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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
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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 
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