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مقدمه
هندسهدرالیههایظاهریوپنهانی،ازساختارهای
بزرگمقیاسشهریتاکوچکتریناجزاوتزئیناتبنا
در حضورش چگونگی با و داشته کالبدی حضوری
در را پررنگی نقش طرح، ایدههای و معانی با ارتباط
برای مصالح ارتقای و فرمپذیری الزم بسترهای ایجاد
طرفی از میکند. ایفا معماری متشخص فضای خلق
استعاری و معنایی بیان در میخواهد اگر هندسه
معمارینقشایفاکند،ارتباطیگریزناپذیرباخیالپیدا
میکند.موضوعهندسهوخیالازدیربازتوسطفالسفه
وحكماموردتحقیققرارگرفتهاست.بخشیازآنهابر
نظری و عملی مختلف حوزههای در هندسه روی
تحقیقاتیراانجامدادهاندوبرخینیزبررویخیال،که
بهمقتضایبهرهمندیازاینتحقیقاتدرطولتاریخ،
شاهدآثاربرجستةمعماریبهعنوانبیانیبرایبازیو
تعاملایندوبودهایم؛اکنونشاهدهستیمکهدردوره
معاصرنیزمكاشفهومداقهدراینخصوصبرایرهیافت
بهسویخلقآثارجدیدوشناختبیشتردرخصوص
است، گرفته انجام مختلف حیطههای در حقیقتها،
و خیال چیستی به شده انجام مطالعات بیشتر لیكن
هندسهاشارهدارندوبسیاراندکبهتعاملونقشآن
دودرخلقآثارهنریومعماریپرداختهاند.آنچهدر
اینپژوهشبهآنپرداختهشدهاست،روایتینوبرای
بررسیچیستیوچگونگیعملكردهندسهدرارتقاءو
عروجمادهبرایتجلیکالبدمعماریبهعنوانحقیقت
مكانوهمراهیخیالبهعنوانعاملنزولمعنادرخلق
اثرمعماریمیباشد.حقیقتمكانکهدرکالبدمعماری
تجلییافتهاست،معناپیدامیکند.بنابراینآنچهدراین
از استفاده است، برخوردار خاصی اهمیت از پژوهش

چیستیهندسهوخیالدرشناختمعماریوچگونگی
تعاملآنهادرخلقاثرمعماریمیباشد،تابتوانازاین
حضور که جایگاه یک بسان را معماری کالبد طریق،
بدل وجود و بههستی انسان واسطة به آن در خیال
به توجه با راستا، این در کنیم. تبیین میشود،
پژوهشهایاندکیکهدرزمینةتعاملخیالوهندسه
خالقیت و معماری جدید چشماندازهای کشف برای
یافتن برای تالش مسئله، مهمترین است، شده انجام
چگونگیونحوةارتباطوتعاملبینهندسهوخیالبه

عنوانالزاماتخلقاثرمعماریمیباشد.

روش پژوهش
روند و بوده کیفی رویكرد دارای حاضر، پژوهش
است. استوار پارادایم»تفسیرگرایی« پایة بر آن اصلی
یافتن جهتپاسخگوییبهدغدغةاصلیپژوهش-که
چگونگیونحوةارتباطوتعاملبینهندسهوخیالبه
روش میباشد- معماری اثر خلق الزامات عنوان
نظریات تحلیل منظور به »تحلیلی-تطبیقی«
در نهفته معانی و تفاسیر آشكارسازی و اندیشمندان
بردهشده بكار اسالمی، معماری برجسته آثار هندسة
استکهزمینهوهدفکالنپژوهش،دیدگاهیبنیادی
منظور به همچنین است. کاربردی جهتگیری با
استفاده توصیفی-تفسیری ازروش اطالعات گردآوری

شدهاست.

پیشینة پژوهش
و ازدیربازموضوعهندسهوخیالتوسطفالسفه
حكماموردتحقیققرارگرفتهاست.بخشیازآنهااز
جمشید غیاثالدین بوزجانی، محمد ابوالوفا جمله
حوزههای در هندسه روی بر اخوانالصفا و کاشانی

نمودار شماره 1: رویه و ساختار پژوهش
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مختلفعملیونظریتحقیقاتیراانجامدادهاندوبرخی
نیزبررویخیال،کهازجملهآنهامیتوانبهارسطو،
عربی، ابن سهروردی، غزالی، محمد امام افالطون،
مقتضای به که کرد؛ اشاره دکارت و کانت مالصدرا،
آثار تاریخ،شاهد تحقیقاتدرطول این از بهرهمندی
برجستةمعماریبهعنوانبیانیبرایبازیوتعاملاین
دوبودهایم.دررابطهبااینمسئله،دردورةحاضر،بیشتر
پژوهشهایانجامگرفتهشده،اشارهبهچیستیهندسه
وخیالدارندوبسیاراندکبهتعاملونقشآندودر

خلقآثارهنریومعماریپرداختهاند.
هادیندیمی)137۸(،درمقالة»حقیقتنقش«با
نگاهیموجزبهوجهکیفیووجودیهندسهبهمثابة
زبانهستیوهنرورابطهمعناییبینهندسهوحقیقت
مثالی شگفتانگیز ویژگیهای و رمز و راز و پرداخته

اشكالونقوشرادرمعماریاسالمیآشكارمیسازد.
گلرونجیباغلو)1379(،درکتابهندسهوتزئین
در هندسه نقش به تفصیل به اسالمی معماری در
معماریاسالمیپرداختهودراثنایآنبهنقدنظریات
در مجدانه ایشان میپردازد. حوزه این در فیلسوفان
البالینقدهایخویشتالشمیکندالمكانیوالزمانی
ایشان همچنین کند. بیان را اسالمی هنر در هندسه
نقوشهندسیرامتضمنصورخیالیبرترازمحسوسات
میداندوبرایهندسه،بانگرشینیمهتجریدی،نقشی
ارتقاءدهندهدرمعماریومبیناساسزیباییشناختی

درطراحیقائلاست.
سیدحسیننصر)13۸2(،درمقالة»عالمخیالو
این به اشاره ضمن ایرانی«، نگارگری در فضا مفهوم
هنر مورد در شده گرفته انجام تحقیقات که موضوع
بسیار باشد هنر این واقعی معنای متوجه که اسالمی
صورت به کاماًل هم آن البته هستند انگشتشمار
کشف موضوع بودن دستنخورده و بكر به استثنایی،
پرداخته اسالمی هنر درونی و ذاتی معنای و حقیقت
است.ایشانبااشارهبهاینموضوعکهنگارگریایرانی
توانستهسطحدوبعدیآثارنگارگریرامبدلبهتصویری
ازمراتبوجودسازدکهانسانرامتوجهجهانیسازدکه
مادی. گونهای به نه لیكن میدهد رخ آنحوادث در
همچنینبااتكاءبهآراءونظراتحكماوفیلسوفانکه

نظر در شناخت مراتب از مرتبهای خیال عالم برای
بااشارهبه گرفتهاندبهتجزیهوتحلیلآنپرداختهو
اینكهفضاینگارگریفضایعالمخیالاست،اینعالم
راهمورایجهانعینیمادیدانستهوهمدروننفس

انسان.
حسنبلخاریقهی)13۸۸(،درکتابمبانیعرفانی
و وجود )وحدت دفتر دو در اسالمی معماری و هنر
اشاره  موضوع به خیال( )کیمیای و شهود( وحدت
داشتهوبهبررسیوتحلیلبسیطآراونظریاتحكماو
فیلسوفاندرایندوحوزهمیپردازدودردفترکیمیای
معنا و مقدس هندسه موضوع به تفصیل به خیال
میپردازدودراینمقال،هندسهرابهدلیلهویتنیمه
تجریدیاشهمانندقالبیمثالیوخیالیمعرفیمیکند
وآنرابهمثابةابزارهنرمنداسالمیدرصورتبخشی
جمالهستیبهتقلیدازصورتگریحقونیزخلقصور
ونمادهایعوالمفوقانیدرفرممعماریونقوشهندسی
معرفیمیکند.ایشانهمچنیندرکتابهندسةخیال
وزیبایی)1396(بهنقدوبررسیآرایاخوانالصفادر
دیدگاه میپردازد. رسائل در تخیل و باهندسة رابطه
اخوانالصفاکهبیشترمتأثرازفیثاغوریانبوده،درباب
و پرداختهاند آن رمزی جنبههای بررسی به هندسة
همچنینهندسهراحلقةواسطمیانحكمتوصناعت
درنظرگرفتهاندوآنرابهدوبخشهندسةعقلیو
حسیتقسیمبندیکردهاندکههندسهحسیراشناخت
مقادیرومعانیدانستهاندکهازاندازههاحاصلمیشود
وهندسةعقلیرامسببشناختوفهممیدانند.تخیل
ازدیدگاهاخوانبنابرکارکردحیرتانگیزش،اینامكان
به و مشاهده را عالم ذوات که میدهد انسان به را
بازآفرینیصورباالتریاریرساند،البتهنكتهایکهباید
ذکرکردایناستکهتخیلدراندیشةاخوانبیشتردر
ساحتسیروسلوکوعروجروحکارکردیافتتاهنربه

معنایامروزی.
هانریُکربَن)1395(،هانریُکربَندربخشعمدة
تحقیقاتخویشازجملهکتابتخیلخالقدرعرفان
ابنعربیبهمعرفیعالمخیالوتمامجوانبواکنافآن
ازمنظراشراقیمیپردازدودرتمامیمباحثآنموضوع
خیال،رشتةوحدتیاستبرایتعریفوتأویلجهانو
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ماسویاهلل.ایشانعالمخیالراعالمیواسطهایمیداند
کهدرآنعالمنهاجتماعنقیضانبلكههمراهیویكی
شدنروحوجسمراداریمکهدرآنجا،روح،جسمانی

میشودوجسم،روحانی.

چارچوب نظری پژوهش
۱. تجلی ییال هر هةبی

خیالچهبهعنوانساحتیدرحوزةشناختیویابه
عنوانمراتبیازمراتبهستیوخلقوچهبهعنوان
مورد فلسفه و حكمت در تسلسلی عوالم از عوالمی
تحلیلقرارگرفتهاست.ازطرفیتوسطتمامیمحققان
حوزةواژهشناسیموردتفسیروتأویلقرارگرفتهاست.
آنچهدراینحوزهبابررسیفرهنگهایلغتمختلفو
اصطالحشناسیمشخصمیگردد،تأویلآنبهواسطة
میباشد. آن مادیتر واسطههای یا و انسانی فعلهای
استفادهازواژههایتصویر،انعكاس،صورت،پندار،وهم
یافتن برای تالش از نشان انسانی، دیگر فعلهای و
واسطههایمادیتردرتعریفخیالدارند.آنچهدراین
تحقیقمدنظراصلیقراردارد،چگونگیحضورخیالدر
روابط صورتپذیری یا و ماده ارتقای یا معنا نزول
هندسیاست،لذافعلیتآنبیشترمدنظراست.اگرچه
برایتحلیلاینچگونگینبایدازچیستیخیالوتعابیر

مختلفآنغافلماند.
بحثدررابطهباحضوروجایگاهخیالدرمراتب
عالمیكیازمهمترینمسائلهستیشناسیمیباشدکه
فیلسوفانوحكماءوهمچنیناندیشمندانازگذشتهبه
در تخیل قوة و مبحثخیال پرداختهاند. آن مكاشفه
تاریخفلسفهبانظریاتارسطوآغازمیشود،اگرچهاین
بحثدرآراءواندیشههایافالطون،استادبزرگارسطو
جایگاهیندارداماارسطوآنرامنبعصدوردستهایاز
وجودی ازساحتهای یكی و دانسته آدمی رفتارهای

انسانرابهآناختصاصمیدهد.
اینفیلسوفیونانیپیشازذکرکارکردتخیل،از
قوةحسمشترکسخنمیگوید.حسیکهبنابهنظر
ادراک عالم به را ما و بوده نفس اجزاي از یكی او
میکشاند.پسازحسمشترکارسطوبهتبیینقوهای
تحتعنوانقوةتخیلمیپردازدوآنراازنتایجنفس

از یكی خیال ارسطو دیدگاه از است. دانسته حساس
مراتبادراکحسیاستکهسببایجادصوردرذهن
انسانمیگردد.بهنظراواینقوهازحسناشیمیشود
محسوسات غایبشدنصورت از پس آن کارکرد اما
بهعبارتی،آنچهسببمیشود ازحساست. عاری
از یادآوريصورتگیرد،قوةتخیلاستکهتصویري
دیدگاه از بنابراین، است. کرده نفسحفظ در را شئ
ارسطوعملكردقوةتخیلدروهلةاولدریافتوحفظ
صورمحسوساتدرنفساست.ارسطوبرایتخیلچهار
و داشته تعلق احساس به الف( برمیشمرد: ویژگی
دارد.ب(صاحب موجوداتحساسوجود در بنابراین
خودراقادرمیسازدفاعلبسیاريازاعمالومنفعلاز
آنهاگردد.ج(قادربهصدورحكماست.د(عاريازماده
است.دریکچشماندازکلیمیتوانگفتارسطوخیال
راقوةضبطصوردرنفسوتخیلراقوهایکهقادربه
میداند. است، تفكر برای اسبابی نیز و حكم صدور

)بلخاری،۸1-79:13۸6(.
پسازارسطویكیدیگرازمهمتریندیدگاههادر
رابطهباخیالوقویتخیل،آرایاخوانالصفامیباشد.
جسمانی و روحانی عالم دو به را عالم مراتب اخوان
بكاربرده را قاعدةفیض آن، تقسیمکردهاستکهدر
است،آنهاباتأثیرازاینقاعده)معنا(،خداراعلتو
عبارتی به و میدانند آنها آخر و اول و اشیاء، خالق
معتقدندکهخدااشیارادرعقل،اختراع،درنفسایجاد

ودرهیولیتصویرکرد.)بلخاری،۸2-77:1396(.
اخوانمعتقداستکهقوةمتخیلهدربخشحسی
کهشأنوجودیدردنیایصغیررادارد،همصورادراک
شدهراضبطوحفظکردهوهمبهادراکمفاهیمآنها
شأنی هم ساحت این در آن برای و میکند کمک
واسطهایقائلاست.ازطرفیدیگرآنرادرکاربردی
حیرتانگیزحامیویاریانساندرمشاهدةذواتعالم
به عمل الزمة و میشناسد باال صور بازآفرینی نیز و
انسان یاهمانوجود راتهذیبنفسو اقدامی چنین

متعالیمیداند.)بلخاری،102-10۸:1396(.
دربحثچیستیخیالوجایگاههایمختلفآندر
و اندیشمندان دیدگاه به را توجهتان هستی مراتب
است، شده ارائه 1 شماره جدول در که صاحبنظران
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معطوفمیداریم:
باتحلیلاینجدولنتیجهمیگیریمکهخیالدر

دردودستهطبقهبندیمیشود: مراتبهستیعموماً
جایگاه هستی، مراتب در خیال به فالسفه از بعضی

جدول شماره 1: جایگاه خیال در مراتب هستی از دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران )منبع: نگارندگان(
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به میتوان جمله آن از که دادهاند مادی و پایینتر
افالطون،ارسطووابنسینااشارهکرد.اگرچهبامداقة
پیداکردن پی در نیز آنها متوجهخواهیمشد بیشتر
عاملواسطهایبینعالممادهوعالممثلبودهاند.اگرهم
وجود بر واقف لیكن ندادهاند خیال به را نقش این
واسطهایبودهاند.ایننقشتوسطافالطونبهاستدالالت
عقلیوریاضیوتوسطابنسینابهقّوةمتخیلهداده

شدهاست.
دستةدوممرتبهایباالترازعالممادهواحساسو
پایینترازعالمعقلومجرداتبهخیالدادهوبرایآن
نقشواسطهگرینیمه-تجریدیبیندوعالمغیبتو
بهواسطة را ایننقش قائلشدهاندکهخیال شهادت
این جمله از نمود، خواهد ایفا معنا به تصویر دادن
فیلسوفانمیتوانبهابنعربی،سهروردی،مالصدراو
متأخرینسنتگرااشارهنمود.براساسمطالبفوقالذکر

جایگاهخیالدرعوالمبهصورتذیلمطرحمیگردد:
اماآنچهبهچگونگیحضوروجلوةخیالدرعالم
هستیمیپردازد،بیشترفعلیتخیالبهواسطةانسان
است.بافرضشناختانسانباداشتنقوایمحسوسو
نامحسوسویامشاعروآگاهیهایتعقلی،خیالبهدو
پیدا انسانحضور فعلیت در متصل و منفصل صورت
میکند،کهدرهردوحالتمتغیردیگریکهویژگیهای
انسانخیالکنندهاستدرنوعخیالوفعلآنتأثیر

میگذارد.
دراینمرحلهچهمراتبتجریدیخیالرادرنظر
واسطهای و داده آنجایگاهدوقطبی به وچه بگیریم
مراتب به معنا نزول یا و باال درجات در حضور برای

مجالی پایین؛ و اسفل حدی در چه و باشد، پایینی
مختلفجلوههایحضورخیالدرهستیبهواسطةنوع
آنچهدرفعلیتخیال بود. وابستهخواهد وجودآدمی
است. خیالکننده انسان میکند، پیدا اولی اهمیت
انسان معنوی و مادی بینش و فضل درجات هرچه
پیدا نیز را باالتر مراتب در اجازةحضور باشد، بیشتر
متناظر معانی از حضور این واسطة به و کرد خواهد
واالتریبهرهیافته،اینانسانکرامتیخاصپیداکرده
کهانسانمتعالینامیدهمیشود.انسانمتعالیتوانمندی
و مادی ساحتهای در سلوک و سیر برای بیشتری
معنویراپیداکردهوخودنیزمقاموسطیوواسطهای
بدستخواهدآورد.آنچهموردتأکیداستبینشوذهن
انسان میباشد. خلق واسطة عنوان به متعالی انسان
ازرمزو بااستفاده باحضوردرعالمتجریدو متعالی
و هیأت شكلگیری در را ترکیبی میتواند اشارات،
تادرعالمشهادتمنعكس اثرخلقکند، هیولییک

شدهوتجسمبیابد.
مبانی اساس بر راستا همین در نیز کربن هانری
فكریخویشبرایخیالنقشیواسطهای)میانجی(و
حلقهایجهتارتباطبینعوالمهستیدرنظرگرفته
است.ایشانبابررسیدیدگاهابنعربیکهخیال،واسطة
صورتهای شدة عیان عالم و حق مطلق ذات میان
متكثراست،بهتشریحخیالمتصلومنفصلازدیدگاه
ایشانمیپردازد؛ابنعربیمیانخیالمتصلبهفاعل
خیالوالینفکازاو)خیالمتصل(وخیالقائمبهذات
فرق منفصل( )خیال خیال فاعل از انفكاک قابل و
میان باید متصل(، )خیال نخست مورد در میگذارد.

نمودار شماره 2: نقش خیال در حضور معنا )منبع: نگارندگان
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خیاالتیکهازطریقیکفرآیندذهنیآگاهانهقصدیا
ایجادشدهاندوآنهاییکهبهصرافتطبعخودرابر
)یا رؤیاها مانند اموری یعنی میکنند عرضه ذهن
خیال این خاص ویژگی گذاشت. فرق خیالبافیها(
متصل،جداییناپذیریشازفاعلخیالاستبهطوریكه
ازسوی وابستهاست. فاعل بههمین مرگوحیاتش
دیگرخیالقابلانفكاکازفاعلخیال،درمرتبةعالم
واسطه،همانعالممثال،واقعیتیمستقلوقائمبالذات
دارد.اینخیالکه»خارج«ازفاعلخیالاست،میتواند
درعالمخارجبهرؤیتانسانهایدیگردرآید،ولیدر
)کربن، باشند  عارف باید دیگر انسانهای این عمل

.)325:1395
۲. هندبه هر مراتب هةبی

ازجهانمیآموزد ادراکنخستین انساندر آنچه
محدودیتاووبیكرانگیهستیاستودرمرتبهایدیگر
نظم این بر و است قانونمند نظم و انضباط ادراک
خللناپذیراستکهکاروانحیاتطیطریقمینمایدو
امكان»ساختن«و»ایجادکردن«برایویبهفعلیت
میرسد.خداوندمتعالدرخلقتعالمبهانزالقدراشاره
داردکهمیفرماید:»وماننزلهاالبهقدرمعلوم«قدردر
اندازه. الهیهمانهندسهاستوهندسهمعرب کالم
است. آفریدهشده اساسهندسه بر عالم بدینجهت
وحدت دل از را کثرت هستی شكوهمند هندسه

میزایاندوهمهپدیدههایشكوهمنددرنظمیهماهنگ
غوطهورمیگردند)ندیمی،21-22:137۸(.

اخوانالصفادریكیازبخشهایمهمرسالةخودبه
است. پرداخته هندسه حكمی و نظری بنیانهای
کردهاند، منقسم مقوله دو به را هندسه اخوانالصفا
هندسةمحسوسوهندسةمعقول.هندسةمحسوسرا
مدخلیبرصناعتوآفرینشعملیوهندسهمعقولرا
مقّومفكروآفرینندهعلم،ونیزهردورابابیبرایورود
بهدرکگوهرحكمتوجوهرنفسدانستهاندودرجای
برای خیال و فكر قوت بسوی راهی را هندسه دیگر
ادراکجوهرنفسوذاتاشیاءمنظورداشتهاند.هندسه
وریاضیات،نمایندةجهانمعقولونمونةاعالییاست
زندگی آن در ما که را جسمانیای جهان خدا که
محسوس هندسة در آفرید. آنها روی از میکنیم
مواردیهمچونتقارنوتناسبودرهندسةمعقولرمز
ونماد،نقشمهمیدارد)بلخاری،111-116:1396(.
با رابطه در اخوان با همسو دیدگاهی نیز بُُرقلس
هندسهارائهمیکندوهندسهرابهعنوانحلقهارتباطی
بینعالممجرداتومادهبیانمیکند.ایشانمیگوید
اشكالهندسیدرجایگاهیواسطمیاناموربرترغیر
مادیواشیایمادیمتكثرعالممحسوسقرارمیگیرد:
و معقول عوالم مابین میانه موضعی در »ریاضیات
به تشابهاتعدیده ودرونخود است، واقع محسوس

نمودار شماره 3: حضور خیال در هستی )منبع: نگارندگان
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امورالهیهوهمتماثالتمتعددبهنسبتهایجسمانی
دارد.«)نجیباغلو،259:1379(.

افالطوننیزبهاهمیتهندسهدرهردوقالبکمی
وکیفیآناشارهداشتهاست.ایشانهندسهوعددرابه
عنواناساسیترینواصیلترینولذامطلوبترینزبان
ماهیات را »حقیقت« وی میآورد، شمار به فلسفی
را پدیدههایمحسوس و اعلی« یا»صورمثال محض
به را هندسه او میدانست. آنها از کمرنگی انعكاس
قلمرو توصیف برای زبانی قالب روشنترین عنوان
میکند معرفی اعلی« مثال »سطح مابعدالطبیعی

)اکبری،113:1395(.
دوجنبةکمیتوکیفیتدرریاضیاتوهندسه،این
علومرامانندنردبانیمیانعوالممحسوساتومعقوالت
به کمی هندسة .)6 :1375 )گاتری، است داده قرار
اندازههاوکمیتهایعناصروارکانوهندسةکیفیاز
طریققوانینتشابه،تقارن،تناسب،تناظر،توازن،تعادل
طراحی نظام در مستتر وحدت وجود به هماهنگی و
فضاها،اشكال،نقشمایهها،نور،رنگومادهداللتدارد

)پوپ،3147:137۸(.
علیاّیحال،هستیدرمراتبسهگانهعالمعقول،
عالمخیالمطلقوعالممادهمتجلیمیگرددواگربه
یافتکه درخواهیم نمائیم مراتبسهگانهرجوع این

هندسهدرعالمعقولبهحدودذواتعقلیهودرمرتبة
عالمخیالمطلقبهظهورصورمثالیهتعلقدارد.»این
عالمبرزخیاستوسیطبینجهانعقلیوعالمحسی،
زیرامرتبتوجودیآنبرترازعالمحواسوفروتراز
جهانعقلاست.اینعالمازجهانحسیمجردترواز
عالمعقلیدارایتجردکمتریمیباشد.«جهانیکهدر
آنجمیعصورواشكالومقادیرواجساموآنچهبدان
متعلقاستموجودمیباشند.نظیرحرکات،سكنات،
معلقه و بذاتهستند قائم غیرههمه و هیأت اوضاع،
یعنیغیرمقرردرمكانییاتعلقدرمحلی.«)ندیمی،

.)24:137۸
از میگردد سؤال موجودی چیستی از هنگامیكه
ذاتونوعتعیناودرهستیومیزانبهرهایکهازوجود
اوسؤال اسم از بهعبارتدیگر بردهسخنمیگوئیم.
و اوست، وجودی مسمای ظهور که اسمی مینمائیم
که است میگرددصفتی سوال او ازصفت هنگامیكه

ظهورذاترادرخوددارد)ندیمی،24:137۸(.
آنچهدرالبالیاینسطورمیتوانجمعبندینمود
بهعنوانواسطهایدوقطبیهم ایناستکههندسه
سریدرعالمتجردداردوهمسریدرعالمماده،آن
محسوس هندسة ذیل که ماده عالم در بخشحضور
توسطعلماوحكمانامگرفتهاست،مشتملبرمتغیرهای

نمودار شماره 4: ظهور هندسه در هستی )منبع: نگارندگان
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کمیوکیفیاست،کهوجهکمیآنمبتنیبراندازهها
بر مبتنی آن کیفی وجه و بوده کمیتها و مقدار و
ابداعو انتظامبیشتر قوانینوویژگیهاییدرراستای

خلق.
اصل در هندسی، اشكال به معقول حوزة در اما
درحكمت انسانهستند. نمودهایهنریجهانبینی
اسالمی،عالم،جوهریمجردونورانیاستکهاصالت
وجودیخودهیچگونهتعینوتجسممادیندارد.امادر
عنوان به انسان تا نخستین کلمة از خود نزولی سیر
جمیعمراتبآرامآرامازتجردفاصلهگرفتهودرنهایت
بهتجسموشكلگیریکائناتمنجرمیشود.)بلخاری،
39:1395(.امادرقوسعروجسیرازمحسوسمجسم
برای انسان بهسادگیممكننیست. بهمعقولمجرد
ادراکمعانیمجردهبهواسطهنیازدارد.اینواسطهها
ازهمینجاستکه میانجهانمحسوسومعقولاند.
آغاز نماد و کعبه و مقدس معماری و هندسه بحث
میشود.پسبهیکعبارتمابهواسطةانسانبودنو
ابزارخاصادراکیمان،درسیرازجهانزیرینبهجهان
برینبهیکسرینمادهایاهمانواسطههانیازداریم.
ایجادنسبتمیانمحسوسومعقولرا نمادهاامكان

برایماایجادمیکنند.)بلخاری،121:1395(.
حالیهمیتواناینسطوررادرالیههایمختلفبر
اساساسم،صفت،ویژگیوبیانگریهایکمیوکیفی،
بهمنظورآزمون معقولومحسوسطبقنمودارذیل

نمونههایمختلفازآثارمعماریطبقهبندیکرد:

۱. ۲.  هندبه و ارتقای ماهه
هندسهدرعالممادهکهکدرترینمرتبةوجوداست
)ندیمی، مییابد عینیت کمیتپذیر ماده در یعنی
24:137۸(.اماغیرازکمیتبایستیویژگیهاوصفات
مختصیبهذاتداشتهباشدتامادهنیزدرعوالمخود
مرتبهایپیداکند،چراکهاینعالممادینیزدرنوعیت
وجودوحضورمواد،مراتبیدارد.برایروشنشدناین
مطلبنظرتانرابه»ِگل«اینمادةسرشتخلقتآدمی
معطوفمیدارمکههرآنچهازآنپدیدآمدهاستدر
پا از که ِگلی بسا چه دارد. مرتبهای مشاهده عالم
گذاشتنبرآناِباداریم،بهواسطةهندسهوابعادخاص
وحلولروحمعمارفاضلدربكاربردنآنبرایایجاد
مكانیمقدسآنچنانمرتبهاییافتهکهبوسهزدنبر
آستانآنرانشانةعروجومراتبعرفانیتلقیمیکنیم.
یابهبیانیسادهترودرمرتبهایپایینترهمانِگلیکه
تلنبارشراازخوددورمیکنیمدرقالبیهندسیباابعاد
از که میشود تبدیل خشتی به مشخص تناسبات و
جانبمنانساناجرومرتبهایپیدامیکندکهشایان

دربرگرفتناسمیبامسمیباشد.
ازاینویژگیهاوباسرایتعملیکبنادر فراتر
با و یافته جریان آن در معمار روح آجرها چیدن
ویژگیهایدیگریازهندسهآنراارتقادادهوشایستة

تصویر شماره 2: نمونه ای از گره شمسه و کاربرد آن به جهت حمل معنا در ارتقاء کیفیت و معنابخشی به اثر

آجر زالب بندی گر یاک مراهر

ـخلقیکابزارجدیددر
هستی

ـدارایصفاتو
ویژگیهایخاص

ـداراینامیدرخورآن

ـهندسهدانبابكارگیری
وآشناییبااندازههاو
ابعادومقیاسها،به

قالببندیِگلمیپردازد.
ـآشناییوعلمبههندسه
دراینمرحلهالزامیست.

ـترکیببندیآبوخاک
مادهایجهتشكلبخشی
وخلقبوجودمیآورد.

ـحضورمهندسدراین
مرحلهالزامیست.

ـعنصریکهدرپایینترینمرتبه
هستیقراردارد.

ـبرایحیاتوابستهبهعنصریدیگر
است.

 

توضیحات

تغییرشكل

مقاممعنا مقامشكل مقامحیات مقامماده سلسلهمراتب

جدول شماره 2: فرآیند ارتقای جایگاه ماده در عالم هستی به واسطه هندسه
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نامیدیگرمیگرداندکهکیفیتآننیزانواعیراازآن
مشتقمیکندچهبساکهتشخصیافتهونسلیازنوعی

پدیدمیآورد.
اینكه تا داشته ادامه عروج توالی و تسلسل این
نوعیتاینتكراربرپایهاشكالازکمیتعبورکردهو
و خاص اشكال اختصاص با و میگردد کیفیت وارد
امتزاجبارموزواعدادمبتنیبروجودباورهایاتمسفر
زبانوبیانمشخصازمراتبمادیعبورکردهواجازه

حملمعانیتجریدیراپیدامیکند.
تناظری قیاسی و فوق موارد گذاشتن هم کنار با
تمامی از استفاده به معمار تالش ردپای میتوان
ویژگیهایکمیوکیفیهندسهدرارتقایمادهبرای
بیانگریخاصمعماریپیبردهرچنداینبیانگرینیز
میتواندمراتبیداشتهباشد،ازبیاننقشآفرینیبرای

تأمینیکخواستهتاحملمعناییخاصکهدرفضای
بیانگریخودمیتواندقابلتأویلباشد.

۲. ۲.  هندبه هر تجةم ییال
برده بكار معنا دو در خیال عربی ابن اندیشه در
میشود:درمعنایاول،حاکیازهمةماسویاهللاست.
دراینمعناخیالمترادفبا»نفسرحمانی«وحتی
»مایا«درآیینهندوست.درمعنایدوم:خیالواسطه
وبرزخمیاندوچیزاستکههممیتواندشأنوجودی
پیداکندوهمشأنمعرفتی.شأنوجودیاشایناست
کهمرتبهایازمراتبوجوداستوشأنمعرفتیاشاین
استکهقوهایازقوایمعرفتیمیباشدکههمدرعالم
کبیر)جهان(وجودداردوهمدرعالمصغیر)انسان(.در
عالمکبیر،عالمیبینملکوملكوتاستودرعالم

تصویر شماره 2: نمونه ای از گره شمسه و کاربرد آن به جهت حمل معنا در ارتقاء کیفیت و معنابخشی به اثر

تصویر شمارة 1: انواع آجرچینی دیوارها جهت معنابخشی در ابنیه
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صغیرواسطهایمیانبدنوروح)عقلمجرد(.درعالم
را محسوسات سویی از واسطهای، نقشی در صغیر،
تجریدمیکندودرحافظهذخیرهمیگرداندوازسویی
)چیتیک، میبخشد صورت و شكل را معقوالت دیگر
115:13۸5(.آنچهموردنظرتحلیلوتدقیقماقرار
خیال تجسم در هندسه نقش بررسی گرفت، خواهد
است.اینبخشازتحقیقمستلزممداقةعملزیادو
مستدلنمودناستنتاجهایبرگرفتةبزرگاناینحوزه
بودهواگربناباشدآنرادرورطةعملوآزمونگذاشت
میسرنبودهچراکه»آنراخبریشد،خبریبازنیامد«

لذاتحقیقبرتأویلاستوارمیگردد.
اولینموضوعماکهدراینبخشبهآنمیپردازیم
ایناستکهآیاخیالوظیفةصورتبخشیبهمعقوالت
وتجسم اینكهخودخیالصورتمیپذیرد یا دارد را

مییابد؟
باپذیرشومعانیدوگانةخیالدرعالمکبیروعالم
صغیر،عالمهمانخیالتجلیگوناست،بنابراینعبارت
از»تجسمهایی«استکهبایدآنهاراتفسیرکردواز
طریق از تنها دلیل همین به و رفت. فراتر آنها حد
خیالفعالاستکهشعوری،کهبهماهیتراستینعالم
بهعنوان»تجسم«واقفشدهاست،میتواندازیافتههای
خویشفراتربرودوبدینوسیلهخودرامستعدتجلیات
نوین،یعنیترقیمستمر،سازد.عملاولیةخیال،تمثیل
واقعیاتمجردوروحانیدرقالبصورتهایظاهرییا
حسیاست،کهسپسبه»رمزهایی«برایآنچهعیان
آن،خیالهمچنان از میشوند.پس مبدل میسازند،
نیرویمحرکتأویلاستکهعبارتازترقیمداومنفس
است.بهعبارتیدیگر،خیالحلقهیواسطهایاستبین
رمزها هرمونوتیک نوعی اساساً که مخلوق و خالق
و حسی دادههای که است فهم برای روشی )تأویل(،
مفاهیمعقالنیرابهرموز)مظاهر(مبدلمیکند،بدین
میدهد. قرار تالقی این محمل را آنها که صورت
خالصه،ازآنجاکهخیالموجوداست،تأویلهمموجود
هم رمزپردازی است، موجود تأویل که آنجا از است.
است، موجود رمزپردازی که آنجا از و است. موجود
موجوداتدوساحتدارند.)کربن،311-312:1395(.
اینشیوةدریافتوادراککههنراسالمیمارابدانفرا

ممكن را نامرئیات به یافتن دست امكان میخواند،
میکند،البتهشایانذکراستکههنرهایشرقینیزاز
قالب هرگز هنر این میباشند. برخوردار ویژگی این
صوریرادرحدجنسیتمادیتنزلندادهوهرگزشكل
یکتصویررامنبعثازمادهیاشئنمیداند.همانطور
ما به تجسدناپذیرها« »تجلی میکند اشاره ُکربَن که
میآموزدکهخطوطهرگزاسیرنگاههایایستانیستندو
ادراکجامع،یكپارچهوآنیآنهابههماناندازهعبث
آینه درون از را تصویری بخواهیم که است بیهوده و

بیرونبكشیم.
در شده یكی تصویر با آینه که همانگونه حالیه
عالم این در حضور تداعی جداست، آن از حالیكه
دوساحتیمجدداًبرایماآشكارمیشودواینبهواسطة
نوریکهازآینهبرچشممامیآیدهویدامیگردد.اما
همانگونهکهمیدانیمودرباالبهآناشارهشد،تصویر
ازآینهبیروننمیآیداینجاستکهوجودیکابزاردو
نیاز دارد ماده عالم در سر بیشتر که دیگری ساحتی

میگردد.
جلوههای این دیدن با که متعالی انسان این
به دیگر ابزاری با بایستی میشود روبرو تجسدناپذیر
بایستیتوانایی آنهاجسمیتمادیببخشد.صدالبته
حملمعناورازورمزراداشتهباشدکهمتفكرینآنرا
کمک به متعالی انسان دادهاند. قرار هندسه عهدة بر
هندسهاینجلوههایتجسدناپذیرخیالینمثالیرادر
قالباشكالواحجامبامعانیورمزهایمتضمنهمان
شأن دارای را آنها و میکند اضافه مواد به تجلیها

مرتبتیفرامادیمینماید.

۳. هندبه و جایگاه آن هر معماری
معماري بناهاي طراحي در اساسي نقشي هندسه
ایرانيایفاميکند.ازدیدگاهعملكردخارجي،استفادهاز
و الگوها شكلها، خلق براي هنر عنوان به هندسه
تناسبها،معماربزرگجهانرابهیادميآوردوصور
عنصری هندسه هنر بنابراین، ميخواند. فرا را نوعي
ایدههایي و ساختمان بین ارتباط ایجاد براي کلیدي
استکهسازندهدرذهنداشتهاست.ازدیدگاهعملكرد
داخلي،هندسهبهعنوانعلمبرايانتخابابعادسازهاي
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مانندارتفاع،طولوعرضساختمانواجزاءسازهايآن
از که رفتاري است، حاکم ساختمان سازهاي رفتار بر
هندسهتبعیتميکندوهندسةدرستباعثميشود
)حجازی، باشد درستي کارکرد داراي ساختمان که

.)25:13۸۸
اسالمی، علوم در هندسه شد گفته که همانطور
پیوندتنگاتنگیبامفهوم»قدر«درقرآندارد.»مهندس«
درساحتهنراسالمی،بازآفرینندةصورعالممثالدر
صور در تجریدی بعد است. مادی و تجریدی بعد دو
قالب در مادی بعد و میدهد نشان را خود انتزاعی،
معماری...که...خودنوعیتأویلونمادیازمعناست«

)بلخاری،393:13۸۸(.
هنرمندانمسلمانجهتنمودارساختناندیشههاو
اعتقادات،سهوسیله بر باورهایعرفانیدرهنرعالوه
نظم در را وحدت که هندسه، کردهاند:»یكی اختیار
فضاییجلوهگرمیسازدودیگریوزن،کهوحدترادر
نظمدنیویونیزغیرمستقیمدرفضانمودارمیسازدو
رؤیت قابل شكلهای با آن نسبت که روشنایی سوم
)موسویان، محدود.« موجودات به است مطلق وجود
105:1396(بهنقلازبورکهارت»دراسالمهرهنری
علم پیوند به اینسخن هنر«، علمی هر و است علم
هندسهوهنراسالمیاشارهدارد.علمیکهدرحقیقت
اصلي اشكال از که میدهد را امكان این هنرمند به
هندسي،صورونقشهاییهماهنگوموزونبهوجود
آوردواماازدیدیعمیقترهنر،علماست؛زیرادریچهای
بهمعرفتنظريميگشاید)بورکهارت،35:1370(از

منظرجهانبینیقدسی،درهرچیزیمعنایینهانو
مستتراستومكملهرصورتخارجیواقعیتیاست
کهذاتنهانیودرونیآنراشكلمیدهدوجنبهای
کیفیدارد)اردالن،۸7:1394(.بهبیاندیگرهنرمند
درمحضرهنراسالمی،بازآفرینندةصورعالممثالدردو
بعدتجریدیومادیاست.بعدتجریدیدرصورانتزاعی
ونقوشهندسیوبعدمادیدرقالبمعماریبناخود
رانشانمیدهد؛زیراباخودنوعیتأویلونمادیازمعنا
در اسالمی هنر انتزاعی ماهیت دارد. نهفته مفهوم و
ماهیت با که است خیال عالم صور انعكاس جهت
ناگسستنی ارتباط ریاضیات و هندسه علوم تجریدی
نه بنابراینهندسه قهی،393:13۸۸(. )بلخاری دارد
تنهاباایجادمبنایعلمیبرایمعماریوسایرصنایع
مرتبطباآنسطحآنهاراباالمیبرد،بلكهزبانانتزاعی
)نجیب فراهممیکند زیباییشناختی نیزمبنایی آن

اوغلو،1۸۸:1379(.
بادقتدرپژوهشهایانجامگرفتهدروادیهندسه
براحتیمتوجهخواهیمشدکهافرادزیادیدرموردآن
تحقیقنمودهوبازةزمانیگستردهایراازقبلازمیالد
نظرات جمعبندی با دربرمیگیرد. حال زمان تا
صاحبنظرانمراتبذیلدرخصوصهندسهوکاربردآن

درمعماریارائهمیگردد.
الف(هندسهازبدوپیدایشوخلقتبهعنوانابزاری
و کهحمكا همانگونه است بردهشده بكار برایخلق
فالسفةمقدماظهارداشتهاند؛خداوندجهانرابراساس

نظمریاضیومثلثقائمالزاویهخلقنمودهاست.

تصویر شماره 3: کاربست هندسه معنایی در معماری مسجد شیخ لطف اهلل
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که ریاضیات ذیل در قرارگرفتن با هندسه ب(
ساحتیمعقولداردجنبهایفرامادیوالهوتیهمبه

خودمیگیرد.
ج(درتجرددونامورعقلیبودهودربرائتازماده
ورایمحسوساتمیباشدبههمیندلیلازدوقطبیهای
واسطهایمحسوبشدهوماهیتینیمهتجریدیدارد.

د(هندسهراهنماینفسازمحسوساتبهمعقوالت
وجسمانیتبهروحانیتاستودرحلقهبازگشتبه

اصلوقوسعروجنقشایفامیکند.
هـ(هندسهفرازمانیوفرامكانیبودهونقشیکلیدی
دربیانمعماریوارتقایمادهبرایدربرگرفتنمعانی

ایفامیکند.
لذامیتوانگفتهندسهبهعنواناصلیترینعنصر
گفتمانی با ایرانی-اسالمی معماری شكلدهنده
استعالییجهتبهتصویرکشیدنرمزورازهاینهفته
برای متمایز و ویژه ماهیت بیانگر معنایی، ساحت در
معماریایرانی-اسالمیبودهاست.بهطوریكهاندیشهها

وباورهایمقدسرادرقالبهندسهبازتابمینماید.

4-تعامر و رابطة هندبه، ییال و معماری
در میتواند نیمهتجریدیش ماهیت با هندسه
هماهنگیباتخیلهمسریدرعالممادهداشتهباشند
وهمسریدرعالمُمُثلوباهماهنگیهمدیگرحلقههای
نزولوعروجمراحل باشند.درقوس اینعوالم وصل
که میکند اشاره نكته این به اردالن نادر هفتگانه،
بخشتجریدی،بااستقراردرعالممعناوبخشحسیبا
استقراردرعالمصورت،میتواندرابطوواسطهایبین

عالمخیالوعالمطبیعتباشد.

کیهانی قوانین و هندسه مبنای بر عالم آفرینش
انجامیافتهاستوصورهندسیرمزگشایصورتمثالی
اشیاءوموجوداتعالمطبیعتاست.همچنیندرنظام
به اشاره شكلی، هر خیال، عالم هندسی شگفتانگیز
وجودیکیفیوصورتیمثالیداردوازطریقهمین
هم به عالم مراتب همة که است هندسةحیاتبخش
پیوندمیخورندو»عالممثال«اشارتیعقالنیو»عالم
هندسه گفت میتوان و مییابد مثالی اشارتی ماده«،
تّقرریافتهدرطبیعت،رمزگشایصورتمثالیحقیقت

آندرعالممثالاست.
ازطرفیتصوروتخیلبهمثابةعملدرعوالمصورت
ارتقاء را همدیگر هماهنگ تعاملی در هم با خیال و
میبخشندتاهمتصاویردرکالبدپذیری،معانیالزمرا
در را متناظر کالبدهای معانی، هم و شوند محمل
جنبه و عملی نمود معماری تعامل، این در برگیرند.
قرار نظری و تجریدی نیمه دانش این کاربردی کاماًل
میگیرد.بهگفتهآنتونیادس؛دراینفرآیندخلق»تنها
شگفتانگیز راستی به طرحهایی میتواند معماری
بیافریندکهتوأمانبههردوعرصهتخیلوتصوربپردازد.
تخیلعاملتسریعکنندهتصوراستدرحالیكهتصور
نوعیصافیاستکهتخیلبرایپیوستنبهواقعیتباید

ازآنبگذرد.«.
اگر هندسه است شده اشاره باال در که همانگونه
میخواهددربیانمعناییواستعاریمعمارینقشایفا
کندارتباطیگریزناپذیرباخیالپیدامیکند.حكماو
عرفایزیادیدرخصوصعالمخیالوماهیتآنآرای
خویشرابیانداشتهاندوبهصراحتازعالماکسیری
خیالپردهبرمیدارند؛عالمیکهبهدلیلماهیتدوگانه

نمودار شماره 5: قطبیت هندسه در ساحت دوگانه تجریدی و مادی  )منبع: نگارندگان(
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خود،مهمترینعاملخلقصوروهنرخاصیاستکه
درفرمخویشهممصورعالمعیناست،هممنفصلو

فراترازآن.
اندازهای تعاملخیالوهندسهبرایکشفچشم
جدیدمعماریوخالقیتالزامآورمینمایانداماچگونگی
آنبایستیموردانكشافقرارگیرد.آنتونیادسدربحث
فراسویهندسهیاقلیدسیورودبهموضوعهندسههای
خیالیوکاوشهایفلسفیدرقلمروفضاهایمبهمو
این به پرداختن الزام و دانسته الزم را نشدنی ادراک
اقلیدسی هندسه مبانی کامل فهم و درک را موضوع
هندسه که میرسد نتیجه این به ادامه در و میداند
بایستیبهعنوانراهبردیبهسویخالقیتتقویتشود
،زیراتنهاازطریقآناستکهمعمارمیتواندباپختگی
وتجربهدرقلمرو»هندسهتخیلی«ومقوله»طراحی
جامعگرا«واردشود)آنتونیادس،351-355:1391(.

نبیجه  گیری
خلقت مراتب سلسله در دو هر هندسه و خیال
نقشیواسطهایدارند،دراینبیننظربهذهنیبودن
خیالوتجریدیبودنآن،برایحضوردرعالمشهادت
غیر توانمندیهای به بنا که داشته فعلیت به نیاز
محسوس)معقول(انسان،اینامكانبهواسطةفعلآن
میسورمیگردد.انسانباتخیلمیتواندسریبهعالم
خلق سوی به رهیافتی بتواند که باشد بزند، ملكوت

آثاریبدیعبزند.

اینانسانمعماردرمقامخلیفهاللهیودرراستای
خلقمعماریماندگار)اثر(نیازبههبوطمعناازمنزل
خیالداشتهوبرایاینحضورنیازمندصورتبخشیو
راستا این در است؛ نوشتار( و گفتار )کالبد، بیانگری
معمارخالق)انسانمتعالی(بابكارگیرینیرویخالق
خودکهریشهدرفراگیریعلومهندسیچهدرساحت
همچنین و دارد محسوس ساحت در چه و معقول
برگرفتهوالهامبخشازطبیعتاست،فاعلاینفعل

خواهدشد.
هندسهدرساحتمعقولودربرزخنیمهتجریدی
خویشباتخیلانسانمتعالیبهصورتگریخیالازعالم
غیبمیپردازدودرراستایبیانقابلتأویلاینمرحله،
ناگزیرازنقشآفرینیبهصورتنمادینورمزیاستکه
اینتأویلمتناسببافضایزبانیمخاطبوبسترمكانی
خلقودرحیطهیزبانشناسیساختارگراقابلتفسیر

است.
است حضوری این که بود واقف باید صدالبته
مجاز و یارای را کههرکس وشهودی پدیدارشناسانه
حضوردراینمرتبتنیست.ازطرفیدیگر،هندسهدر
ساحتمحسوس،ذیلفنونوصناعتباشكلدادنبه
مادهبرمبنایصورذهنیمعمارجایگاهمادهراارتقاء
خود خاص معنای حامل آنرا که نحوی به داده،

میگرداند.
هنرمندمعمارباآشناییبهعلومهندسیوریاضیات،
فنونساختوترکیبفضاها،درتسلسلارتقاءموادو
نزولمعانیدستبهبهینهترینحالتهایکالبدیفضا
میزندوآنراپذیرایمعانیحاصلازتخیلوتصوردر

نمودار شماره 6: رابطه هندسه، خیال و معماری )منبع: نگارندگان(
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هندسهمعقولمیگرداندوکالبدمعماریدرزیباترین
حالتخویشظاهرمیگردد.حالدرخلقاثراگرمعمار
هنرمندبتواندموادوعناصرمادیمعماریرادرمرتبهی
باالییظاهرکندکهمجالیحضورمعانیصورخیالین

باشد،اثرمعماریخلقمیگردد.
اگرچهاینفعل،فعلانسانمتعالیبهعنوانمعمار
خالقمیباشد،امااینمعمارنیزدرهردومرحلةمادی
را ماده میتواند که است هندسه واسطة به معنوی و
خویش شهود و سلوک و سیر در یا و داده ارتقاء
در لذا سازد. پدیدار را معانی محمل الزم صورتهای
راستایبروزونموداثرمعماری،معمارخالقبایستی
معماری مادی و تجریدی جنبههای بر کاملی تسلط
داشتهوبهنقشکلیدیهندسهبرایبیانگریدرفضای
کلیدی نقش این باشد. واقف خویش جامعة بیانی
خود خیالین و معقول درساحت بهخصوص هندسه
سالهاستکهموردغفلتواقعشدهاستکهتأکیدبر
آنمیتواندمنجربهاحیاءمتافیزیكیمعماریدراین

دورانگردد.

پی نوشت ها
1.درعلماصطالحشناسیغربواژةخیال،باتصویرذهنییا
چیزیشبیهبهآنوامرغیرحقیقی،واهیواسطورهمانند
به را خیال پالسما یوهانی است. شده دانسته معنا هم
بازنماییبصری،یاتصویریطرحوارهاینسبتدادهاست.با
اینوجود،مادرحیاتذهنیمان،مدامتصاویرخیالییا

ذهنیرابهکارمیبریم.)پالسما،53:1395(.
2.اخواندررسالةنهمازبخش»نفسانیاتعقلیات«باعنوان

با را عالم مراتب مورد در بحث معلوالت« و »فیالعلل
تقسیمآنبهدوعالمروحانیوجسمانیپیگرفتهاند.عالم
روحانیشاملعقلفعال،نفسکلی)عقلمنفعل(،هیوالی
اولیوصورفاقدبُعد)ابعادسهگانه(یاصورمجرداستو
عالمجسمانینیزشاملفلکمحیط)وآنچهدردرونآن
است(،افالک،ارکاناربعه)آب،هوا،خاک،آتش(وموالید

ثالثهاست)بلخاری،۸2:1396(.
کهخداهمچون اصل این از متأثر و نوافالطونی قاعدهای .3
تمامیموجودات خورشیدفیاضووجودبخشیاستکه
عالمبنابهفیضصدورشوجودیافتهاند.دراینساحت،
از عالم کثرات جمیع که است مطلقی خالق واحد خدا
اشراقحضوراوظهورمییابندوبنابهاینظهور،جریانی
شكلمیگیردکهدرتاریخحكمتبهقاعدةفیضیاصدور
به یا فیض علت سؤال به پاسخ در اخوان است. مشهور
عبارتیعلتصدورکثرتازوحدتبهحدیثیمشهوراشاره
دارندکهبعدهابنیادحكمتابنعربیوبسیاریازحكمای
اسالمیدیگرشد.روایتاخوانازاینحدیثچنیناست:
»دربرخیاخبارحكایتشدهکهپیامبریازپیامبراندر
مناجاتخویشازخداوندتعالیسؤالنمود:پروردگاراچرا
خلقراخلقنمودیدرحالیکهخلقیازبرایاونبود؛حق
برسبیلرمزواشارتپاسخمیدهد:گنجیپنهانبودماز
که خواستم پس نبودم شناخته لیكن فضائل، و خیرات
شناختهگردم،پساگرخلقرانمیآفریدماینفضائلو
خیراتراازاینکهاظهارگردندوبرعجائبآفریدگانمو
بودم نموده افاضهشوندمخفی مخلوقاتمحكمومتقنم
درحالیکهتمامیزبانهاازبیانُکنهصفاتوتمامیعقول
ازادراکُکنهحقیقتآنعاجزند.«)بلخاری،77:1396-

.)7۸
4.نک:بلخاری،هندسهخیالوزیبایی:۸5.

نمودار شماره 7: نقشه هندسه و خیال در خلق اثر معماری )منبع: نگارندگان(
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5.بهگفتةسیدحسیننصر؛عالمخیالدارایصورتاست.
لیكنماده)بهمعنایمشائیآنکلمه(نداردوحكمابرای
آن،مادهوجسمیلطیفغیرازمادةعالممحسوسقایل
اینعالمراعالمصورمعلقه نیز شدهاند.بههمینجهت
مینامندیعنیعالمیکهصورتباهیولیبهمعنایفلسفة
مشائیترکیبنشدهاستو»معلق«است.پسعالمخیال
ازلحاظمعنایمشائیمادهفاقدمادهیاهیولیاستولیكن
بهمعنایاشراقیوعرفانیمفهوممادهخوددارایمادهویا
و جسمیلطیفاستکههمانجسمرستاخیزمیباشد
تماماشكالوصوربرزخیوآنچهازجوانبصوریبهشت
ودوزخآمدهاستمتعلقبههمینعالمومرکبازهمین

جسملطیفاست)نصر،13:13۸2(.
6.بهاعتقادصدرالمتالهین،عالمخیالقائلبهدوخیالاست
یكیمتصلکهقوهایازقوایباطنیانساناستودیگری
خیال به است متصل که آنجا از متصل خیال منفصل.
منفصلبهایننامخواندهشدهونیزمتصلاستبهساحت
مشاعربشری،اماخیالمنفصلمستقلازبشراست.حتی
است. بشری ذهن از مستقل نیز عالم این خیالی ُصَور
صورتهایخیالیمتصلشعبههاییاندازنهرجاریدریای
از متصل خیالی صورتهای و منفصل خیال صورتهای
میگیرند)مددپور، سرچشمه منفصل خیالی صورتهای

.)191:13۸2
7.زیرا،یکبارکهپیامبراکرم)ص(جبرئیلامینرارؤیتکرد،
آن فقط آنها ولی داشتند حضور آنجا در نیز اصحابش

جوانزیبایعربرادیدند)کربن،322:1395(.
۸.ازدیدگاهاخوانالصفا،هندسةحسیمدخلومقدمةهندسة
عقلیاست؛هندسهایکهازجملهاهدافحكمایراسخدر
تحلیل است. فلسفی ریاضیات در محققان و الهی علوم
اخواندراینبارهبسیارجالبتوجهاست؛»وهدفایشان
ازتقدمعلمهندسهنسبتبهعلومدیگروقراردادنآنپس
معقوالت به محسوسات از متعلمان هدایت عدد، علم از
استونیزارتقایشاگردانوفرزندانازامورجسمانیبه
امورروحانی«.درهمینرسالهبهعنوان»فصلفیخواص
اشكال که میشوند متذکر آنان الهندسی«، االشكال
هندسیدارایخصایصیهستندتاپژوهشگرانرابهمقصد

نهاییآنهاهدایتکنند)بلخاری،116:1396(.
دایره اشكالهندسی)که ذاتی زیبایی بر تأکید با برقلس .9
زیباترینآنهاست(،میگویدزیباییونظممقولةریاضی
اموری زمره در و میرساند معقول عالم خود به را »ما
الهی جهان با همواره و ثابتاند پیوسته که مینهد
دارند.«میگوید یكدیگر با پاینده پیوندی و میدرخشند
هندسه،کهاشكالآنتصاویرذهنیمجردیاست،»علم

ذاتیرابرمیانگیزد،ذهنمارامتنبهوفهممارامزّکی
وضوح ماست آن از باالصاله که را معانی و میکند،
میبخشد...وازقیودبیخردیرهایمانمیسازد.«اینکالم
یادآورسخنابنخلدوناستکه،چنانکهدیدیم،پساز
نقلجملهایکهمیگویندبردرخانةافالطوننوشتهبود
کار نیاید«، در خانه بدین نمیداند هندسه که »هر که
هندسهراتنویرذهنوهمچونصابون،شستنفكرمیداند.

)نجیباغلو،259:1379و260(
10.اسمحقیقیهرچیزعالمتحقیقیآنچیزاستکهباآن
متمایز چیزها دیگر از را چیز آن و است همراه چیز
میگرداند.وشکنیستکهاسمحقیقیعینمسمیاست
وصفتهرچیزمظهرذاتکهباآنهموارههمراهاست

)ندیمی،24:137۸(.
11.ازنگاهاخوانالصفا،نظردرهندسةمحسوسبرمهارتدر
پیشههاکمکمیکندونظردرهندسةمعقولبهشناخت
خواصاعدادواشكال،فهمکیفیاتتأثیراتاشخاصفلكی
کمکخواهدنمود.هندسهمعقولراهیاستبرایهدایت
انسانهاوشناختهرچهبیشترخداوند)اکبری،1395(.
هندسیشان اشكال به اشیاء ساختار بود، معتقد ارسطو
توصیف اعداد حسب بر نیز اشكال آن و است وابسته
میشوند.اخوانالصفابهتأثیرازفیثاغوریانوارسطو،عدد
1رارمزنقطهووحدت،عدد2رارمزخط،عدد3رارمز
مادی جسم و تجسم حجم، رمز را 4 عدد و سطح

میدانستند)کاپلستون،45:13۸۸(.
ارجاعدادنچیزیبهچیز 12.واژةتأویلدرلغتبهمعنای
دیگراست،ماننداینكهموضوعیرابهمعناییارجاعدهیم
یاواقعهایرابهواقعهایدیگر،یعنیهمممكناستدر
مادهباشدوهمدرمعنا.اماآنچهازتأویلدراینجامدنظر
باطنی معنای یک به ظاهری جلوة یک ارجاع است،

میباشد.
وجه مستقیمترین به آن فقدان که دانشی متافیزیک .13
مسئولوضعناگوارجدیدماست،درواقعیكیاستوباید
بهصیغةخودگفتهشود،دانشواقعیتمطلق)حق(است.
متافیزیکیکتئوریواقعیت)حقیقت(استکهتحققآن
بهمعنایپاکیوکمالمعنویاست.لذافقطدرچارچوب
متافیزیكی شهود است. حصول قابل وحیانی سنت یک
میتوانددرهرجابهوقوعبپیونددزیرانسیمروحهرجاکه
میلشبكشدخواهدوزید.اینعلمبرینحق،کهدرپرتوی
خاصهمانعرفانومعرفتخفیاست،تنهاعلمیاست
کهمیتواندبینوجودمطلق)خداوند(ونسبیونمودو
واقعیتتمیزبگذارد.تنهادرپرتوآناستکهبشرمیتواند
بینسطوحواقعیتوحاالتهستیتفاوتقائلشودوقادر
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باشدتادرطرحکلیموجوداتهرچیزرادرجایخود
ببیند)معماریان،434:1391(.

کبابنامه
آنتونیادس،آنتونیسی.)1391(،بوطیقایمعماری)آفرینش
هفتم، دوم،چاپ آی،جلد احمدرضا ترجمة معماری(، در

تهران:انتشاراتسروش
اکبری،فاطمه.)1395(،»بازاندیشیتناسباتهندسیخلقت
درآثارهنرومعماریاسالمی«،فصلنامةمطالعاتمدیریت

شهری،ش44،صص107-124
اردالن،نادر؛بختیار،الله.)1394(،حسوحدت)نقشسنتدر
معماریایرانی(،ترجمةوندادجلیلی،چ5،تهران:انتشارات

علممعمار
و مفهوم در فارابی »ابداعات ،)13۸6( حسن. بلخاریقهی،
کارکردتخیل«،پژوهشنامةعلومانسانی،ش54،صص75-

90
معماری و هنر عرفانی مبانی ،)13۸۸( حسن. بلخاریقهی،

اسالمی،تهران:انتشاراتسورةمهر
بلخاریقهی،حسن.)1395(،فلسفه،هندسهومعماری،تهران:

انتشاراتدانشگاهتهران
چ2، زیبایی، و خیال هندسه ،)1396( حسن. بلخاریقهی،

تهران:انتشاراتمتن
بورکهارت،تیتوس.)1370(،جاودانگیوهنر،گردآورندهسید

محمدآوینی،تهران:انتشاراتبرگ
پالسما،یوهانی.)1395(،خیالمجسم)تخیلوخیالپردازی
درمعماری(،ترجمةعلیاکبری،تهران:انتشاراتپرهامنقش
پوپ،آرتورآپهام.)137۸(،سیریدرهنرایران،ترجمةنجف

دریابندری،ج6،تهران:انتشاراتعلمیوفرهنگی
مسئلة و عربی ابن خیال، عوالم ،)13۸5( ویلیام. چیتیک،
انتشارات تهران: کاکایی،چ2، قاسم ترجمة ادیان، اختالف

هرمس
حجازی،مهرداد.)13۸۸(،هندسةمقدسدرطبیعتومعماری

ایرانی،مجلةتاریخعلم،ش7،صص15-36
رزمگیر،میثم؛انتظام،سیدمحمد.)1392(،قوةخیالوادراک
خیالیازدیدگاهابنسیناوسهروردی،نشریةمعرفتفلسفی،

ش2،صص27-4۸
طاهری،جعفر؛ندیمی،هادی.)1393(،بعدپنهاندرمعماری

اسالمیایران،مجلهصفه،ش2،صص5-24
کاپلستون،فردریکچارلز.)13۸۸(،تاریخفلسفه)فلسفهیونان
وروم(،ترجمةسیدجاللالدینمجتبوی،ج1،چ6،تهران:

انتشاراتسروشوانتشاراتعلمیوفرهنگی
ُکربَن،هانری.)1395(،تخیلخالقدرعرفانابنعربی،ترجمة

انشاءاهللرحمتی،چ3،تهران:انتشاراتجامی
گاتری،دبلیو.کی.سی.)1375(،تاریخفلسفةیونان)فیثاغورس
وفیثاغوریان(،ترجمةمهدیقوامصفری،انتشاراتفكرروز

و سنتی هنرهای در خیال معنی ،)13۸2( محمد. مددپور،
مدرن،ماهنامهبیناب،ش3و4،صص1۸4-195

نظری مبانی در سیری ،)1391( غالمحسین. معماریان،
معماری،چ7،تهران:انتشاراتسروشدانش

موسویان،سمیه.)1396(،جایگاههندسهمقدسدربازشناسی
ملی،ش4، مطالعات فصلنامة ایران، معماریسنتی هویت

صص11۸-100
ندیمی،هادی.)137۸(،حقیقتنقش،فرهنگستانعلوم،ش

14و15،صص19-34
نجیباغلو،گلرو.)1379(،هندسهوتزئیندرمعماریاسالمی،

ترجمةمهردادقیومیبیدهندی،تهران:انتشاراتروزنه
نصر،سیدحسین.)13۸2(،عالمخیالومفهومفضادرنگارگری

ایرانی،نشریةهنر،ش57،صص۸-15
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