و اندمستکفی

5972، 9/5 :843.) 

علم به اشیاء به اعتبار حصولی و حضوری علی ماهو علیه از طاقت بشر خارج است، چون  بنابراین

شود مگر به رفع حقیقت هر شیء عبارت از نحوه تعین آن شیء در علم حق است، این علم حاصل نمی

جهت خلقی و انمحاء آن در جهت حقی و فنای محض در احدیت وجود و بقا به سلطان وجود است 

.پس دراین تبیین ساختار وجودی را در بعد مادی و صوری تقسیم شده است، (598 :5972، )مالصدرا

 بعد صوری نحوه تعین شیء در علم حق و هندسه مقدس اشیاء است. 

ادراک در معنای هندسه مقدس نفس باید گفت در نظر جمهور  اکتسابی درنحوهتبیین معرفت   

 حکما نفس انسان جوهری مجرد است که در ابتدای حدوث هیچ علمی جز علم حضوری به ذات خود

کند و در مراحل بعد به گیری قوای ادراک حسی صور محسوس را کسب می  ندارد. سپس با به کار

علم در واقع، نوعی عرض )کیف نفسانی( است که برای جوهر نفس  صور خیالی و معقول میرسد.

آید. در تمامی طول حیات انسان که تکامل و رشد آن جز کسب دانش و معرفت نیست، پدید می

صورت انسان که نفس اوست در جوهر خود ثابت است و تغییرات آن از نوع تغییر در اعراض یک 

 . جوهر است

صورت انسان در ابتدا جسمانی است و بنابراین فاقد هر گونه علمی -5مالصدرا معتقد است که پس 

داند، بلکه آنها را بمثابه صورت و نفس را بمثابه ماده می از طرفی صور ادراکی را عرض نمی-8است. 

شوند. بنابراین فرآیند ادراک چیزی جز حرکت ذاتی و جوهری نفس که از داند که با هم متحد می

برخی از اصول خاص  اساس برکند، نیست. تبیین این مسئله ه وجود مجرد سیر میمرحله وجود مادی ب

 .(513: 5932گیرد) عسکری، فلسفه مالصدرا صورت می

بر این اساس مالصدرا معتقد است که نفس در ابتدا فاقد هر گونه علمی است، زیرا علم عبارت 

برای مدرِک، یعنی مالک علم حضور است از وجود بالفعل چیزی برای چیز دیگر و یا ثبوت مدرک 

از طرفی حضور چیزی برای چیز دیگر متفرع بر  است است، حضور مدرک و عدم غیبت آن نزد عالم

اما ماده و صور مادی هیچ حضور و اجتماعی در خودشان ندارند، . حضور آن چیز برای خود است

دارد و با عدم مخلوط  بلکه وجود مادی وجودی ضعیف است بنحوی که شیء مادی وجودی متفرق
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شود اما مادی اطالق می است و هرگز برای خود نیز حضوری ندارد، بنابراین اگر چه وجود بر شیء

 علم بر آن اطالق نمی گردد.

 فقط و است خود بذات نسبت علم گونه هر فاقد دارد مادی صورتی ابتدا در که انسان ترتیب این به

 یعنی علم قوه و شانیت بلکه(. 562: 5932 عسکری،)ندارد وجود علمی یعنی باشد،می علم دارای بالقوه

 اساس براین. است صورت همین به نیز خود قوای به نفس علم و دارد را فعل، به قوه از نفس خروج

 فالسفه با معرفت اکتساب نحوه در اما داندمی اکتسابی را معرفت و علم مشاء فالسفه مانند مالصدرا

 قابل او برای عنوان هیچ به ادراکات بودن فطری درباره افالطون دیدگاه همچنین و نیست موافق مشاء

 .کندمی ارائه دیگری نظریه خود فلسفه اصول بر مبتنی اما نیست، قبول

. است حضوری علم واجد و حصولی علم فاقد مالصدرا دیدگاه از نفس معرفت اکتساب گفت باید

 پرسید توان¬می که سوالی اما. است مادی خصائص و ماده از شیء وجود تجرد حضوری علم مالک

 بالقوه که حالی در است علم واحد پیدایش ابتدای در انسان چگونه است تجرد علم مالک اگر اینست

  درباره نظرمالصدرا که گفت باید است؟ مادی صورتی او اولیه صورت و است مجرد نفس دارای

 حصولی علم طریق از خود به نفس علم که میشود روشن مطلب این در حصولی بر حضوری علم تقدم

 آالت و قوا از استفاده حصولی علم کسب طریقه زیرا ندارد حصولی علم هیچ ابتدا در نفس زیرا نیست

(. 568-565: 5932 عسکری،)نیست ارتسام و صورت سنخ از حضوری علم پس است بدن و نفس

ه ب حضوری علم نفس که ای مرحله-5کندمی اشاره ادراک در نفس مرحله دو به تبیین این در بنابراین

 وجود  به معرفت اکتساب و حصول با که هست بالقوه ادراکات دارای بالقوه که ای مرحله-8.دارد خود

و ( کثرت عین در وحدت و وحدت عین در کثرت یعنی)نفس مقدس هندسه معنای برای. آیندمی

یعنی  زمینه این در نکات ترین مهم به ابتدا درالزم است  ،ات اکتسابی در نظر مالصدرا ادراک تبیین 

کلیت و جزئیت نفس پرادخته شود بعد از این مرحله معنای هندسه مقدس نفس در سیر مراحل 

 ادراکات نفس بیان خواهد شد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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کلیت و  باید گفت تبیین بُعد مقدس  جزئیت علمی نفس درو الک کلیت  و مدر این بخش در تبیین 

-شود.باید گفت  مالصدرا میان مدرِکسعه وجودی نفس در تبیین معنای هندسه مقدس پرداخته می

 949: 5921شود)فرقانی، های فرازمانی و فرامکان تفاوت قائل میو مکان و مدرِک های متعلق به زمان

آورد وعلم به  می دست به ها آن اصلی منابع از جزئیات به علم و کلیات به (. وی معتقد است علم

 اشیاء مبادی به علم راه از بلکه جسمانی قوای راه از نه علم این داند. زیراجزئیات علی نحو  از کلی می

 (. 945 : 5921 آید)فرقانی،می دست به

در نظر فالسفه لم به مبادی و حقایق اشیاء است ولی علم به کلیات و جزئیات از طریق ع از آنجایی که 

در در نظرمالصدرا سعه احاطه وجودی است. پس  لیت تجرد ماهیت از منضمات است ومشاء مالک ک

وجود  اما در نظر مالصدرا آیدماهیت مجرد از طریق حذف منضمات بدست مینظر فالسفه مشاء 

گردد. بررسی اشکال مراتب اعالی وجود حاصل میه عقالنی از طریق حرکت جوهری و رسیدن ب

 را حکما سایر و مالصدرا اختالف است شده مطرح کلیات با رابطه در هک عقلی صورت بودن متعین

 به بنا عقلی صورت که است آن ایراد این حاصل. دهد¬می نشان بخوبی کلیت مالک خصوص در

 .مشترکند آن در صورت این نوع از متعدد افراد که است کلی صورتی تعریف

 عقلی صورت کلیت و انسان نفس تشخص که است این شود سؤال است مهم آنچه تبیین این در 

 تجرد و اشتراک اعتبار اینستکه مالصدرا جانب از شد داده پاسخ هستند؟ جمع قابل هم با چگونه

 ویژهی مشخصات دارای عقلی صورت خود چه اگر میپذیرد صورت عقل در فقط لواحق از ماهیت

 انجام را اعتبار آنچه زیرا داد، انجام توانمی را اعتبار این نیز خارجی فرد مورد در گفت نمیتوان باشد

 معنی شود¬می تجرید خود خارجی و مادی لواحق از طبیعت که هنگامی. است عقل دهد،¬می

 ذهنی مشخصه عوارض به مقرون طبیعت باز اعتبار یک به چه اگر. گرددمی افزوده آن بر اشتراک

 صورت این در که «فیه ینظر ما» یا استقاللی نگاه یکی. نمود مالحظه را آن توانمی شکل بدو اما. است

 افراد صورت این در که «به ماینظر» یا آلی نگاه دیگری و است ادراک مورد عقلی صورت خود

 از بلکه نیست امتیاز دو به عقلی صور کلیت و شخصیت مالصدرا نظر به پس. شوندمی ادراک خارجی

 (.529 -528: 5932 عسکری،)است جهت یک

فرد خارجی از حیث وجود خود کلیت و اشتراک ندارد، زیرا وجود مادی دارای : استقاللی وجود

 مرتبه از تواند نسبتی یکسان با سایر افراد داشته باشد و این ناشیوضع و نسبت خاصی است و نمی

 دارای و است نفسانی آنها وجود زیرا وجود حسی و خیالی نیز کلی نیستند. است، مادی محدود وجود
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 مرتبه از که است وجودی عقالنی وجود اما(. است نفس به مربوط جزئیت)باشندنمی وجودی سعه

 و است وجودی سعه دارای اینرو از و است یافته تام تجرد و کرده عبور نفسانی مادی محدود وجود

 سعه وجودی(. بمعنی کلی)باشد می کلی وجودی چنین

ادراکی و آلی نیست. از اینرو از این حیث نه کلی و نه جزئی  یثآلی: وجود مادی دارای حیث وجود

است. وجود  آلی حیثیت دارای است واقع از کاشفیت عین وجودش چون ادراکی وجود است. اما

ی بالفعل به شخصیات دارد. و افراد متعددی را عقلی به این معنی نیز کلی است یعنی نسبت و اضافه

هومی( اما صور خیالی و حسی و وهمی چنین نیستند و جز یک فرد دهد)کلی مفالسویه نشان میعلی

چیز دیگری را نشان نمی دهند)پس صور خیالی و حسی به این دلیل جزئی هستند که فقط یک فرد را 

به اعتبار اول صورت عقلی امری جزئی و شخصی است اما به . (535 :5932نشان می دهند)عسکری، 

 .(529 :اعتبار دوم کلی است)همان

کند مسئله کلیت صور عقلی را بنحوی تبیین نماید که با شخصیت آن صور مالصدرا سعی می 

منافاتی بین  در نظر او)مالصدرا( منافات نداشته باشد.پس در تفاوت تشخص عقلی باید گفت که

 صورت بودن متشخص اعتبار وجود ندارد. او« کلیت و اشتراک بین افراد متعدد»و « تشخص عقلی»

 عقلی تشخص است کلیت از مانع که آنچه. نیستند یکدیگر از غیر آن اشتراک و کلیت اعتبار با عقلی

 موجب است داشتن خاص مقدار وضع آن الزمه که جسمانی تشخص. است مادی وجود بلکه نیست،

را داشته باشدکه با فرد دیگر متفاوت  خود خاص وضعیت و نسبت مادی فرد هر شودمی

 ندارد متعدد افراد با آن بودن النسبه¬متساوی با منافاتی عقلی تشخص اما(. 521: 5932 عسکری،)است

 .ندارد جزئی حد یک در انحصار که است وسیعی و شدید وجود وجود، از نحو این زیرا

 عقالنیت قوه بلکه گرددنمی عاقل بالفعل هرگز است نفسانی یا طبیعی وجود قید در کهمادامی نفس

 تشخص این شد عقالنی وجود به متشخص و گشت رها وجود نحو این از که هنگامی اما داراست را

 نسبتی است، برقرار نوع افراد از هریک و عقالنی وجود این بین که نسبتی. است معقوالت عین  عقالنی

 عوالم لحاظ به عقلی وتشخص است کلیت مناط بعینه شخصیت مناط پس است مساوی و یکسان

 (.526: 5932 عسکری،)است وجودی

کلی -5به لحاظ عوالم وجودی است.  ی ذات مقدس و علمی،برا، «کلی و جزئی»مراد از  رواز این

هنگامی است که مشهود سعه وجودی داشته باشد. اگر کسی چنین حقیقتی را  نفس بودن شهود

ی و سعه وجودی عقل در کلیت-8.شود یممشاهده کند، بر تمام عوالم مادون آن نیز تسلّط یافته، محیط 
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 توان یمهر موجود مادی -9رود بلکه به قوت خود باقی است.تشخص و تعین هر نفس از بین نمی

    دارای دو جهت وجود استقاللی و وجود آلی باشد.

عنوان  باید گفت د تبیین نفس بهدر تشخص و جزئیت علمی نفس  درتبیین بُعد مقدس نفس    

ساختار وجودی دو عالم غیب و عالم مادی را در باطن و درون خود نقشه و  کههندسه مقدس اینست

دارد. این ساختار وجودی نه از طریق وجود ذهنی و تصور، بلکه از طریق علم حضور و تجرد قابل 

 خاص و حقیقی غیر نفس مقدس هندسه در نباید تصور کرد که نمایش یا تمثال مصور تبیین است.

 پالن در عالم کل.است عالم ینقشه همه از بیش نفس مقدس هندسه از نتبیی این در بلکه .نیستند نفس

 یابد.می تحول ذاتی اصل یک به خود اصلی ساختار ظهور و صدور فرآیند در و بنیادینش

خیال عبارت است از عکس،  نقش اساسی دارد. خیال وسیله جزئیت نفس در تبیین هندسه مقدس

صورت منعکس در چشم و آیینه و آب و شیشه و دیگر اشیاء شفاف و یا صورتی که در خواب دیده 

. در اینجا است شود و یا در بیداری، یا غیبت شیء محسوس و حضور صورت شیء در خیال شخص

معنی عالم خیال است. مراد از خیال هم صورتهای خیالی است و هم قوه خیال ورای این دو، خیال به 

قوه خیال یکی از حواس باطنی است که مدرک صور جزئیه است، در برابر عقل که مدرک کلیات 

مددپور، )است است. پس حس و خیال با صورت جزئیات سر و کار دارند و عقل با معنی کلیات

تقارن، تعادل و عالم مقدار و صورت است که این عالم اوج تناسب، « مثال»عالم  .(12-15 :5924

اوج تناسب و تقارن و  قدس نفس دردر واقع در این عالم هندسه م (.88 :5921 )اقبالی،اسب استتن

معلوم بالذات که اخبار و  کند که اساس این صور جزئیه را صور ادراکیخلق میرا  صور جزئیه توازن،

 سازد.دهد، میرا تشکیل می با واقع مطابق ملکات نفس

در برخی عبارات خود صراحتا صور حسی و خیالی را جزئی و صور عقلی را کلی مالصدرا نیز 

شود را کلیت داند.از طرفی دیگر علم صوری، یعنی علمی که از طریق صورت ذهنی حاصل میمی

داند. این نوع علم که به آن علم حصولی گویند در مقابل نوع دیگری از علم است که خود معلوم می

عقیده مالصدرا ویژگی علم حصولی کلی ه ب صورت ذهنی آن مدنظر نیست. نزد عالم حاضر است

شود و هر مقدار قیود و لواحق به یک صورت ذهنی نحوی که هرگز از کلیت خارج نمیه بودن است ب

زدن به یک صورت ذهنی نهایتا به یک مصداق است. البته با افزون قید و تخصیصاضافه شود بازکلی 

داشت، اما از آن جهت که یک صورت ذهنی است باز احتمال صدق بر موارد واحد داللت خواهد 

 متعدد را دارد.
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مالصدرا ازاین مسئله در اثبات علم حضوری نفس به خود مکررا استفاده کرده است. او اینگونه  

پس جزئیت با علم حصولی نیست بلکه  کنیم،نحو شخصی درک میه کند که ما خود را باستدالل می

نحوی که هرگز ادراک ما از نفس خود قابلیت اشتراک و ه با علم حضوری است ب نفسیادراک 

توانست داشته باشد چون کلیت را ندارد. اگر ادراک نفس با صورت ذهنی بود چنین ویژگی نمی

 صورت ذهنی در هر شکل با امکان اشتراک و با کلیت همراه است.

 جزئی که میشویم مواجه پرسش این با ترتیب این عقلی متفاوت است. به باکلی حصولی کلی پس

 عسکری،)است؟  بفرد منحصر کلیت باب از آنها جزئیت آیا چه؟ یعنی حسی و خیالی صور بودن

در پیگری این مسئله الزم است موجود ذهنی را تحلیل و بررسی نماییم که ادراکات به   .(522 :5932

 باید را یعنی وجود و ماهیت چیز دو خارجی موجود شوند. درچه جهت متصف به کلیت و جزئیت می

 ذهنی، وجود ماهیت: اول:نمود متمایز هم از باید را چیز سه ذهنی اما در موجود نمود، متمایز هم از

 ،«ماینظرفیه» لحاظ با بعبارتی و است تشخصی دارای اینکه و خودش جهت از آن وجود: دوم

 است. «ماینظربه»نگاه  یا غیر از کاشفیت و آن علمی وجود ازلحاظ یعنی آن آلی وجود:سوم

ماهیت از حیث ذات خود جز خودش و ذاتیاتش چیز دیگر نیست و عبارتی نسبت به هر  باید گفت

ز آن حیث که ماهیت است نه قیدی جز ذاتیاتش و مقابالت آن البشرط است. معنا و ماهیت هر چیزی ا

 مراتب در تواندمی واحد ماهیت یک طرفی از و نه خارجی است. و نه جزئی، و همچنین نه ذهنی کلی 

 یا و محسوسیت و معقولیت مانند ماهیت یک وجودات انحاء ترتیب به .شود متحقق هستی گانه چهار

 تابع خود متفاوت وضعیتهای در ماهیت نیستند. ماهیت به مربوط کثرت و وحدت مانند آن احکام

 است. خود «وجود نحوه»

 خود ماهیت حیث نه صورت محسوس و متخیل و نه صورت عقلی ازبنابراین نه شخص خارجی، 

 افراد تکثر یا و خیالی و حسی صور جزئیت نه و عقلی صور کلیت نه یعنی ندارند را خود خاص احکام

 و است واحد نوع یک از عقالنی و خیالی مادی، افراد ماهیت نیست. آنها ماهیت از ناشی خارجی

بنابراین  .(532،:593است)عسکری، ماهیت و معنا وحدت همین خود جزئیات بر کلی حمل مالک

شهودی « شهود جزئی» پس. (538 :5932 عسکری،)هستند جزئی یا و کلی یا خود وجود حیث صور از

وجود »است که به همان وعاء یا مرتبه اختصاص دارد و فراتر از آن نمی رود. حاصل آنکه، منظور از 

همه کماالت مراتب مادون را دارد و منظور از وجود مقیّد یا ، وجود سعی است که «کلی یا مطلق

و  بنابراین کلیت و جزئیت از نحوه وجود نفس است جزئی وجود ویژه و اختصاصی هر ممکن است.
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 وجود بلکه نیست تشخص و جزئیتکه صورت ذهنی و ماهیت مالک از آنجایی تاثیر است.ماهیت بی

 اصل شش ،نفس مقدس هندسه در تبیین. است جزئیت مالک یگانه وحدتی در نفس علمی و و عینی

 :عباتنداز .است انسان نفس تشخص و جزئیت مالکدر نحوه وجود نفس 

:وجود، در هر چیزی اصل در موجودیت است و ماهیت، تابع آن است، و اینکه: اصل اول 

وجود آن حقیقت هر چیزی نحوه و گونه وجود خاص آن چیز است، نه ماهیت و شیئیت آن چیز، و 

اند، از معقوالت ثانویه و امور انتزاعی که در ازای آنها امری در خارج نیست، گونه که متاخران پنداشته

ازای آن  اعتقاد حقیقی آن است که وجود از هویات عینی و خارجی است که در بلکه حقیقت ،نیست

-قیقت هر شیئی وجود خاص آن شیء میپس ح .(531 :8/4، 5972)مالصدرا، هیچ امر ذهنی نیست

 نه ماهیت بلکه نفس وجود است. شود میفاعلی صادر  مبدأباشد. به عبارتی،آنچه از 

چیزی و آنچه که بدان امتیاز)از چیز دیگر( پیدا می کند، عین وجود اینکه تشخص هر اصل دوم:

خاص آن چیزی می باشد، و اینکه: وجود و تشخص، از جهت ذات با هم متحداند و از حیث مفهوم و 

ها و ض مشخص نامیده شده است. جز نشانهدارند، اما آنچه در نزد گروهی به نام عوار نام، با هم تغایر

باشند، نه به اعیان و اشخاصشان، بلکه به گونه بدلیت در هویت شخصی وجودی نمیامارات و لوازم 

کنند و شخص، به عینه لذا بسیاری از آنها، وبلکه تمامشان تبدیل و دگرگونی پیدا می است. عرض

عین تشخص است.اگر چه بسیاری از حاالت و صور، تغییر کرده  همان شخص است و وجود خاصش

یر تشخص است. غایتش آنکه تغییر و تمییز، تفنن یک تشخص است. پس وجود باشد، زیرا تمیز غ

عامل تشخص هر شیء است همه موجودات از یک تشخص و شخصیت منحصر به خود برخوردارند 

 که عامل آن، عین وجود خاص آن شیء است.

و در آن، نه  طبیعت وجود به نفس بسیط خود قابل و پذیرای شدت و ضعف استاصل سوم:

-و بین اعدادآن اختالفی به سبب ممیز فصلی ذاتی و یا به گردآورنده ترکیب خارجی و نه ذهنی است،

ای عرضی و یا به مشخصی زائد بر اصل طبیعت نیست، بلکه افراد و آحاد آن به شدت و ضعف ذاتی و 

مفهومات  وو پستی زائد بر اصل طبیعت نیست و ذاتی با هم اختالف دارند،  تقدم و تاخر ذاتی و شرف

یابند، و آنها به نام ماهیات نامیده می اند و به ذات خود از آنها انتزاع میکلی، بالذات بر آنها صادق

 اند.شوند و به حسب ذات، با هم اختالف دارند. پس اشد و اضعف، دو نوع نیستند، بلکه یک سنخ

ی پذیرد، و جوهر در پذیرد، یعنی حرکت اشتدادی را موجود اشتداد و تضعف میاصل چهارم: 

( 536 :8/4، 5972پذیرد)مالصدرا، جوهریتش، یعنی وجود جوهریش، استحاله و دگرگونی ذاتی را می
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ثابت شده که اجزای یک حرکت متصل و حدود آن، بالفعل و به گونه امتیاز موجود همانطور که 

اند، به وجود اتب وجودیبه ازاء آن مر به یک وجود موجوداند، پس  این ماهیاتنیستند، بلکه همگی 

اجمالی، چنانکه در اجزای حد خاصشان به گونه تفصیل موجود نیستند، بلکه آنها را وجودی 

 .(537 :8/4، 5972مالصدرا، است)

به صورتش هوهو)نامنقسم( است،  تفاوت هستی و چیستی اشیاء: اینکه هر مرکبی :اصل پنجم

اعتبار کثرت و  -5اش. ماهیت دو اعتبار دارد: بنابراین هرشیء، به صورتش شیء است نه به ماده

چون از جهت وجود تفصیلیش بدان بنگری و بخواهی آن  اعتبار وحدت و اجمالش.-8تفصیلش 

حدود بخشی، ناگزیر از آوردن تمام آن معانی که به ازاء این اجزاء هستند می باشید. چون از جهتی 

کمالیش را حدود ببخشیم، این حدود بخشی به جهت واحد در نظر بگیریم یعنی صورت  که آن را از

نیست. بلکه بواسطه لوازم ، زیرا صورت بسیط را هیچ جزئی، نه خارجی و نه ذهنی، نیستواسطه اجزاء 

باشند، بلکه نمی ا را وجودی غیر وجود ملزومشان باشد، ولی این لوازم مانند دیگر لوازمی که آنهمی

اند و به حسب ذاتشان به ذات خود، بدون انضمام چیزی ادقتمام آنها بر آن صورت بسیط کمالی ص

باشند، چون آنها را ماهیتی غیر از انیت نمی شوند. با این همه داخل در ماهیت آنها نمیآنها، انتزاع میبه

از: وجودات محض و نابی هستند که در موجودیت صور کمالی اشیاء عبارتچون پیش از این  باشد،

ز این گذشت که وجود را حدی نیست، ولی تعریف به مانند چنین لوازمی، پائیین تر اند. پیش امتفاوت

ها، با آنها متحداند و از ، چون آن اجناس و فصلنیستو ناقص تر از تعریف حدی به اجناس و فصل ها 

تمام علم به  بنابراین در اینجا علم به کُنه و (.532-537 :8/4، 5972د )مالصدرا، گردنآنها انتزاع می

یا تمام ذات آن مورد نظر است که همان موجودات محض و ناب و موجود به وجود  حقیقت نفس

 واحدی هستند.

است از  ماهیت دو اعتبار دارد: اعتبار کثرت و تفصیلش و اعتبار وحدت و اجمالشباید گفت 

نچه در تمام آ .نیستاش جز حامل قوه آن و ماده استآنجایی که شئیت مرکب از صورت و فصلش 

تعریف  حدود مرکبات گفته شده بیهوده است. و سزاوار است که فقط به فصل و یا به فقط صورت

توحید کثیر و مقام تکثیر واحد یا  شود، مبتنی بر جواز تعریف به اجزای خارجی است و دو مقام

 در شده گفته)کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت( است و آنچه از تعریفهای تفصیلی که 

 اول مقام در هستند نابی و محض وجودات از عبارت اشیاء کمالی صور که آنچه و است دوم مقام

لوازم غیر  ازپس از استکمال  گیرد. جز آنکهدر تعریف مورد تفصیل قرار می را همه دوباره که است،
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-شان است، نمیجودی غیر وجود ملزوماین لوازم، مانند دیگر لوازمی که آنها را و متاخر در وجوداند.

 .(537 :8/4، 5972باشد)مالصدرا، 

کنند. چنانکه تمام ماهیات را پس لوازم غیر متاخر در وجود، گویی از حاق ذات ملزوم حکایت می

اصالت وجود و مساوقت وجود و  اساس برمحاذاتی نیست و ترکیب ماهیت و وجود، اتحادی است که 

موجودیت، بالذات واتصاف ماهیت به آن بالعرض است، گونه که اتصاف وجود به علم است. همان

اتصاف وجود به عالمیت و معلومیت نیز بالذات و اتصاف ماهیت به آنها بالعرض است، پس عالم بودن 

 معلومدر این تبیین  .(696 : 5921فرقانی،)و معلوم بودن بالذات صفت وجود است نه صفت خود ماهیت

 .دهدمی نشان را خارج اشیای و کندمی حکایت بالعرض معلوم از به نوعی بالذات

اینکه وحدت شخصی که در تمام موجودات هست و : قوام هویت بدن به نفس است :اصل ششم

-هویت بدن و تشخصش به نفس است نه به ماده. (533 :8/4، 5972عین وجودشان می باشد)مالصدرا، 

مستمر می باشد، اگر چه اجزایش  که وجود و تشخصش، تا در بدن نفس باقی است،برای این اش،

پس آنچه پیش از این گفته که تشخص به واسطه وجود است بدن را بی نیاز  تبدیل پیدا کرده باشد.

سازد. زیرا تشخص بدن به نفس است و تشخص نفس به وجود، و نیز تشخص به وجود است. نمی

بدن معادی و بدن دنیوی برعکس اینکه تشخص بدن به واسطه نفس است و این سخن، هویت را در 

 .(822: 8/4، 5972اند)مالصدرا، تصحیح کرده

که مالصدرا در معاد مجموع نفس و بدن را به عین و شخصشان خواهد باید گفت که از آنجایی

شونده در قیامت به عینه همین بدن است نه بدن مباین با آن است)مالصدرا،  بود، و اینکه برانگیخته

. زیرا با توجه به این سازدعینیت بدن مادی و نفس می بیین هندسه مقدس نفسدر این ت .(822، 5972

یابی هندسه مقدس نفس تبیین شده است، هندسه مقدس اصول و رابطه تعلقی نفس و بدن، که در ریشه

نفس وجودی تشخص یافته از رابطه نفس و بدن است که مانع از تناسخ و تجزیه پذیری در ساختار 

 شود.هویت انسان میو حقیقت  وجودی

ها یک هویت انسانی در تمام این تحوالت و دگرگونی» در تبیین حقیقت هویت فرد باید گفت: 

و به عینه همان است، چون به گونه اتصال وحدانی تدریجی واقع است و اعتنا و توجهی به  هویت

بلکه اعتنا شد. با راه این حرکت جوهری واقع است، نمیخصوصیات جوهری و حدود وجودی که در 

است، چون  )متشخص(و توجه به آن چیزی است که استمرار و دوام دارد و باقی می ماند و آن نفس

صورت تمامیت در انسان، همان اصل هویت و ذاتش، و مجمع ماهیت و حقیقتش، منبع قوا و آالتش، 
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اجزا و اعضایش و حافظش، مادام که کون طبیعی برقرار است، می باشد. و سپس آنها را به  مبدأو 

البته اگر به کمال  ، و همین طور تا آنکه بسیط عقلی گردد.نماید میتدریج به اعضایی روحانی تبدیل 

 .(825 :8/4، 5972مالصدرا، «)عقلیش، به تقدیر ربانی و جذبه الهی، برسد

خود به این  تشخص و جزئیت علمی نفس درتبیین بُعد مقدسدر نتیجه این قسمت باید گفت       

مساوقت وجود و علم  شده نفس در مالک هویت و تشخص یابدآنچه باعث  -5صورت است که  

و علم  است علم عین وجود یرا زسازد.  هندسه مقدس نفس را می که این مساوقت علم و وجود  است

نیز عبارت از وجود مجرد، و هر وجود مجردی علم است،  عبارت از وجود مجرد از ماده است. عقل

این وجود، همان گونه که به ذات خودش موجود است، همین طور معقول ذات خودش هم هست، 

همانطور که موجودیت وجود به ذات خودش موجب دوگانگی نه در ذات و نه در حیثیت ذات، جز به 

 «حضور» علم حقیقت صورت، هر درپس  (.836 :9/5، 5972شود)مالصدرا، ب اعتبار کردن، نمیسب

 .یابد تحقق عالم نزد معلوم زیرا .است وجود ازخاصی  نوع حضورْو  است

 یک به نسبت مراتب اختالف و علم درجات تغییرگفت تشخص و هویت نفس به  توان یم -2   

شهودی مراتب  تناسبات در دیگرعبارتیبه  دارد. الت، بستگیمعقو و متصور نفوس مورد در وجود،

به ازای هر عالمی از عوالم وجود، صورتی مخصوص به آن  نفس در هماهنگ با عوالم باید گفت

وجود دارد. ادراک این صورتها تنها زمانی ممکن خواهد بود که مدرِک از لحاظ وجودی هم سنخ با 

آن مرتبه باشد و این امر مستلزم حضور نفس در آن مرتبه و اتحاد با حقایق آن مرتبه و موجودیت به 

زیرا صورت مجرد یا خیالی و یا عقلی . (925-922 :9/5، 5972صدرا، )مالاستوجود حقایق آن مرتبه 

و دارای آثار خود که متناسب با مرتبه  باشدتر میوجود مادی برتر و شریف از حیث وجود، از است که

و حمل از نوع حمل حقیقت و رقیقت است که بین مراتب شدت و ضعف  استوجودی خودش دارد 

 .(843 :9/5، 5972)مالصدرا، در مقام هر تشکیکی می باشد

 و مقامهر در،می علوجودی  لحاظ به و دیگر موجودات مجرّداتدر واقع هندسه مقدس در  -5    

-هستی درتنهامجردات و دیگر موجودات  جایگاهو  شود.می مشخص وجودیتطابق باعوالم  مرتبه

به تجرد و حضور  وجودها از یک هر در درجات ضعف و شدت ادعایشوند. می مشخص علم شناسی

اما در تبیین هندسه مقدس نفس مقام علم در  است و ماهیت به اعتبار اجمال و تفصیلش موجود است

 مجردات با توجه به صدوری بود علم و خالقیت نفس چگونه است؟
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 حس خیال عقل -3-3-2

عتبار وحدت تفصیلش و اماهیت به دواعتبار موجود است: اعتبار کثرت و  همانطور که بیان شده است 

های کثیر واحد است و آنچه از تعریفم تمقام توحید و کثیر و مقاو اجمالش است یعنی در دو مقام : 

 بارت از وجودات محض و نابی در مقام اول هستصور اشیاء ع ته  شده در مقام دومتفصیلی گف

این تبیین دو مقام نفس چگونه با که در شود اینست سؤالاز آنچه باید . (537 :8/4، 5972)مالصدرا، 

شود یا دانستگی علم به ذات من و عالم)من( با دانستگی ازلی هندسه صورادراکی خود متحد می

توان داشته باشد؟یا معنای این تبیین چه معنی میت،چگونه یگانه و متحد خواهد شد و مقدس موجودا

رت چگونه در علم و ادراک هندسه مقدس نفس یعنی کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کث

 شود؟برای رسیدن به معرفت حسی و خیالی و عقلی تبیین می

 نفسدر سیر یا هویت  نزولی خالقیت نفس:  -5کنیمدر ابتدا به چند مقدمه اشاره می برای این تبیین

. در عین استمثال خداوند و از سنخ ملکوت است و دارای مراتب گوناگونی  باید گفت نفس

ع جمیع قوا و منشا تمام افعال و ادراکات است. البته چه در هستی و چه در نفس مراتب وحدت، جام

وجودی انسان نیز مستند ه توان در حیطوجودی و شئون گوناگون مترتب بر یکدیگرند. هر فعلی را می

مالصدرا نفس . (829 :5932ولی با لحاظ مراتب مختلف وجودی نفس است)عسکری،  به نفس دانست

نفس را علت و  کند پس ویاین صور را ابداع و انشاء می داند کهل صور حسی و خیالی میرا فاع

داند. این مسئله غالبا تحت عنوان قیام صدوری ادراکات حسی و خیالی صورت ادراکی معلول آن می

 .(538 :5932گیرند)عسکری، در مقابل قیام حلولی قرار می ،نفس

 متحقق توانندمی هستی( الهی عقالنی، مثالی، مادی،)مرتبه چهار در ماهیتی هر مالصدرا نظر در-8

عقیده او ه آن است. ب صورت بهاین مسئله مبتنی بر نظر دیگر مالصدرا است که شیئیت هر چیز  گردد.

عبارت دیگر صورت هر ور بواسطه آن موجودی بالفعل است به صورت هر چیز آن است که شیء مزب

فصل و  مبدأآن است و  بنابراین، شیئیت هر شیء به فصل اخیر ت.چیز فعلیت وجودی آن شیء اس

 .(572 :5932باشد)عسکری، ن چیزی جز وجود خاص آن موجود نمیحقیقت آ

علیت و معلولیت در وجود تحقق دارد و ماهیت بالعرض و  افاضه اشراقیه: نسبت وجود و ماهیت-5

بتبع وجود مجعول است از اینرو معلول هویتی غیر از معلولیت خود ندارد و در واقع وجود معلول عین 

هویتی نیست که اضافه و نسبتی با علت علیت، معلول با این تحلیل از  ربط و وابستگی به علت است.
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به در مورد این رابطه « اضافه اشراقیه»و اضافه به علت است از اینرو تعبیر داشته باشد بلکه عین نسبت 

 .میرود   کار
علم بر دو قسمت حصولی و حضوری تقسیم میشود بالعرض:معلوم و بالذاتمعلوم رابطه تبیین -4

 :5932ذهنی است یعنی خود معلوم نزد عالم حاضر نیست)عسکری،  صورت به یاجدر علم حصولی احت

بلکه صورتی از معلوم نزد مدرک حاصل است. اما در علم حضوری خود معلوم نزد عالم حاضر  .(829

 است.

ی این رابطه و صورت ذهنی است اما در علم حضوردر علم حصولی رابطه وجودی بین مدرک 

ست و بالعرض اینجا معلوم نامیده شده است معلومالبته آنچه در ا بین مدرک و ذات معلوم است.

منشا پیدایش دو علم حضوری و حصولی  بالذات نفس صورتی است که در نزد او حاضر است.معلوم

تفاوتی است که بین وجود و ماهیت متحقق است. آنجا که معلوم ماهیت باشد؛ علم حصولی خواهد 

 بود و اگر معلوم وجود باشد، علم حضوری متحقق است.

ود بلکه ماهیتی که در ذهن موجود به وجود بالعرض تنها موجود خارجی نخواهد ببنابراین معلوم

و علم به آن حصولی است. آنچه بالذات معلوم است و باید  گردد نیز معلوم بالعرض استذهنی می

معلوم حقیقی دانسته شود همان وجود مجرد ذهنی است و ماهیتی که بتبع آن وجود، موجود است بتبع 

جمعیت علم است اما علم حصولی مقام تکثر علم  باشد. علم حضوری مقام وحدت وآن نیز معلوم می

 و علم باشد بالذاتمعلوم معنایه ب علم چنانکه .(824 :5932و تمایز صورتهای علمی است)عسکری، 

بالذات همان پس معلوم .(5922:516تفاوتشان اعتباری است)مالصدرا،  و متحدند ذات حیث از معلوم

که مادیات وجودشان عین افتراق و حرکت هیچ آنجایصورت حقیقی و نحوه خاص اشیاء است. از 

اند مانع از معلومیت صوری که در ماده تحقق یافته ه عقید مالصدراتوانند داشته باشند. بحضوری نمی

نیست بلکه نحوه وجود آنها  ت آنها است،عوارض و غواشی که متاخر از ذا صرفا همراهی با ماده یا

 .ی به آنها تعلق بگیردمانع از این است که هر نوع علم
بر این اساس اگر علم را به خارج یعنی عالم مادی نسبت دهیم و گوییم عالم جسمانی و صور  

مادی معلومند، فقط بالعرض و با قصد دوم است. یعنی در آنجا آنچه اوال و بالذات معلوم است صورت 

علوم است صورت خارجی آنچه بالتبع مو ( 575 :5932)عسکری، تحد با نفس استعلمی است که م

وجود صوری و یا ادراکی نام  است که منطبع در ماده است، اما هر چه در ورای این حیطه از هستی
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صوری که دارای وجود صوری هستند خود در برای خود حضور دارد.  است ومعلوم  ومجرد  دارد

 باشند. یک مرتبه نمی

کند و هر ماهیتی همانطور که به وجود تقسیم میمالصدرا غالبا وجود صوری را به سه عالم و حیطه 

این سه نحو عبارتند از:  .دتواند به سه وجود صوری نیز موجود گردتوانست موجود شود میمادی می

وجود عقالنی، وجود مثالی یا خیالی و وجود حسی، اختالف این سه نحو از وجود به درجه تجرید آنها 

تواند فردی یی که مالصدرا در نظر دارد. به این ترتیب هر حقیقتی میمعناه گردد و البته تجرید بباز می

 :5932تواند فردی حسی، خیالی یا عقالنی داشته باشند.) عسکری، د همچنانکه میمادی داشته باش

 خود ماهیت به موجودو ست، ا اشیا یمعلوم یا متعلّق در علم حضوری وجود پس هستی اشیاء .(578

وجودات در سیر به تبیین تجرید و تعقل م این مقدمات با تفکیک دو مقام ادراکبا توجه به  .نیستند

 شود.سلسله مراتب نفس پرداخته می

انسانها  با علمی که  مقام دوم تکثرر صور صورتهای ادراکی در تبیین معنای هندسه مقدس نفس       

ادراکات خود تنوعی از صور  . ما درو تنوع است و رابطه امر سومی استدارای تکثر  آن مواجه هست

در اینجاست که  حسی، خیالی و عقلی داریم در هر یک از آنها صورتهای بیشماری مواجه هستیم.

کند تنوع و تکثر صور علمی و ادراکی گردد. فیلسوف سعی میقسمت دوم نظریه مالصدرا آشکار می

مبدأ وجودی این صور را داراست،  را توضیح دهد و البته برای او این امر بسیار سهل است. وقتی نفس

تواند این صور را ایجاد نماید. نفس با هر یعنی این صور بنحو اعلی و اشرف برای او حضور دارند، می

تجلی خود صورتی را ایجاد مینماید و در واقع هر صورت ادراکی، اشراق و فعل نفس است)عسکری، 

های بالعرض که معلوم علم حضوری است توان گفت علم حصولی و تکثر مفاهیم (. می852 :5932

-عمدتا همان اشیای خارجی هستند که در ظرف خارج تحقق دارند و از طریق صور ذهنی معلوم می

 گردند.

مفاهیم و ماهیات گوناگون مورد  صورت بهعلمی که ما با آن مواجه هستیم. همین مرحله است که 

-مالحظه ماست مرحله تکثر علم را مالصدرا نه با نظریه اتحاد عالم و معلوم بلکه بنحو دیگری تبیین می

کند. نظریه قیام صدوری مربوط به این مرحله از ادراک است. مالصدرا در این مرحله برخالف مرحله 

کند، در خصوص صور حسی و خیالی از یک طرف و یاول که انواع ادراکات را با یک نظریه تبیین م

کند. صور عقلی از طرف دیگر قائل به تفصیل است و هر کدام را بنحوی متفاوت از دیگری تبیین می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



192 
 

نظریه قیام صدوری مربوط به صور حسی و خیالی است در خصوص این تفاوت و علت آن بحث 

 .(855: 5932خواهد شد)عسکری، 

اشاره دارد. اما شارح  یعنی )دانستگی ازلی، علم نفسی( علم عدد خود به دو مقاممالصدرا در عبارات مت

بزرگ فلسفه مالصدرا حاج مالهادی سبزواری بنحودقیق و واضح در موارد متعدد بشرح و توضیح این 

مسئله پرداخته است. پس تفکیک دو مقام در ادراک مورد توجه کامل وی بوده و به بهترین صورت 

 گفت توانمی.  کندمی بیاناین دو مرحله  برای اصطالحاتی سبزواری حاجیآن را بیان کرده است. 

کند: مقام کثرت در وحدت، از این تعابیر استفاده می هندسه مقدس نفسی در مورد مقام اول و و که

 مقام مقام تفصیل در اجمال، مقام رتق، مقام لف، مقام یا مرتبه خفا، مرتبه کنه ذات، مقام شامخ نفس،

 :5932عسکری، سیط، مقام لطیفه خفیفه است)عقول بم ممقام عقل بسیط اجمالی، مقا نفس ذات باطن

855).  

قوس »توان تحت عنوان تا اینجا بیان شد مرحله اول ادراک در نظر مالصدرا است که می آنچه      

از آن نام برد. زیرا نفس انسان از سنخ عالم ملکوت است دارای وحدتی جمعی است که سایه « صعود

 (.5289 :8، ج5927خود عاقل و متخیل و محسوس است)مالصدرا، بلند پایه وحدت الهی بوده و بذات 

تواند معرفت ما را توجیه است. این نظر هرگز به تنهایی نمی نفس جمعیت و این مقام مرحله وحدت

 نماید، زیرا همانطور که مکررا بیان شد در اینجا وجود ادراکی بنحو واحد و بسیط متحقق است و هیچ

مقام دوم و ظهور ساختارو هندسه  درپس  .ندارد وجود ادراکی صورتهای در تمایزی تکثرو نوع

م فتق، مقام کند: مقام وحدت در کثرت، مقام اجمال در تفصیل، مقامقدس از این تعابیر استفاده می

تفصیلی، مقام  مقام فعل و ظهور، مقام ظهورات و شئون نفس، مقام عقلنشر، مقام ظهور عاقل و 

 .(855 :5932عسکری، معقوالت مفصله است)

   به کار مقام مقام دو هر در را مدرَک و مدرِک اتحاد سبزواری حاجی شودمی مالحظه که همانطور

 اتحاد داشت توجه باید. کندمی بیان را اتحاد نوع دو این بیشتری تفصیل با دیگر جای در است برده

 که)اول مقام در باشد نداشته وجود نیز حیثیت و جهت تغایر حتی آنها بین که بنحوی معلوم و عالم

 علت اتحاد نوع از است دوم مقام در که اتحادی اما. است متحقق( است حضوری علم اول مقام اساس

 .است( نفس صدوری قیام)معلوم با

او همان نحوه اعالی هر معقولی است که در مقام کثرت در وحدت   مرتبه خفاء عاقل و کنه ذات

 نظر شارح عقیدهه ب .باشندمی کثرت در وحدت مقام عقل، است. همانطور که معقوالت تفصیلی
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 .(858 :5932نباشد)عسکری،  ادراک از مرتبه دو این به قائل اگر و باشد تواندنمی این جز مالصدرا

 بشود است تاله ذوق به منسوبین مشرب که موجود کثرت و وجود وحدت نظریهه ب الزم است که قائل

  دارد. تحاشی نظر این از او کهحالی در

 واحدی شخصی حقیقی وجود که اندیشندمی اینگونه جماعتیمعتقد است  مالصدرادر این تبیین 

 انتساب از است عبارت آنها موجودیت که هستند حقیقی اموری ماهیات، و تعالیباری ذات یعنی است،

 شخصی و واحد امری وجود گروه این برای بنابراین است. تعالیباری به آنها ارتباط و واجب وجود به

 حاجی کندرا رد می نطریه این مالصدرا است. متعدد افراد دارای و کلی امری موجود و است

 اما باشند،می موجود کثرت و وجود وحدت به قائل گروه این گوید،می قسمت این ذیل سبزواری

 است. آنها کثرت عین در موجود و وجود وحدت به قائل مالصدرا

علم بسیط در مقام شامخ نفس حضور دارد فاقد ماهیت است اما اشراق نفس در مرتبه  باید گفت 

 مرحله در عقلی ادراک پس آورد.حس و خیال و عقل ماهیات حسی و عقلی و خیالی را پدید می

 صور تواندنمی نفس بماهی نفس و است خیالی و حسی ادراک از متفاوت ادراک دوم مرحله در عقلی

شود. در این مرتبه تعبیری در هیاکل ماهیات متجلی میه ب .(859 :5932نماید)عسکری،  ایجاد را عقلی

نفس فاعل است و ایجاد کننده صور ذهنی و این صور ذهنی چیزی نیستند جز آنچه نفس بنحو باالتر و 

 بسیط در ذات خود واجد است. صورت به

نفس به اعتبار ذات و مقام شامخ خود -5:را به این صورت بیان کردحاجی سبزواری از این مطلب 

بنابراین نفس در مقام ذات واحد این صور -9معطی شیء فاقد آن نیست  -8فاعل صور تفصیلی است.

بنابراین صور در مقام ذات -1اما مقام ذات نفس مقام وحدت و بساطت است نه تکثر صور. -4است.

متحد با نفس هستند و در حقیقت وجود نفس در مرتبه ذات مرتبه باال و اشرف همه صور است.این 

 دهد که بحث اتحاد عالم و معلوم مربوط به مقام اول ادراک است.استدالل نشان می

فس چگونه صور ماند که نبرای طرح این اشکال باقی نمی با این تصویر از ادراک اساسا جایی

گوید: زمانی که نفس با صور عقلی کند و میکند. مالصدرا به این مطلب اشاره میادراکی را ایجاد می

تواند هر گاه که بخواهد و اراده کند هر حقیقت و ماهیتی تعقل نماید، زیرا اکنون متحد گردید می

 امری خیالی صور ه شود که فاعلو به فعلیت رسیده است. اگر گفت یگر با صور عقلی و خیالی متحد د

 کند. درتاویل می افاضه به را صدور یعنی میکند افاضه نفس بر را صور آن که است نفس از خارج

 ذات و فعل دو یعنی مقام آن میان خلط و ادراک مرحله دو به توجه از عدم که این مشکل ناشی حالی
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 نه است فعل مقام در صدوری قیام بحث کهآید چرا میان نمیه از مخرج نفس ب سؤالدر اینجا  .است

 .(854 :5932عسکری،)ذات

 به قائل رویت باب در که کسانی کلیه و طوسی خواجه با مالصدرا نظر تفاوت سبزواری حاجی

 آلت به حلولی قیام خود نازل مقام در مبصرالذات آنها برای آنکه: اول:داندمی چیز دو در هستند انطباع

 آنکه دوم و دارد نفس به صدوری قیام خود نازل مقام در بالذات مبصر مالصدرا برای ولی دارد ابصار

 صورتی بالذات مبصز مالصدرا نزد اما میشود افاضه فیض مبدأ از که است صورتی مبصرالذات آنها نزد

بهترین توصیف از تبیین معنای دو مرحله . (851 :5932شود)عسکری،می افاضه نفس از که است

که دانستگی علم به ذات من و عالم)من( با دانستگی ازلی که نفس آن را در خود  ادراک این است

 دارد، یگانه است.

شوند و اما در مقام دوم ادراک صور خیالی و جزئی با قیام صدوری به نفس توضیح داده می 

تفاوت ادراک  توان پرسید اینست کهسوالی که می ادراک صور عقلی با مشاهده مثل عقلیه است.

 صور خیالی و عقلی در مقام دوم و تبیین آن در هندسه مقدس نفس چگونه است؟

ویژگی نفس عاقله این  که در تبیین تفاوت ادراک خیالی و عقلی در مقام دوم ادراک باید گفت 

کنیم. یعنی می تواند مفاهیم کلی و یاد می« تعقل»است که ادراک عقلی خالص دارد، ما از آن با تعبیر 

آنکه در چنین ادراکی تشکل از آنها را، که از نظر وجودی، تجرد عقلی دارند، درک کند بیقضایای م

از قوه خیال و صور مخزون در آن کمک گیرد. مواجهه چنین نفسی با وجود عقلی صورت به نحو 

مالصدرا در توضیح  .(581 : 9،ج5935نیست)عبودیت،« مشاهده از دور»است و « مشاهده از نزدیک»

ورتی که این چنین درک شود. ویژگی نفس ناطقه این است که ادراک عقلی ناخالص ویژگی ص

 .(586-587 :9، ج5935دارد، یا به بیان مالصدرا دارای ادراک عقلی مشوب به خیال است) عبودیت، 

مشاهده از »مواجهه نفسی که دارای این گونه ادراک عقلی است با موجود مجرد عقلیباید گفت 

کند، اما البته با کمک نفسی اوال، مفاهیم کلی و قضایای متشکل از آنها را درک می است. چنین« دور

گرفتن از صور خیالی، ثانیا، قادر به نظر و کسب است یعنی با ترکیب مفاهیم کلی، در قالب تعریف، به 

ی برای توضیح بیشتر درباره ادراک عقل .(582 : 9، ج5935یابد)عبودیت،مفاهیم کلی جدید دست می

خالص، باید به یاد آوریم که در بیان حقیقت انطباق و مناط کلیت و جزئیت از دیدگاه مالصدرا، 

همراه است. یکی اشتراک وجودی که به نحوه تجرد وجود دو نوع اشتراک  ماهیت شیء در عقل با
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 و دیگری اشتراک ماهوی که به معنای مطابقت ماهیت شیء با مصادیق متکثر و ماهیت مربوط است،

 حمل آن بر واقعیات متعدد است،که اشتراک وجودی ماهیت شیء منشا اشتراک ماهوی آن است. 

-زیرا ماهیت شیء در عقل چون وجودی مجرد عقلی دارد، از یک سو از وجود مادی ماهیت کامل

شود به نحو برتر و ای است که در فرد مادی ماهیت یافت میتر بوده، واجد همان سنخ کماالت ذاتی

همانی و وحدت دارد. همان نسبتی که هر وجود کاملتری در اعلی، و در نتیجه با فرد مادی ماهیت این

تر از خود دارد، و از سوی دیگر، نسبتش با همه افراد مادی سلسله تشکیکی وجود با وجود ناقص

سبت را با که هر نسبتی که با یکی از آنها داشته باشد ضرورتا همان نبه طوری ماهیت یکسان است،

افراد دیگر ماهیت نیز خواهد داشت، و به اصطالح همه افراد مادی ماهیت در چنین نسبتی با یکدیگر 

 اند.مشترک

همانی و وحدت تشکیکی استثنا با هر یک از افراد مادی آن ایننتیجه اینکه وجود عقلی ماهیت بی

گویند. هم می« کلیت سعی» که دارد و تعبیر رایج، مشترک میان آنهاست. آن هم اشتراکی وجودی

وحدت ماهوی میان افراد مادی ماهیت و میان  صورت بههمین اشتراک وجودی و کلیت سعی است که 

کند و یاد می« انطباق ذهن و عین»شود و در بحث وجود ذهنی از آن با تعبیر وجود عقلی آن درک می

، 5935 بر افراد متکثر است)عبودیت، به موجب آن، ماهیت موجود در مرتبه عقل کلی و قابل انطباق

 .(586 :9ج

بنابراین میتوان  .(886 :5932در مورد فرد خیالی و حسی، تکثر و تعدد جایز است)عسکری، 

پذیرفت کثرتی از افراد خیالی یک نوع متحقق شوند و هر نفسی هنگام ادراک صورت خیالی فردی از 

ورد ادراک عقلی امکان ندارد و اگر نفسی به مرحله م اما درآن ماهیت را در صقع خود ایجاد نماید، 

ادراک صورت عقلی برسد چون صورت عقلی از آن جهت که یک صورت عقلی است هرگز 

نمیتواند دارای تعدد و تکثر باشد، صورت عقلی که مدرَک اوست همان صورتی است که مدرَک 

 .(886 :5932است)عسکری،  نفس دیگری است و این دو همان هستند که در صقع عقل فعال موجود

 طور بهکند مالصدرا شیوه رسیدن به ادراک عقلی و کلی را مبتنی بر اصول فلسفه خود بیان می 

مشخص باید به اتحاد عالم و معلوم و حرکت جوهری اشاره نمود. وی نحوه رسیدن به کلیات را از راه 

تجرید بمعنایی که حکمای سابق در نظر دهد که معنای آن با ممکن می داند اما توضیح می« تجرید»

شود و اینچنین نیست که داشتند متفاوت است. همانطور که گفته شد صورت ادراکی با نفس متحد می

صورت انسان امر ثابتی باشد و صور ادراکی مانند عرض در آن حلول کنند و سپس با  عنوان بهنفس 
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مدرِک و مدرَک که با یکدیگر اتحاد تجرید، صورت معقول از صورت محسوس حاصل شود، بلکه 

شوند)عسکری، یی از وجود به مرتبه دیگری منتقل مییابند و از مرتبهدارند به همراه هم تجرد می

 اکثر آنچه و اندکند بسیار آیندمی نایل عقلی صور ادراک مرحله به که کسانی البته. (572، 5932

 خیالی صورت یک جز که است عقلی حقیقت از یافته تنزل صورتی و عکس کنند،می درک انسانها

مراد از درک حقیقی کلی، مشاهده وجود برتر از آنجایی که (. 887، 5932بود )عسکری،  نخواهد

است در این تعبیر وحدت و جمعیت نفس به  عقلی ماهیت معلوم است نه صرف درک ماهیت آن

و به مشاهده از دور تعبیر شده مشاهده از نزدیک است، در مقابل ادراک خیالی که در صقع نفس 

 است، قرار دارد که به دو تعبیر هندسه مقدس اشاره دارد.

 

 متصل خیال و وجود ذهنی-3-5-5

به مسئله علم و معرفت  نگرش بدیع مالصدراصورت خیالی انتزاع متوسطی دارد،از این رو در عالمی 

هندسه مقدس نفس تبیین ول که به عرصه اندیشه عرضه شده است در آدمی در نظریه اتحاد عاقل و معق

آورد که نظریه می وجود بهرا  این نگرش مالصدرا درباره علم و ادراکجایگاه نوینی بخشیده است. 

در این تبیین  گیرد.قدس نفس مورد توجه قرار میتبیین هندسه م و علم در نخستین گام وجود ذهنی

قوس نزول و صعود در عالم  بین دو تمایزمالصدرا با -5کنیم اسی اشاره میتوان به دو نکته اسمی

 تأکیدبر این حقیقت  حقیقتی کلی و عقالنی عنوان بههستی،ضمن پذیرش وجود پیشین نفوس بشری 

 عنوان بهادراک نفوس بشری توان مناط معرفت عقالنی و علم و کند که این وجود پیشین را نمیمی

 .(992: 5/4، 5972انسانی هستند، دانست)مالصدرا،  و ساختار وجودی افراد متعین و جزئی که حقیقت

داند بر نشأهء تعلقی آن پیشی دارد که نشأه ای عقلی میقدم نفوس را نشأه مالصدراکه ازآنجایی-8 

ده در نشاه تعلقی و همینطور گفته شآید. عقلی صورتی از صور علم الهی و شانی از شئون او الزم می

تعلق آن به بدن را  این تأکید بر این امر که نفس بودن نفس و وجود نفس و نفسیت نفس یک چیزند

پس  .(911-914 :5/4، 5972)مالصدرا، داند. که در بخش اول بدان پرداخته شده استذاتی نفس می

و نحوه وجود  حثیت تعلقیمعرفت عقالنی وجود پیشین ندارد و نفس با بدن در تبیین علم و ادراک 

 سازد.نفس هندسه مقدس فرد را می

کثرت در عین وحدت و وحدت در عین »که به تبیین هندسه مقدس نفس به معنای از آنجای

. برای این تبیین در گام نخست به است شده پرداخته و چگونگی صور جزئی در صقع نفس« کثرت
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-میقیقت ادراک در تجرد و حضور نفس یابی به حقیقت و ذات موجودات در حچگونگی دست

شود. اینست که . پس آنچه در معنای هندسه مقدس نفس در این بخش تبیین میشد خواهد پرداخته

اساس تبیین هندسه مقدس  تبییین کرد؟ آیا بر توانرا چگونه می نمایی علم در فلسفه مالصدراواقع

تنها خاصیت کاشفیت از خارج آن را دارد یا نفس مراد از علم مفهومی است که صور ادراکی انسان 

 نه؟

هرچیزی دو نحوه  اینست که  طرح مدعای حکما درباره حقیقت وجود ذهنی و وجود خارجی

وجود دارد: یک نحوه وجود خارجی و دیگر نحوه وجود ذهنی، و طبق بیان حاجی سبزواری، رابطه 

 چه از اشیا در حین ادراک و تصورشانوجود ذهنی با وجود خارجی رابطه ماهوی است، علم یعنی آن

آید، ماهیت موجود در خارج است، نه وجود خارجی آنها یعنی ماهیت غیر از وجود به ذهن ما می

ها در ذهن دارد. جمعی دیگر از حکما معتقداند که در حین تصور و اش وجود دیگری به نفسعینی

( و 517 :5929، 5آید) سبزواری، جهن میآید بلکه اشباح آن به ذادراک، ماهیت اشیا به ذهن نمی

شود شبح شیء است و شبح شیء غیر از شیء است. آن چیزی که در ذهن حاضر میگویند: می

گویند: بنابراین ماهیت و قواره و شبح وجود خارجی و ظل او است. قائلین به حضور اشباح در ذهن می

بلکه شبح این ماهیت در ذهن حضور آید، خود ماهیت که شبح حقیقت خارجی است در ذهن نمی

توان گفت در هر دو صورت ماهیت موجودات است که ساختار علم و ( در واقع می512 :یابد)همانمی

 دهد.ادراک آنها را تشکیل می

حین ادراک اگر ماهیات در ، یعنیاست بر حضور ماهیت اشیاء در نفسمعتقد مانند شیخ اشراق که 

شود ابطه ما با خارج قطع خواهد شد به عبارت دیگر، علوم ما جهاالت میاشیاء در ذهن حاضر نشوند ر

و رئالیسم باشیم، چون دیگر علم ما  توانیم فیلسوفو نمی توانیم دارای علم باشیم.و ما دیگر نمی

خاصیت کشف نخواهد داشت و در واقع باید سوفسطایی بشویم وقتی علم نداشته باشد یعنی جهل، آن 

مشاء قائلند به اینکه نفس ناطقه صورت مادی را از  (.567 :5، ج5929)سبزواری، ستهم جهل مرکب ا

آن صورت مجرد در نزد نفس حاضر است که نفس به آن به علم حصولی عالم  کندماده تجرید می

ورای وجود خارجی  پس .(585 :5975،زاده آملی)حسنبه معنای حضوری ارتسامی نیست واست 

به صورت آنها باعث علم به ماهیات هستند این مسئله  بندد کهدر ذهن نقش می اء، صورتی از آنهااشی

 دارد. اشاره گری و انکشاف علمحکایت
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اینست که علم و  نقد حکما در مورد علم و ادراک در تبیین هندسه مقدس موجودات در واقع    

درتبیین  این تفسیر و دانند.می ادراک را عبارت از حصول صورت آن چیزی که شان آن ادراک است،

، باطل است. بنظر مالصدرا علم عبارت از صورت «چیزی به چیز مثل خودش است»علم حصولی یعنی

علم وجود خارجی را  بنابراین حکما این صورت حاصل از(. 892: 9/5، 5972حاصل نیست)مالصدرا، 

 :5، ج5929کنند)سبزواری، می دانند و در این تبیین معلوم بذات را نیز عین علم بیانو کیف نفسانی می

563). 

 چیزی به چیزی تفسیر» حصولی علم : نکته اولنکاتی که در نقد حکما می توان ذکر کرد اینست که:

 همان که حصولی ادراک حکما دیدگاه از علم تعریف تبیین در گفت باید «است خودش مِثل

 و ذاتی اتحاد بر متکی بالعرض معلوم و بالذات معلوم میان تطابق. است نفسانی کیف و وجودذهنی

  شیئی همان آن و است خارج در بالعرض معلوم یک یعنی باشد می ذهنی و خارجی وجود ماهوی

 میان تطابق و انکشاف خاصیت اتحادی چنان سایه در .(567 :5، ج5929 سبزواری،)تاس شده ادراک

 یاد ذهنی وجود عنوان به آن از و شود می موجود ذهن در که آنچه یعنی. شودمی تضمین معلوم و علم

 معلوم عین علم و .باشندمی یکسان ماهیت و ذات لحاظ به دارد وجود خارج در که آنچه با شودمی

 بالذات، معلوم دیگری و باشد علم یکی که نیست چیز دو ذهن در یعنی است آن با متحد و بالذات

 (.567 :5ج ،5929 سبزواری،)است علم همان بالذات معلوم بلکه

 خارج با مطابق که ذهنی صورت اگر که است این ذهنی وجود تبیین در حکما ادعای :دوم نکته

. (845: 5972،5/9 مالصدرا،)است خارج در امری از باید ناگزیر باشد مطابق اگر و است جهل نباشد،

 و شودنمی مختلف زمانی و موطن هیچ در و بوده که است همان شیء یک ذاتیات که علت این به

 ذاتیاتش با باشد که موطنی هر در انسان و شودنمی جدا آن از شیء ذاتی یعنی نیست، پذیرتخلف ذاتی

 پس. بود نخواهد ذاتی دیگر ذاتی شیء، ذاتی شدن بردارتخلف یا پذیراختالف فرض با بود خواهد

-. در این(566 :5 ج، 5929، سبزواری)ماند خواهد ثابت خارجی و ذهنی چه وجود انحاء تمام در ذات

 .شد علم حکایتی حیث از بحث به تبدیل نهایت در ذهنی وجود بحث صورت 

علم یعنی » -5قابل بیان است که  ماهیت وجود ذهنی و وجود خارجی چند ایراددر تحلیل تطابق 

وجود آید، ماهیت موجود در خارج است، نه آنچه از اشیا در حین ادراک و تصورشان به ذهن ما می

، 5سبزواری، ج«) اش وجود دیگری بنفسها در ذهن داردخارجی آنها یعنی ماهیت غیر از وجود عینی

مغایرت کامل وجود ذهنی و خارجی به لحاظ وجود، از نظر ذات و ماهیت  (پس علیرغم517 :5929
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ارد به اتحاد دارند، چرا که اگر چنین فرآیندی نباشد و ذهن که به لحاظ وجود با خارج مغایرت د

علم جنبه کاشفیت و  حضور ماهیت اشیاء در نفس نباشداگر -8بود، لحاظ ماهیت نیز مغایر می

-داد و در این صورت سخن از مطابقت ذهن با خارج نیز بیهوده میگری خود را از دست میحکایت

 و به قول شیخ اشراق دوچار جهل مرکب خواهیم شد. نمود

 در ذهن ای از وجودکه یک نحوه استدر نحوه وجود آنها توان گفت تفاوت صرفا در واقع می

موجود است و آثار مخصوص به خود را دارد و دیگری در خارج موجود است که البته خود دارای 

علم به اشیایی که وجوداتشان از ما  در این تبیین کهایراد دیگر این نظریه اینست-9. استآثار دیگری 

 خارج ندارند و نزد ما ناگزیر از تمثل صورتهای آنها در آن )علم(غائب و پنهان است و وجودی در 

 .(892 :9/5، 5972)مالصدرا، شودشامل نمیباشد، می

 یابی به ساختار قدسی و حقیقت وجوددست بر اساس توان از نظر مالصدرارا می نقدها این پاسخ

-آنجایی که در بخش هستیاز : نسبت وجود و ماهیت -1مقدمه اول: .کرد بیان در دو مقدمه

با وجود جمعی موجود است. این وجود  شناسی هندسه مقدس بیان شده است هندسه مقدس اشیاء که

و در حدت و بساطت همه کماالت را دارد که در عین و جمعی ضرورتا وجودی واحد و بسیط است

 ر جدا جدا و متکثرند،از هم نیستند.حقیقت، مجموع کماالت مذکو

ترین امر برای اتصاف به تحقق وجود است. زیرا ماهیت که در مطابق اصالت وجود شایستهبنابراین 

یابد. پس هر یک از این موجودات مقابل وجود و بواسطه وجود است و در خارج و ذهن تحقق می

مشترک معنوی است، یک  که وجودو ازآنجایتوان وجود را بر آنها حمل نمود. ماهیتی دارند که می

کیبی و مرکب از ماهیت و وجود در مقابل نیستی قرار دارد و چیستی همان است که موجودات روج تر

پس وجود اصیل است و ماهیت تبعی و متحد  .(512 :5932کند )عسکری، را به انواع مختلف تبیین می

چه که حقیقت هر چیز است وجود آن است و خود وجود از هر چیزی بیشتر و آن.با وجود متحد است

 در نداشته حقیقتی خود ذات حیث از ماهیت زیرا (.518 :5932سزاوار حقیقی بودن است)عسکری، 

)مالصدرا، بود نخواهد ماهیت الزم وجود و باشد می خاص وجودی حدود از عبارت ماهیت واقع

های آن حد وجودیهای صرفا ناظر به جنبهاز ماهیت شناخت ماهوی ما  بنابراین .( 124:  8، ج 5972

 دید از و نیست اشیاء حقایق شناخت به قادر اینکه خاطر نیز به شبح نظریه، خواهد بود نه حقایق اشیاء

 شد. خواهد سفسطه به منجر مالصدرا
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وسیله او موجودند، و وجود با آنها  به وجود بذاته متشخص و متعین است، تمام ماهیات کلیه -8    

صادقند، و برحسب ذهن و مفهوم وجود بر آنها صادق متحد است و بحسب خارج ماهیات بر او 

شدت و ضعف را که اختالف تشکیکی است ه ختالف با این اساسابر  (.583، 5925است)مالصدرا، 

توان مربوط به ماهیت دانست، زیرا تشکیک در ماهیت قابل قبول نیست، اختالف به شدت و نمی

ا هویت بسیط خود مشترک با سایر مراتب وجود ضعف به وجود راجع است. یعنی هر مرتبه از وجود ب

د است. توضیح این مطلب آن است که است و با همان هویت بسیط خود متفاوت از سایر مراتب وجو

توان تصور کرد که یک نمی (.514، 5932آن و مقوم آن است)عسکری،  وجود عین ذاتاز  مرتبههر

کنند بیان می صورت ایناین مسئله را به  .بماند مرتبه وجود از آن زایل گردد و آن وجود هویتش باقی

االشتراک است و مابه االشترک عین مابه االمتیاز عین مابهاشتراک و اختالف مراتب وجود مابهکه در 

 .(511 :5932االمتیار است)عسکری، 

مرتبه اعالی وجود که هیچ قید و محدویتی ندارد فاقد ماهیت، و وجود محض است اما سایر مراتب 

خود هستند مرکب از وجود و وجود که محدود و مقید به عدم وجود برخی کماالت مرتبه مافوق 

. پس از طرف ماهیت هیچ تاصل و واقعیتی ندارد مگر بتبع وجود، ماهیت نسبت به وجود ماهیت هستند

و عدم البشرط است و با الحاق و حضور وجود است که برای ماهیت امتیاز و ترجیح حاصل میشود و 

-میحقیقت وجود در هیاکل و ماهیات تعبیر  آید. این مسئله به سریان و نفوذاز خفا و ابهام بیرون می

تبه علت بدون اتحاد وجود و ماهیت و تکثر موجودات در مقام نازل وجود است و معلوم در مر شود.اما

العلل با مرتبه اعلی وجود شامل همه موجودات است و همه خود حضور دارد به این ترتیب عله ماهیت

- 828: 5932)عسکری،باشند با تکثر خود اینکه موجودات برای او متحقق هستند اما بنحو بسیط و نه

هندسه  و ادراک شناخت علم و هندسه مقدس موجودات با اشیاء (. پس حقیقت خارجی و ذات829

آن است و در ذهن با علم بودن عین ذات یابد، زیرا خارجیمی دست مقدس نفس به ذات حقیقی آنان

 نیست. حصولی قابل بیان

نفس و  مبتنی برتحلیل حقیقتدر تبیین هندسه مقدس نفس:خالقیت نفس مقدمه دوم: 

دارای مراتب گونا گونی نفس مثال خداوند و از سنخ ملکوت است و  است.نقش آن در بحث علم 

کات امیباشد. همانطور که خداوند در عین علم و بساطت ذات جامع جمیع قوا و منشا تمام افعال و ادر

است. البته چه در هستی و چه در نفس مراتب وجودی و شئون گوناگون مترتب بر یکدیگرند بنابراین 

در نظرگرفتن سلسله مراتب هستی، هر فعلی همانطور که هر فعلی را میتوان به خداوند نسبت داد ولی با 
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 در حیطه وجودی انسان نیز مستند به نفس است ولی با لحاظ مراتب مختلف وجودی در نفس

 .(829 :5932عسکری، )است

الوجود بعد از شان به واجبمجرد جملگی با توجه به بساطت و نزدیکی هایکه مفارقاز آنجایی

اند، تمامیت و جامعیت دارد قرار دارند. واجب بر اشیاء پایین دست خود که معلول الوجود واجبمرتبه 

و حکم عالی و باال دست، نسبت به پایین و هر علتی نسبت به معلول خود و هر تامی نسبت به ناقص 

 نفس نزد در از انشاء و ایجاد صورتی مماثل و همانند آن . یعنی(18-15 :5926)بابایی، چنین است

به قدرت الهی، از عالم ملکوت نفسانی، مجرد از ماده خارجی و حاضر نزد نفس  که گوییم،می سخن

مالصدرا، )نیست قیام مقبول به قابلش وفعل به فاعلش است ، قیام ادراک کننده و قائم بدان)نفس(

5972 ،5/4 :572). 

نفس باید گفت که نسبت نفس به صور صادره شده از آن، نسبت فعل به  ایجاد و انشاء تبیین در

بلکه بنحو مشاهد حضوری است. و از  نیستفاعلش است تشخص هر چیزی بنحو مشاهده یا احساس 

تبیین در این و  (161 :5927، 8است )مالصدرا، ج آنجای که تشخص و تعین هر چیزی به فاعل آن

ارد و ماهیت بالعرض و بتبع وجود مجعول است از اینرو معلول علیت و معلولیت در وجود تحقق د

هویتی غیر از معلولیت خود ندارد و در واقع وجود معلول عین ربط و وابستگی به علت است. با این 

هویتی نیست که اضافه و نسبتی با علت داشته باشد بلکه عین نسبت و اضافه به  تحلیل از علیت، معلول،

در . (829: 5932رود)عسکری، می   به کاردر مورد این رابطه « اضافه اشراقیه»عبیرعلت است از اینرو ت

فعل  معلولی و علت رابطه درکه  (62: 5،ج5929)سبزواری، ،واقع اضافه اشراقی همان وجود است

 .(5521 :8، ج5927)مالصدرا، استافاضه، از هویت ذاتی نفس 

کرده است که علم به هویت جز از راه اتحاد با آن این سخن را در مواضع مختلف تکرار مالصدرا 

توان آن را یقین تام آید و تنها این علم است که مینمی تی وجودی به دسیا از جهت علیت و احاطه

علمی ناقص و شناختی  هیت اشیاء و حصول آنها در ذهنبه شیء نامید و علومی که از راه درک ما

صور با نفس که از قبیل اتحاد حقیقت و رقیقت است  اساس اتحاد بر .(958: 5921فرقانی، دارند)نارسا 

عرض با جوهر یا اتحاد ماده و صورت از قبیل اتحاد  نه که استمستعمل  در ارتباط معلول با علت

و هیوالیی است که فعلیتش به صور باشد، وضوع اعراضی به نام صور علمی باشد. چرا که نفس نه م

 .(642 : 5921بلکه نفس از تکاملی جوهری برخوردار است)فرقانی، 
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باید  ی مالصدرادر فلسفهقیقت نفس و نقش آن حعلم و با توجه به توضیحات فوق در تحلیل  

 بر -8تأکید است یک موجود ملکوتی مورد  عنوان بهاز دید مالصدرا حقیقت وجودی نفس  -5 گفت

 قدرت نفس که آنجایی از دارند. حکمت متعالیه، موجودات ملکوتی قدرت بر ابداع و ایجاد اساس

 عالقه نفس انشاء و خلق در. است حضوری مشاهده و علم با صور آن به نفس علم دارد انشاء و برابداع

 عین وجود، اینکه برای ،است وجودش علت و شیء بین که است چیزی نوری، نسبت و وابستگی و

 فاعل بین که است نسبتی اشراقی افاضه پس.اندشئی وجود مبدأ دو هر غایت و فاعل و است، ظهور

 (.578 : 4/ 5 ،5972 مالصدرا،)است ذاتش و صورت

 ماهیات شناخت مقدس، هندسه شناسی معرفت با مقدس هندسه شناسیهستی ارتباط تبیین اساس بر

 در که گفت توانمی بنابراین .نیست آنها هستی مفهومی شناخت حتی آنها وجود شناخت مستلزم اشیا

 بالعرض معلوم و بالذات معلوم یعنی موجودات از تبیین دو به نفس مقدس هندسه شناسیمعرفت بحث

 حقیقت به یابی دست یعنی نمایی واقع. شودمی گفته بالذات معلوم موجود هر حقیقت که پردازیممی

 به وانتنمی ، ذهنی وجود یا حصولی علم راه از. است ممکن حضوری علم راه از صرفاً که موجود هر

 نیستند، ماهیت و بالعرض معلوم اشیاء حقیقت زیرا یافت دست اشیا هستی و خارجی حقیقت شناخت

 (.516-511 :5922 مالصدرا،)یابدنمی راه ذهن به هرگز و است آن ذات عین بودن خارجی پس

 حقیقت به یابیدست یعنی نماییواقع مالصدرا فلسفی نظام در مقدس هندسه شناسیمعرفت تبیین در

 مراحل سلسله در ماهیت و وجود نسبت اول مقدمه در که دارد بسزایی اهمیت هستی واقعیت و وجود

با مشاهده  را موجودات نماییواقع  حضوری، علم اساس بر نفس خالقیت دوم مقدمه در .است وجود

 مقدس هندسه تبیین در اصلی مبانی عنوان به شناختی هستی اصول پس. کندمی تبیینحضوری نفس 

 .است هستی واقعیت عین همان بودن خارجی مقدس هندسه شناسیهستی در زیرا آید.می بشمار نفس

 از بعد مقدس هندسه شناختیمعرفت هایبحثی مالصدرا توان گفت در فلسفهمی واقع در

 حقیقت شناخت به آن واسطه به توانمی که راهی تنها وی به نظر بنابراین دارند. قرار آن شناسی هستی

 :8ج ،5927 مالصدرا،)است یاحضور شهود راه از یافت شناخت دست موجودات واقعیت و هستی

 باید نیز را علم حقیقت در تشکیک مساله و است وجود و علم عینیت مالصدرا ابتکار مهمترین(. 161

 خیال و نفس خالقیت که است این پرسید میتوان که سوالی اما(. 928: 5921فرقانی،)شمرد آن نتایج از

 سازد؟ می(  من عالم) در را نفس مقدس هندسه و وجودی ساختار چگونه متصل
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 وجود الزامی چنین خیالی صور در اما باشد، تواننمی یکی جز ماهیتی هر از عقلی فرد که آنجای از

 از خیالی افراد گفت توان¬می بنابراین. دارد وجود نوع یک از خیالی افراد تعدد امکان زیرا. ندارد

 متحقق نفس هر اصغر مثال عالم در دیگری افراد و دارند حضور اکبر مثال عالم در ماهیت یک

 (.887: 5932 عسکری،)هستند

خیالی را گوید: نفس صور مالصدرا در بیان تفاوت نظر خود با سهروردی در مورد عالم مثال می

کند بلکه صور خیالی که نفس گوید در خارج از عالم خود مشاهده نمیبرخالف آنچه سهروردی می

عقیده مالصدرا اگر صور متخیل ادراکی را در عالم مثال ه کند در صقع نفس وجود دارند. بادراک می

ا فعل حکیم ناسازگار اکبر بدانیم با مشکل اشکال قبیحه و صور خیالی جزافیه مواجه خواهیم بود که ب

 منعدم آنها از نفس اعراض با و هستند نفس توجه و التفات بقای به باقی خیالی ادراکی صور. است

 توجه ببقاء باقیه الخیالیه الصور هذه ان و» گوید¬می مالصدرا اخیر جمله.رود¬می بین از و شوند¬می

 و انعدمت النفس عنها عرض فاذا تثبیتها و تصویرها فی المتخیله استخدانها و الیها التفاتها و النفس

 مقام به مربوط صدوری قیام که کند¬می تایید شده گفته صدوری قیام بحث در که را نظری. «زالت

 تجلی و فعل که شود¬می حاصل صورتی خود حضوری علم به نفس التفات با و است ادراک دوم

-نمی نفس نظر عزل با هرگز است متحد آن با نفس ذات مقام در که صورتی است بدیهی. است نفس

 (884-881: 5932 عسکری،)برود بین از تواند

 دیگر، محلی در نه و دارند ورود و حلول نفس موضوع در نه ادراکی صور بلکه خیالی صور پس

 ما، نزد در ابصار، طور¬همین و قابل، به مقبول قیام نه است فاعل به فعل قیام و اند،بنفس قائم آنها بلکه

 معتقداند طبیعیات چنانکه آن، امثال و جلیدی مانند عضوی، در شونده دیده شبح انطباع واسطه به

 نفس از که علمی اضافه به و نیست، پندارند، ریاضیدانان چنانکه شعاع خروج سبب به نیز و. نیست

 تمام چون. اند،نیستدانسته اشراقیان کهآنچنان شود،می واقع شرایط تحقق هنگام خارجی صورت به

 و شرایط از خارج در صورت وجود کهازآنجایی(.828: 8/4 ،5972 مالصدرا،)است باطل آراء این

 علمی های¬صورت(. 83: 5926 بابایی،)است نفس صقع در مجرده صورت چنین حصول معدات

 بدانها تفصیل به که¬گویی و نماید¬می مشاهده را آنها که ایگونه به اند،حاصل خیال قوه در نفسانی

 (927: 9/5 ،5972 مالصدرا،)نگردمی

 خودش ذات به که آنچه طورهمین. است معقوالت عالم و محسوسات عالم یعنی عالم دو بین

 بدان نفس وقتی که است صورتی آن و ندارد، تجرید به نیازی آن تخیل در نفس است، خیالی صورت
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 اینکه برای است، زمین و آسمان پهنه اشپهنه شودکهمی کشوری در بهشت جهان. کندمی پیدا اتصال

 را آنها که صوری پس(. 925: 5972 ،9/5 مالصدرا،)شانماده به نه هستند شانصورت به عوالمی چنین

 عالم این در وجودی کند،آنهامی شانمشاهده خیالیش دیده به و کندمی تصور خویش مصوره قوه به

  (.824: 8/4 ،5972 مالصدرا،)ندارند

 صدور تجسم دریک نفسانی علمی صورتهای فرآیند در نفس مقدس هندسه تبیین از مرحله این در 

 ما خیالی نفس پیش که میکنیم تجربه درون روشنی همچون را آن ما خیال عالم در و. کند¬می پیدا

 ما وحواس.شوند یکی خیالی صور ادراک و نفس وجودی ساختار که است هنگامی این و درخشد می

 نفس مقدس هندسه «بنگریم خود اندورن در» که کند¬می هدایتمان و میکند دور حس تسلیم از را

 .است انسان نفس علمی ساختار و ازجوهر تبیینی ی¬سایه¬بی و غش¬بی و صافی ذاتش

 نتایج چون و. است نفس جوهر صقع در اعمال نتیجه تقرر و تحقق تجسم، از مقصود بنابراین

 تعبیر معنی این نفسند،از ذات وجودی اطوار و شئون و گوهر عین بلکه نفس بذات قائم ملکات اعمال،

 مرتبه حفظ با هستند اعراض که اعمال اینکه نه است خود بذات قائم که چیزی یعنی گردید تجسم به

 .است محال مطلقا تجافی اینکه چه  گردند، منتقل اجسام یعنی دنیویه

 اثبات یکی کند توجیه را دیدگاه این تا کند کمک را وی تواند می متعالیه حکمت در که اصولی 

 متعالیه حکمت در. است «جوهری حرکت» دیگر و «روح بودن البقاءروحانیه و الحدوثجسمانیه»

 مسائل از بسیاری کهگونههمان شده، دگرگون مسئله دو این تاثیر تحت نظری فلسفه مسائل از بسیاری

 ولی است «حال»آغاز، در دهدمی انجام انسان که کاری اساس این بر. است گشته متحول نیز اخالقی

 کهآنجایی(. از  76 :5926 ، ) شکرکندمی ظهور «جوهری صورت» حالت به سپس و شودمی ملکه بعد

ترین مراتب تا شود و حرکت جوهری انسان از پایینصورت با ماده نفس متحد می منزله بههر ادراکی 

طور کلی با اتحاد صورت علمی با نفس هپذیرد که ادراک بشکل انجام میهمین ه باالترین درجات ب

 .(534 :5932شود)عسکری، حاصل می

 واقعیت یک دو هر و شودمی «صورت» منزلهه ب آن برای صورت این و «ماده» منزله به نفس بنابراین

 اما ندارد، ثبات و بقا از ایبهره دارد، قرار مادی حرکات عالم در مادام فعل و قول. دهندمی تشکیل را

 نفس در نیز آنها آثار شوند تکرار اعمال و اقوال این چناچه و گذاردمی بجای خود از تاثیری نفس در

 ملکه فرق. گرددمی مبدل نفس در راسخ ملکات به ناپایدار حاالت این که جایی تا گرددمی مستحکم
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 مبدأ که شودمی منجر جوهری صورت حصول به کیفی اشتداد این است، ضعف و شدت در حال و

 .شد خواهد کیفیت آن آثار

 است نفسانی صورت همان که راسخ ملکه صورت به اشتداد و تکرار اثر در نیز نفسانی کیفیت

تبیین و  جوهری، حرکت اساس بر متعالیه حکمت.گرددمی آن خاص آثار مبدأ آسانیه ب و آیددرمی

کند در واقع با آن کار، حقیقت خود را می سازد و با که می تثبیت کرده است که انسان هر کاری

ودن روح، نفس، الحدوث و روحانیه البقاء بشود، بنابر حرکت جوهری و جسمانیههمان هم مشحور می

شود.زیرا مالصدرا برخالف سایر فالسفه دهد کم کم به همان صورت، مصور میهر چه را انجام می

بر  .گرداندانند، آن را به نحوه وجود باز میدمحمول بالضمیمه می یاجودی وکه علم را از مقوله اضافه 

 آید.شود و حقیقت او به همان شکل در میهای خود متحد میاساس انسان با اعتقادات و اندیشهاین 

اگر کسی ممارست «. بنابراین باید مبحث اتحاد عاقل و معقول نیز در اثبات این مسئله دخیل دانست

علم با صورت ذهنی و  البته حقیقت وجودی شود.می د، عین علم، که حقیقت وجودی است،علمی کن

معلوم »، و «علم بذاته» شود نه با معلوم. اما این وجود،معلوم متفاوت است. پس انسان با علم متحد می

شده عالم است و نفس بر اثر حرکت جوهری به این وجود می رسد و با آن متحد « عالم بذاته»و « بذاته

 هستی شئون و اوصاف از حضوری علم در «علم» مفهومپس (  77-76 :5926شکر، شود)و علم می

 .شود مندرج ای مقوله تحت باشد الزم تا نیست ماهوی مفهومی است،

 بیشمار و کثیر انواع دارای آخرت درجهان اما است، االفرادمتفق و واحد نوع جهان این در انسان

 .(892 :8/4 ،5972 مالصدرا،)است گوناگون اخروی صور برای قابله ماده نفسانیش صورت زیرا است،

و  دادرا که به وسیله غیر آن انجام می ، به قوه خیالی خود آنچههنگام خروجش از این عالم لذا نفس

دید می بیند، قدرت و علم و خواستش خیال، آنچه را که به دیده حس می دهد، و به دیدهانجام می

آنها را خواستها و متشبهات را، نفس قدرتش و حاضر ساختن چیز گردیده است، بنابراین ادراکشیک 

-نیست، چنانکه خداوند میها آن داهای نفس و مره در بهشت، جز خواستباشد، بلکنزد خود می

فیها ما  و فرمود:فصلت( /95)فرماید: فیها ما تشتهی انفسکم، یعنی در آنجا هر چه دلهایتان بخواهد دارید

رزوی آن کند و دیدگان را محفوظ سازد در آن هر چه دلها آ» االعین،یعنی:تشبته االنفس و تلذ

. هندسه ( 829 :8/4، 5972) مالصدرا، استلکن به علت حجابهای دنیوی انسان از آن غافل «.هست

 شود.مقدس نفس با قدرت و علم و خواستنش یک چیز می
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



216 
 

این صور که  رتهای قائم بنفس از نوع قیام فعل بفاعل هستند،پاداشها و کیفرهای اخروی صوپس 

این همه توانایی در قابلیت خالقیت)در خالقیت  مقدس نفس با هندسه همگی از منشئات نفس هستند

حقایقی اشیاء و  در هر ادراکی، کندن و خلعی مر از آنجایی که. شودنفس من( محدود محصور می

در  (.925: 9/5، 5972)مالصدرا، گرددهای مواد حاصل میام و پیکرهکالبدهای اجس ارواح آنها را از

کینونت جزئی، صور مثالی قدری آن ظاهر  گاههایش محو می شوند. آناین ادراک جهان و تجربه

ها چون اجسام درخشان نمودار خواهند خیالی. تجسم (821 :8/4، 5972مالصدرا، گردند)می

مانند خود نفس از شعور و  گیرد.، قرار میکه مرکز عالم استژرفای بهشت هندسه مقدس نفس شد.

 .حیات ذاتی برخودارند

اعراض و ملکات مکتسبه است که خداوند در روز رستاخیز صورت  اساس براین گوناگونی 

 .(892، 8/4، 5972گردد)مالصدرا، پوشاند و همان شکل محشور میمناسب با آن را بر آن )فرد( می

برای آن مکان مادی نباید  شود.وساخته می بدن اخروی پس با توجه به هندسه مقدس نفس است که

نفس انسان قرار دارد که وسعت آن ساختار قدسی جو کرد بلکه مکان آن در باطن و در دنیا جست و

 هندسه مقدس نفساز  بدن اخرویظهور  ق و ملکات نفس متعین خواهد شد ونیز برحسب اخال

آسمان و  وماند به گستره فضا می ت علمی آنهندسه مقدس نفس و ذا بنابراین واهد گرفت.صورت خ

ساختاری هندسه مقدس  فضای هستند. و م هست و نیست همه در آنهر چه در عالاند و زمین در آن

مان کشف کشف مجدد حقیقت درونیو، است که به طور جادویی بدل به فضای عالم شدهنفس،

دهد که دور از دسترس ماست.اما هر چه در فرآیند شدن هست در نمود غش رخ میمجدد آن اصل بی

 طبعا این کشف درجاتی دارد. شود میاش از آن مشتق پنداری فرانمودین
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 خیال منفصل-3-3-5

 تبیین در بیان شده است  صور تکثر و نفس وحدت  برای عنوانی  شهودی تناسبات تبیین باید گفت

 ،دارد خود در را آن که ازلی وجود و اصل با( من)عالم و من ذات به علم وجود و اصل مقدس هندسه

-شناسی هندسه مقدس با معرفت شناسی هندسه مقدس نشات می از ارتباط هستی تبیین این .است یگانه

 وجود گیرد. باید گفت این حکم در خصوص مطلق عالم و معلوم جاری است. و ساختار قدسی اشیاء

زیرا  عین وجود علمی است آنها وجود خارجی سانآنها است. بدین عینی وجود همانو  معلوم ادراکی

اتحاد بنابراین در این تبیین بر حسب  .است آن عین و دارد وحدت آن عینی وجود با معلوم علمی وجود

 شود:هندسه مقدس نفس پرداخته می صور عقلی با نفس به تفکیک دو مقام ادراک و تشریح

(. آن نیست که 824 :5932سخن که عقل)بسیط( همه اشیاء معقول است)عسکری، معنی این  

اند، چنین اند ویکی شدهتمامی اشیاء بحسب انواع وجوداتی که دارند در یک چیز مجتمع گردیده

امری محال است، اگر ماهیت اسب را در نظر بگیریم این ماهیت دارای وجودی خاص است، 

عقالنی خاص با صفات و لوازم متناسب خود است و از این جهت  همچنانکه در عقل دارای وجود

تفاوتی بین ماهیت موجود در خارج و ماهیت موجود در عقل وجود ندارد. هر یک از انواع دارای 

وجودی حسی است که بواسطه وجود خاص حسی، هر شخصی از شخص دیگر متمایز و متفاوت 

گردد، به همین ماع این اشخاص در یک مکان واحد میاست و این تمایز وجودی مانع از تزاحم و اجت

صورت هریک از ماهیات، وجود عقلی مخصوص به خود دارند.که به حسب وجود خاص خود، هر 

یک از انواع معقوالت و ماهیات معقوله غیر دیگری است به نحوی که در بین وجودات عقلی نیز 

غیر از صورت معقول گیاه است و  باسهمانند وجود مادی تزاحم برقرار است. صورت معقول 

 گردد.بنابرابن برحسب این وجود عقلی هرگز با یکدیگر متحد نمی

 در که ماهیاتی تمامی که است آن است نظر مورد واحد عقل در معقوالت اتحاد از آنچه پس

 اند،¬شده موجود عقلی متعدد و متکثر وجودات به عقل در و عددی متکثر و متعدد وجودات به خارج

 و معانی آن همه جامع خود بساطت و وحدت عین در که عقلی واحد وجود یک به تواند¬می

 دارای واقع در معرفت و علم مالصدرا نظر در(. 821: 5932 عسکری،)شوند موجود است، وجودات

 و صور قالب در علم تجلی و ظهور مقام دیگری و علم بساطت و وحدت مقام یکی است، مقام دو

 ارائه ادراک از صحیح تصویری توان¬می که است معرفت مقام دو هر به توجه و دقت با ذهنی ماهیات

 صورت بمعنی)صورت برای جایی مرحله این در. است حضور و وجود سنخ از اول درمقام علم. نمود
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 وحدت عین در که است ادراکی و نوری وجود یک بلکه. نیست متحقق ماهیتی و ندارد وجود( ذهنی

 ادراکی صور کماالت و فعلیات جامع ندارد وجود آن در تمایزی و تکثر هیچ که خود بساطت و

 مختلف ماهیات که است علمی صور تحقق و تکثر مرحله: دوم مقام. است باالتر و کاملتر صورت به

 .شوندمی موجود و گردند¬می ظاهر

 است دیگر صورت از غیر ادراکی صورت هر که بنحوی است حاکم تعدد و تکثر مرحله این در 

 ادرکی صور و ادراکات از برخی که معنی این به نه دارد وجود مرحله دو ادراک در ترتیب این به

 و متفاوت ادراکی صور از برخی پس.هستند دیگر مرحله به متعلق دیگر برخی و مرحله یک به مربوط

 بین. است صدور با دوم دسته و شودمی حاصل افاضه با اول دسته که بنحوی دیگرند برخی از متمایز

 تفکیک مثال نیست تجربی و عینی تمایزات که است فلسفی و متافیزیکی تمایز ادراک از مرحله دو این

 .باشندمی نوع این از نیز ماهیت و وجود یا صورت و هیولی

 و برد نام صورت عنوان به دیگر برخی و هیولی عنوان به چیزها برخی از تواننمی هرگز است بدیهی

 یکدیگر از ذهنی و عینی صورت به وجود عنوان به را دیگر برخی و ماهیت عنوان به را امور از برخی یا

بلکه این نوع تقسیمات، تمایزات فلسفی هستند یعنی عقل است که  داد، قرار هم کنار در و نمود متمایز

مورد دو مرحله کند در واقعیت شیء خارجی را که مظاهر واحد است، به دو امر متمایز تحلیل می

ادراک نیز چنین است. هرگز منظور این نیست که مثال از مجموع تعدادی از صور ذهنی برخی مربوط 

به مرحله اول و برخی مربوط به مرحله دوم باشند بلکه در هرصورتی این دو مرحله را عقل میتواند 

در هر  پس اهیت دارد.متمایز کند. در واقع این تفکیک در صور ادراکی ریشه در تفکیک وجود و م

یابیم که در هر صورت ادراکی این دو مرحله متحقق است و فقط با یک نظر فلسفی و عقلی در می

 (.826 :5932دو مقام وجود دارد)عسکری،  ادراکی

شود با الزم است این مسئله یعنی دو مرحله از ادراک مورد بررسی قرار گیرد. در اینجا سعی می

فی مالصدرا و سخنان وی در این خصوص به توضیح این مطلب پرداخته شود. استفاده از مبانی فلس

همانطور که قبال بیان شد در نظر مالصدرا صورت انسانی در ابتدا صورت شیئی جسمانی است که البته 

بالقوه دارای مراتب ادراکی است یعنی در ابتدا انسان مانند سایر اشیاء و موجودات مادی،دارای 

یابد و از مرتبه وجود مادی ت. اما در اثر حرکت جوهری خود اشتداد وجودی میوجودی مادی اس

کند. بنابراین کمال و فضلیت مرتبه پایین را به نحو شدیدتر حاصل می فراتر رفته و وجودی باالتر

گردد.حرکت جوهری نفس با کسب و اتحاد با صور ادراکی انجام صورت بسیط واجد می کاملتر و به
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مانند صورت هستند.صورت  نفس در فرآیند اشتداد خود مانند ماده است و صور ادراکیپذیرد. می

رساند.مالصدرا میگوید: ادراکی با ماده نفس متحد گردیده و آن را از مرتبه نقص به مرتبه کمال می

اتحاد صور ادراکی با نفس مانند اتحاد صورت با ماده خارجی است. ماده چیز معینی نیست مگر 

صورت خود و البته حصول صورت ادراکی برای جوهر مدرک و تحصیل و تکمیل آن جوهر  بواسطه

 بواسطه آن صورت بسیار شدیدتر از تحصیل ماده و تنویع آن توسط صورت طبیعی است.

کند. نحوه اتحاد این سیر تکاملی وجود انسان با پذیرش صورتهای ادراکی متوالی ادامه پیدا می

از این بحث شده است. آنچه الزم است در اینجا تکرار گردد آن است که صورت علمی با نفس پیش 

بین جوهر مدرک و صورت ادراکی هیچگونه تمایزی و تکثری وجود ندارد. بتعبیر مالصدرا از لحاظ 

وجود صورتی که بالفعل معلوم است و لحاظ وجود آن صورت برای عالم یک چیز است و حتی 

 (.827 :5932ندارد)عسکری،  اختالف در اعتبار و حیثیت نیز
گونه صور ادراکی، با مدرک آنچنانکه در اتحاد عالم و معلوم مورد نظر است هیچ بنابراین اتحاد 

تکثری پدید نمی آورد، بلکه مدرک یک هویت واحد و بسیط است که از جهت واحد و بسیط خود 

ت و بساطت وجودی منافاتی گردد و این تغایر مفهومی هرگز با وحدمصداق حمل معانی متکثر می

که نفس در اثر اشتداد خود مصداق حمل آنها گردیده است، چون  ندارد. هر یک از این معانی

صورت جدا و متکثر تحقق یابند، صورت یک نوع خاص خواهند بود اما نفس به تناسبی که وجود  به

به حد عقل بسیط مجرد نایل  گردد. و اگربرتر و شدید بیابد، شمول و حیطه آن بر این صور افزون می

 اشیاء آن و عقلی صور آن ازآنچه برتر و باالتر بنحوی اما شود¬می اشیاء تمام و معقوالت کل آید

  .(822: 5932 عسکری،)هست دارند، وجود متمایز صورت به

 شود آن النوع رب با متحد عقل که است این مالصدرا نزد اسب مانند ماهیتی محض تعقل بنابراین

 تقریر زیرا نیست تنها ماهیت بالفعل¬معقول این و نماید تعقل را بالفعل ¬معقول عاقل، کم دست و

 لو و دارد جمعی وحدت که است حقیقی واحد وجود معقول این بلکه است، باطل وجود بدون ماهیت

 پس. است موجود نیز فعاله عقول در که است معقول همین خود شود موجود عقل هزاران در اینکه

 یکی دیگر عقل هزار و فعال عقل و بالفعل عقل در اسب مانند ماهیت یک از صرف معقول

 به که نفسی. باشند عقلی مثل جز چیزی محض عقلی ادراکی صور ندارد امکان اساسا بنابراین.است

 فعال عقل درصقع را عقلیه متکثره صور میتوان است رسیده فعال عقل با اتحاد و بسیط عقل مرتبه

 .( 887: 5932 عسکری،)کند مشاهده
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 حضوری درک ،(خالص عقلی ادراک)تعقل از مالصدرا مقصود میرسد نظر به باال، نکته به توجه با

 ذهن در معلوم ماهیت ظهور به صرفا که ضعیفی حضوری درک نه قوی، نحو به است عقلی وجود این

 درک صرف نه است معلوم ماهیت عقلی برتر وجود مشاهده کلی، حقیقی درک از مراد پس. بینجامد

 خود معلوم، ماهیت ادراک بر افزون که است عاقل کسی مالصدرا، نظر از اساس، این بر. آن ماهیت

 «نزدیک از مشاهده» تعبیر با  که است مطلبی همان این. کند مشاهده نیز را ماهیت این عقلی برتر وجود

 .کرد یاد آن از

 ثابت را آن عقلی تجرد نفس عاقلیت به استناد با که ای¬ادله است معتقد وی رو¬همین از 

 به است مشروط مشاهده این آری را، نفوس همه نه شوند،¬می شامل را نفوسی چنین فقط کنند¬می

 صور ضمن در مثالی، وجود نحوه با تر،¬ضعیف و فروتر نحو به را حقیقت سنخ همین نفس اینکه

 است، مخلوط سنخ این غیر با حقیقت سنخ این صوری چنین در چون و باشد کرده درک خیالی

 ظاهر ذهن در خصوصیات و زواید و قیود صورت به که ها،¬ناخالصی این از را آن است ضروری

 عبودیت،)شود عقلی و صرف صورت به حقیقت سنخ این مشاهده مستعد تا بپیراید شوند،¬می

 (.586: 9،ج5935

 حسی، فرد حسی ادراک مرتبه در که گیردمی نتیجه معلوم و عالم اتحاد در مالصدرا کهآنجایی از

 کند¬می اضافه سپس. است متحقق مدرَک ماهیت عقلی فرد عقل مرتبه در و خیالی فرد خیال مرتبه در

 وجودی از که انسان مانند واحدی نوع از صورتی هر. باشد تواننمی یکی جز ماهیتی هر از عقلی فرد

 به نیز آن که نوع همان از دیگری صورت با برسد عقلی وجود مرتبه به و گردد مجرد خیالی و مادی

 اثبات نیست عقلی مثال جز چیزی که عقالنی واحد صورت بنابراین. بود خواهد یکی برسد عقل مرتبه

 تعدد و تکثر حسی، و خیالی فرد مورد در. داندمی مثل مشاهده را کلیات ادراک مالصدرا پس شودمی

 (.886: 5932 عسکری،)است جایز

 

 علم -3-5

 نفس مقدس هندسه تبیین در(. 472: 5966صلیبا،)است ادراک مطلق از عبارت علم گفت باید

 معرفتشناسی در ذهنی وجود و علم تفاوت بررسی در تبیین این. است علمی وجود عین خارجی وجود

 ذهنی وجود را علم مالصدرا از پیش حکمای شده گفته قبال همانطورکه. است بررسی قابل مالصدرا

 و شود ذهنی و گرفته قرار ذهن در که را امری بودن خارجی است این به معتقد مالصدرا اما میدانستند،
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 ذات انقالب و تناقض مستلزم دو این گردد مبدل خود ذات از ذهن به انتقال هنگام در که این یا

  .کرد تفکیک یکدیگر از را ذهنی وجود و علم بحث پس (919:  5921 فرقانی،)«است

 اساس وی. است متفاوت او پیشین مکاتب مباحث از مالصدرا شناسی معرفت بحث که آنجایی از

 سلبی امری علم پس. داند¬می وجود سنخ از را علم و دهدمی تغییر را علم تعریف یعنی بحث، این

 وجودی بلکه نیست، هم وجودی هر و است، وجودی بلکه نیست، هم اضافی و ماده از تجرد مانند

 مقدار به عدم، با آمیخته غیر و خالص وجودی بالفعلی،بلکه وجود هر نه و بالقوه، نه است بالفعل

 موارد چند در(. 844: 9/5 ،5972 مالصدرا،)دارد شدت بودنش علم باعدم، آمیختگی بودنش خالص

 -8 حضوری علم مثل است عالم وجود نحوه و عالم وجود عین علم-5:کرد تقسیم را علم توان¬می

 ،5929 معلمی،)است خیالی صور مثل هستند نفس فعل -9 علمی صورتهای مثل هستند عالم بر عارض

528.) 

 و علم مساوقت اساس بر: درعلم تشکیک-5:گرفت نظر در باید اصل دو وجود و علم مساوقت پس

 و نقص به مشوب که وجود ینازله مراتب در چند هر است، ساری موجودات یهمه در علم وجود،

-8( 649: 5921فرقانی،)کندمی بروز مفارقات و نفس یعنی آن عالی مراتب در و است مخفی عدم،

 و ربط عین که هستند حقایقی مختلف، اشیای وجودات که است این است نیاز مورد که دیگری اصل

 لحاظی آنها مبدأ به  توجه بدون امکانی وجودات لحاظ به اساس این بر. باشندمی تعالی واجب به تعلق

نتیجه آن که هرکس و هر چیز، به هرنحو، هر چیز را ادراک کند، چون ارتباط با .خطاست و باطل

جاعل تعالی مقوم وجود معلوم است الجرم عالم، به ادراک واجب تعالی نائل شده است. بنابراین 

ی محدودهتمامی علوم مبتنی بر ادراک ذات باری هستند. لیکن از آن جهت که علم هر عالمی در 

عالم است، کنه ذات واجب همواره از ظرف ادراک و سطح آگاهی دیگران فراتر  هستی خود

 . (644،  5921است)فرقانی، 

باشد، اما ادراک ماهیت حضورا برای نفس معلوم می حقیقت علم-5که در تبیین علم باید گفت  

بلکه واقعیت آن را با وجود یکی است کلی علم متعسر است، زیرا علم مانند وجود هیچ ماهیتی ندارد. 

مالصدرا  -9شود. در مفهوم علم قیدی بر مفهوم وجود اضافه می -8.و البته به لحاظ مفهومی متفاوتند

منظور او ازوجود  کند.در موارد دیگر وجود را به دو حیطه وجود صوری و وجود مادی تقسیم می

حقیقت علم را همان وجود  یه داشته باشد. ویز ماده وضعیی از وجود است که تجرد اصوری مرتبه

 داند.است ، می مجرد از ماده یی از وجود کهادراکی( یا مرتبهمجرد صوری)وجود 
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اما در مرتبه  ،شود متحققتواند میدر نظر مالصدرا هر حقیقت و صورتی در چهار مرتبه از هستی 

تواند. از اینرو وجود صوری خارج می از حیطه علت استغراق در ماده و غلبه احکام ماده،ه ماده ب

از اینرو همانطور که گفته شده، منظور از وجود  .مالصدرا در اینجا صورت مادی را استثناء کرده است

دو مطلب که وجود و علم مساوقند بین این  وی سعی دارد صوری در اینجا وجود مجرد ادراکی است.

 مادی موجودات حقیقت تمام که علمیه انوار مانند ید.توافق ایجاد نما و اینکه مالک علم تجرد است،

 . (517 -516 :5932)عسکری، باشندمی خود مبادی معلوم هستند،

حضور فیض و اثر به حضور اشراقی برای مدرِک است، حضور مفیض و موثر » بیشتراینکه توضیح

مدرِک  برای اشراقی با حضور به عبارت دیگرحضور معجول بالذات به حضور اشراقی برای او است.

 و وجه به لیکن برای هم و است، او)معجول بالذات( اشراقی برای حضور با بالذات جاعل حضور است،

 شودمی مشخص اینجا از کمال هستند. وجه به نه قصور وجه به تمام، نحو به نه نقصان نحو به کنه، به نه

-مرتبه مقدار به یعنی مفیض است، قدر به نه افاضه قدر به  بالذاتمفیض با الذاتمفاض ادراک که

پس از نظر مالصدرا  . (914: 5921 فرقانی،)مفیض نیست یمرتبه مقدار به ی)وجودی( خود است و

-مند میهعلم همان وجود است هر موجودی به اندازه ظرفیت وجودی و قدر وجودی خود از آن بهر

 عین خود وجودی ظرفیت و وجودی قدر اندازه به ادراک و علم نیز نفس مقدس هندسه تبیین شود،

 .باشدمی باری ذات به ربط

 گرشناسه با چگونه خود مقدس ساختار در نفس که است این شود مشخص باید آنچه تبیین این در 

عینیتی قدسی  عنوان به تبیین هندسه مقدس نفسدر  داند؟می یکسان شان ازلی وحدت در را شناسه و

علم عبارت از گونه و شکل وجود امر مجرد از ماده، و  باید گفت از آنجایی که بذات و بالغیردر علم

-موجود آن، و به مثال ذهنی آن نمیوجود چیزی است که امکان تصور آن به کنه، جز به نفس هویت 

 خودش معلول به شئی علم در و خودش ذات به شئی علم در جز آن و حضوری، علم به جز یعنی باشد.

 آن، در فنای واسطه به اول، نوع از که ندارد امکان انسان، برای وجود حقیقت به علم .نیست پذیرامکان

 به عالِم اینکه در شکی حال آن در کردیم، فرض خودمان عقل در را وجود آن حصول اگر پس .باشد

 .باشدنمی برهان به نیازی صورت این در و نداریم است حاضر ذاتش نزد آنچه به عالِم و خود ذات

 باشد وضعی ماده از مجرد وجود علم، ما است و از آنجایی که وقتی ذات نفس ما، ذات تعقل اگر 

 ما، ذات به ما، علم ماست.پس ذات به ما علمو  اند،علوم پس باشند، ماده از مجرد وجوداتی ما نفوس و

 آن، اگر ولی باشد.  می ما ذات عینه به نیز آن صورت این در باشد، می ما ذات به ما علم عینه به اگر
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 مالصدرا،)نباشد ما ذات نفس نیز ما ذات به ما علم که آیدمی الزم امر این از نباشد، ما ذات به ما علم

 ما ذات وجود عینه به ما، علم به ما علم و ماست، ذات وجود نفس ما، ذات به ما علم. (848 :9/5 ،5972

 دیگر ذهنی هویت خود و نیست ما شخصی هویت عینه و ماست بر زائد ذهنی صورن بلکه نیست،

 ادامه طور همین و ،است اولی علمی هویت دو بر زائد صورتی علم، آن به ما علم طورهمین و دارد،

 .آیدنمی الزم مرتبه در مثل دو اجتماع امر این از و شود، قطع تصور و اعتبار آنکه تا دارد

 و عین با که علمی صورتی ذهنی، یا و باشد خارجی و عینی خواه را وجود: که شد گفته بارها چون

 این دانستیم، زائد علم به را خود وجودی شخصی هویت چون ما و نیست، باشد داشته مطابقه او هویت

 و ماست، با مماثل غیر و ما وجود مغایر که است امری ماست وجود به قائم که تکاس عرضی علم،

 از ای گونه از عبارت علمی هر چون است، گونه این هم( شئی ماهیت یعنی)علمی هر به علم در حال

با توجه  .(849 :9/5 ،5972 مالصدرا،)نیست پذیرامکان آن نفس به جز بدان یابیدست و است وجود

به این تبیین از علم که علم حضوری جزء با نفس و ذات شی قابل بیان نیست. باید گفت در این تبیین 

 هندسه مقدس نفس ذات علمی فرد در ساختار وجودی آن است.

 علم نفس به غیر خود است.-8علم حضوری نفس به ذات خود -5علم حضوری بر دو قسم است 

گوییم: علم عبارت از وجود برای وجود بالفعل برای شیء است، بلکه میاز  علم عبارت کهآنجایی از.

شئی مجرد از ماده است، خواه این وجود برای خودش باشد و یا برای چیز دیگر، اگر برای غیر خودش 

باشد و علم برای غیر خودش است. و اگر برای غیرخودش نباشد، علم برای خودش است، این اضافه 

لت و معلول( است،پس وجود در نفس خود، گاهی وجود برای نفس خودش مانند اضافه وجود)ع

از آنجای که در اضافه وجود نسبت بین وجود و  .می باشداست و گاه دیگر وجود برای غیر خودش 

 :5/9، 5972باشد)مالصدرا، مگر به حسب تحلیل نمی ماهیت مجازی است و هیچ تغایری بین آن دو،

)فرقانی، است بالعرض معجول ماهیت و است وجود حقیقت در تنها را معلولیت و علیت زیرا .(834

تغایر دو طرف نیز در ظرف  ، بنابراینخارجنه در عتبار عقل استدر ا نیز تحقق نسبت . (641 :5921

 بر دو وجه است: می باشد،( عقل تحلیل)نسبت و به حسب آن
 است ماهیتی دو، آن از هریک برای ولی ندارند تغایر هم با خارج در چه اگر طرف دو آنکه یکی 

 در خاصیتی و حکم ثبوت موجب دو آن از یکی برای که مخالفتی. باشد¬می دیگری مخالف که

 ماهیت و وجود مانند کند¬نمی پیدا ثبوت حکم این دیگری برای و شود-می تفصیل و تحلیل ظرف

 ای¬گونه به عقلی تحلیل ظرف در ولی دارند اتحاد هم با عین و خارج در اینکه با دو آن اینکه برای
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 شدن عارض این اضافه پس معروض، دیگری و است عارض اینکه با دو آن از یکیک که است

 عارض ظرف در بلکه نیست، شدنی عارض آنجا در چون ندارد، خارج در را طرف دو تغایر اقتضای

 مرکب اجزاء ولی(. 831: 9/5 ،5972 مالصدرا،)است تصور از عبارت آن و است( عروض)شدن

 حسب به نیستند اینچنین که عقلی مرکب برخالف باشند، وجود در متفرد میتوانند خارج در اتحادی

 (.564: 5932 عسکری،)ندارد خارج در را طرف دو تغایر عقلی تحلیل

بخش دوم آنکه: اصال دو طرف با هم متغایر نیستند، نه به حسب خارج و نه به حسب تحلیل عقلی 

ی در چیزی که موصوف به اضافه و نسبت است به هیچ وجهی از وجوه، به جهت چون هیچ ترکیب

بساطتش، نیست. مانند ذات باری تعالی، وقتی که توصیف به موجود به ذات خود و قائم به ذات خود و 

ذات خود ، با اضافه عاقل بودن ذات مجرد . (831 :9/5، 5972شود)مالصدرا، یا عالم به ذات خود می

از این قبیل است، چون آن)اضافه(نه در خارج و نه در ذهن، موجب تکثر نمی شود، و این بدان جهت 

-غیر ذات خود ، اعتبار میبه است که آن اضافه چیزی است که عقل آن را بر قیاس عاقل بودن شئی 

است که از ذات خودش کند. ولی این اعتبار غیر واقع است، و آنچه که حقیقتا واقع است، ذات بسیطی 

 محتجب و پوشیده نیست.

عبارت است از وجود مجرد، و  عقل و است علم در نزد ما عبارت از وجود مجرد از ماده باید گفت

هر وجود مجردی علم است. این وجود، همان گونه که به ذات خودش موجود است، همین طور 

 در نه دوگانگی موجب خودش ذات به وجود موجودیت که همانطور هست، هم خودش ذات معقول

 .شودنمی کردن، اعتبار سبب به جز ذات، حیثیت در نه و ذات

 حیثیات و جهات در نه و ذات در نه مغایرت موجب خود، ذات با بودنش معقول طور همین

 و وجود در متغایر مفهومات که دانستی چون است مفهومات در اختالف سبب به تنها بلکه شود،¬نمی

 امکان نیست ترکیبی آمیزش آن در اصال که بسیطی یگانه وجود پس کنند،¬می پیدا اتحاد حقیقت

 ،5972 مالصدرا،)باشند متحد آن در وجود، در آنها تمام که باشد فراوانی مفهومات مصداق که دارد

9/5 :836 .) 

 موجود ذهن، در مختلف جهات به یا و خارج در متعدد وجودات به دیگر، جاهای در چه اگر

 صدق جوهر مفهوم آن بر است، مجرد موضوع از که جهت آن از بسیط مجرد ذات مانند باشند¬می

 از و. کند¬می صدق آن بر عقل مفهوم آن بر است، ماده از مجرد صورت که جهت آن از کند،و¬می

 از بسیاری ذات، یک بر پس میکند، صدق آن بر عاقل مفهوم است، ذاتش برای صورتی که جهت آن
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 مفهومات این نفس در واقعیت، در مغایرت اقتضایی و کثرت شمردن الزم بدون نسبی، معانی این

 (.837: 9/5 ،5972 مالصدرا،)کند¬می صدق

 

توان از مالک تجرد پرسید مالک مجرد بودن یا مادی بودن، چیست؟ چرا وجودی اینجا می در 

آن  مو از اینرو غیبت و خفا مالز ی استمجرد است و حضور و ظهور دارد، اما وجود دیگری ماد

علم مربوط به وجود مجرد رای و نظر مالصدرا دانست آن است که  عنوان بهتوان آنچه که می است؟

، در هر دو صورت باید شیء است علم به خود و علم بغیر است، از آنجایی که  علم به دو صورت یعنی

حضور همان تجرد است  مالک علم حضور است واشد و حضور داشته باشد. معلوم برای عالم حاصل ب

 مادی هیچ وجود جمعی ندارند. حضور است ماده است و اجسام میعنی آنچه موجب عد

ذات وجود  در هر صورت علم به داندمالصدرا مالک حضور تجرد میگفت  توان میرو از این

بالذات . معلوم(157-156: 5932)عسکری، بغیر است این تعریف از علم شامل علم بذات و علم است 

. و از این بیان استبالعرض ، معلومگرددهمان وجود علم است، و ماهیتی که در پناه آن وجود ظاهر می

بالعرض پندارد. معلومشود که برخالف نظر ابتدایی که معلوم بالعرض را موجود خارجی میدانسته می

علم یک حقیقت مجرد و ثابتی است که در همان ماهیتی است که به وجود ذهنی موجود است. وجود 

بالعرض شود، معلومحد ذات خود عالم و معلوم است و صورتی که در پناه آن دریافت می

 . (876-871 :5921 است)فرقانی،

 تبیین این در در واقع در تعریف مالصدرا معلوم بالذات و معلوم بالعرص یک ذات ثابتی دارند.

 ادراک حضوری علم در پس .است آن عین و دارد وحدت آن عینی وجود با نفس علمی وجود

 صورت نسبت دارند تجرد و حضور یک وجود حقیقت در ،(گرشناسه)کننده ادراک و( شناسه)شونده

مطرح  سؤال در پاسخ  توان میآنچه که .است علمی و ذاتی نسبتی کننده ادراک ذات به شده ادراک

مبتنی بر اصل وحدت تشکیکی وجود است. مالک تجرد و حضور چیزی جز تاکد و شدت  شودمی

که شدت و  شود ضعف وجود است و از آنجاوجودی نیست. همچنانکه آنچه موجب غیبت و خفا می

و جهل نیز مانند بسیاری از  علم و است نه امر دیگری، بنابراینناشی از خود وجود ضعف در وجود 

 .(512 :5932حکام خود وجودند)عسکری، مسائل دیگر از ا

حقیقت خارجی شخصی هر موجودی تنها از راه علم حضوری قابل :»گفت توانمی همچنین  

 که است حق نشناخت است و فصل هر چیزی در ذهن عین صورت خارجی آن است. پس این سخ
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 این و شودنمی شناخته است صادق آن بر که هاییعنوان و هامفهوم با جز خارجی هایصورت این

 این اما است فصل و جنس شامل و دارد تام حد که است مرکبی مفهوم در داخل چه اگر هامفهوم

 955: 5921 فرقانی،)«است بیرون دهدمی تشکیل را شئ حقیقت که صوری وجود ینحوه از هامفهوم

 و تجردهندسه مقدس نفس دستیابی به و  امکان دست یابی به حقیقت وجود نیبنابرا .(958-

 .حضوراست

 

 عاقل و معقول وحدت عقل و-3-3-1

بحث در تبیین هندسه مقدس نفس مقام اول  ترین مهمتوان گفت با توجه به توضیحات داده شده می

حضوری  صورت بهمرحله علم حضوری و مرحله دوم مقام علم حصولی است. علم حضوری مادامی 

است هیچ تکثری در آن وجود ندارد و هیچ ماهیت و صورتی همراه ندارد. بمحض توجه و التفات 

گردد که علم حصولی نفس به علم خود، علم حضوری نفس در قالب مفهوم و ماهیتی متجلی می

ه شود و بحث قیام صدوری مربوط باست. مسئله اتحاد عاقل و معقول به مرتبه علم حضوری مربوط می

 است. مرتبه علم حصولی

نفس  انشاء صورت علمی نیست پس التفات و توجه نفس به علم حضوری خود چیزی جز ابداع و

کند. اما علم حضوری که عبارت ی ایجاد میعلم حصول صورت بهعلم حضوری دارد عنوان آنچه را به 

توجه به علم نفس  ت.است از وجود ادراکی و نوری توسط علت فاعلی یعنی عقل فعال ایجاد شده اس

 علم نفس به ذات خود علمی است حضوری و هیچزیرا بخشد. به ذات خود این مسئله را وضوح می

 ،این صورت ذهنی توسط نفسگردد. بلکه کس بواسطه صورت ذهنی از خود، به نفس خود عالم نمی

نفس نیست بلکه عین علم وانکشاف است. هرگز فعل  شود و فعل نفس است اما خود نفسابداع می

 .(856، 5932معلوم عقل فعال است)عسکری، 

 عبارت مالصدرا نزد از آنجای که تعقل که: است اینتوان گفت آنچه که با توجه به این تبیین می

 حسی و مادی تشخص از انسان کهزمانی شریف است. و عالی وجود به ناقص و پایین وجود تبدیل از

خالصه . (853 :5932گردد)عسکری، می معقوالت عین ،آمد نایل عقالنی تشخص به و گشت جدا

عنی صورت مو داند که هر یک ازآنها بخشی از علم از نظر مقام و مرتبه سه عالم میرا آنکه عوالم 

هر ادراکی، با کندن و خلعی همراه با حقایق اشیاء و  (. 455: 9/5، 5972باشند)مالصدرا،علمی می

. (925 :9/5، 5972)مالصدرا، کنندمیهای مواد حاصل ارواح آنها را از کالبدهای اجسام و پیکره
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 با. کندمی تبیین معلوم و عالم اتحاد و جوهری حرکت با را انسان وجود در تحول و تغییر این مالصدرا

 فعلیتی و گرددمی ایجاد تکاملی نفس جوهر در با آن معلوم و عالم اتحاد و ادراکی صورت هر کسب

 .(853: 5932شود)عسکری، می حاصل آن برای باالتر

 مرحله و صور با اتحاد مرحله دارد وجود ادراک برای مقام دو او نظر در شدبیان همانطور که  

نفس  است که  و عقل حقیقت نفس نیز رقیقه در این تبیین.(882: 5932 )عسکری،صوراست ایجاد

)نفس( می کم به اعتبار حقیقت و باطن ذات آنپس این ح .ذات و عقل باطن ذات آن است

از آنجایی که هر مجردی، عین عاقل و معقول است نفس نیز پس  .(422: 9/5، 5972باشد)مالصدرا، 

نفس بوده است و نفس در ذات خود،  -5شود که چون از سنخ مجردات است به این صورت تبیین می

حقیقت عقل  ، در اینصورتصورت عقلی درآمده ب و قا به کمال مبدل بعقل و عاقل گردیدبه علت ارت

و اعیان  آن است و نه مفاهیم فردی وجود بهعاقل بودن مربوط و منسوب -8و عاقل یکی شده است 

اگر وجود صورت معقول را از ناحیه و صقع نفس عاقل بالفعل و ظهوری برای آن اعتبار -9ثابته آن 

 چیز دیگری غیر از آن باشد. اینکه نه هر شیء عین همان شیئی خواهد بود کنیم، ظهور 

ز نفس در مقام اول ادراک( را مالحظه کنیم نحوه اعلی ایعنی و لف آن)اگر مقام رتق وجود -4

مصداق واحدی بسیط است ه وجود هر معقولی در مقام باطن و سر نفس منطوی بوده است و خفاء آن ب

و این نحو اعلی،  ت معقول نخواهد بود.همان نفس و نفس نیز چیزی بجز صور که صورت معقول عین

و اعتبار وجود معقول  که به شمار آمد که عین عاقل بودن نفس  ستینچیزی دیگر بجز عاقل بودن آن 

زیرا عاقل بودن نفس است. ه و عاقل بودن صورت مزبور هم ب است، نیز از ناحیه و صقع نفس بوده

بالذات با عاقل آن سخنی نفس نبوده و در نتیجه اتحاد نفس معقولازی موجودیت آن نیز، چیزی جدا

 .(5272-5263 :8،ج5972)مالصدرا، استصددرصد صحیح 

 اصل کائنات بزرگ معمار گفت باید است نفس اندرون در عقل عالم و قدسی جهان این بنابراین 

 مرتبه به رسیدن تا را نفس یافتن فعلیت و دهدمی قرار لوگوس تجلی و تبیین همان  را مقدس هندسه

 اشیاء معقوالت همه که است بسیط وجودی مرتبه به رسیدن انسان غایت پس. یابدمی ادامه عقلی وجود

 بنابراین. است واجد بسیط بنحو را متکثر مادی و عقلی موجودات همه کماالت که وجودی یعنی است

 استکمال نهایت در انسان اینرو از. است نیز او وجود غایت است، انسان فاعلی علت فعال عقل چه اگر

 صورت انسان مرحله این در. شود¬می انسان صورت فعال عقل و گرددمی متحد فعال عقل با خود

 .آورد می بدست را خود مقدس هندسه و انسانی
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 چنانکه نیست، فعال عقل با اتحاد جز چیزی عقالنی وجود مرتبه به رسیدن و تعقل گفت باید 

 از یکی(. 885: 5932 عسکری،)داندمی فعال عقل با اتحاد را عقلی ادراک صراحت به مالصدرا

 و گردد واجد را فضیلیتی و معرفت هر باید نفس فعال، عقل با نفس اتحاد در است این اشکاالت

 و مالصدرا پاسخ از آنچه باشند، متحد یکدیگر با اندشده متحد فعال عقل با که مختلف نفوس همچنین

 و است مختلفی مراتب و شئون دارای فعال عقل که است آن آیدمی بدست سبزواری حاجی توضیح

 به انسان که است زمانی فعال عقل با کامل اتحاد و است مختلف مراتب دارای نیز فعال عقل با اتحاد

 (.888: 5932 عسکری،)برسد وحدت در کثرت مقام و است اشیاء و معقوالت کل که بسیط عقل مرتبه

 همه و است واحدی وجود دارای که عقلی وعالم نیست نفس از بریده محض عقل واقع در

(. 14: 5922 بابایی،)شوند¬می متحد آن با اختالفشان تمام وجود با است عالم این در که موجوداتی

 و باطن در وحدت، عین در کثرت ادراکی وجود تبیین و معلوم و عالم وجودی اتحاد از جهان این زیرا

 این اساس بر برعکس بلکه کند¬نمی طرد و نفی را نفس بودن معقول و عاقل عین یعنی نفس، حقیقت

 فرآیند یک شود¬می تشکیل نفس سیر در وجود و علم مساوقت از که نفس مقدس هندسه از تبیین

 .است پذیردیگرگون و هماهنگ

اتحاد با عقل فعال به مقام کثرت در وحدت مربوط  که  توان نتیجه گرفتبا توجه به این توضیح می

پس در  .شودمیمربوط یا مقام وحدت در کثرت  شود. اما در مرحله ادراک صور عقلیه مفصلهمی

مرحله ادراک صور عقلیه مفصله یا مقام وحدت در کثرت آنچه مورد ادراک نفس است صور متکثر 

باشند. عقل فعال یک موجود واحد و بسیط عقالنی عقلی هستند که هر یک فرد عقالنی نوع خود می

های انواع صورتصور معقول و اشیاء است اما ارباباست که با وحدت خود جامع تمام کماالت 

باشند و فقط افراد معقولی هستند که هر یک ماهیتی مخصوص به خود دارند و غیر دیگری می مجرد

ادراک در نظر  پس با توجه به تحلیلی که از تبیین .(889: 5932گیرند)عسکری، نوع خود را در بر می

 نکات زیر را بیان کرد: توانمی، مالصدرا ارائه شد

شناسی او را با اصل بنیادین فلسفه او یعنی نسبت معرفتقع این تفکیک ارتباط نظریه در وا -1

   .(882 :5932عسکری، )دهدود و ماهیت در هستی نشان میوج

بدیهی است اگر این صور را صورت ذهنی در نظر بگیرم، هر یک هویتی مستقل برای خود -2

باشند اما مسئله این است که اساسا نفسه ندارند و عین ربط میتوان گفت وجود فیدارند و دیگر نمی

اتحاد عاقل و معقول مربوط به مرحله اول ادراک یعنی مقام کثرت در وحدت است که هیچ تمایزی 
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اش در پس از آنجای عقل بسیط، برحسب معانی مفصل.(852 :5932در علم وجود ندارد )عسکری، 

اء معقول بودن نفس این نیست که وجود واحد، تمام اشیای معقول است که بیان شد معنی کل االشی

اش، مجتمع شده است بلکه این وجود به عینه، با اشیاء بر حسب اتحاد تک تک وجودهای خارجی

 نفس انسانی نیز در این مقام جمیع معانی وجودی را درک.  وحداتش، جامع همه معانی استبساطت و 

عقل بسیط و عالم عقلی شود که صورت هر ، و می تواند یا اتحادی معنوی یا آنها متحد شود، و کندمی

ز وجودهای جسمانی در آن وجود موجود عقلی و معنی هر موجود جسمانی به نحوی برتر و باالتر ا

 .(17-16: 5922)بابایی، داشته باشد

و  استآنکه صور ادراکی در مرحله اول)یعنی مقام کثرت در وحدت( متحد با نفس نکته سوم: 

شد معنی آن این است که یک وجود واحد بسیط جامع تمام فعلیتهای این صور که مکررا بیان رهمانطو

است. در اینجا مسئله اضافه اشراقیه مطرح نیست. اضافه اشراقیه مربوط به مقام وحدت در کثرت یعنی 

ر ادراکی کند و رابطه بین نفس و صور متکثمقام فعل نفس است که صور ادراکی را نفس ایجاد می

 نفس مقدس هندسه تبیین در نکته ترین مهم بنابراین .(852 :5932)عسکری، معلول است رابطه علت با

 و وحدت درعین کثرت یعنی نو اختاریس اساس بر نفس تجرد و خودآگاهی تبیین این در کهاینست

 نفس کیفی ساختار نفس مقدس ازهندسه مقصود پستوضیح داده شده است.  کثرت عین در وحدت

 یا من همان خود این که است ادراک اول مقام یا نفس وجود شدت مرحله در خود ادراک با متناسب

 ،است نفس وجودی عالم «وحدت عین در کثرت» یا رتق و خفاء یامرتبه خود بلکه نیست فردی خود

 .است نفس از دیگری تبیین واین گردندمی بر آن به و آیندمی آن از همه که

 ایاندیشه ناخالصی ادراک هیچ از حتی که است انسان نفس عقلی صورت نابی و محض وجود پس

 وجودی و روانی واقعیت کههستند  متعینی هایاندیشه یا خالص ادراکات آنها بلکه نشده تیره متعینی

 طرف از اما. نبود خبری هم فردی اندیشه و فکر از نبود وجودی اصل این اگر. سازدمی زنده را فرد

 داشته اختیار  در را محض و علمی وجودات و حقایق آن زندگی تجربه در بخواهد، اگر شخص دیگر

 اتحاد از سخن یابدکه دست نفس مقدس هندسه به  خود ساختاروجودی و کمال توسعه با باید باشد

  .شودمی ادراکی صورت آن کمال و فعلیت واحد مدرک و است، ادراکی صور با مدرک جوهر
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 وشیء هندسه و مهندس اتحاد  -2 -3-5

در این مقام علم و معلوم از حیث ذات متحددند و تفاوتشان اعتباری است. معلوم به اعتبار وجودش 

شود. در این آید. و به اعتبار وجودش برای عالم معلوم خوانده میبرای خودش علم به شمار می

 نفسهینفسه آن با وجودش برای مدرِک )وجودش برای غیر(یکی است پس وجود فموقعیت وجود فی

پس آنچه در تبیین هندسه مقدس نفس باید  .(516 :5922)مالصدرا، و وجود لغیره دو چیز جدا نیستند

یعنی ارتباط وجودی عالم و  در علم ذات به ذات است و این ارتباط فراتر از اتحاد است گفت

است. در این در علم ذات به ذات به نحو وحدت معلوم)در حرکتی نزولی و صعودی یا دایروه وار( 

قسم علم، عالم در واقع، با معلوم یکی است. به لحاظ وجود خارجی عالم عین معلوم و معلوم عین عالم 

است و تمایز آنها از حیث اعتبار است در این تبیین هندسه مقدس نفس عینیت یا وحدت علم و ذات 

 است.عالِم است. که این تبیین از هندسه مقدس نفس در مقام اول قابل توضیح 

 پایه بلند سایه که است جمعی وحدتی دارای است ملکوت عالم سنخ از انسان نفس که آنجای از 

 این(. 5289: 8ج ،5927 مالصدرا،)است محسوس و متخیل و عاقل خود بذات و بوده الهی وحدت

 و تکثری نوع هیچ است ادراکی وجود یک که نفس وجود. است نفس جمعیت و وحدت مرحله مقام

 و تمایز هیچ کنند¬می صدق آن بر که معانی و است بسیط علم یک آن علم و ندارد راه آن در تعددی

 حضور هم کنار در و شده مجتمع که نیستند ادراکی صور مقام این در کنند¬نمی ایجاد آن در تکثری

 وجود بنابراین. است شده موجود برتر واحد وجود یک به که آنهاست کمال و فعلیت بلکه اند،¬یافته

 و مبدأ بمعنی بلکه نیست علمی صورتهای بمعنی علم است متحقق مرحله این در که ادراکی و نوری

 قوه این. دارند وجود بالقوه بنحو معقوالت بسیط عقل در فیلسوف، خود بتعبیر است، علمی صور اصل

 بسیط عقل در یعنی فاعلی، قوه معنی به بلکه(. 822: 5932 عسکری،)نیست استعداد و قابلی قوه بمعنی

 .دارد وجود معقوالت ایجاد برای الزم وجودی کمال

 اینکه برای است، فعل از افضل قوه اعلی عالم در اما است، قوه از برتر عالم این در فعل زیرا

  شوند، روانه فعلیت سوی به خود، غیر دیگری شیء از ندارد نیاز است، عقلی جوهرهای در که ای¬قوه

 قوه را حسی اشیاء چشم که چنان آن کنندمی درک را روحانی اشیاء که اند کاملی تام موجودات اینها

 درک و فعل سوی به قوه که است نیاز حسی عالم در اما. است پایین عالم در چشم همانند باال عالم در

 و سیر این. شود خارج اند،شده پوشیده عالم این در که جوهرهایی هایالیه به علم و محسوس اشیاء

 تجرد حالت بر آورد روی اشیاء جواهر بر نیست قادر قوه که است خاطر این به فعل طرف به خروج
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 جوهرهای اگر اما شود خارج فعلیت سوی به دارد، الزم همین برای و شود، نزدیک هاپوشش از آنها

 عقل و نبود فعل به نیازی جوهرهای، ادراک برای و کردمی اکتفا قوه نفس مکشوف، قوا و بود مجرد

 (. 65: 5926 بابایی،)باشد متحد بسیطی نحو به خارجی حقایق با که باشد گونهای به

پس در این تبیین از ساختار وجودی نفس،صورت به دو معنی است. لفظ صورت در دو مرحله 

رسد یکی از دالیل تعبیرات مختلف از نظریه نظر میه ب ادراک دارای نوعی اشتراک لفظی است.

که « صورت»ادراک مالصدرا ابهامی است که در کالم وی وجود دارد. آن ابهام عبارت است از لفظ

معنی فعلیت و کمال ه رفته است. صورت در مقام اول ب   به کاربه اشتراک لفظی در دو مرحله ادراک 

در مقام دوم صورت به معنی مفهوم و صورت  وجودی شیء است و بمعنی صورت ذهنی نیست. اما

دارد اما این صورت همواره صورت ذهنی نیست.  صورت بهذهنی است. اگر چه هر ادراکی احتیاج 

.پس در صورت (853 :5932)عسکری، حصولی وجود دارد نه در علم حضوریصورت ذهنی در علم 

 و در مقام فعلیت و کمال شیء است.

سخن از اتحاد جوهر مدرک با صور ادراکی است مدرک واحد فعلیت در واقع در مرحله اول که 

آن  مبدأآورد که شود، یعنی با اشتداد وجودی کمالی را بدست میو کمال آن صورت ادراکی می

تفاوتی وجود  صورت در مرتبه پایینتر است. و بین انواع ادراکات حسی و خیالی و عقلی از این جهت

فاعلی نفس  مبدأرسد، مخرج آن امری متعالی است که از قوه به فعل می ندارد. در این مرحله که نفس

جوهری عقالنی است که علت فاعلی  مبدأرساند. این است و با افاضه خود نفس را از قوه به فعل می

 شود.جهان و انسان است و از آن تعبیر عقل فعال می

سئله افاضه صور و تبیین چگونگی گوید.ممالصدرا در این مرحله سخن از افاضه صورت برنفس می

کند که این آن اگر چه در ابتدا مبهم بنظر میرسد اما دقت در مبانی و سخنان مالصدرا مشخص می

مشخص در  طور بهمسئله نیز از تبیین درست و شایسته عقلی در نظام فکری فیلسوف برخوردار است، 

. صدرا وجود دارد مورد بررسی قرار دهیمبایست دو مسئله را که در فلسفه مالبحث افاضه صورت، می

-8 تداد مکانی و زمانی در ذات ماده استیکی جعل بسیط عالم ماده و وجود قوه و استعداد و ام -5

آنچه به اشاره  باشد.دیگر اینکه عقل فعال در عین حال که علت فاعلی عالم است علت غایی آن نیز می

کند و تمام کماالت ممکن ماده را به جعل بسیط ایجاد میتوان گفت آن است که مبدأ فاعلی عالم می

بنابراین  ،(. این ایجاد و اعطاء چون در امور مادی نیست823 :5932ماید)عسکری، نآن اعطاء می را به

 افتد.اتفاق می« آن»پذیرد بلکه خارج از زمان و در در یک امتداد زمانی و مرحله به مرحله صورت نمی
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و استکماالت موجودات مادی با ترتیب زمانی و مرحله به مرحله برای آنها  اما اینکه تحوالت

فرازمانی  صورت بهشود مربوط به قابل است نه فاعل، علت فاعلی فاعلیت خود را یکباره متحقق می

تواند کمالی را دریافت نماید مگر با بخشد اما خصوصیت ذاتی ماده این است که نمیصورت می

طریق صورتی بعد از صورت ه آن و در حقیقت کمال اعطاء شده به آن را فقط بفراهم آمدن شرایط 

 کند.دیگر دریافت می

تبیین هندسه مقدس در ظاهر و باطن نفس با حرکتی نزولی و   گفت باید دقیقتر عبارته ب 

 و قوه ماده ایجاد با. گرددمی متجلی زمانی امتداد یک در ماده عالم در فاعلی مبدأ فیضصعودی، 

 است مقدمات آمدن فراهم با فقط قوه این. دارد وجود آن در آنها کماالت و موجودات تمام استعداد

 واقع در طبیعی علل تمامی شودمی روشن نیز اعداد معنی ترتیب این به. برسد فعلیت به تواندمی که

فقط با فراهم آمدن این قوه  دارد وجود ماده در بالقوه که را کمالی تا هستند شرایطی کننده فراهم

به این ترتیب جمع بین فاعل الهی و علت طبیعی صورت و تواند به فعلیت برسد.که می مقدمات است

افتد و از منظر علل طبیعی در امتداد زمانی اتفاق می« آن»پذیرد. از منظر فاعل جهان همه چیز در می

 .(852 :5932است)عسکری،

اتحاد عالم و معلوم در انواع خود مربوط به این مرحله  در ادراک هندسه مقدس نفس در بنابراین

شود: اتحاد نفس و صور ازادراک است، در این مرحله نحوه حصول معرفت به یک روش تبیین می

بیشتر امری وجودشناختی است تا اینکه بحث معرفت  ادراکی است.عینیت علم بامعلوم در این مقام

متحد است و با آن اتحاد وجودی دارد. سخن از اتحاد جوهر شناختی باشد،آن است که معلوم با عالم 

 شود.مدرک با صور ادراکی است مدرک واحد فعلیت و کمال آن صورت ادراکی می
 

   کامل انسان یااتحاد با هیکل  مقدس  -3-5-5

 مقام بین نسبت و ادراک مقام دو مبنای بر فاعلیت اطالق گفت باید نفس مقدس هندسه تبیین در

 اتحاد و تجلی را ادراک آخر مرحله که. است معقول صور ظهور و کثرت مقام به نفس باطن و وحدت

که مالصدرا در مساله وحدت وجود به آراء و از آنجایی .است شده تبیین لوگوس یا و الهی کلمه

به طور مطلق وعلم حق به حقایق « علم و ادراک»دهد و در مساله عقاید عرفا اهمیت شایانی می

البته این سخن . (94 :5972وجودی)قبل از کثرت، و بعد از کثرت( به مبانی عرفا نظر دارد)مالصدرا، 

به طریقه عرفا بیان  کامالًبه این معنی نیست که در تبیین هندسه مقدس نفس و در مرحله تجلی لوگوس 
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مالصدرا از نظریات  های از نظریات ایشان)عرفا( با توجه به تبیینی کهکرده است بلکه باید گفت رگه

 .وجود دارد ت را در نظرات ویایشان کرده اس

همه آنچه که در تبیین هندسه مقدس نفس در فلسفه مالصدرا بیان شده است باید گفت که سیر  

اصلی انسان از تطابق کالم تدوینی)خاص شرایع الهیه(وکالم تکوینی در طول و عرض عالم وجود و 

 در این بخش تجلی لوگوس و خلع. (594 : 5972)مالصدرا، دگردصحفیه آفاق و انفس حاصل می

 دهیم.بدن مادی را مورد بررسی قرار می
تعریف علم به حقایق در جمیع مراتب وجود و یا علم به حقیقت چیزی به حسب  کهآنجایی از

به اشیاء ر شیء به اعتبار جمیع حضرات وجود، بلکه علم االمر و یا علم به حقیقت هتب نفسجمیع مرا

به اعتبار حصولی و حضوری علی ماهو علیه از طاقت بشر)مادی( خارج است، چون حقیقت هر شیء 

، 5972)مالصدرا،  شودعبارت از نحوه تعین آن شیء در علم حق است که به دو صورت انجام می

دن تعلق دارد، قیام صدوری یا مشاهده از راه دور: نفس مادام که به ب -5 :که در ادراک عبارتنداز.(598

و  است شده بیانو آن را جز در قوا حیوانی که اقسام سه گانه اش  به جهان کامل عقلی واصل نیست.

 .(595 :5/4،  5972شود)مالصدرا، از قوای پخش شده در جسم منشعب می ،است بیان قابل آنچه از آن

هستند، جز از راه علم به  کهگونهعلم به اشیاء دارای سبب آنعلم و ادراک در مقام اول نفس: -2

گردد، و مراد از نمودن و نشان دادن، عبارت از علم شهودی است، سبب آنها و جاعلشان حاصل نمی

در مشاهده  توان درخواست حضرت ابراهیم از خداوندمینمونه این مرحله از ادراک را  نیتر مهمکه 

مشاهده  در این بیان« کنیچگونه زنده میبنما که مردگان را پروردگارا بمن »که فرمود:باشد  فعل حق

االسباب االباب و مسببجدای از مشاهده فاعل نمی باشد و در حد جسم و مشاعرش نیست که ربفعل 

بینند، ولی دلها به حقایق ها با مشاهده حسی او را نمیدیده. (836 :5/4، 5972را مشاهده کند)مالصدرا، 

، 5972پذیر نیست)مالصدرا، ده عقلی با نیروی جسمانی امکانکنند. زیرا مشاهاش میایمان مشاهده

5/4 :837). 

همان تبیین  و بهترین تناسبات شهودی را توان گفت هندسه مقدس نفسبا توجه به توضیح فوق می 

با این وصف  .(595 :5/4، 5972مالصدرا،)رحمان است صورت بهخلیفه الهی و آفریده شدن وی 

ساختار وجودی انسان بر صورت الهی خلق شده است تمامی مکارم اخالق به که هندسه مقدس و وقتی

پس  .(16 :5929اتی وجود است)چتیک، عنوان محلی برای ظهور صفات ذاو اعطا شده است و به

حکمت الهی نامیده شده است و در این کتاب مملو  به این هیکل هیکلی است که هندسه مقدس نفس
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از عینیت  (.5298 :8، ج5927ه است)مالصدرا، اروجودی انسان، تبیین شدعلوم ربانی است که ساخت از

 گوید.نفس انسان با ساختار وجودی الهی خود سخن می

ق تعلیقه حکیم جامع و فیلسوف طب« انظر الی الهیکل المسمی بالحکمه»مراد مالصدرا از جمله  

حکمت یعنی ادراک حقایق اشیاء و نیل بدان و هیکل نیز همان هیکل توحیدی که سبزواری اینست

است. و البته چنین هیکلی جامع کل حقایق و صفات و اسمااهلل است و نیز عقول و نفوس و آن هم به 

گونه که هستند، باستکمال نفس وتحول بدان مرتبه حقایق بدانه . زیرا علم باستوجودات ذهنی آنها 

 کتاب یعنی «فصلت ثم اتهیآ احکمت کتاب»فرماید:اسم نیز مأخوذ از کتاب اهلل است که می بوده و این

 در یجمع بوحدت واحد یوجود در و است یاجمال اتیآ و بوده ینیتدو کتاب مانند هم ینیتکو

 مانند عوالم و کتاب متن هیشب انسان رایز است، یآفاق کتاب در آن لیتفص سپس و ،است یانفس کتاب

، 5927)مالصدرا، است یربان علوم از ،مملوینیتکو کتاب نیا در نفوس عیجم و بوده متن آن شرح

 .(5291 :8ج

بین کتاب تکوین و ساختار وجودی انسان در تبیین تطابق  تفصیل-8اجمال-5بنابراین به اعتبار 

)مالصدرا، است وصف بوده نیهمه ب زیابرار ن نییکه طراز کتاب در عل است بدانگونه کتاب تدوین

 یکل عقل نیع که است یعرشه ب آن تعلق علته ب هم ابرار کتاب بودن نییعل مینع .(5291 :8ج، 5927

 حکمت و کتاب تعلم مورد یاله نوره ب زین ابرار نیا نیهمچن و است یربوب فنون و یاله علوم از مملو و

 وجود شهیراهمیز است، نیسج و میحج در آنها کتاب که باشندیو برخالف فاجران م اندشده واقع

ش جهنم، هیچ فایده دیگری آت یکه جز برا باشدیفاسده م االتیخ خیانت و دورغ و از مملو آنها

که  کرد تامل و دقت نظر.است یعمل عقل و ینظر عقل کفهدو  یکه دار زانیم نیدر ا دیبا ندارد،

 .استعالم عینی ه عالم عقلی است که شبیه ب بوده و دیگری کلمه عالم عینی  دو نیاز ا یکی

 .(5296 :8،ج5927)مالصدرا، 

غایت نفس تکوین ارواح جزئی در آنچه مهم است،  یین از ساختار وجودی انسان کاملدر این تب

لذا جز انسان  .(595 :4/ 5، 5972 )مالصدرا،از عالم است که عمومیت ندارد نشآت طبیعی و ارواح

عموم آن  انسان طبیعی و نفسی حاصل آنکه، بخشد.کامل را که حامل سر الهی است عمومیت نمی

یعنی دارای عموم قدرت)سعه وجودی( نیستند، چون غایت فعل آن دو، تکون اجسام و ارواح است و 

کل انسان  ی اهلل است جزئی ازعمومیت، انسان عقلی عمومیتی سعه وجودی دارد. و هر چه که سو

یعنی از کلی که آن کل، انسان است.خالصه آنکه تمام ماسوی محاط و تحت سعه وجود این  است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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باشند) کل وجودی است. پس تمامی مجالی او میاند، برای اینکه بسیط حقیقی تمام اشیاء انسان

مجالی او است( یعنی در وی چیزی مانند فلک و چیزی مانند فرشته و چیزی مانند نبات و اشیاء 

یا ظاهر، در خلقت الهی هیچ  صورت بهنه  دقت کنیمدیگری مانند غیر اینها است، و اگر به معنی 

 تفاوتی نخواهیم دید.

وصیف کرده است که فرموده: و ان من در هر چه که ماسوی اهلل است مانندآنچه را که حق متعال ت 

 اسراء(/44) «گو استیعنی هیچ موجودی نیست جز آنکه به ستایش او تسبیح»شئی اال یسبح بحمده، 

به جهت اتحاد ست که این تعبیر ت و از تسبیح به سجود تعبیر کرده اهمه را به سجود توصیف کرده اس

نهیی و خالفت و تکوین عامی  امری و از آنانبرای هیچ یک  توصیف این با روح هر دو آنها است.

  .است قرار نداد و آن را خاص انسان کامل فرمود

را بداند در نفسش در امر و نهی و تکوینش ( کامل انسان) خواهد کمال اوپس هر کسی که می

بدون واسطه زبان و عضو و مخلوقی غیر او نظر افکند، اگر در این امر همانندی بود، او در کمالش بر 

، زیرا او نزد وی شاهد او است، یعنی از نفسش در امر و نهی استدلیل و برهانی از جانب پروردگارش 

چیزی است که قبال گفته شده، پس اگر امر و یا نهی کرد و  و تکوینش بدون واسطه است و این همان

اشکالی در . (598: 5/4، 5972یا به واسطه عضوی از اعضایش آغاز در تکوین نموده است)مالصدرا، 

سازد، برای اینکه صورت الهی در وجود، )انسان کامل(ظاهر گردید است)مالصدرا، کمال او وارد نمی

5972 ،5/4: 599). 

 چشم با عالم به ارتحال از بعد یا و دنیوی ظاهر چشم با عالم این در انسان که را چیزی هر پس 

 با را موجودات و اشیاء انسان که شودمی باعث خود مقدس هندسه با اتحاد. کندمی مشاهده اُخروی

 ازذات خارج را چیز هیچ و میکند مشاهده خویش به مخصوص عالم در و خویش ذات در حقیقت

 او ذات حیطه در و نهفته او ذات مرتبه در چیز همه چون نمایدنمی مشاهده خویش عالم و خویش

 انسان است، تکوینی کالم و تدوینی کالم عمیق پیوند در نفس مقدس هندسه آنجایی از. است مندرج

 داخل با که. شودمی جسمانی ماده بدون و مجرد جوهری به مبدل بدن خلع با مرحله این در رسیدن با

 حیزهای و مواد از ذات شودمی خارج جوراح و اعضاء یا اشیاء سایر از خود، ذات حقیقت در شدن

 وجود زیرا است عقل عالم فوق وجودی بصقع وجودی اتصال و. گرددمی مجرد مکانی و زمانی

  (.321: 8ج ،5972 مالصدرا،)است الهی واسعه رحمت و اول صادر منبسط
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 آنچه در همتش گردد، چیز یک که طوری به شود، جمع خودش نفس در انسان اگر رواین از 

 یخلق العارف:» شود¬می بیان الحکمفصوص کتاب در که.گرددمی جاری و نافذ است کرده اراده

 که است کشفی و ذوق این و آفریندمی خواهد چه هر همت، با کامل انسان یعنی ،«یشاء ما بالهمه

 واسطه به چون است همگان با خدا زیرادست دارند، هماهنگی و نظر اتفاق آن بر اهلل اهل تمامی

 که جمعی وحدت به یعنی.گرددمی ظاهر عالم که است( الهی ذات در اشیاء مقدس هندسه)مجموع

 پدید حسنا اسماء مجموع واسطه به یا و آمد، پدید عالم است، خیرات تمام و حقیقی بسیط ظل و سایه

 .کرد پیدا پیوستگی هم به و یافته تالیف عالم موجودات، و اعیان مجموع آمد،که

 و دارد، عالم یا و مجموع به بازگشت نیستند، او جز اعیان: گفته که آنجا در( او-هو) کلمه بنابراین 

 حیث از اسمائند، مظاهر که اعیانی و اسماء و مسما اینکه برای است، وجود در اتحاد اتحاد، از مراد

 او جز اعیان-5:دارد وجود نکته دو گفت توان می تبیین این در. مفهوم حیث از نه متحداند، وجود

 آن با او دست بلکه نیست تعالی حق از خالی شودمی مترتب چنین او بر که مجموعی یعنی نیستند،

 من یکون ما:فرمود که بنگر الهی بیان به -8.شودنمی مترتب او بر چیزی اصال نباشد او اگر و مجموع

 آنان چهارمی خداوند آنکه مگر نیست گویی راز سه هیچ:  یعنی:رابعهم هو اال ثالثه نجوی

 (.مجادله/7)است

جزء  داست و اگر وجو تیماه تیئیاز ش ریوجود غ تیئیو ش ستین تیوجود از سنخ ماهیعنی  

این عبارت داللت بر وحدت در کثرت دارد و  «هیآ» .در این تبیینمفاسد است آن باشد و در تیماه

)مالصدرا، است یمستلزم دوم یاول که است وحدت در کثرت داللت بر« اعیان جز او نیستند سخن»

در پیوند عمیق کالم تدوینی و کالم  بنابراین در این تبیین هندسه مقدس نفس .(599 :5/4، 5972

تنها در وجود انسان است که حضور الهی تحقق تکوینی است که با توجه به تبیین هندسه مقدس نفس 

 حضور الهی ودر وجود انسان است  که خداوند است نفس مقدس هندسهواسطه ه ب یافته است. و تنها

 .شودمعبود حقیقی شناخته می عنوان بهخداوند  است مقدس هیکل این واسطهه ب تنها. یابدمیتحقق  نیز

عین ت درعین وحدت و وحدت در کثر»خاطر جمعیت نفسش و معنای ه ب انسان همت و خلق زیرا

 است.«کثرت
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 گرایی قداست و  معنا و شکل ارتباط عدم نطریه دو شناسانه معرفت نقد-3-5-4

 اشکال

نقش هندسه مقدس نفس در  نیتر مهمتوان گفت با توجه به این بیان از علم و ساختار موجودات می

 :گرایی مادیو انسان کثرت گرایی  -1 در مقابل  دو گروه نام بردانسان کامل و خلق او  تبیین

در انسان کامل و خلق او  در مقابل تبیین گفت باید . در این مورد استعوالم  همه فهم برای حس دادن اصالت

همانطور که در فصل پیشینه  قرار داد، طاقت بشر(برابر اصالت انسان و خلق انسان در تفکر اومانستی)

گفته شده است جان هیک و سروش از جمله کسانی هستند که معتقدند تعارضات دینی باید حل شوند 

و آموزه های واحد و هندسه مقدس در یک دین، هم چون تثلیث در مسحیت مخالف اصلی در دین 

ظر کرد و صرف ن ازلی توحیددیگر، مانند توحید در اسالم است، پس باید از هندسه مقدس و تثلیث و 

 بنابراین در نظر جان هیک و سروش توحید و تناسبات ازلی .(8 :5922به پلورالیسم معتقد بود)سروش، 

 .این کثرت به وحدت منتهی می شود نکثیر است، لیک انسانمشاهدات  معتقدند بلکه موجود نیست

یک صورت نیست، منشأ همه ی این صورتها  و گیردمیدر ورای این کثرتها وحدت را سراغ  یعنی

 و تعین ذات در قوس نزول موجود نیست. بلکه بی صورتی است

 متفق عارفان، مههسروش در مورد شناخت و ادراک افراد نسبت به ذات حق  معتقد است که  

ن کامل، آنچناما نداریم که شما آن واقعیت ماورایی را به طور ن تمام کامل یآینه یک اندکهگفتهعلیه،

-نین چیزی وجود ندارد. هرچه را میچ، ببینید و مشاهده کنید کران، درآنصورت و بیکه هست، بی

آن و باالتر از  امکان ساختن و اختراع کردن بهتر از که بدانیم سازیم و بایددر واقع خودمان می یابیم

 گوید:می کند وتبیین می(.سروش ادراک را به اینصورت  6 :0831)سروش،آن هم وجود دارد

موجودی زشت می بینی و آن دیگری زیبا، ببینید، اگر یکی خدا را موجود  خدارا اگرتو 

 توانومی است جمع این تجلیها با هم قابل ببینند مهربان، یکی مهیبی می بیندوآن

، ذات تفکر دنیوی و نفسی فرد را نوعی صورت ادراک واقع در .همنشاندآنهاراکنار

 .(52)همان: است

عرفای ما این بود که گویی در مقابل خداوند آینه های متعدد نهاده اند و خداوند در هر آینه به  

یعنی موجودات صورت و بعد  (2، 0831سروش، ) قامت ورنگ و تناسب آن آینه تجلی کرده است
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در حقیقت  و متناسب با توضیح فوق  با توجه به این توضیح خطرات فرهنگ اومانیستی .نزولی ندارند 

دهند. از متفکران و شاعران این دوره به انسان در حکم دائرمدار عالم اصالت می دوره جدید اینست که

 تواند در برابر فرهنگ انسانی)اومانیسم( اصالت داشته باشد. اینجا الهامات ربانی دیگر نمی

همه تابع « خدایان»و « خدا»، «جهان واقع» در ذبل چنین تفکری تاریخ تالش و کوشش بشر است،

بخشیم)در فلسفه کانت اند. عالم واقع هم ما هستیم که به آن صورت و واقعیت میاندیشه و فکر انسانی

نشیند(. در این دوره اعتقاد به خدا بشرمدارانه و خودبنیادانه است، و اگر انسان به جای واهب الصور می

(. از 881،  5924،شود، خدایی در ذیل اصالت انسان است)مددپوره میخدای در فلسفه فالسفه مشاهد

مداری یا مذهب اصالت انسان، اند، یعنی انسانتعبیر کرده« آنتروپوسانتریسم»این نظر این دوره را 

 .است« آنتروپولوژی»صورت معرفت این دوره 

تفکر دنیوی است و  در واقع صورت نوعی که فعال در همه جهان چونان صورت الصور است، ذات

انگاری مضاعف است. شود و مبنای آن بر خودبنیادی یعنی نیستحوالت تارخی دوره جدید تلقی می

انگارد. با توجه به مراتب فوق، انگاری است که بشر خود را بنیاد هر امر و هر چیز میبر بنیاد این نیست

گویند. خدا نیز در اینجا خدا سخنی نمیهنر جدید جز از بشر و انسان دورافتاده و مهجور از درگاه 

 گیرد.صورت بشری به خود می

 هرچه هنری باطل نحله این است، شده گذاشته «اومانیسم» بر جدید هنر بنای سنگ که آنجایی از 

 است همین. شودمی بیشتر اماره نفس با قربش است، جهان از شدن دور بر آن اصل چون رودمی پیش

 امور با همبستگی و انضمام از و نموده انتزاعی نحنانیت و انانیت به را امور بیشتر معاصر هنر که

 جهت بدین و کندمی بیان را جدید بشر اماره نفس ظهورات غالبا و داردبرمی دست خارج انضمامی

 در که است اشکالی همان اشخیالی صور اکثر و است زشت نهایتبی جدید هنر بینیممی که است

چون او  است، امروزی بشر درون شدن شیطانی جهت به این. کشیدندمی به تصویر را شیاطین قدیم

 جهان آغاز، در. شودمی زشتتر رودمی خودش درون به هنر که قدر هر بنابراین .است پرستنفس

 با غلبه تدریج به اما بود جدید رمانتیک و کالسیک هنر ابداع و محاکات مورد نفسانی صورتی با بیرون

. بنابراین (887-5924،886مددپور،)گردید مطلوب صرف نفسانیات و درونی جهان ابداع و محاکات

این ساختار روحی و نفس اماره است که هنر را خلق می کند در واقع توهم نفس و خیال جسمانی 

 سازند.است که هنر دوره اومانسیم را می
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 دادن اصالت در افراط این گروهباید گفت مشخصه اصلی :گرایاننقد قداست شکلی سنت-2

در جواب  و نصر چه اگر است شده گفته نقدی که در فصل پیشیته دراست  عوالم همه درک برا شهود

 الهی حقیقت و ذاترا در  دینی درون  حکمت «مطلق نسبی»تبیین  اساس بر جان هیک و سروش

 هم چون تثلیت در مسیحیت ، دین ای واحد و هندسه مقدس در یکآموزهداند، میجاویدان  یحکمت

مخالف اصلی در دین دیگر، مانند توحید در  اما داندلوگوس)کلمه اهلل( می و مقدس هندسه معنای را

 اسالم است.توحید در نظریه  تثلیت صرف نظر کرد زیرا مخالف اسالم است، که باید از هندسه قدسی 

دانست، نصر در این زمینه معتقد است که توان هم تثلیت و هم توحید را صادق در این تبیین نمی

تواند برای نیست. بنابراین هم تثلیت می  تفاوت در اصل واقع تفاوت در حقیقت و منظر)وجود( است و

-833 :5921و نفی تثلیت از سوی مسلمانان است)اصالن، مسیحیان مقبول و موجه باشد و هم توحید 

 سفه اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته استدر فل اما آنچه در مورد هندسه مقدس نفس (922

 شود.رایان درباره هندسه مقدس نفس است، که به تبیین آن پراخته میمتفاوت از بحث سنت گ

انسان و هندسه مقدس نفس پیوند عمیقی میان نفس باید گفت  مادی  گرایتبیین انسان در مقابل 

:کلمته القاها الی مریم و روح جهان آفرینش استکلمه پیوند میان ذات حق و  کهخدا برقرار است.

نساء( و این اضافه، برشرف و روح ندا  /575منه،یعنی: کلمه او بود که به مریم سپرده و روحی از او بود)

نیز داللت بر « کلمته یعنی کلمه او است»اما اضافه در  ز عالم اجسام برهنه و مجرد است.اینکه ا دهدمی

فعلی او مجرد است. مانند کلمه ذاتی، از این روی موسی علیه السالم کالم حق تجرد دارد، چون کلمه 

ت و کالم خیالی مانند زبان جسمانی اس نیزکالم زبانی و شنید، تعالی را در کوه طور از تمام جهات می

محدود است و نیزکالم نفسی نطقی قدسی مانند خودش مجرد کلی است، پس  مانند خیال صوری

کلمه الهی و روحی از او بود که  .(834-839 :5/4، 5972اند)مالصدرا، ول مجرده و کلیکالم الهی عق

ای است که مریم مقدس، مادر عیسی القاء شد، و مراد از کلمه و روح، همان نفس ناطقه و مجرده هب

ست فاعل ایبنابراین نفس انسان کلمه. (373: 8،ج5972مریم القاء گردید)مالصدرا،  هجنبه الهی داشته ب

و مدبر و ادراک کننده است.که علت ایجاد کننده و کلمه وجودی و عقالنی است. با جنبه الهی خود 

 شود.کالم الهی شناخته می عنوان به

-در این تبیین کالم حق )اعم از تدوینی و تکوینی(، در مقام سیر روحانی در کتاب الهی سفر می

ای و ازاین سیر از دو راه و این سفر معنوی از دو طریق به آیهای ای و از آیهای به سورهنماید از سوره

یکی از طرق در حقایق و وجودات مقیده سفر از کثرات به وحدت است با حفظ  شود.محقق می
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به عبارت دیگر مسافر الی اهلل و سالک الی الحق المطلق مراتب . هست مراتب وجود و وسایط فیض

ر گذاشته و بعد از طی درجات وجود، از وجود عنصری و وجودی را یکی بعد از دیگری پشت س

برزخی و عقلی و غور در اعماق حقایق مقیده و کشف حجب نورانی و ظلمانی به مقام وحدت وجود 

 گردد.شود و وجودش وجود حقانی میرسد و فناء فی الحق برای او حاصل میمی

د مجازی و عاریتی به مقام صحو اگر عنایت حق شامل او شود در وحدت وجود بعد از فنای وجو

و به سیر خود در اسمای  گرددنایل می «الفنائینفناء عن»بعد از محو و تمکین بعد از تلوین، بلکه به مقام 

و بعد از طی مدارج  شود میالهیه یکی بعد از دیگری ادامه می دهد و به اسرار کلمات الهیه واقف 

م متجلی در همه چیز دیده و کلمات قرآنیه لکتمحض در تشکیک، حق را به اسم مت کمال و تحصیل

خداوند نیز با  .( 547 -546: 5972شنود)مالصدرا، در مقام قراءت از زبان قایل آن، حق مطلق می را

 بنابراین در این تبیین دو مقام را در سیر کالم الهی .(584 :5929شود)چتیک، این اسم ظاهر متجلی می

و رسیدن به هندسه مقدس خود ومقام وحدت وجودی  -5کند که اعم از تدوینی و تکوینی بیان می

مقام خلق و کن کالم حق است که بعد از تحصیل تمحیض در -8گردد.وجودش وجود حقانی می

تشکیک وجود تکوینی و رسیدن به هندسه مقدس خوداست که اسم متکلم حق را در همه چیز دیده 

 گیرد.ئت کلمات مقدس قرار میدر مقام قرا

توان تبیین در تبیین مقام کن و خلق هنر ازلی خداوند در مقابل ساختار اومانستی به این صورت می

ای برای هر انسانی که مورد خطاب او نوشته درود فرستاده است، در )پیامبران(کرد که: خداوند برایشان

یعنی باش، دردم وجود « کن»من به هر چیزی که گویم:آمده: از جانب حی قیوم به حی قیوم، اما بعد: 

در دم وجود یابد، لذا رسول خدا «باش-کن» گویی:یابد، ترا هم امروز چنین کردم که به هر چه می

اال و یکون، یعنی: هیچ یک از اهل « کن»صلی اهلل علیه و آله فرمود:فال یقول احد من اهل الجنه لشئی

توان از شدت مساوقت یابد.که در این تبیین میه در دم وجود میمگر آنک« باش-کن»بهشت به چیزی

ازلی (. هنر 595 :5/4، 5972علم و وجود نام برد که شیئیت مساوقت وجود و نحو آن است)مالصدرا، 

همان متجلی کلمات حق و قرائت کلمات مقدس است که از حقیقت وجودی حق به ساختار وجودی 

-منتقل میگردد،وحدت وجودی که وجودش وجود حقانی می مقامیو هندسه مقدس انسان که در

 شوند.که خلقت انسان کامل در طول خلقت خداوند است.

مشاهده معقوالت در ابتدا )مراحل اولیه تعقل( بنحو کامل نیست و در تکامل نفس و حرکت  

شود بلکه ادراکات و معقوالت وضوح جوهری آن نه تنها معقوالت بیشتری برای نفس حاصل می
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 این. هنگامی که نفس به مرتبه عقل بسیط نایل آید و در عقل فعال فانی شود در یایندبیشتری نیز می

توان در خصوص صور عقلی نیز فاعلیت را به نفس نسبت داد، اما در این مرحله دیگر نفس می صورت

همان فاعلیت  بنابراین فاعلیت نفس است. ل گشتههویت خود را از دست داده است و فانی در عقل فعا

 واضح و آشکار است.  صورت بهدر این مرحله دیگر ادراک صور کلی  عقل فعال خواهد بود،

کند و در مرحله بعد، اتحاد با صور عقلیه در اول مرتبه تعقل، صور عقلیه را از دور مشاهده می»پس

البته . «و هر یک از حاالت را مراتب بسیار استگردد یابد و پس از آن خالق صور عقلیه میمی

یی که نفس فعال صور عقلی بشود دیگر نفس نخواهد بلکه این فعالیت همانطور که گفته شد در مرتبه

.با توجه به این توضیح باید گفت در (892 :5932چیزی جز فعالیت عقل مفارق نیست )عسکری، 

است که متناسب با ظرفیت و قدر وجودی فرد به  یا خلق  «کن»آخرین تبیین هندسه مقدس مرحله 

 خلق در هنر ازلی خداوند می پردازد.

 وجود اتحاد در وجودشناختی امری به شناسیمعرفت ساختار از نفس مقدس هندسه که مقام این در

 وجودی ساختار این و است معقول و عاقل عقل اتحاد در انسان وجود بساطت تبیین و معلوم و عالم

وجودی و عینیتی  ساختاری معلوم و عالم اتحاد با بلکه است، شناختیمعرفت تبیینی فقط نه انسان

ر احدیت وجود شود مگر به رفع جهت خلقی و انمحاء آن در جهت حقی و فنای محض دحاصل نمی

 .(598 :5972)مالصدرا، یابدمیوجودی علمی وجود، و بقا به سلطان 

م و عالم و معلوم، اد وعقل عاقل و معقول، علاز باب اتح زیرا .ای دارداین اتحاد، معنای گسترده

و  العلل حقایق ملکحق اول، علتب آن که علت حد تام معلول است، علم به ذات کما هو حقها از با

علم به حق به حسب  ملکوت است،مستلزم اتحاد با ذات و فناء در غیب وجود است. و مالزم است با

علم به  هود ذات بدون وسایط از وجه خاص است وعلم به ذات و ش فات و افعال، یعنیذات و ص

و علم به اعیان و ماهیات و حقایق اشیاء به است اسماء و صفات در موطن و مشهد اسماء و صفات 

 و شهود حق در مقام تجلی اسماء در اعیان ثابته عینا و خارجا علمو   است. در اعیاناعتبار تجلی اسماء 

-و از آن جایی که کالم حق از صفات ذاتیه حق است و متکلم از اسماء ذاتیه به شمار می است

 (.546 :5972مالصدرا، رود)

 انسان کامل و تجلی لوگوس برکه جهت در نقد قداست شکلی سنت گرایان گفت از آن  باید

ندارد  جایگاهییا رمز صلیب، مسحیت معنای تثلیث  ینی حق است کالم تدوینی و تکوتطبیق اساس 

توان  است در واقع می باین با معنای هندسه مقدس در فلسفه اسالمی متمسحیان بوده و  زیرا ساختگی 
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وحدت در » یا«توحید» در برابر تثلیث و هندسه مقدس مسحیت، معنای بهتربن معنا هندسه مقدس  گفت

 فلسفه در مقدس ههندس تبیین پس در تبیین صدرایی است. «عین کثرت و کثرت در عین وحدت

 یا او وجود «خودبنیادی» باصطالح و انسان استقاللی وجود تصدیق معنایه ب در حکمت متعالیه اسالمی

 سنت سوبژکتیو و اومانیستی دیدگاههای در المثلفی کهآنچنان نیست، انسان بدن از جدا ساختاری

 مبحث در که است نهفته نکته این در معنا این راز بلکه .شودمی دیده گرایانسنت شناسیانسان و غربی

 .است «خدامحوری» و «محوری انسان» از سخن و( خدا)او «وجود» دایره از نفس،انسان مقدس هندسه

، است حکمت الهی نامیده شده  که است وظرفیت وجودی نفس قدر هیکل مقدس نماد بلکه این 

و  به عدلدقیق در این ترازوی  طور بهو ساختار وجودی انسان است،  در کتابی مملو از علوم ربانی

یعنی  «اقرء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا»انصاف وضع شده، تامل کن که طبق کریمه قرآنی

نامه وجود خود را بخوان، زیرا تو خود امروز برای محاسبه نفس خود بسنده و دارای کفایتی، و این 

گوید: زیرا ما کارهایی را که حقیقت حقه سخن میه کتاب ما با هر کلمه وجودی خود با شما، امروز ب

ه و خود در دنیا ب)« هذا کتابنا ینطق بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون:»نوشتیم دادید،در دنیا انجام می

 .(باشیحساب خود برس، که امروز تو خود برای حسابرسی از خود کافی می

مراد از کتاب  .شناسدرا می هایشبدیوزن کارهای نیک و  انسان پس چه بسا که بدین ترازو، 

مملو از علوم ربانی همان کتاب اعظم یا کل جواهر و حروف عالیه بوده و عقول و نفوس مجرده و 

صوادر از آنها را شامل است و سپس الواح آسمانی و افالک و کواکب را در متن خود گرفته و 

و است رداشته سرانجام جمیع موجودات عوالم خلق و امر و مجمل و مفصل و مادون و مافوق را در ب

آورد، و مقصود از میزان نیز همان انعکاس افعال و صفات کتاب تکوینی را در شمول خود در می

آید و مشاهده و معیار در میه خارجی و تجسمی ب وجود  بهانسانی خیال منفصل اوست، که در آخرت 

 تاستوحید و صورت هدایت انسان است که عین معرفه اهلل  صراط مستقیم نیز طریق

 خیال در انسانی صفات و افعال تجسم همان هنر و خلق پس .(5299-5298 ،8،ج5927)مالصدرا،

 بر اساس که هستند ازلی معقوالت معانی و صور از حقایق و معانی و ساختاروجودی که اوست منفصل

 .آیندمی وجود به( نفس)خود شمول در تکوینی کتاب و نفس مقدس هندسه

شناخت انسان و قرائت این کتابی که در آن حکمت الهی و فصل الخطاب در نتیجه معرفت نفس با  

، تا اگر خدا بخواهد، کندمیهدف و مقصود خود پیروز گردیده و به اصل وجود رهنمونی پیدا ه ب

 علم مدینه درانسان  باید .خل شوندها بروی تو باز گردد و فرشتگان از هر دری بر تو دادرهای آسمان
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 و اسماء جنات در اشیاء حقایق به بردن پی در عمل و علم از پیروی با و شود داخل الهی حکمت و

 .(5291- 5294: 8ج ،5927 مالصدرا،)شد خواهد وارد الهی صفات

 کند، مقصود از فتحدر این صورت است که انسان را به اصل وجود یا حقیقت آن رهنمون می 

کلیات و تلقی ارباب انواع است که عین سماوات عالیه ه همان علوم و معارف و اتصال ب ابواب آسمان 

ای که از هر دری بر انسان کامل وارد نفس قدسی یا معارف و شناخت مالئکهه باشد، زیرا معرفت بمی

مالئکه رحمت خواهد گردید، آنچنانکه تحصیل ه شوند، موجب اتصال و پیوندی برای انسان بمی

مالئکه غضب و دور ماندن از رحمت واسعه الهی خواهد ه ی بملکات رذیله نیز موجب پیوستگی حقیق

داند که اختصاص به مقربان درگاه مالصدرا بهشت را عبارت از عوالم معقول و روحانی می شد.

تعالی دارد و دیگری بهشت را عبارت از عالم ارواح دانند که صورتی روحانی سراسر آنرا حضرت حق

آن اثری نیست، جنت متدینان و اهل معقول و حکماء و عرفاء اولیااهلل فراگرفته و از هیوالی جرمانی در 

و انبیاء و رسل و ائمه مصومین)ع( که هریک برحسب مرتبه و درجه خود، بهشت معنوی و صفاتی و 

بنابراین . (5297 :8، ج5927باشند)مالصدرا، تعالی میاسمائی و ذاتی مظهریت کامله از ذات باری

 .رسداسمائی و ذاتی خداوند است که انسان کامل به آن میبهشت همان صفات و 

 گفت باید اهلل اولیاء دعوت و قرآن بین فرق درکه در این تبیین مورد نظر است اینستآنچه که 

یا قرآن بعد از تقریر ارتباط بین اسمای الهیه و حقایق کونیه، مظاهر اسمای الهیه و به  تدوینی کتاب

یعنی انسان را از راه ارتباط اسماء و مربی بودن اسماء نسبت به اعیان به احدیت اعتباری مظهر اسم اعظم 

وجود، دعوت نموده و فرق بین دعوت قرآن و سایر دعات الی اهلل آن است که قرآن سبب وصول عبد 

به حق و منشا رسانیدن انسان به حکم کریمه)انا هلل و الیه راجعون( به حق مطلق است و فرق بیَن است 

 و ن رسیدن عبد به حق و معرفت حق به حسب وجود عینی و شهود حق مطلق از راه کشف و شهودبی

الیقین و حق الیقین نیل به مقام عین الیقین است زیراه حق از طریق برهان و از راه علمبین پیدایش علم ب

که رجوع به ، چه آن ق کشف و شهود و رفرف مشاهده عینی استاز طریق سیر در اسمای الهیه با برا

 .(546 :5972شود که سالک به موطن اصلی خود رجوع نماید)مالصدرا، حق وقتی محقق می

بنابراین در این تبیین معرفت به حق به حسب وجود عینی و شهود حق مطلق از راه کشف و شهود، 

هر از باب تطابق بین کتاب تکوین و کتاب تدوین، و تعین بطون آیات به حسب بطون خالیق است و 

انسان دارای ظهر و بطن و حد و مطلع است و آیات لسان حال افراد انسانند به حسب مراتب ترقیات و 

ظهور او در قوس صعودی از جهت کسب ملکات و برخی آیات ناظر به مقام خلق و ظهور انسان 
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و مکان و نحوه تحقق آن در عالم شهادت و  د مادی و تحصل وجودی او در زمانهستند لسان وجو

 .(596 : 5972هستند)مالصدرا،  خلق به حسب کسب اعمال

در پیوند عمیق کالم تدوینی و کالم تکوینی است، انسان با رسیدن  از آنجایی هندسه مقدس نفس

شدن در شود. که با داخل جوهری مجرد و بدون ماده جسمانی میه در این مرحله با خلع بدن مبدل ب

شود ذات از مواد و حیزهای زمانی و حقیقت ذات خود، از سایر اشیاء یا اعضاء و جوراح خارج می

زیرا وجود منبسط صادر  استگردد. و اتصال وجودی بصقع وجودی فوق عالم عقل مکانی مجرد می

  .(321: 8، ج5972اول و رحمت واسعه الهی است)مالصدرا، 

 صورت و عقلی عالم یک انسان که است تدوینی کالم و تکوینی کالم تطابق به توجه با بنابراین

شناسد. و که هست میآنگونه را هستی عالم و کندمی منعکس خود در را هستی همه و شودمی الهی

انسان همین عالم عینی و خارجی است و این چنین شخص حکیمی، انسان کامل است تنها در وجود 

 فاعلیت طول و خالل در او کن و خلق مقام این در تحقق یافته است. انسان کامل است که حضور الهی

 و است شده متحد خود مقدس هندسه به است الهی صفات و اشیاء جمیع مستجمع با زیرا است خداوند

 کرده اعطا وی به حق جانب از مقدس کالمات قرائت او هنر و همت و عنایت است رسیده مقام این به

 .است

 صحبت ممکن محدودیتهای کلیه با فردی و انضمامی انسان همین با انسان اصالت تبیین مقابل در     

 خودبنیادانه و بشرمدارانه خدا به اعتقاد دوره این در و. اندانسانی فکر و اندیشه تابع همه که کندمی

 آنها بر غالب و حاکم گرایانسان و نوعی صورت صبغه این به توجه با کنند می بیان که هنری. است

 نفس مقدس هندسه از که تبیینی توجه با ولی است شیاطن خیالی صور و اماره نفس از تبیینی اساس بر

 و بازدمی رنگ او انانیت و اومانیسم تبیین است شده ارائه وجودی و نفسانی عوالم در آن سیر و

 تدبیر انسان خلق و هنر با هماهنگ در نفس مقدس هندسه از ساختاری هنر اساس و درپایه توان یم

 .کرد

 

 مقدس هندسه صعود قوس تحلیل و بندی جمع -3-4

توان از رابطه جسم و نفس درتبیین الگوی ساختاری برای انسان یابی هندسه مقدس نفس را میریشه 

 انسان ناهمساز قطب یا مینوی انسان نگرایاهمانطور که  هندسه مقدس نفس در نظر سنت کرد.بیان 

و و هندو و چین مانند آیین زردتشت  یادیاندر  رابطه نفس با بدن  از تبییناین ر د است که جسمانی
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به عالم جسمانی هبوط  لکوتم ذره نورانی از عالم عنوان بهنفس   اند، در این تبیینهرمس نظر داشته

 مقدس خود و نیمه پنهان خوددر قوس صعود با سیر در منازل ملکوتی و وجودی به دنبال هندسه کرده 

  است، تا به غایت وجودی خود برسد.

نفس از آن جهت با بدن ارتباط  معتقدند سینا در فلسفه اسالمی فیلسوفانی مانند شیخ اشراق و ابن 

جوهری از  و نفس راو نفس مدبر بدن است  پذیرددارد که تدبیر بدن و قوای آن توسط او انجام می

تردید در اینجا یکی از ابداعات بی .که رابطه جسم و بدن عرضی و مجازی است داندعالم ملکوت می

معنا که در مطلق  لحاظ ماهیت وتعلق به  -5رابطه تعلقی نفس و بدن است.  میانبدیل مالصدرا در بی

تعلق به لحاظ ذات و حقیقت وجود:تعلق به لحاظ وجود عینی  -8.وجود اعم از ذهنی و خارجی است

ی است که متعلق، ذات و حقیقتی مستقل از متعلق به ندارد، بلکه در ذات و هویتش وابسته و ابه گونه

 به شده گفته کهیآنجا پس تعلق به لحاظ ذات و نوعیت:-9.عین ربط به ذات و هویت متعلق به است

 تشخص -4. است معین فرد ضمن در نوعیت موضوع، در نوعیت از مراد نوعیتش، و گیرنده تعلق ذات

 و وجود لحاظ به نیز تعلق-1است بقا و حدوث در تشخص و وجود لحاظ به تعلق: خاص وجود در

 .ندارد نیازی آن به بقایش در ولی است حدوثش حیث از  تشخص

تبیینی از  که هندسه مقدس نفس، درصدد شود اینستدر این پنج تعلق نفس به بدن تبیین میآنچه       

انقالب در  در نظر مالصدرا  استحاله انقالب ذات و جدایی ذات شیء از نفسیت و ذات خودش است.

نفوس  ارتقا و بَر شدن سینا  بمعنایاشراق و ابندر نظر فیلسوفان اسالمی مانند شیخ حقیقت ذات نفس

استیجاب و پدید آمدن ض و عقل صرف بدون استلزام تجدد و ایجاب و در این عالم به عالم نور مح

، غیب عالم به مادی عالم از نفس صعود سیر است ممکن باشند. چگونهحالت تجددی در این عالم، می

 گردانیدن باز حالت آنکه حال ؟تبیین کرد آنها بدنی ساختار و مادی عالم در تغیری و تجدد لزوم بدون

 ساختار از مالصدرا تبیین به توجه با. است خویش بدن با هماهنگی بدون آنها، آغازین حال مانند نفس

 زیرا. است رد نظریه این فرد، هر خاص وجودی نحوه در بدن به نفس تعلقی حیثیت و نفس وجودی

 به فردی تشخصی و علمی وجود سیر و نفس وجود نحوهدن در ب به نفس ذاتی تعلق توجه با مالصدرا

 شکلی نفس مقدس هندسه کهزیرا، معتقد است. آن در فناء بلکه بسیط عقل با نفس اتحاد دنبال

الصدرا به مدد اصول در فلسفه منوین  دیدگاه که این .آیدمی وجود به بدنی، و نفسی نوعیتی با روحانی

 ده است.ارائه شهمچون اصالت وجود، حرکت جوهری نفس و تشکیک در وجود، فلسفی خاص وی 

و هندسه مقدس نفس در باب حقیقت نفس و رابطه نفس مجرد با بدن مادی،که امری عارضی  پس
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در این تبیین حیثیت تعلقی نفس به بدن، به ساختاری وجودی اشاره دارد که  خارج از ذات نفس نیست.

و از  ای است که تعلق به بدن دارد.نحوه وجود نفس، به گونه اخل در ذات و نفسیت نفس است ود

تشخص وجودی نفس در ضمن هر فرد کیب نفس و بدن در حیثیت تعلقی، نوع کیفی و ساختار تر

 یابد.می

، کندسیر صعودی پیدا می عینیت علمی و علم به کُنه و وجود ادراکی معلوم در تعلق ششم که

 شناسی هستیدر که یعنی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت، معنای هندسه مقدس 

شناسی هندسه مقدس نیز همین معنا در علم و معرفت متعالیه مورد بررسی قرار گرفت درمت حک

پیوند عمیق کالم تدوینی و کالم تکوینی و از ادراک با توجه به ساختاروجودی نفس مورد نظر است. 

 شود.جوهری مجرد و بدون ماده جسمانی میه است، انسان با رسیدن در این مرحله با خلع بدن مبدل ب

شود ذات از مواد و که با داخل شدن در حقیقت ذات خود، از سایر اشیاء یا اعضاء و جوراح خارج می

زیرا  استصقع وجودی فوق عالم عقل ه گردد. و اتصال وجودی بحیزهای زمانی و مکانی مجرد می

  ی است.وجود منبسط صادر اول و رحمت واسعه اله

 -5کند که یر کالم الهی اعم از تدوینی و تکوینی بیان میبنابراین در این تبیین دو مقام را در س

مقام خلق و -8گردد.و وجودش وجود حقانی میرسیدن به هندسه مقدس خود ومقام وحدت وجودی 

کن کالم حق است که بعد از تحصیل تمحیض در تشکیک وجود تکوینی و رسیدن به هندسه مقدس 

ین در تبی گیرد.در مقام قرائت کلمات مقدس قرار می خوداست که اسم متکلم حق را در همه چیز دیده

کند، های زمان و مکان رها می معماری مقدس، ما را از محدودیت در هنر و مقام کن و خلق هنر ازلی 

و بهتر بیان برای توجیح ساختار انسان الهی در سطح دنیای امروز است. پس  پیوندعالم قدس می به و

د ریاضی یا شکل هندسه مربع یا دایره باشد ساختاروجودی انسان و بعد هندسه مقدس بیش از آنکه عد

ای از زمان و پیوستن به عالم در هر برهه متعالی نفس و راه ارتباطی انسان این جهانی یا انسان مادی

 کند.مقدس به بهترین نحوه تبیین می
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 جدول-3-6

شناسی هندسه معرفت

مقدس در فلسفه 

 اسالمی

کابردها هندسه  مالصدر شخ اشراق نایس ابن

مقدس نفس در نطر 

 مالصدرا

حیثیت تعلقی نفس  تدبیری و عرضی تدبیری و عرضی رابطه بدن و نفس

 نسبت به بدن
 نقد نظر سنت گرایان

بدون لزوم تجدد و  کون وفساد قوه فعلیت و

 تغیری
هندسه مقدس در  تغیر استکمالی

 حقیقت نفس
ماهیت  حضور معلوم با اشیاءتجرید ماهیت از  ادراک

 برای عالم خود
مجرد بودن صور 

 ادراکی
از بیین بردن جدای در 

 علم بذات و بالغیر
علم حصولی و  علم

 صورذهنی ماهیت
و گریحکایت

 کاشفیت علم
علم مطلقا حضور و 

 و تعین ذات تجرد
تبیین مقام اول و 

جمعیت علمی  نفس، 

 مقام دوم وتکثر صور
ادراک حسی برای  ..……………… خیال منفصل

مشاهده صورتهای 

 مثالی

اتحاد عقل و عاقل و 

 معقول
اتحاد مهندس و هندسه  

 و شیء

نفس )من( و  علم

 صدور صور
صور محسوسه و 

متخیله قائم به ماده 

 جسمانیه

خیال  شهودی و 

 حضوری
و  علم حضوری

 تشخص وجودی
هندسه مقدس نفس در 

 تشخص  علم و ملکات

نفس به عقل  صالات قوس صعودی

فعال و  عقل قدسی با 

 توجه به قوه حدس

پیوستن نفس پس از 

خالصی تن به ارواح 

قدسی معرفت و نفوس 

 افالک

اتحاد وجودی با عقل 

فعال، اتحاد با هیکل 

 مقدس، خلق هنر ازلی

مقابله با نظر اومانستی و 

تبیین  ،ها فرقه فراماسونر

-جدیدتری از انسان

 دربرابرشناسی مقدس
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 و مروری بر فصول گیریفصل ششم نتیجه
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 هندسه شناسی هستیاز آنجایی که : ی شناسی و حقیقت وجود هندسه مقدسهست -6-1

و دیگر آیین های  با توجه به سنت فیلسوفان فیثاغورث، افالطون، ارسطو گرایانسنت تبیین در مقدس

 براینکه عالوهبیان کرد اینست که  توانایرادی که می ترین بودا است مهمق  مانند آیین چین، هندو، شر

 و ذات ظلمت، و نور کیفیت، و کمیت قطب دو به را وجهان  است ماهیتی اصالت آنها تفکر اساس

 باید گفت که. است موجود ناپذیریوصف جدایی و تضاد قطب دو این بین و اندکرده میتقس جوهر

 با و دهدمی نشان مادی و کمی عالم با ارتباط بی کامالً را ماورای و کیفی عالم دوگانگی و تضاد این

 مقدس هندسه که دهدمی نشان حق ذات با ارتباطبی شیء هر طبیعت و انسان طبیعت و ذات تبیین این

 .نیست جمع قابل آنان طبیعت و ذات با اشیاء

 در مقدس هندسه تبیین در اشیاء مادی طبیعت و قدسی ذات جدایی در که مهمی ایراد این به توجه با 

یابی اشکاالت وارده بر نظریات با توجه به ریشه اسالمی فلسفه در دارد، وجود گرایانسنت نظریات

 عمیق شکاف برداشتن و شیء حقیقت و ذات در موجودات مقدس هندسه تبیین دنبال سنت گرایان به

و  شناسی هستی تبیینکه با توجه به   .پرداختیم جهان ساختار در کیفیت و کمیت بین دوگانگی و

 معماری و هنر آن در سطح از جدیدتری تحلیل به فلسفه ودر سطح علم   مقدس هندسهشناسی معرفت

 .شودپرداخته می نیز اسالمی

از نظرات مالصدرا قابل تحلیل است. عالوه  در فلسفه اسالمی معنا و ساختار هندسه مقدسباید گفت 

هندسه مقدس است در واقع پاسخی اجمالی و کامل به همه نظریات  براینکه معنای کامل و تامی از

وجود دارد. مالصدر با بیان  دردوره معاصر و  تاست که در مورد هندسه مقدس موجوداناقصی 

معنا و  و توازن در عین  کثرت و تباین، یعنی تناسب «کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت»

ختار موجودات را ساختاری وی سا. با این تبیین کندجامعی از هندسه مقدس موجودات بیان می ساختار

 داند. مساوق با وجود در ذات حق میعلمی و 

به حکم وجود، اجمال  .اندیاد کرده« علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» از ابتکار مالصدرا با عنوان

که آن ی ذات، پیش از آننیز تفصیل بوده است، پس علم او به وجودات در مرتبه بود و به حکم علم،

مدرسی «)علم اجمالی در عین کشف تفصیلی بود وجودات از مکمن غیب به عرصه ظهور آیند

ی تعالی همه گفتبم خدایالحقیقه ی بسیطدر بحث از قاعده گونه کههمان پس .(741: 5922زنوزی، 

موجودات را شامل است و در عین حال بسیط است و هیچ نحو تکثری در او راه ندارد. پس وجود 

 موجودند.وجود خاص  و از وجودات محدود نحوه دیگری موجودات در ذات باری به
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قاعده  اساس برمالصدرا : ( جمعی وجود) اشیاء هندسه بین ذاتی تباین عدم  -5 -6-5

ممکن را به طور اجمال و بدون در نظر گرفتن آن دو حیثیت مد نظر قرار  اول  الحقیقه، در مرحلهبسیط

دهیم که از این جهت ممکن موجودی است که در حد خاصی از حدود موجودات واقع گردیده 

صی به مرتبه در نظر آوریم که یموجود مطلق و بدون تعین و تخص عنوان بهاست. دوم اینکه ممکن را 

در این صورت آن وجود مطلق با هویت واجب و با هویات ممکنات سازگار است. چرا که در این 

هویت و تعین در این وجود از بین نمی رود بلکه  الف و تمایزی بین موجودات نیست،اعتبار، اخت

 .شود میکاملتر از قبل 

در خارج است، برای حق به اشیاء ممکن، علم فعلی است که سبب وجود آنها  علم از آنجای که 

. و این وجود به عینه، علم به اشیاء است و استعبارت از وجود ذات حق  اینکه علم او به ذات خودش،

، یعنی )وجودات آنها( عبارت از صور عقلی است که استهمان به عینه، سبب وجودات آنها در خارج 

، و این آخرین مراتب وجودی آن صور را صور طبیعی، و صور طبیعی را مواد خارجی پیروی می کنند

پس از نظر وی آنچه شایستگی نام واقعیت دارد همان حقیقت عینه . (899 :5/9، 5972)مالصدرا، است

وجود است که این حقیقت عینه وجود، عین خارجیت و تحقق بوده و منشا هر گونه اثر است. حقیقت 

وجود از چنان شمول و کلیتی برخودار است که هیچ واقعیتی حتی مفاهیم و صور ذهنی و یا نازلترین 

عینیت  عینیه وجود امر ذو مراتبی است.  حقیقت نیستدایره شمول آن بیرون حقایق موجود در عالم از 

یعنی اینکه ذات حق عین کائنات است در دار هستی یک وجود بیشتر نیست و سایر اشکال واقعیت، 

اطوار آن وجودند و هر شیء هر چند با قید محدودیت و وجود خاص حضرت حق نیست ولی با عدم 

 معی عین آن است.لحاظ محدودیت و وجود ج

تشکیک در وجود، تباین و تعدد از ناحیه ماهیاتی که از حدود وجودی منتزع  اساس بربنابراین 

 ، پس حقیقت وجود از آن جهت که وجود است، واحداند و نیز از جانب تعیینات و قیود می باشدشده

االشتراک ودی عین مابههای وجاالمتیاز)وجه اختالف( در گونهبه جمیع معانی است و وحدت و مابه

. لزوم جدای و انعزال کلی بین واجب و وجود ممکن باعث عدم سنخیت بین است)وجه اشتراک( 

توان اشتراک گردد ولی توحید را میاساس توحید منتهی میمعلول است و در نتیجه به بطالن  علت و

همانگونه که مشائیان  در حقیقت و هندسه مقدس موجودات دانست که با برکناری و تباین وجودی

قائلند، هندسه مقدس قابل تبیین نیست این بیان از هندسه مقدس مانع پراکندگی ذات و ماهیت اشیاء 

 .شودهندسه همان حد وجود است و براساس استعداد ذاتی معین میپس  شود.می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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باید گفت بر خوالف نظور سونت    : عدم تفکیک ماده از صورت و ساختار علمی خود  -6-5-8

و صورت متحد بوه  ماده دانستند، مالصدرا معتقد است که را جدا از هم می کیفیتیان که کمیت و گرا

ای دیگر از وجود باشد، مانند بوالقوه  انضمامی نیست. اگر چه ماده دارای نحوه اتحاد حقیقی است یعنی

بورای صوورت و   بودن و یا شان وجودی داشتن آن، و به هر وجه این دو قول، یعنی حامول بوودن مواده    

اتحاد آنها، آن هم به وحدتی حقیقی، اگر چه با یکدیگر متغایرند، لکن دارای تناقضی نیست، زیرا اگر 

چه هیولی محل صورت بوده و به وجه اخیر، متحد با آن است. لیکن از حیث داشتن استعداد، یا جهوت  

عنی بالقوه بودن هیولی یا ماده آید و با حفظ ماستعدادی، امکان جسم بودن هر چیز از اتحاد حاصل می

 (.692:با همان حقیقت استعدادی خود در کمال سابق بر صورت و مقدم بر آن زمانی است)همان

کند، زیرا ماده ای وارد نمیلذا لحاظ جهت قوه و فعل در وجود خارجی مادی به بساطت آن خدشه

ین هر وجود خاص در خوارج بسویط   بطلبد. بنابرا جدای از فعلیت صورت، فعلیتی نیست تا جعلی دیگر

این مساله از نتایج قول به اصالت وجود  است و نحوه ی وجود آن منشا انتزاع فصل اخیر است. هر چند

ج ماهیوت در خوار  از آنجایی که  .های مالصدرا استو بساطت آن است لیکن تصریح به آن از ویژگی

وحدت اجزای آن در خارج سخن گفته شود. آنچه در خوارج هسوت،    وجودی حقیقی ندارد تا تکثر یا

اقول یوا اکثور، صوور      حسب استعدادهای خود با توجوه بوا مشوارکات    وجود واحد بسیط است و عقل به

(. پس ماده و هیوالی اولی همیشوه موالزم و هموراه    115 :5921 فرقانی،)کندمتمایزی را از آن انتزاع می

گردد. دیگر این که صورت نیز همیشوه در وجوود و   ورت موجود نمیبا صورت است و هرگز بدون ص

در  جدای کمیوت و کیفیوت   (. بنابراین 572-577 :8، ج5922تحقق خود مالزم با ماده است)طباطبائی، 

 پذیر نیست.مالصدرا امکاناز اجزاء و ساختار موجودات مادی با توجه به این تبیین 

-ی ماده و صورت هر دو به جعل و طرح مبدع آن ایجاد میاز آنجایی که در آثار هندسی و معمار

-شود این اصل اگر چه تقدم صورت بر ماده است اما سنخیت و تالزم و حتی تعامل آنها با هم نشان می

ای متناسب با خود را برای تحقق نیاز و ماده سی اصالتا از مرتبه وجودی استدهد. باید گفت هندسه قد

 کند و حاصل استعداد ظهور و صورت وجود خاصی است.ای ظهور میر مرتبهدارد و هر ماده نیز در ه

 

مالصدرا معتقود  : مثال برای امور طبیعی قالب و عنوان بهعالم مثل غایت نبودن  -6-1-5

واجب تعالی برای ایجاد اشیاء طبیعی نیاز بوه قالبهوا و الگوهوای پیشوین نودارد. توضویح آنکوه         است که

حکمای مشاء و از جمله فارابی در علم واجب تعالی به مخلوقات مثل و صور مجرد اشیاء را معیار علوم  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اجوب تعوالی   اند. در دیدگاه حکمای مشواء و پیشین واجب بر اشیاء قرار داده و همان صور را مثل نامیده

نسبت به نظام احسن فاعل بالعنایه است، یعنی او بعد از علم پیشبن نسبت بوه نظوام احسون کوه از طریوق      

 نماید.شود وجود آن را اراده میصور مجرده آنها حاصل می

که صور علمی اشیاء،  نماید میتبیینی که حکمای مشاء ازفاعل بالعنایه دارد زمینه این توهم را ایجاد 

آیند و بوا نفوی ضورورت صوور مرتسومه بورای علوم        هایی هستند که برای ایجاد ماسوی به کار میقالب

زیرا گر چه خداوند نظام کیانی را عالمانوه ایجواد    گردد،تفصیلی واجب، زمینه شبهه از اساس مندفع می

سوبت بوه   نماید و علم تفصیلی او به اشیاء قبل از ایجاد آنهاست و لکن علوم تفصویلی سوابق واجوب ن    می

 . نیستالحقیقه، عین ذات او بوده و به صور مرتسمه در ذات مستند اشیاء به مفاد قاعده بسیط

-کوه بور اسواس قاعوده بسویط     تبیین علم تفصیلی واجب به ماعدا از طریق صور مرتسمه عالوه بر آن

واجب به غیر  وجه است و در حد ذات خود نیز خالی از اشکال نیست، زیرا اگر علم تفصیلیالحقیقه بی

شود، علوم واجوب بوه آن    ای باشد که در تاویل فارابی بر مثل افالطونی تطبیق میاز طریق صور مرتسمه

نهایوت امتوداد خواهود    توا بوی   صور نیز نیازمنود صووری پیشوین خواهود بوود بودین ترتیوب سلسوله مثول         

تواند تاثیراتی نر میاین نکته در عرصه کاربرد هندسه مقدس و ه .(942 - 947: 8،ج5976آملی، یافت)

داشته باشد از جمله قاطعیت صور مثالین شناخته شده را به عنوان غایت هنور موورد خدشوه قورار داده و     

 کند.زا و الگویی تعریف میزا وجودی و نه برونهندسه مقدس را در بستری درون

صورت شیء که  از آنجایی که: شیء ذاتی بالقوه کیفیت عنوان به مقدس هندسه -6-1-4

مبدأ فصل اخیر آن است همان وجود خاص شیء در خارج است و سایر صور و فصول که از آن انتزاع 

به گونوه دیگوری از    ی لوازم وجودی فصل اخیر که در خارج با آن متحدند. مالصدراشوند به منزلهمی

عین می باشد. بودین  کند. که وجود هر چیز مرکبی هم عبارت از صورت آن در عدم تفاوت اشاره می

ه در مرکبوات، مواده و صوورت متحود بو      که صورت همان فصل و فصل نیز نحوه وجود بووده و  توضیح

اگر چه هر فصلی به نوبه خود نحوه وجود بوده ولی از سنخ ماهیت نیست زیرا  وحدتی عینی می باشند.

صورت فعلیوت شویء در سویر    کند. اما ای  است که کمال غیر را از حریم خود نفی میماهیت مرز بسته

 کماالت است.

 حقیقت، در و بوده وحدت با جهت هم وجود وجودند، با مترادف که ذاتی و مادی وجود پس

 بر صورت گاهی که بود متوجه باید پس. بود خواهد آن در مستهلک اش ماده و موجود آن صورت

 هر ماهیت بر دیگر گاهی و گردد¬می اطالق شتر و اسب و انسان نوع در صورت مانند نوعی، ماهیت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ماده که حقیقتی بر هم زمانی غیره، و درخت و سنگ نظیر باشد، که ای نحوه بهر هم آن چیزی،

 و بوده بدان قائم چیز هر محل که شود می اطالق حقیقتی بر نیز موردی و یابد می تقوم آن وسیله به

 مفارق که گرددمی اطالق چیزی فعلیت و کمال هر بر صورت سرانجام و است، عینی و طبیعی و نوعی

 صورت ذاتی، تجرد و کمال حیث از و بوده جدا ماده از که عقول و نفوس مانند باشد ماده از مجرد و

 و طولی افراد در تشکیک بنابراین( 692 -697:  8ج ، 5927 مالصدرا،)کرد اطالق آنها بر را توانمی را

 ..شودمی انجام آید،می بدست اخیر فصل از که تحلیلی اساس بر طولی وجودات

 طولی افراد روی بر تکیه با قبل بحث در :موجودات ساختار در مشترک  هندسه -6-1-3

 طولی وجودات بر تکیه بحث این در اما. است بوده مشکک خاص وجودات یعنی واحد، نوعیه ماهیت

 قرار خاص وجود طول در همه نیز و یکدیگرند طول در که ای¬جمعی وجودات یعنی افراد، نه است

 وجودات به توان¬می را مقدس هندسه از بیانی چه که است این اصلی مقصود بحث این در و. دارند

 این گفت باید ای¬نکته اما داد؟ نسبت گیرد،می بر در را موجودات دیگر که جمعی وجود یا طولی

 دارد بستگی آنها بساطت و وحدت به که است بحثی طولی وجودات در مقدس هندسه بحث که است

 هندسه ساختار در بساطت و وحدت به است الزم طولی وجودات در مقدس هندسه تبیین برای و

 الحقیقه¬بسیطه وجودی صورت به  طولی وجودات در تشکیک بیان. کنیم تبیین را موجودات مقدس

 .کنیممی بیان است، خاص وجودات میان مشترک که

گفت هندسه مقدس اشیاء یعنی قدر مشترکی است که در ضمن هر توان در تحلیل این بحث می

گوییم)سبزواری، و قدر مشترک هر جا پیدا و موجود شود آن را ذاتی می شودفرد حاصل می

( مانند فصل اخیر انسان که عبارت از ناطق است، بلکه نفس انسانیت، از آن حیث که 646: 5،ج5929

وم نامی و مفهوم حساس تمامی اینها در این نوع انسانی مفهوم جوهر و مفهوم جسم طبیعی و مفه

 اند.موجود به وجود ناطق

با توجه به دو حمل حقیقوه و رقیقوه و حمول شوایع در پرتوو       تواندر سیر صعودی هندسه مقدس می

بیان کرد که هندسوه مقودس موجوودات هوم شوامل وجوود خواص و هوم شوامل قودر            ماهیت ال بشرط 

-نپوایی  ن آنها است . در این تبیین هر موجودی با وجود خواص خوود و در  مشترک در وجود جمعی بی

ط و همچنین با وجود جمعی و بسی ازد.پردمقدس خود  ی وکماالت ذاتترین مرتبه وجودش  به سیر در 

وجود الهی که  بهحرکت جوهری  اند و باوجوداتی هستند که در مراتب طولی واقع یعنی قدر مشترک

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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کند مانند انسان هوم وجوود   بی حدی هندس مقدس است، صعود میباالترین مرتبه وجود جمعی و حد 

 اند و هم وجود خاص خود انسان است.جمعی نبات

 و شناسوی  انسوان  طریوق  از  هسوتی  مهندسوی  کارگواه  قوانی درک ضرورت -6-1-6

توان از فلسفه مالصدرا تبیین که می و ریاضی هندسی تنها شکل: شناسی ملکوت و شناسی طبیعت

در دایره هستی سیر و حرکت تکامل و تنازل وجودی  است که زول و قوس صعودقوس ن اساس برکرد 

مربوط به تبیین عدم منافات غایت داشتن افعوال   دهد. این بیان را در یک چرخه عروج و نزول نشان می

.خالصوه بحوث:   دهود، موی باشد  کاری انجوام نموی  که عالی به خاطر سافل الهی و با قول حکیمان به این

 (.817-816 :5921ل آنهاست)فرقانی، ی موجودات است چنانکه هم او فاعذات خداوند غایت همه

 ،قابول  کوه فالسوفه کثورت را بوه     اسوت  کثرت بووده تبیین  در  مالصدرا ابتکارات ترین مهم از یکی 

اند. ولی مالصدراکثرت را بوه خوود   تحقق کثرت دانستهاند و نه به فاعل و مثال ماده را مناط ارجاع داده

. بنابراین این بازگشت کثیر نیز هستن اساس همان چیزی را که واحد است وحدت ارجاع داده و بر ای

حقیقوت هموان حقیقوت عینوه وجوود       کثرت در فلسفه مالصدرا به خود فاعل است که این فاعل نیز در

ثرت به هیچ وجه با آن وحدت منافات ندارد چرا که منظور . این کاست است که در عین وحدت کثیر 

وحدت نوعی وحدت جهان شمولی و اطالقی  ین. بلکه انیستاز این وحدت، وحدت در مقابل کثرت 

 .استاست که در حقیقت فوق معنای متداول وحدت و کثرت 

موجودات بایود   ، ساختارنظریه مالصدرا اساس بر پذیرش تشکیک در وجود توجه به این بیان وبا  

کثورت نیوز   -8وحدت باید حقیقتا وجود داشوته باشود.   -5با وجود حقیقی و عینی موجود باشد زیراکه :

در موتن  -4اعیان آن وحدت در موتن ایون کثورت ظهوور داشوته باشود.       -9باید حقیقتا تحقق داشته باشد.

ه وحودت در عوین   اعیان، بازگشت و انطواء آن کثرت به این وحدت باشد و این همان چیزی اسوت کو  

وحودت و وجوود مفهوموا     کوه  گفوت  تووان موی  پوس شوود.  کثرت و یا کثرت در عین وحدت گفته می

شود وحدت دایره مدار وجود اسوت   متغایرند اما مصداقا متحد و متساوق یکدیگراند. آنجا که گفته می

سوت منظوور   گوبد عین یکدیگرند و وحدت عین وجود ایعنی این دو اختالف مفهومی دارند وقتی می

شناسی انساناین کارگاه مهندسی در  .(78 : 5،ج5929ن دو است)سبزواری، و اتحاد مصداق ای وحدت

 صدرا نیز در این ساختار جدا از موجودات دیگر نیست.مال

قابل جموع باشود. و    مظاهر خداوند نیز قائل به چنین وحدتی شده که با کثرتذات حتی در  بنابراین

مالصدرا برای تبیین فلسفی تحقق اسماء و صفات متکثر برای ذات حق تعالی که به   دقیقا از همین بیان،
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تووان  و از هور مرتبوه از آن موی    گوردد. و حقیقت عینیه وجود است، باز می و باطن یک معنی همان کنه

معنایی را انتزاع کرد. بنابراین مالصدرا برای اولین بار در فلسفه خوود توانسوت شوکاف بوین وحودت و      

ت را که میراث فلسفه یونان است را از میان بردارد و با بنا نهادن فلسفه خود بور چنوین حقیقتوی، بوه     کثر

ر واحود هموان   درستی ادعا کند که بازگشت وحدت و کثورت هور دو اموری واحود اسوت، کوه آن امو       

 حقیقت عینه وجود است.

 

  مقدس هندسه و هنر شناسیمعرفت -6-2

جدای نفس از بدن، ایشان بنابر -5شودیان دو نکته خالصه میاگرسنت در تبییننفس هندسه مقدس 

دانند. می جسمانی انسان ناهمساز قطب یا پنهان مینوی انسان همان شناسیمعرفت در را مقدس هندسه

امکان خالقیت در لوگوس تجلی نشده یا قطب پنهان و خلق هنر و معماری مقدس را محصول  -8

نکات هندسه مقدس نفس پرداخته  نیتر مهمبا توجه به این دو نکته بیان  دانند.می ناهمساز جسمانی

 شود.می

هموه   در این بیوان هندسوه مقودس    :و معقول خیال تناظر هندسه مقدس محسوس-6-2-1

جهانها مطابق با یکدیگر هستند .بنابراین منظور از آنچه که مبنی بر اتحاد ماهوی حقایق معقوول و اموور   

حقایق معقول و مثول از انوواع عوالم     حقیقت نوعی حکایتگری شود، دردیده میمحسوس در آثار وی 

هور چیوزی کوه در عوالم مواده       ان به این صورت بیان کورد توگری را میباشند.که حکایتمحسوس می

اش، در عالم مثال است و نیز هر چیزی که در عوالم مثوال اسوت وجوود     است، وجود برتر و منزه از ماده

اش در عالم عقل است که در واقع باطن و اصل عالم منزه از ماده و مقدار و حد و اندازهبرتر و حقیقت 

 4، ج5922ماده همان عالم مثال و حقیقت و باطن و اصل عالم مثال همان عوالم عقول اسوت)طباطبایی،    

:539.) 

اربواب  که مثول حواکی از اتحواد مواهوی     اما اگر سؤال شود که دلیل حکایتگری چیست؟ از آنجای

توانند حاکی ممثالت خود باشند؟در جوواب بایودگفت   انواع با افراد خود می باشد، چگونه که مثل می

ی که پس راز این تطابق را وحدت حقیقت وجود واختالفشان نشات وجودی در کمال و نقص و رابطه

لوت اسوت را   علت حد تام معلول و معلوول حود نواقص ع    کند. زیرا مالصدراعلیت میان آنها معرفی می

(.در این تبیین علت حد و و تعیوین معلوول   488 - 489: 5921بیانگر همین مطلب دانسته است) فرقانی ، 
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است، با این تفاوت که حکایتگری ارتباط و بیان دو ماهیت نسبت به هم است و در اینجا مراتوب یوک   

 کنند.وجود از هم حکایتگری می

 ین علت و معلول سخن بگویم به این نتیجه می رسیم کهعلت و معلول، اگر سنخیت ب بنا به تعریف 

گانه باید مطوابق و  های سهچون علت، کمال معلول را به صورتی برتر و واالتر در بر دارد، بنابراین عالم

هماهنگ با یک دیگر باشند. پس در عالم مثال یک نظام مثالی وجود دارد شبیه نظام مادی، اموا واالتور   

تور، نظوام ربووبی    تور و اجموالی  صورت بسویط  ل نیز نظامی هست منطبق بر آن، که بهاز آن و در عالم عق

(. مالصودرا در بواب رابطوه عوالم     523 :4، ج 5922موجود در علم الهی مطوابق بوا آن اسوت)طباطبایی،    

اساس  بر و آن را دهدمعقول و محسوس و در پرتوی مبانی فلسفی خود تبیین جدیدی از علیت ارائه می

النوع اسوت کوه بور هموه موجوودات      ی وجودی ربالحقیقه کلیت و اشتراک به اعتبار سعهسیطقاعده ب

 (648: 5921حقیقت و رقیقت است)فرقانی ، اش از قبیل احاطهمادون احاطه وجودی دارد و احاطه

برابر این روش هیچ موجودی خارج از سلسله علی ومعلولی نیست. از طرف دیگر وجود عینی معلول از 

علت هستی بخش خود استقالل ندارد. بلکه عین ربط، تعلق و وابستگی به علت است. که وجود  وجود

نه مثل، نه ضد ونه جزء دارد و مساوق باتشخص و تعین است. این نکته در مبحث وحدت وجود و 

گردد وجود و یا بساطت ذات ها استنتاج میای است. چون از همین استدالکثرت دارای اهمیت ویژه

 لی نیست. بنابراین تمام موجودات عینی، حقایق بسیط هستند.تعا

و رابطه  مفهوم و مصداقباید گفت : هنر در ادراکی و وجودشناسانه بعد دوضرورت -6-2-2

توان پرسید آیا هندسه جایگاه اصلی دارد. در این تبیین این سؤال را می هندسه مقدس آنان در تبیین

با مقدس یعنی تناسبات و ریاضیات و ریتم، آهنگین بودن در مفهوم قابل تبیین است  یا در مصداق؟ 

به مفهوم  هنربیان شده است باید گفت ی مالصدرا هندسه مقدس در فلسفه ی که از تبیین توجه به

 و تناسب و وجودشناسانه ساختار مقابلدر  ادراک مفهوم به معماری و هنر نقد اصل ونیست  ادراک

 در مقدس هندسه تبیین و توجیه. است همراه مالصدرا وجودی یاصل با طبیعت در موجودات ریتم

 که است موجودات کیفی و علمی ساختار بلکه نیست فرم و ها صورت تبیین برمبنای اسالمی فلسفه

 تبیین ایهکاستی نظریه این نتایج. دهدمی ارائه موجودات تناسبات و تعادل و عینی تحلیل از دستاوری

 .کندمی روشن بخوبی را گرایان سنت نزدرا در  مقدس هندسه

 شود¬می تبیین فرد وجودی ساختار با هماهنگ هنر ساختار مالصدرا نظرات تبیین در گفت توان می 

 صورت نظر دقت حسب به ادراکی، صورت زیرا. شودنمی تعریف ادراک در ماهیت و مفهوم با که
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 باشد می شریفتر و برتر مادی وجود این از وجود، حیث از صورت آن که است عقلی یا و خیالی مجرد

 حمل نوع از حمل، به که باشد می است، وجودش علمی مرتبه با مناسبت که خود آثار دارای و

 فلسفه در گفت باید.است تشکیکی هر مقام در ضعف و شدت مراتب بین در رقیقت و حقیقت

 الهی نشئه و ساختار به رسیدن یا هدف به رسیدن برای ابزاری آنکه از بیش مقدس هندسه مالصدرا

 هندسه واقع در. است الهی ذات در موجودات روحانی ساختار و هدف خود بلکه باشد موجودات

 موجود هر تناسبات و وجودی مرتبه و نظم آفرینش جهان در هماهنگی و فضای تعادل اساس بر مقدس

 .کندمی تبیین او خود وجودی قدر ساختارو با را

که معنای هندسه مقدس ازآنجای: بسیط عقل به دستیابی پرتوی در نفس خالقیت -6-2-5 

شناسی حکمت متعالیه مورد بررسی یعنی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت، در هستی

علم و ادراک با توجه به ساختاروجودی شناسی هندسه مقدس نیز همین معنا در قرار گرفت. در معرفت

-شوند، عین وجود نفس میهای مدرکه، که علم هم نامیده مینفس مورد نظر است. زیرا صورت

و  استپس مرجع علم به وجود است وچون وجود فوق مقوله است پس علم هم فوق مقوله  .گردند

 برتر از جوهر و عرض است.

هندسه مقدس،  شناسی هستیشناسی هندسه مقدس با با توجه به تطبیق ساختار معرفت

از آنجای که  :مقام اول در تبیین هندسه مقدس نفس -5شود:ساختاروجودی نفس در دو مقام تبیین می

که سایه بلند پایه وحدت الهی بوده  استنفس انسان از سنخ عالم ملکوت است دارای وحدتی جمعی 

است. وجود  نفس جمعیت و این مقام مرحله وحدتات خود عاقل و متخیل و محسوس است، و بذ

نفس که یک وجود ادراکی است هیچ نوع تکثری و تعددی در آن راه ندارد و علم آن یک علم بسیط 

کنند در این مقام صور کنند هیچ تمایز و تکثری در آن ایجاد نمیاست و معانی که بر آن صدق می

بلکه فعلیت و کمال آنهاست که به یک  اند،ضور یافتهادراکی نیستند که مجتمع شده و در کنار هم ح

کند:مقام اند. در مورد مقام اول و وحدت نفس این تعابیر استفاده میبرتر موجود شدهوجود واحد 

کثرت در وحدت، مقام تفصیل در اجمال، مقام رتق، مقام لف، مقام یا مرتبه خفا، مرتبه کنه ذات، مقام 

 فس، مقام عقل بسیط اجمالی، مقام معقول بسیط، مقام لطیفه خفیفه است.ن ذات باطن مقام شامخ نفس،

مقام دوم هندسه مقدس نفس و تکثر صور:علم بسیط در مقام شامخ نفس حضور دارد فاقد -8 

-ماهیت است اما اشراق نفس در مرتبه حس و خیال و عقل ماهیات حسی و عقلی و خیالی را پدید می

 است خیالی و حسی ادراک از متفاوت ادراک دوم مرحله در عقلی لهمرح در عقلی ادراک پس آورد.
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تعبیری در هیاکل ه ب .(859 :5932نماید)عسکری،  ایجاد را عقلی صور تواندنمی نفس بماهی نفس و

شود. در این مرتبه نفس فاعل است و ایجاد کننده صور ذهنی و این صور ذهنی ماهیات متجلی می

در مورد مقام دوم  بسیط در ذات خود واجد است. صورت بهچیزی نیستند جز آنچه نفس بنحو باالتر و 

کند: مقام وحدت در کثرت، مقام اجمال در و ظهور ساختارو هندسه مقدس از این تعابیر استفاده می

 .(855 :5932)عسکری، است ام فتق، مقام نشر، مقام ظهور عاقلتفصیل، مق

-فیلسوفان و فرقهنقد -1ن هندسه مقدس نفس در فلسفه اسالمی:کارکردهای تبیی-6-8-4 

 همین با انسان اصالت و اومانستی تبیین مقابل در مقابل توانمی را مقدس هندسه -الف:های مادی

انسانی فکر و اندیشه تابع همه که کندمی صحبت ممکن محدودیتهای کلیه با فردی و انضمامی انسان

 این به توجه با کنند می بیان که هنری. است خودبنیادانه و بشرمدارانه خدا به اعتقاد دوره این در و اند

 خیالی صور و اماره نفس از تبیینی اساس بر آنها بر غالب و حاکم گرایانسان و نوعی صورت صبغه

الهی از تبیین وارنه و دنیوی هندسه  صورت به هندسه مقدس و بیان انسان با تبیین-ب.است شیاطن

هایی مانند فرماسونرها یا فرقه شیطان پرستی جلوگیری کرد. واین تبیین مقدس در نظرو هنر و خلق فرقه

ا متناسب بنی از ساختار و هویت مقدس انسان وارنه ازهندسه مقدس درسطح دنیای امروز را با بیا

 توان هماهنگ کرد. ساختاروجودی خاص خود در دنیای امروز است، می

در فلسفه اسالمی مورد  اما آنچه در مورد هندسه مقدس نفس :گرایاننقد قداست شکلی سنت-8

س کالم تدوینی و اسا بحث و بررسی قرار گرفته است بحثی در جهت انسان کامل و تجلی لوگوس بر

و متباین با هندسه معنای تثلیث ساختگی مسحیت را ندارد  نصر تکوینی حق است برخالف نظریه

توان گفت بهتربن معنا هندسه مقدس در برابر تثلیث و هندسه مقدس  در واقع میمقدس مسحیت است. 

در تبیین صدرایی  «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» توحید یعنی مسحیت، معنای 

 استقاللی وجود تصدیق به معنای اسالمی در حکمت متعالیه فلسفه در مقدس هندسه تبیین پس است.

 در المثلفی کهآنچنان نیست، انسان بدن از جدا ساختاری یا او وجود «خودبنیادی» باصطالح و انسان

 این راز بلکه .شودمی دیده گرایان سنت شناسیانسان و غربی سنت سوبژکتیو و اومانیستی دیدگاههای

 سخن و( خدا)او «وجود» دایره از انسان نفس، مقدس هندسه مبحث در که است نهفته نکته این در معنا

 .است «خدامحوری» و «محوری انسان» از

 از نفس ماهیت که آنجایی از :مقدس هندسه و هنر در خیال و عقل اتحاد-6-2-3

  گفت باید. پنداشت خاصی مقوله از را نفس تناسبات و زیباشناسی باید پس است مابعدالطبیعی مقدمات
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 بر مالصدرا فلسفه در بلکه. نیست کرد، بیان نصر که صورتی آن به صرف خالقیت مقدس هندسه تبیین

 خود مقام این در نفس اشتراک و کلیت و است علم جمعیت و وحدت مقام حضوری علم اساس

. است وجودی سعه دارای است فرد تناسبات و مقدس هندسه تبیین ترین مهم عقلی وجود. است وجود

 در نفس حضوری علم به توجه با ادراک مراحل سیر در نفس مقدس هندسه عالم این در واقع در

 .کندمی تجربه را خاصی عقلی لذت نوعی انسان شوندکه¬می خلق توازن و تناسب نهایت

و معماری  آثار هنری ی و فرآیندهای فکری فعالیتهای عقل در تبیین هندسه مقدس بهباید گفت 

 بر تعلق دارد. نفس با آن رابطه و عقلی تشخصبه مفهوم دقیق کلمه به  کندمورد نظر ما را خلق می

که طبیعت از لواحق مادی و خارجی است هنگامی آنچه مهم است مالصدرا در این تبیینفلسفه  اساس

طبیعت مقرون به گردد. اگر چه به یک اعتبار باز شود معنی اشتراک بر آن افزوده میخود تجرید می

 ما» یا استقاللی نگاه یکی. توان آن را مالحظه نموددو شکل میه عوارض مشخصه ذهنی است. اما ب

 «به ماینظر» یا آلی نگاه دیگری و است ادراک مورد عقلی صورت خود صورت این در که «فیه ینظر

  .(529 -528: 5932 عسکری،)شوندمی ادراک خارجی افراد صورت این در که

 از کاشفیت عین و وجودی که باشد می کلی وجودی چنین و است وجودی سعه دارای کلی اینرو 

اما  ،شوندمی متمایز هم از ماهیت و وجود در خارجی موجود زیرا است. آلی حیثیت دارای است واقع

 جهت از آن وجود -8 ذهنی، وجود ماهیت -5:نمود متمایز هم از باید را چیز سه ذهنی در موجود

 یعنی آن آلی وجود -9 است «ماینظرفیه» لحاظ با عبارتیه ب و است تشخصی دارای اینکه و خودش

  در نظر مالصدرا هندسه مقدس. پس است «ماینظربه»نگاه  یا غیر از کاشفیت و آن علمی وجود ازلحاظ

تبیین وجود علمی برخوردار هستند در  نیست بلکه تناسبات طبیعت حاصل تالش ذهنی صرف

 انجامد.اینصورت به اتحا عقل و خیال می

 ساختار در فرد درونی ساختار با هنر هماهنگی: فرد درونی ساختار با هنر هماهنگی-6-2-6

نفس مثال که مطابقت دارد. از آنجایی خالقیت نفساست که با آفرینش اثر هنری و  یفرآیند یادراک

. در عین وحدت، جامع جمیع قوا و استخداوند و از سنخ ملکوت است و دارای مراتب گوناگونی 

منشا تمام افعال و ادراکات است. البته چه در هستی و چه در نفس مراتب وجودی و شئون گوناگون 

ا لحاظ ب. اما جودی انسان نیز مستند به نفس استمترتب بر یکدیگرند. هر فعلی را میتوان در حیظه و

هندسه مقدس در  .(829 :5932)عسکری، شودپذیر میمراتب مختلف وجودی نفس، این تبیین امکان
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ه تبیین ادراک در دو مقام دانستگی و علم ازلی و عالم )من(یا مرتبه نفسی است، که این دو مقام با توج

 به علم حضوری قابل تبیین هستند.

های خود را از ، ایدهبا ظرفیت وجودی خویش و علم حضوریهرکس متناسب  در تبیین صدرایی پس

کثرت » صورت به یعنی مختلف «صورتهای»باطنی الهام گرفته و در آثار هنری خود به « حقایق» مشاهده

 عقلی مرز میان ادراک صورت ایندر بخشد. تجلی می «در عین وحدت و وحدت در عین کثرت

-پیدا می هم با وصف غیرقابل شباهتی خالقیترود و از این لحاظ حقایق عقلی و ز بین میا وخیالی

 درامری وجودشناختی  به شناسیمعرفت ساختار از نفس مقدس هندسه مقام این درکه تا جایی، کنند

 تجلی و معقول و عاقل و عقل اتحاد درمرتبه انسان وجود بساطت تبیین واتحاد وجود عالم و معلوم 

برمبنای تکوین علمی و عملی در ذات شخص و تطابق کتاب تدوینی با  که.است بدن از خلع و لوگوس

در عالم صورت  از هندسه مقدس نفس تبیین این با گیرد.ای به خود میفرا مقوله کتاب تکوینی، ذاتی

 .کندمنعکس می محتوای متفاوت با خیال جسمانی خیال
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 .1514کتاب قم)انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم(، 

، بتصحیح محمد جواد ساروی، رسول فتحی، تبریز، بدایع الحکمزنوزی، علی بن عبداهلل، -98

 .1511دانشگاه تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز، 

، تهران؛ دانشگاه 6مترجم جعفر سجادی، چاپ ، حکمت االشراق،سهروردی، یحیی بن حبش-99

 .1577، تهران، موسسه انتشارات

، موسسه بوستان کتابقم؛  6، مترجم یحیی یثربی، چاپ ،حکمت اشراق، ------------94

1591. 

فاطمه توقیفی، چاپ ششم، قم:دانشگاه ادیان و  جممتر، راز اعداد، ماریشمیل، آنه-91

 .1592مذاهب،

، مترجم فروزان راسخی، چاپ اول، تهران: انتشارات اسالم و حکمت خالدهشوان، فریتیوف، -96

 .1515هرمس،

 .5927آبادی، تهران: نگاه معاصر، مترجم حسین خندق  ، منطق و تعالی،----------97

ملکشاهی، چاپ اول، حسن  ، مترجمترجمه و شرح اشارات و تنبیهات،شیخ الرئیس، ابوعلی-92

 .1565تهران، سروش، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اول، تهران: ، چاپ 8(، جلد1درسهای شرح منظومه حکیم سبزواری)شیرازی، رضی، -93

 .1515حکمت 

، مترجم علی بابایی، تهران، رساله اتحاد عاقل و معقولصدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، -42

 .1516مولی، 

ترجمه و شرحجواد مصلح، چاپ سوم، تهران: انتشارات ، ، الشواهد الربوبیه----------41

 .1515سروش، 

، مترجم محمد ذبیحی، قم، دانشگاه قم: انتشارات اشراق، و معاد مبدأ، ---------------48

1511. 

مترجم بدیع الملک میرزا عماد  ،نویسنده هانری کربن،مقدمه بر المشاعر  ، --------------49

 .1511، الدوله،چاپ اول، تهران: بنیاد حکمت صدرا

، تهران: پژوهشگاه 5تصحیح و ترجمه محمد خواجوی،جلد، افیشرح اصول ک ،-----------44

 .1515، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

،مترجم: شرح کبیر بر شواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه مالصدرا،----------41

 .1571،غالمحسین رضانژاد)نوشین(، قم:انتشارات آیت اشراق

مقدمه و تصحیح و تعلیق سید جالل الدین آشتیانی،قم:دفتر  ، سه رساله فلسفی،----------46

 .1571 تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم،

رسائل فلسفی/اتصاف الماهیه بالوجود، التشخیص،سریان مجموعه ،----------47

 5923(، مترجم سید یوسف ثانی،حامد ناجی اصفهانی،:تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا، 1الوجود)

،  )صدرالمتالهین شیرازی مالصدرا(رساله اتحاد العاقل و المعقول، ترجمه -----------42

 .1516مولی،  :علی بابایی،تهران مترجم:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، چاپ دوم 5973مترجم محمد خواجوی، نُه جلدی، چاپ اول  االسفار اربعه،، ------------43

 .1571، تهران: مولی، 5929

انجمن حکمت و  ، تصحیح و ترجمه محمد خوجوای، تهران:اسرار اآلیات،----------12

 .1511فلسفه ایران، 

، تهران: کتابخانه طهوریترجمه بدیع الملک عمادالدوله، چاپ دوم، ، ، مشاعر----------15

1565. 

، مترجم منوچهر طانعی دره بیدی، چاپ اول ، تهران: انتشارات فرهنگ فلسفی، صلیبا، جمیل-18

 .1566حکمت، 

،چاپ هشتم، 4، 8، جلد علی شیروانی  ، تر جمه و شرحکمهبدایه الح ،طباطبایی، محمد حسین-19

 .1511قم: موسسه بوستان کتاب، 

چاپ سوم، قم:  ،5جلد ، مترجم علی شیروانی ترجمه و شرح، بدایه الحکمه، -------------17

 .1517، دارالفکر

تهران: انتشارات  ، چاپ اول،9جلد  درآمدی به نظام صدرائی،عبودیت، عبدالرسول، -12

 .1591سمت،

 تهران، بنیاد حکمت اسالمی صدرا،، مسئله کلیات در فلسفه مالصدرا، عسکری، احمد-13

1591. 

،مترجم:فرناز ناظر زاده اصول و مبادی فلسفه سیاسی فارابی، محمدابونصرمحمدبن فارابی،-62

 .1576 مانی، ناشر دانشگاه الزهراء،کر

مترجم: حسین خدیوجم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  احصاءالعلوم، ---------65

1511. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، تهران، دانشگاه اما مالصدرا مسائل فلسفه اسالمی و نوآوریهایمحمد کاطم،  فرقانی،-68

 .1513صادق)ع(، 

، چاپ پنجم، 5مترجم جالل الدین مجتبوی، جلد  ،تاریخ فلسفه ،چارلز کاپلستون ، فردریک-69

 .1513سروش،ان: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،تهر

 1561، مترجم اسداهلل مبشری، چاپ سوم، تهران: سپهر ، تاریخ فلسفه اسالمی،هانری کربن،-14

، مقدمه، ترجمه و توضیح انشاءاهلل رحمتی، چاپ دوم، تهران: معبد و مکاشفه، ----------64

 .1591سوفیا، 

نیا، چاپ اول، ، مترجم فرامرز جواهری،انسان نورانی در تصوف ایرانی------------61

 .1515،تهران: انتشارات گلبان

 ،مترجم: سیدحسن آذرکار، شناسی نقوش اسالمیتحلیل ماامین جهانکریچلو،کیت، -66

 .1519حکمت، تهران، 

، چاپ دوم؛ تهران، حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه سهروردیکمالی زاده، طاهره، مبانی -67

 .1592، «متن»نشر آثار هنری 

 شفیعی ، تهران :مهدی  ، مترجم : و نا اقلیدسی هندسهای اقلیدسیگرینبرگ ، مارون ، -62

 .1565مرکز نشر دانشگاهی

جلد اول ، جلد دوم ، جلد  ،لطفی محمد حسن مترجم: ، متفکران یونان گمپرتس ، تئودور ،-63

 .1573 ،هرانت :.چاپ اول ،سوم 

، مترجم: علی محمد کاردان،چاپ پنجم: سیطره کمیت و عالئم آخر زمان گنون، رنه،-72

 .1592تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 

 .1519، تهران: حکمتنگرشی به مشرب باطنی اسالم و آیین دائو،  ،----------75

 .1574تهران، سروش، -، ترجمه بابک عالیخانی.مز صلیبمعانی ر، ---------78

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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انتشارات  تهران:چاپ سوم، جلد سوم، ، دوره آثار افالطونلطفی، محمدحسین، -79

 .1511،خوارزمی

 .1516انتشارات علمی و فرهنگی،   :تهران ،مترجم: هایده معیری هندسه مقدس،لولر، رابرت، ، -74

، چاپ اول، تهران: شناسی عرفانی هنر اسالمیحکمت انسی و زیباییمددپور، محمد، -71

 .1514سوره مهر، 

.تهران: موسسه  ، چاپ اول،شناسی در فلسفه اسالمینگاهی به معرفت ،معلمی،حسن-76

 .1571فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،تابستان 

 چاپ سوم، قم:انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،، 1، منطق منتظری مقدم، محمود-77

1515. 

 .1573، انتشارات دیبا، دیدی نو از دین کهن،چاپ دوممهر، فرهنگ،-72

 .1531انتشارات صدرا، تهران: ، 11جآثار،  مجموعهمطهری، مرتضی، -73

تبیین و نقد نظریه ماده و صورت در فلسفه اسالمی و مقایسه آن با  مصطفوی، نفیسه،-22

 .1517قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف،  فیزیک کوانتوم،

تشارات شرکت ان :، مترجم : محمد آرام ، تهران ، علم وتمدن در اسالمنصر ، سید حسین  -25

 .1514علمی و فرهنگی ، 

 .1513نی ،تهران: نشر جم: انشاءاهلل رحمتی، متر بیعت،، دین و نظم ط ----------- -28

دفتر پژوهش و نشر  :تهران مترجم: انشاءاهلل رحمتی ، ،، معرفت و معنویت ------------ -29

 .1511سهروردی،

موسسه فرهنگی طه،  قم:، مترجم:حسن میانداری، نیاز به علم مقدس،  ------------ -23

1571. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تهران: نشر شهرآیینی،  سید مصطفی مترجم، در جست وجوی امر قدسی، ------------ -32

 .1513نی، 

دفتر مطالعات دینی هنر،  ، رحیم قاسمیان، تهران:هنر و معنویت اسالمی ،-------------35

1573. 

 .1592، مترجم: رحیم قاسمیان، ، حکمت، تهران، هنر و معنویت اسالمی، --------38

 .1519دانشگاه پیام نور،  :تهران ، چاپ اول،مبانی نظر معماریکار، عبد الحمید، نقره -39

آموزشی و پژوهشی امام موسسه انتشارات ، قم: ، اعیان ثابته در عرفان اسالمینوروزی، اصغر -34

 .1591، ( خمینی )ره

 

 :فهرست عربی

، چواپ اول، قوم:   6،8،9تصحیح محمد خواجوی، جلود  الکریم،تفسیر القرآن ، ------------31

 .1564انتشارات بیدار، 

تفسیر سوره مبارکه نور، ترجمه محمد خواجووی، تهوران،    تفسیر القرآن الکریم،،----------36

 .1562انتشارات مولی، 

، تصحیح مقصود 7، جلد 8، جلد االربعهالحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه ، ----------97

 .1512محمدی، باشراف محمد خامنه ای ، تهران: بنیاد حکمت صدرا، 

 

 مقاله ها:

سینا، ارشدریاحی، علی، قاسمی مقدم، خدیجه، صادر نخست چگونگی توجیه کثرات از نظر ابن-32

 .1591، 92-7، 8، شماره فلسفه و کالم اسالمی عربی و مالصدرا،ابن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .5921 ،89-82، 522-33شماره کتاب ماه هنر،خیال و عالم هنر،  اقبالی، پرویز، عالم -33

 اسمیت، هیوستون، شناخت ظاهر و باطن ادیان اثر فرتیتوف شوان، مترجم غالمرضا دادخواه،-522

 1516، 97-96، 51شماره حکمت و معرفت، 

و سید حسن  دیدگاه فریتیوف شوانمهدی، طالبی، زهرا، سنت و سنت گرایی از  امامی جمعه،-525

 1591، 16-97، 7شماره ، الهیات تطبیقی نصر،

محمدرضا و دیگران، بازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدسی در معماری مساجد  بمانیان،-528

 .1519، 92، شماره شناسیفصلنامه علمی پژوهشی شیعهشیعی، 

نشریه دانشکده ادبیات و علوم ،  فیثاغورسیانفیثاغورس و پورحسینی ، سید ابوالقاسم ، -529

 .1549،  79و  78شماره  ، انسانی دانشگاه تهران

، 84-85، نامه علم و دینچاوشی، جعفرآقایانی چاوشی، فلسفه علم هندسه در نزد فارابی، -524

 .1515  ،87-5ص

-44،  7شماره  مجله تاریخ علم، ،هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانیمهرداد،  حجازی،-521

57 ،1517. 

عرفان و حکمت در ایران باستان/فرشته مزدایی/ امشاسپندان، ، رضی،هاشم، حکمت خسروانی-526

 .1571، 597-587، 35شماره ، ایزدان انوار اسپهدیه

 .1511،  6شماره  ،مجله آفتاب ،صورت بی صورتی ، بدالکریم، عسروش -527

مترجم: صورت)گفتگوی جان هیک و عبدالکریم سروش(،صورت بر بی ،------------522

 .5924، شماره دوم، فصلنامه مدرسه، توکلیان، جالل

 .1511، 3، شماره مجله آفتاب، زنگارنه های بی، آی-------------523

شناختی اتصال به حقیقت)نقدی بر تعارضات دورنی آرای جان هیک ، دور معرفتسزاوار، سینا-552
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Subject: The Study of Theoretical Principles of Sacred Geometry in 

Islamic Philosophy 

Abstract 

The philosophical discussion of relation between form and non-form and non-

possibility of sacristy is a portion of sacred geometry definition in the recent decades 

among some new intellectuals, in order to defend cultural, artistic pluralism trying to 

criticize the saint symbolism in the different ways which by traditional intellectuals, 

their philosophical, mystical try justify this issue with Eastern philosophical 

discussions, Sohrevardi's desperate imagination and that of Akhavan Sales 

emphasizing on wisdom, as well as mystical purity which have been criticized.Such 

contraries have been expressed by Sorush and Nasr in the country, the artistic, 

architecture intellectuals try to find some exact mystical, philosophical replies to 

questions in the field of relation between the form of objects and scarcity. This thesis 

tries to answer these problems due to Molasadra's philosophy and innovation in 

defining existentialism, to develop the geometry theory of saint symbolism and the 

effects in art in nature in two aspects of etymology meaning association of nature 

with spiritual one, it means the survey of soul in the spiritual way, to recognize it by 

two descriptive, approving methods as well as the historical interpretations.The 

author's findings is the religious, etymological discussions in art and geometry 

including: the first generation of math and philosophy approach, the next generation 

of religious philosophical approach, the third generation of mystical Quran 

approach.The author tries to criticize the intellectuals due to the great , Islamic 

philosophers, emphasizing the collective aspects, criticizing the limitations of Islamic 

philosophy such as SheykhEshragh, IbnSina in the relative discussion, to assign the 

sacred geometry due to Molasadra's existentialism in the falling and rising ways.It is 

in the falling way that the gradual distribution of form and science are necessary.It is 

in rising way that the meaning and structure of sacred geometry in philosophical, 

mystical etymology is circular, to unify symmetry and horizontal variety.The perfect 

human is sacred geometry of nature in creating art in the rising and falling circular 

way comparing to the origin.One of the most important discussions of two chapters 

on etymology on super knowledge requires two aspects of existence and artistic 

perception, soul creativity in the light of extensive wisdom and imagination in art and 

sacred geometry, the compensation of art with individual's internal structure, the 

appearance of sacred geometry in imagination and wisdom, the necessity of 

perceiving the etymology engineering by humanity ,knowing-nature and spirit logy. 

Keywords: sacred Geometry of Form, Example, Existentialism, Traditionalist, 

Molasadra. 
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