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Abstract 

Introduction 

Human agency, both in creation and in recognition of architectural space and their 

interaction with the space, has been affected by the hidden harmony that is generated 

in the space, which turns the architectural space away from its static state, stillness, 

and lifelessness, and the core of the harmony is indeed the “unity”; that is, multiple 

parts find unity and totality within a whole that creates a sense inside, which fits the 

aesthetic desire and indeed the internal human self, because the human self seeks 

unity and suffers from multiplicity, diffusion, and conflicts (Ardalan et al., 2011). In 

fact, it might be acknowledged that architecture as a created work secretly involves 

the creation of multiplicity and turning it into unity in interaction with humans. 

Given the idea of the unity of existence (waḥdat al-wujūd) in Islamic mysticism, a 

world is portrayed that is, first, divine and spiritual, where the song of holiness 

resonates, and second, it involves a unity by which all multiple parts are unified, or 
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more precisely speaking, all that exists is a manifestation or representation of the 

one unified reality. In this way, art in general and architecture in particular might 

come to have a different color. Unity of existence is evident in architectural work in 

the Islamic world, but the character of this unity is not adequately discussed. A 

genuine perception of unity in architectural space is not confined to external senses. 

To the contrary, in its higher degrees, i.e., internal senses, it affects the observer. 

The goal of the present research to identify the nature of this unity and how it 

occurs. The question of our research is as follows: are Ibn ʿArabī’s views of unity 

applicable to architectural space, and what material grounds are prepared in 

architectural space to attain the unity? To answer the question, we begin with an 

overview of Ibn ʿArabī’s mystical view, where the question of existence and 

knowledge of unity is discussed as the foundation of Ibn ʿArabī’s mysticism. 

According to our surveys, the issue of whether Ibn ʿArabī’s account of unity is 

applicable to architectural space has not been properly addressed in the past 

research. Instead, issues of the unity of existence and multiplicity within unity have 

been discussed separately in philosophy and architecture. Moreover, the 

architectural literature tends to focus on corporeal, visual, and symbolic aspects of 

architectural parts in the realization of unity. In the present research, we draw on Ibn 

ʿArabī’s views about the questions of existence and knowledge of unity as the 

foundation of his mysticism to tackle material and perceptual grounds in the Islamic 

architectural space to examine the move from multiplicity to unity. 
Method of Research 

Methodologically speaking, the present research is descriptive-analytic, adopting the 

qualitative research approach. Qualitative research involves identification of the 

relevant references, studies and overviews of the written sources, comprehension of 

their meanings, and extraction of the relevant material, establishment of relations 

between issues, and providing descriptions and analyses of them. 

Discussion and Results 

Creation of multiplicity in architectural space and its transformation into unity has 

been effective in attaining an understanding of the existential unity, such that this 

understanding in architectural space was a determinant of the degree of the work’s 

life, and was somehow a cause of its existence. In fact, to attain such a unity, the 

human presence and existence in the space is undoubtedly what engenders a motion 

toward its recognition. Accordingly, the move from multiplicity to unity in 

architectural space implies physical movement (translocation – ocular) and semantic 
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movement (mental movement). During the movement in architectural space, the 

observer’s physical movement turns into visual movement, which in turn results in 

reception of a series of regression and connections in the observer’s mind, leading to 

his or her mental movement. However, once the observer begins to recognize and 

see signs, it enables him or her to move in the world of imagination to attain unity. 

In fact, genuine unity is obtained through human imagination. 

Conclusion 

There is a remarkable correspondence between perceptions of existential unity in 

both philosophy and architecture. On Ibn ʿArabī’s account, imagination is 

perception of images in the soul after having seen something. Indeed, imagination is 

the intermediary between dualities. So in his view, human imagination is capable of 

attaining unity in the world that is abstracted or detached from the sensible world 

(existence of multiplicity). Furthermore, in the unity of existence, finding the 

existence is the same as coming to exist, where the finding is through intuitions and 

revelations. In the Imam Mosque of Isfahan (or the Shah Mosque), manifestation of 

the pairs [imagination being in pair] in space provides a bedrock for the observer’s 

intuition and revelation of unity through a definition of hierarchies and qualitative 

geometry based on the principle of the centrality and symmetry and existence of 

light. 

Keywords: unity of existence, multiplicity in unity, Ibn ʿArabī’s views, Islamic 

architecture, Imam Mosque of Isfahan 
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  چكيده
ها داشته  ري شگفتي همواره بر انسانيمعماري يكي از هنرهاي بسيار مهم بشري است كه تأث

ـ  مهـم  ،بتـوان گفـت   است و همانند هر هنري چه بسا  موضـوع آن   ينتـر  يمحـور  و نيرت
ي  جـوهره  اما ،شود يف ميدر موارد بسيار گوناگوني تعر يگرچه هارمون. است "هارموني"

ت يـ يعني اجزاي متكثر در كلّيتي وحـدت و تمام  .است "وحدت"در واقع همان  هارموني
. كه الزمه ادراك فضاي معماري است. همچنين در فلسفه اسالمي ادراك اين جهان يابند يم

وجودي واحد در پـس   ،استهالك كثرت در وحدت است. طبق وحدت وجودي ابن عربي
تكثر و تعددي كه در عالم نمايان است، ناشي از ظهور تكثر اين جهان مستتر است، در واقع 

باشـد. هـدف از پـژوهش حاضـر      كه نمايانگر وحدت كلي مـي  وجود حقيقي واحد است
ع آن هست. سـواالتي كـه در ايـن تحقيـق     دستيابي به ماهيت اين وحدت و چگونگي وقو
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عربـي و   پـذيري آن در آراء ابـن   مطرح هست؛ بررسي ماهيت اين وحدت و قابليت تطبيـق 
هاي مادي در فضاي معماري براي رسيدن به وحدت فراهم شده  معماري و اينكه چه زمينه

 ي توصيفي بـوده و راهبـرد پـژوهش مطالعـه     - پژوهش حاضر از نوع كيفي تحليلياست؟ 
ي  بـا تحليـل تجربـه    تحقيقاين  باشد. با رويكرد تفسيري مي (مسجد امام اصفهان) موردي

و معماري عربي  آراء ابندر  اين موضوع را اصفهان، ارتباط امامدر مسجد  وحدت در كثرت
نقش خيال در معرفت وحدت بر مبناي پژوهش، اصلي از نتايج  د.ده مورد بررسي قرار مي

باشـد.   و سير از كثرت به وحدت در فضاي معماري اسالمي ميوحدت وجودي ابن عربي 
در وحدت وجود، يافتن وجود و وجوديافتن يكي است و اين يافتن،  طور كه همچنين همان

. در معماري مسجد امام اصفهان، با ايجاد فضـاي معنـوي بـا    از طريق كشف و شهود است
و شهود وحدت توسط ناظر  استفاده از عناصر زوجين (زوجيت خيال)، بستري براي كشف

  فراهم شده است.
  عربي، معماري اسالمي وحدت وجود، كثرت در وحدت، خيال، آراء ابن ها: دواژهيكل
 

  مقدمه . 1
تحت عامليت انسان، چه در آفرينش و چه در بازشناسي فضاي معماري و تعامل او با فضا 

از حالت ايستايي، را فضاي معماري تأثير هارموني مستتر بوجود آمده در فضا بوده است كه 
 .اسـت  "وحـدت "ي هارموني در واقع همـان   جوهرهكند،  مي جمود و بيجاني خود خارج

احساسـي در درون   تيـ كلّ ينكه ا ،يابند يت مييعني اجزاي متكثر در كلّيتي وحدت و تمام
نـيِ انسـان   شناسانه و در واقع متناسب با نفـسِ درو  بايييزل يكند كه متناسب با م يايجاد م

خود) انسان اساساً جوياي وحدت است و از كثرت و پراكندگي و تضاد ( است چراكه نفس
معماري به عنوان در توان اذعان داشت،  در واقع مي ؛)1390بيند (اردالن و همكاران،  يرنج م

ايجاد كثرت و به وحدت رساندن آن كه در تعامل بـا انسـان ترنمـي را در     يك اثر مخلوق،
هـاي گونـاگون از    نـه يوحدت در هنر معمـاري خـود را در زم   نيااست. تر داشته خود مست

دهد و در واقـع همـواره آثـاري     تواند نشان جمله فضا، شكل، سطح، خط، رنگ و ماده مي
حـال   .هاي مختلف برقرار باشـد  كه در آنها وحدت به گونه، اند ارزش و اعتبار هنري داشته

كند كه اوالً الهي اسـت   يتوجه نماييم جهاني را تصور مي وحدت وجود  شهيچنانچه به اند
وحدتي دارد كه همـه اجـزاي متكثـر را در     و ثانياًدر آن جاريست  تقدس يو معنوي و نوا

ي  تجليات آن حقيقـت يگانـه  ا تر هرآنچه هست نمودها ي بعبارت دقيق خود يگانه نموده و 
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تواند  ر عام و معماري بطور خاص ميصورت هنر بطو اند، در اين كه ظهور يافته واحد است
دنيـاي اسـالم    معمـاري كه در آثـار  با توجه به اينوحدت . وجود ردييگر به خود بگي درنگ

كشيده شـده   است، اما خصلت و ماهيت اين وحدت كمتر به چالش مشخصمتجلي گشته 
تنها مختص حواس ظاهري نبوده بلكـه در  . ادراك حقيقي وحدت در فضاي معماري است
لـذا هـدف از    .دهـد  تر خود، يعني حواس باطني ناظر را تحت شعاع قـرار مـي   تب عاليمرا

پژوهش حاضر دستيابي به ماهيت اين وحدت و چگونگي وقوع آن هست. و سواالتي كـه  
پـذيري وحـدت در آراء ابـن عربـي و فضـاي       در اين تحقيق مطرح هست؛ قابليت تطبيـق 

معماري براي رسيدن به وحدت فراهم شده  هاي مادي در فضاي معماري و اينكه چه زمينه
ايم. جايي كه مسئله  عربي داشته ه عرفاني ابنشاست؟ براي پاسخ به اين سؤال نگاهي به اندي

وحـدت وجـود،   وجود و معرفت وحدت آن به عنوان بنياد عرفان ابن عربي مطرح هست. 
و تقويـت شـده اسـت.    اي عرفاني است. هرچند بعدها از طريق برهان، تأييد  اساساً، انديشه

عرفاي نخستين، زبانشان، زبان رمز و اشاره بود ولي در عرفان نظـري معمـوالً از مفـاهيمي    
اليقـين   فيلسوف، با روش عقلي، به دنبال علـم  .اند شود كه از سنخ مفاهيم فلسفي استفاده مي

مسـائل   ترين اليقين برسد. يكي از مهم كوشد تا با طي مراحلي به عين است، ليكن عارف مي
وجودشناسي، بحث دربارة وحدت و كثرت حقيقت هستي است. وجـود نـزد ابـن عربـي،     

نيست بلكه يافتن خداست، بـه وسـيلة خـود خـدا. از طرفـي، دو اصـطالح       » بودن صرف«
اي كه اساس فلسفه قديم را، مباحـث   اند، بـه گونه ، اصطالحاتي فلسفي»وجود«و » وحدت«

، وجود حقيقـي واحـد اسـت و تكثـر و     عربين بنظر ادر  .دهند وجود و موجود، شكل مي
تعددي كه در عالم نمايان است، ناشي از ظهور اين وجود است. در توضيح بيشتر ايـن امـر   

توان گفت كه حق تعالي در مقام احديت ذات خود، تعالي مطلق داشته و از هـر كثرتـي    مي
 نيست كه مخلوقات از حـق  گونه ، اما در مراتب ديگر اين)وجود حقيقي يا بود(منزه است 

رونـد. در   مـي  به شـمار  حق وجود تجليات و مظاهر مخلوقات هتعالي جدا باشند، بلكه هم
ي اول بـه مباحـث وحـدت و     پژوهش حاضر جهت دستيابي به هدف بيان شده، در وهلـه 

عربي و معماري به صورت منسجم پرداخته شده است، سپس در ادامه به  كثرت در آراء ابن
هاي تجلي وحدت در فضاي معماري اشاره شده و مدلي از تعامالت ادراك  ؤلفهخواص و م

عربي ارائـه گرديـد. در نهايـت تجربـه ادراكـي       وحدت در هر دو حوزه معماري و آراء ابن
  وحدت در مسجد امام اصفهان مورد بررسي قرار گرفت.
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 پيشينه تحقيق. 2

ت در معماري اسالمي بـا هـدف   )، در مقاله وجود اصل وحدت و كثر1398دواتگر( اسحق
نشان دادن اصل وحدت و كثرت در مسجد شيخ لطف اهللا به بررسي دقيق عوامل به وجود 
آورنده آن پرداخته است، كه به چند عامل مهم نظير نور، رنـگ، مصـالح، تناسـب هندسـه،     

توانـد مفهـوم كثـرت و وحـدت و      نقش و ... اشاره كرده است. اين عوامل در كنار هم مـي 
)، در مقالـه  1389انگي خداوند را برسانند و نه در تقابـل بـا هـم. بمانيـان و همكـاران (     يگ

بيني اسالمي در طراحـي معمـاري بـا بهـره گيـري از روش       انعكاس معاني منبعث از جهان
بيني اسـالمي،   توصيفي و با رويكرد معناگرا، براساس مباني و اصول تفكر و جهان - تحليلي

دت در عين كثرت و تجلي پرودگـار در عـالم خلقـت را تبيـين     مفاهيمي چون توحيد، وح
هـاي هندسـي،    ترين عناصر ايجاد كننده اين مفاهيم در معماري به ارزش اند كه از مهم كرده

مرور كتاب حال «اي تحت عنوان  ماري شيمل در مقاله نور، فضاي تهي اشاره شده است. آنه
ينكه تصـوف مـورد نظـر در ايـن كتـاب      با بيان ا» وحدت: سنت تصوف در معماري ايراني

عرفان مابعد ابنعربي است؛ نه همـه سـنت عرفـاني ايـران. در پـي نشـان دادن وحـدت در        
)، 1397زاده و همكـاران(  باشد. تقي معماري ايراني و برخاستن آن از تجربه عميقي ديني مي

هـاى   خانهاي با عنوان محوربندى فضايى، سير تجلى وحدت در كثرت در معمارى  در مقاله
سنتى شوشتر از روش تركيبى با استفاده از رويكرد كيفى و بـا بـه كـارگيرى روش تحليـل     

 هاى نظرى اسالمى همچون اصل وحدت بكار برده است.  محتوايى كه در برگيرنده بن مايه

)، در مقاله شواهد قرآني هندسة حاكم بر آثار هنر و معماري اسـالمي بـه   1397اكبري (
هاي آسـماني   زبان رمزي الگوها و ساختارهاي هندسي برخاسته از سنّتخاستگاه توحيدي 

و ملكوتي در خالقيت حاصل از آفرينش كعبه و آثار هنر و معماري اسالمي پرداخته است. 
)، در مقاله معرفت روحاني و رمزهاي هندسي به ارائه تبييني جامع 1389اكبري و همكاران(

ا با معارف باطني و روحاني؛ بويژه اصل توحيد در از هندسه و رمزهاي هندسي و نسبت آنه
اند و در بخش دوم مقاله به جايگاه هندسـه نظـام هسـتي در     فرهنگ و هنر اسالمي پرداخته

)،  در مقالـه خـود بـه    1387ايجاد نظم و وحدت اجزاء عالم اشاره شده اسـت. آقچـه لـو (   
ان، ازبكسـتان پرداختـه   بررسي تجلي وحدت در مساجد جامع عصر تيموري ايران، افغانست

هاي معماري مساجد جـامع ايـن دوران، پيوسـتگي و     ترين مشخصه است، بيان كرده از مهم
ها با آيات قرآني است. كـه در جهـت تقويـت وحـدت اسـالمي در       همراهي تزيينات كتيبه
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ي مباركـه جمعـه مـورد     هايي از قرآن از جمله سـوره  اي مساجد جامع بخش تزيينات  كتيبه
در  حسـي  غناي از گيريبهره) در مقاله 1400قرار گرفته است. اكبرزاده و همكاران( استفاده

گيري از غناي حسي، در راستاي  ميزان بهره شبه سنج در مساجد ايران تداعي مفهوم توحيد
اخص در ناحيه مركزي ايران به عنوان نمونه پرداخته شمسجد  ششادارك مفهوم توحيد در 

دهي بـه   بررسي نقش گنبد در شكلاي با عنوان  )، در مقاله1390بمانيان و همكاران ( است.
به بررسي تحقـق وحـدت در معمـاري مسـجد، پرداختـه اسـت.        مركزيت معماري مسجد

أن كيفيـت در معمـاري اسـالمي را مـورد     شـ )، با استناد به آراء ابن عربـي،  1396رحماني (
مندي از ادله  هضمن بهراي  ) در مقاله1399مكاران (واحد جوان و هبررسي قرار داده است. 

نويني در اثبات محتـواي   شعرفا، بعد از تبيين معنا و محتواي وحدت وجود در عرفان، رو
در نگاه » وحدت وجود«اي به بررسي  )،  در مقاله1394ه كردند. صفيئي(شوحدت وجود پي

  . محيي الدين ابن عربي و مايستر اكهارت آلماني مي پردازد
)، در مقاله قاعده بسيط الحقيقه در حكمت متعاليـه و تطبيـق   1390جاري و همكاران(ش
يح قاعده بسيط الحقيقه با دو تقرير ضعربي به تو در عرفان ابن» مقام كثرت در وحدت«آن با 

پرداخته اند. اين قاعده با قول عارفان در اين » خصي وجودشوحدت «و » كيكيشوحدت ت«
) در مقاله 1385حسني( تراك و افتراق آنها تحليل گرديده است.شده و وجوه اشباره تطبيق داده 

ايـن دو  در پي آن است كه در يـك بحـث تطبيقـي،    »  وحدت و كثرت وجود در حكمت متعاليه و عرفان«
) در مقاله قرآن كريم و چگـونگي  1400ديدگاه را به نحو مبسوط تري تبيين كند. عبداللهي(

برقراري «يه ضناسي عرفاني به اثبات فرش ام هستيظهان وحدت در نارتباط جهان كثرت با ج
  پرداخته است.» خصي وجودشنسبت بين وحدت و كثرت بر پايه وحدت 

عربي  پذيري موضوع وحدت در آراء ابن تطبيقهاي صورت گرفته تاكنون به  طبق بررسي
وجـود و كثـرت    و فضاي معماري به صورت دقيق  پرداخته نشده است و موضوع وحدت

در وحدت بصورت جداگانه در دو حوزه حكمي و معماري مورد بررسي قرار گرفته است. 
هـاي كالبـدي، بصـري و     تر به جنبهشهاي صورت گرفته در حوزه معماري بي شدر پژوهو 

سعي گرديد  ش حاضرده است، در پژوهش شارهنمادين اجزاي معماري در تحقق وحدت ا
ي، جايي كه مسئله وجود و معرفت وحدت آن به عنوان بنياد عرفان عرب با نگاهي به آراء ابن

هاي مادي و ادراكـي در فضـاي معمـاري اسـالمي جهـت       عربي مطرح هست. به زمينه ابن
  .ودبررسي سير از كثرت به وحدت پرداخته ش
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 . ديدگاه وحدت وجود 3

كـه از   »وجـود « لهبحث خود مسئ ابتدا بهعربي،  در عرفان ابن وحدتمنظور فهم جايگاه  به
. ايـن امـر تـا    پرداخته شده است ترين مسائل و موضوعات دستگاه فكري وي است بنيادي

 وحدت معرفت و له وجودعربي، مسئ توان گفت بنياد عرفان ابن بدان جا اهميت دارد كه مي
  است. آن

وجود بخودي خود، يعني حقيقت وجود و هستي، غير از وجود خارجي و ذهني است 
ع از وجود ذهني و خارجي است و چون هريك از وجـود ذهنـي و خـارجي، از    يعني اوس

تجليات اصل حقيقت وجود است، و اصل حقيقت، مقيد بقيدي نسيت، حتي عاري از قيـد  
باشد، نه كلي و نه جزئي و نه عام و نه خـاص   اطالق است. لذا متصف باطالق و تقييد نمي

حـدت آن وحـدت اطالقيسـت، چنـين     است. متصف بوحدت زائد بر ذات نيست، بلكه و
حقيقتي بطريق اولي متصف بكثرت هم نيست. اتصاف باطالق و تقييد، و كليت و جزئيت، 

هور، ظو عموم و خصوص، وحدت و كثرت، از لوازم حقيقت وجود است باعتبار تجلي و 
  ).112: 1370متعدد در مراتب اكوان و اعيان (آشتياني،
جود، مصداق قائلند و وجود را حقيقت واحده مقـول  محققان ازحكما، از براي مفهوم و

  وحدت اصلي، مراتب مقول بتشكيك قائلند. ظدانند و از براي وجود با حف بتشكيك مي
داننـد.   محققان از عرفا، وجود را اصيل و متحقق در اعيان، و اصل واحد و سنخ فارد مي

حقيقت وجـود را واحـد   دانند، بلكه  ولي اصل حقيقت را داراي مراتب مقول بتشكيك نمي
  ).115اند (همان،  دانند كه از آن بواحد شخصي تعبير نموده مي

 
 عربي ابن وجود در عرفان وحدت 1.3

ده، توسط ابن شدر عرفان اسالمي، اول به طور منسجم و طبقه بندي » وحدت وجود«مسأله 
قـائم بـه خـود،    وجود حقيقي «د؛ او بر اين باور بود كه شعربي در قرن هفتم بيان و مطرح 

ل ظـ  لي، يعنـي ظ افي و اعتباري و ضمنحصر در وجود حق است و وجود عالم، مجازي و ا
ي به او و در نتيجه در ذات خود ناپايدار و بـه عبـارت ديگـر، وهـم و      وجود حق و وابسته

از  شديدگاه وحدت وجودي، به طور پراكنده و غير منسجم در آثار عرفاي پي». خيال است
 شنزديك ترين و پخته ترين بيان را درباره ي وحدت وجود، پـي «بوده است ابن عربي هم 

  ، مقدمه ي موحد). 67: 1389(ابن عربي، » از ابن عربي، در عطار داريم
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خصي وجود ابن عربي اين است كه وجود داراي واقعيت عيني است شحاصل وحدت 
اسـت كـه داراي   خص شـ و مصداق آن امر واحدي است كه حق با خدا نام دارد و او يك 

همه كماالت است و براين اساس همه آنچه ماسواي او در عالم است و ما از آن به اشياء و 
ورات آن نيسـت ( ابـن   ظهـ  كنيم، در واقع چيزي جز تجليات و  موجودات مختلف ياد مي

 ).49، 55، 120عربي، فصوص الحكم، ص 

تجلـي خداونـد اسـت.     به باور ابن عربي، هر چه غير خداست، صرفاً نمـود و سـايه و  
عليت نه به معناي ايجاد ممكنات، كه به معناي تطور وجود مطلق در اطوار خود و تشأن او 
در شئون خود و ظهور او در مظاهر خود است. چنين وجودي با تنزالت خود تباين ندارد و 
از آنها دور و منفصل نيست. در واقع، كثرت حقيقي در وجود محال است و كثـرت حسـي   

ها در مقابل  د، صرفاً به عنوان كثرت در مظاهر، قابل تبيين و پذيرش است. تمام هستيمشهو
هـاي   همه موجودات جلوه - و به تعبير حالج –اند. در واقع  هستي حق تعالي در حكم عدم

حق تعالي (الهوت) در ناسوت هستند. تنها خداونـد اسـت كـه موجـود حقيقـي اسـت و       
). به تعبير ديگر، هيچ يك 7- 6عربي، إنشاء الدوائر، ص  ابناند ( ممكنات داراي وجود اضافي

از ممكنات در مقابل خداوند داراي وجود نيستند: خداوند موصوف به وجود است و هـيچ  
  ممكني با او موصوف به وجود نيست.

  
 عربي رابطه وحدت با كثرت در عرفان ابن 2.3

ات و اصيل وجـود، يكـي بـيش    از ديدگاه عرفان گرچه وجود، اصيل است، اما مصداق بالذ
مظاهر و شئونات آن ذات واحد هستند. البته از   نيست و آن ذات حق تعالي است و كثرات،

منظر عرفاني، كثرات، هيچ و پوچ نيستند، اما در عين حال، وجودي در مقابـل وجـود حـق    
ده تعالي نيستند تا همچون نظرية تشكيك خاصي، حق سبحانه در باالترين مرتبة هسـتي بـو  

مظـاهر و    تر آن را اشغال كرده باشـند، بلكـه بـه طـور كلـي كثـرات،       وكثرات، مراتب پايين
تر، كثرات مجازاً وجود دارند. در نظريـة   شئونات آن ذات واحد هستند، يا به اصطالح دقيق

حقيقتـاً متكثـر اسـت و در عـين حـال،       مصداق حقيقي و بالذات وجـود،   تشكيك خاصي، 
توان گفت كه مصـداق   عرفان نمي كثرات حقيقتاً سريان دارد. اما درحقيقت واحدي در اين 

بالذات وجود، يكي بيش نيسـت و داراي اطـالق و عـدم تنـاهي اسـت، و از قضـا همـين        
در واقـع تـا   . شود كه هيچ چيز ديگري نتواند وجود حقيقي پيـدا كنـد   خصيصه موجب مي
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منظـر منسـوب بـه مشـائيان     كنون در باب وجود، سه نوع وحدت مطرح گرديده اسـت. از  
وجود، داراي وحدت مفهومي يا وحدت در الزم عام اسـت. در تشـكيك خاصـي، وجـود     

شود كه وجـود، داراي وحـدت    داراي وحدت سرياني است و در عرفان اصطالحاً گفته مي
شـود   باشد كه موجب مي اي مي اطالقي است كه بنا بر آن، وجود حق تعالي داراي خصيصه

 .داشته باشدمقابل و ثاني ن

هاي منسوب به مشاء، حكمت متعاليه  شود، اختالف بين ديدگاه همانگونه كه مشاهده مي
پذيرنـد، امـا در مشـاء،     و عرفان در تفسير كثرت است؛ يعني همة آنها وجود كثرات را مـي 

ماند . در تشكيك خاصي، وجود  كثرت چنان پررنگ است كه جايي براي وحدت باقي نمي
با وحدت منافاتي ندارد، بلكه مؤكد آن نيز هست. يعني قـدري كثـرت، كـم    كثرات نه تنها 

رنگ شده و جايگاهي نيز براي وحدت درنظر گرفته شده است. اما در عرفان، كثرت چنان 
شود كه مصداق بالذات  شود؛ يعني گفته مي شود كه در حد شأن و مجاز تحليل مي رقيق مي

  .تندبقيه، شأن او هس نيست ووجود، يكي بيش 
مقام «و » مقام كثرت در وحدت«عربي، با دو تعبير  رابطه وحدت با كثرت در عرفان ابن

توان از فروع تعبير اول دانست؛ زيـرا مفـاد    شود. تعبير دوم را مي بيان مي» وحدت در كثرت
در وجود واحد هستند؛ يعني در وجـودي   تعبير اول اين است كه جميع موجودات، منطوى

واحد، تمامي كثرات موجود است. براساس وحدت شخصي وجود، مخلوقات مظاهر اسماء 
و صفات خداوندند؛ يعني كائنات چيزي جز وجوه وجودي خدا نيسـتند. همچنـان كـه بـا     

، (ابن عربي، فصوص الحكم، ترجمه موحد» ظهور واحد در مراتب معلومه، اعداد پيدا شد«
آنچه خالق «) با ظهور خداوند در اعيان ممكنات، مخلوقات پديدار گشتند. بنابراين229ص 

اند،  است (همان) مخلوق است و آنچه مخلوق است (همان) خالق است و همه از يك عين
عربـي در آثـار    ).  ابـن 300(همـان، ص  » او عين واحد است و هم او عيون متكثـره اسـت  

مطلب به مخاطبان، از تمثيل عـدد اسـتفاده كـرده اسـت. هـر      مختلف خود براي تفهيم اين 
جز تكرار واحد نيست و از ايـن لحـاظ مراتـب     - نهايت مرتبه دارد كه بي- اي از عدد  مرتبه

تواند مراتب گوناگون عدد  معرفت داشته باشد، مي» واحد«عدد، عين يكديگرند. كسي كه به 
توانـد در هـر يـك از     ار واحدند، و نيز مـي را در آن ببيند؛ زيرا آنها وجوهي مختلف از تكر

  مراتب اعداد، واحد را مشاهده كند.
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تواند جمع ضدين (وحدت و كثرت، وحدت حق و  عربي، عقل، چون نمي ابن طبق نظر
را بپذيرد، نياز به ) شوند خلق، وحدت عين و ذهن، كه از مباني وحدت وجود، محسوب مي

اين عنصر، عنصـر   .دال و مدلول را يكي ببيند كه خلق را همان خالق بيابد و هستعنصري 
هايي چون ذوق، كشف و شهود، و بصيرت، بـه ايـن ادراك خيـالي     خيال است. وي با واژه

تواند، وحدانيت خدا را دريابد، ليكن  عقل، صرفاً مي ).325تا د:  عربي، بي ابن(كند  اشاره مي
يال نيازمنديم. وي عالم خيال براي ادراك كثرت تجليات و تجلي حق بـه صفات خلق، به خ

  ).312تا ب:  عربي، بي ابن(داند  ترين عالم ادراك مي را، وسيع
  
  نقش خيال در ادراك وحدت و كثرت (آراء ابن عربي) 3.3

اي واسـط   عربي به معاني متعدد به كار رفته است، از جمله خيال به مرتبـه  خيال در آثار ابن
عالم كبير (جهان) و خواه در عالم صغير (انسان). در جهان اره دارد؛ خواه در شميان مراتب ا

از دو ساحت دارند و در سـاحت واسـطه    شعربي، هم جهان و هم انسان هر دو بي بيني ابن
رسند. در عالم كبير كه ساحت طبيعت در مرتبه نازل  (خيال)، مراتب فراتر و فروتر به هم مي

الم مثال رابط و واسطه اين دو عالم اسـت.  و ساحت مجردات در مرتبه عالي قرار گرفته، ع
ي ميـان عقـل    را دارد؛ يعني خيال، واسطه شدر عالم صغير نيز مرتبه خيال درست همين نق

مجرد و بدن مادي است. هم خيال موجود در عالم صغير و هم خيال موجود در عالم كبيـر  
). قوه خيـال  22- 21 :1384أن وجود دارند و موجوداتي واقعي در عالم اند(كربن، شهر دو 

واسطه عقل و حس است؛ چرا كه ابن عربي، مراتب ادراكي انسان را سه مرتبه عقل و حس 
جعله «داند، خيال به عنوان برزخي جامع اين دو حوزه، در ميان آن دو قرار دارد:  و خيال مي

علي ثالث مراتب عقل و حس و هما طرفان و خيـال و هـوالبرزخ الوسـط بـين المعنـي و      
از تجـرد مثـالي برخوردارنـد و لـذا      ش). اين قوه و مدركات2/39(ابن عربي، بي تا، » سالح

كل، رنـگ، و امتـداد را دارنـد.    شـ يـر  ظمـادي ن  ضعاري از ماده هستند، ولي لوازم و اعـرا 
ند. اين مرتبه واسطه را در عالم شبا ماده مي ضمحسوسات هم داراي ماده و هم داراي عوار

كافي غير قابل شگويند. ميان اين دو  مي» خيال متصل«ر عالم صغير ، و د»خيال منفصل«كبير
عبور نداريم، بلكه انسان به واسطه همين قوه خيال كه از جمله مهـم تـرين قـواي ادراكـي     

  ).220 :1387اوست، مي تواند با عالم خيال منفصل ارتباط يابد (اولوداغ،
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بودن اين قوه بـه عـالم مثـال    اره و آن را متصل شقيصري به وجه تسميه خيال متصل ا 
كند، يعني همانگونه كه نهر به دريا متصل است، اين قوه انساني نيز بـه عـالم    مطلق ذكر مي

اي در عقـل انسـاني كـه     مثال مطلق متصل است. عالم مثال مقيد، چيـزي نيسـت جـز آينـه    
را به اي است كه انسان  ود. پس مخيله قوهش هاي عالم مثال مطلق در آن منعكس مي صورت

اعم از كل عالم، واسطه بـين   - كنيم ظعالم مثال مرتبط مي كند. خيال را به هر عنوان كه لحا
را تنهـا در قالـب    شا اهميـت نهـايي   - ارواح و اجساد، نفس آدمي و يا قوه خاص از نفـس 

تـرين   توان دريافت. يكي از مهـم  اي كه آن را پديد آورده است، مي با حقيقت الهي شا رابطه
» تجلـي «دهـد،   يح مـي ضـ كه ابن عربي پديد آمدن عالم و نفس را در قالـب آن تو  مفاهيمي

 شاهر ساختن اسماء و صفات خـوي ظاست. خداوند هم در عالم كبير و هم عالم صغير، با 
رت خيال(كـه ابـن عربـي آن را    ض). لذا عالم مثال و ح226 :1385ود (چيتيك، ش متجلي مي

يابـد.   أويل و نيز وحدت وجود ارتباطي تنگاتنگ مينامد)، با تجلي و ت سرزمين حقيقت مي
است و بس.  - تبارك و تعالي - رت حق ضاز ديدگاه ابن عربي، وجود حقيقي منحصر در ح

در دايره هستي تنها اوست و هرچه جز او، ظهور و جلوه تجلي اوست، پس او را داريـم و  
  و.، او را و جلوه هاي او، او تجليات او، او و تعينات اشظهورات

عربـي اسـت. وي بـه ايـن      مركز همـة تفكـرات ابـن   » وحدت وجود«با توجه به اينكه 
تنها اشـارة  » الواحد الكثير«اصطالح  .اصطالح حتي يك بار هم در آثارش اشاره نكرده است

صريح او است بـه وحدت وجود كـه خود حكايت از جهان دو قطبي دارد و ميداني است 
داند و  مي عربي عالم را مانند يك كل دو قطبي بنتوان گفت ا بنابراين مي  .براي جوالن خيال

گيرد. انسان و خيـال هسـتند كـه بـين      ها در نظر مي واسط بين دوگانه انسان و خيال را حد
كنند. در انسان و خيال اسـت كـه معلـوم و غيرمعلـوم بـه هـم        محسوس و مجرد جمع مي

است، و آن را از خيال سوفسطايي متمايز عربي، عالم خيال عرفا واقعي  به نظر ابن. رسند مي
عربـي   سازد. حقيقت عالم نيز چيزي جز خدا نيست، و اين همان وحدت وجود نزد ابن مي

است. از نظر او كثرات، خيال چيزي هستند، نه خود آن چيز، بلكه بايد از ديدن آنها به خود 
رات، ظهـورات  آن چيز منتقل شد. پس حقيقت وجود، واحد به وحدت شخصيه است و كث

 .و شئون آن هستند
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  : جايگاه عالم معقوالت و عالم محسوسات 1شكل

  
 . وحدت و كثرت در معماري اسالمي4

باشد. نكته مهم در درك مفهوم وحـدت در   مياسالمي وحدت از اصول بنيادي در معماري 
به اين معنـا كـه اجـزا كثيـر و      ،كند معني پيدا مي اين است كه وحدت در سايه هدف داري

به سـوي  ء گوناگون را در سايه يك هدف ويژه واحد، نظم و سامان بدهيم و از كثرت اجزا
زيباشناسي در مقابـل   ترين نكته وحدت را محوري وحدت حركت كنيم. تيتوس بوركهارت

معمـاري را  هـاي انسـاني،    نادر اردالن از ميـان آفـرينش  . داند زيباشناسي مي  ديگر مكاتب 
ترين هنر دانسته و معتقد اسـت كـه در هنرهـا موقعيـت محـوري دارد.       ترين و جامع حياتي

اردالن، ( ي گوناگوني ابزار و تعدد حالت رسيدن بـه وحـدت اسـت    دهنده معماري نمايش
كنـد كـه: وحـدت در     رهنورد با مطرح كردن بحث وحدت، اشـاره مـي   ).40: 1390بختيار

وي همچنـين ديـدگاه    يابـد.  كثرت و در نظم و توازن انعكاس ميهماهنگي و انسجام عالم 
شـناختي   اي زيبايي مي تجربهالكند كه گفته است: هنر اس بوركهارت را در اين زمينه ذكر مي

ها در حوزه نظمي بديع به  هاي جهان است كه در اين تجربه، كليه كثرت از وحدت و كثرت
ها  تواند به انسان مي به نحوي است كه ميالسدر اين تعريف، هنر ا .شوند وحدت تبديل مي

ـ     ها بگريزند ياري رساند كه از كثرت تشويش و رهنـورد  د (و بـه آرامـش وحـدت بازگردن
ترين رده مفهومي اصل وحدت مربـوط بـه فضـاي معمـاري      كالبدي). 23: 1388همكاران 

ي يـاب  است يعني خود فضا در معماري داراي وحدت است و اين وحدت از طريـق جهـت  
ترجمـه ايـن اصـل در    هاي مختلف، اصول متعددي براي  كه در پژوهششود.  مشخص مي
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اصـل   ،اصل مركزگرايـي  ،اصل محوربندي فضايي ارائه شده است.كالبد و فضاي معماري 
بنـدي   اصـل سـامان  ، اصل استقالل فضاها در عين وحدت آنها  ،رده بندي با سلسله مراتب

اصل سير از هندسـه آفـاقي بـه    ، درونگرايي بر برونگرايياصل تقدم ، حركت در درون فضا
تأكيــد بــر كــانون و مركزيــت همچنــين در پژوهشــي ديگــر بــه اصــول . هندســه انفســي

سازي يـا تقـارن و    ، تأكيد بر جفتكالبدي با گرايش به الگوهاي ساماندهي مركزي_فضايي
هاي اصلي آن، كالبدي، جايگيري فضاهاي اصلي ساختمان روي محور –محوربندي فضايي 

جايگيري فضاهاي فرعي و ارتباطي ساختمان روي محور هاي فرعي، جـايگيري فضـاهاي   
هـا و   ميانجي و مياندر در دو سوي محورهاي اصلي، تأكيـد بـر مركزيـت در آرايـه سـازي     

). همچنـين طبـق ديـدگاه    5: 1398دواتگـر،   هاي اسليمي اشاره شـده اسـت ( اسـحق    نگاره
  وجود در فضاي معماري سه ابزار وجود دارد: بوركهارت جهت تجلي وحدت

كـه   (ريتم)سازد و ديگري وزن  گر مي يكي هندسه كه وحدت را در نظم فضايي جلوه
سـازد و سـوم روشـنايي     وحدت را در نظم دنيوي و نيز غيرمستقيم در فضا نمودار مي

رؤيت مانند وجـود مطلـق اسـت بـه موجـودات       هاي قابل كه نسبت آن با شكل )نور(
  ).87، 1392بوركهارت، ( حدودم

لذا براساس مطالب فوق بطور كلي از عوامل مؤثر در جهت سير از كثرت به وحدت در 
توان به مواردي از قبيل هندسـه، سلسـله مراتـب و نـور و اصـول       ام فضايي معماري ميظن

  چهارگانه وحدت بخش آن اشاره كرد.

  
  : عوامل مؤثر در تجلي وحدت در فضاي معماري1نمودار 

ام مفهومي در معماري خود را به صورت سلسله مراتـب دسترسـي از   ظسلسله مراتب ن
هور رسانده است. ظترين فضاها به منصه  ترين و يا كم اهميت درونينترين فضاها به ا بيروني

در معماري اسالمي مسير از در ورودي به هشتي، داالن، حياط، ايوان، گنبدخانه و شبسـتان  

 سلسله مراتب  هندسه

 عوامل مؤثر در سير از كثرت به وحدت در فضاي معماري 

 نور و روشنايي
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ترين فضاي مسجد را فراهم ساخته است. بنابراين مي توان بيان كـرد كـه    دسترسي به اصلي
فضايي، سلسله مراتبي را مطرح  –معماري مسلمانان بدون تجزيه شدن، به صورت مفهومي

ترين تا واالترين و بـا خـتم    است. در شهرسازي نيز اين سلسله مراتب با سير از پايين كرده
تمامي مسيرها به مسجد جامع شهر، بـه عنـوان محضـري از خانـه خـدا، خـود را محقـق        

 مي مشـخص مـي  الاس - با گذري كوتاه در منابع قرآنيساخته است. در رابطه با هندسه  مي
كننــد  ازه معـاني و مفـاهيم يكســاني را متبـادر مـي    شـود كـه كلمــات قـدر، هندسـه و انــد    

پس كلمه قدر همان هندسه مقدس اسـت. بـر ايـن اسـاس، هندسـه      . ) 69: 1394تقوايي،(
در موضع درست خودش، تجلي واحد را بـه كثير  »چيز«قرار هر تمنبعث از قدر الهي، با اس

م خـود  ظـ تجلي اليتناهي وحدت (دقيقا به ايـن دليـل كـه ن    زند. هاي ممكن پيوند مي اندازه
سازد و ثانياً تقـارن و   م هندسي خود را نمودار ميظوحدت آفرين و وحدت نما است) در ن

 ). 135: 1394كند (نصر، يري كه كثرت را مبدل به وحدت ميظن تناسب بي

كيفـي در   اي با نگاهي به آثار هنر و معماري در جهـان اسـالم، شـاهد حضـور هندسـه     
بنـدي عناصـر و اركـان آنهـا      هاي متنوع تركيـب  ساختار منسجم، قدرتمند و يگانه در شيوه
هاي عناصر و اركان و هندسه كيفي بـا   يتمها و ك هستيم. در اين آثار، هندسة كمي به اندازه

بر اصل مركزيت در آثار هنر و معماري اسالمي بـه وجـود وحـدت مسـتتر در نظـام       ءابتنا
ها، نور، رنگ و ماده داللت دارد. اصل مركزيت در آثار هنر  ها، اشكال، نقشمايهطراحي فضا

و معماري اسالمي، ضمن بيان رمزي معرفت و شناخت معنوي و باطني انسـان نسـبت بـه    
كند كه بـه اصـل مهـم     يافته، وحدتي را بر صورت هنر اسالمي حاكم مي هندسة جهان نظم
  ). 115: 1395(اكبري،  توحيد اشاره دارد

توان اشاره كرد، حضور بـاطني نـور    همچنين يكي از رموزي كه در معماري اسالمي مي
هست. بوركهارت در كتاب هنر اسالمي، زبان و بيان نور را از اجزاي ذاتي تجلـي وحـدت   

داند، نور در واقع به خودي خود ديدني نيست و سرشـت آن بـا    وجود در هنر معماري مي
رگوني و با افـزايش و كـاهش آن در بـه درجـات ميـان نـور و       ها، دگ تقسيمات آن به رنگ
از آنجايي كه نور نمـاد وحـدت الهـي    ). 87: 1365پذيرد (بوركهارت،  تاريكي، كاستي نمي

. »است هنرمندان مسلمان سعي نموده در انتقال معنا از نوسـان و ارتعاشـات آن بهـره گيـرد    
نقش نـور شـفاف كـردن مـاده و     نقش نور در معماري اسالمي نمودگار اصل تجلي است. 
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كاستن از صعوبت و سردي بنا (معماري مقدس) است تا همچون قلب، مأمن و پناهگـاهي  
  براي روح گرفتار آمده در قلب ماده باشد.

  
  نحوه ي ادراك  سير از كثرت به وحدت در فضاي معماري اسالمي 1.4

انسان ترنمـي را در خـود   در معماري، ايجاد كثرت و به وحدت رساندن آن كه در تعامل با 
اگر بپذيريم عامليت انسان، چه در آفرينش و چه در بازشناسـي فضـاي   است. مستتر داشته 

شود فضاي معماري از حالت ايستايي، جمود و بيجاني  معماري و تعامل او با فضا سبب مي
شك بودن و حضور او در فضاست كه حركتـي را جهـت بازشناسـي     شود، بي خود خارج

كثـرت بـه   از انتظام اجزاي فضا (سـير   كه از طريق تدوين و ،هايي ايجاد خواهد كرد ارزش
وحدت) حاصل شده است؛ و از طرف ديگر، وجود تكثر در فضاي معماري (بـدون تكثـر   
 هيچ مخلوقي قابليت خلق شدن را ندارد) و نقش آن در تعامل با انسان، تـأثيري عميـق بـر   

بنـابراين فضـا   ). 61: 1382(مسعودي،  اهد داشتخلق فضاي ادراك شده توسط انسان خو
هايش تأثيرات  ترين موضوع معماران براي طراحي است و حضور انسان و خواسته محوري

بالانكاري در كيفيت فضا داشته و به همين دليل تعامالت او با فضا به واسطه تجربه ادراكي 
نگي ادراك و تجربـه  ي چگـو  هـاي انجـام يافتـه در زمينـه     شـود. پـژوهش   حائز اهميت مي

شناختي افراد از يك بناي خاص و معناي ذهني مردم بـر اسـاس واقعيـت و تجربـه      زيبايي
ي ادراك آن بعد از گـذر   شان گواهي بر اين مدعاست. نظريات در مورد فضا و نحوه زيسته
ي فضـايي بـه عنـوان محـور      هاي تك ساحتي، باالخره در قرن بيستم با قبول تجربه از نگاه
تـوان   مـي لـذا   .دهد ث، سطوح ادراكي را در دو سطح ماده و معنا مورد كاوش قرار ميمباح

اهري فضا، نوعي درك باطني از فضاي معماري نيـز وجـود دارد   ظبر درك بيان كرد عالوه 
ي معماري به واسطه حركت  ادراك فضا به عنوان جوهره گردد. كه به روان انسان مربوط مي

زيكـي  في حركت ۔1گيرد:  ي جاي ميلر معماري در دو دسته كحركت داين  گردد. ميسر مي
رسـد حركـت    الف. بدون شك اولين حركتي كه در معماري به نظر مي .حركت معنايي - 2

كند. با  توان گفت مخاطب چنين حركتي را تقريبا در تمامي بناها تجربه مي فيزيكي است. مي
اي مختلف فضا در برابر ديدگان او كند و زواي اين حركت بيننده فضاي معماري را درك مي

 نهتوان به دو گونه متفاوت تقسيم نمود:  جابه جايي: گو گيرد. حركت فيزيكي را مي قرار مي
اي به نقطه ديگر است. در اين  جايي مادي از نقطه ن جابهآاول حركتي است كه اصل و پاية 



 47   و ديگران) يياسكو يبالل يتاآز( ...  امام اصفهان بررسي تجلي وحدت در مسجد

 

جا شـود و جايگـاه    جابهنوع حركت، مخاطب براي درك فضا بايد از مكاني به مكان ديگر 
جـايي   جـايي افقـي و جابـه    فيزيكي خود را تغيير دهد. خود اين حركت، به دو نـوع جابـه  

نوع ديگر حركت، حركت چشم است كـه در آن چشـم بـراي     عمودي قابل تفكيك است.
وقتـي چشـم انسـان در    «كند.  اي به نقطه ديگر حركت مي درك فضا و جزييات آن، از نقطه

ها، درها، تغييرات در بافت و رنـگ و   كند، عناصري مثل پنجره تغيير مي طول يك ساختمان
شكل، وقايعي با اهميت جلوه كرده و هر نوع افزايش يا كاهش در ارتفاع و عمق قابل توجه 

تواند  ). حركت چشم مي147: 1383رحيميان، (است. به خصوص اگر تغيير، ناگهاني باشد 
ا به دور عنصري حركت دوراني داشته باشـد، چشـم   به صورت عمودي و يا افقي باشد و ي

تواند حركت آزاد و سيال داشته و تنها جنبش را در پي داشته باشـد. در   انسان هم چنين مي
جايي و حركت چشم است كه باعـث درك ظـاهري فضـاي     واقع مجموع دو حركت جابه

  .شود معماري براي انسان مي
، حركت ديگري در ذهـن انسـان شـكل    با ورود به فضاي معماري ب. حركت معنايي:

گيرد كه زاييده خيال است و عاملي براي درك حسن و زيبايي اسـت. بنـابراين حركـت     مي
شـود. ايـن حركـت، ذهنـي اسـت و       معنايي، حركتي است كه موجب تغيير در مخاطب مي

 افتد به جاي مختصات جغرافيايي، به مختصات ذهني مخاطب بر تحولي كه در آن اتفاق مي
كنـد.   گردد. به اين ترتيب، معنايي را در ذهن مخاطب و يا استفاده كننده از بنا متجلي مي مي
توان گفت اين حركـت در واقـع نشـأت گرفتـه از احسـاس مخاطـب بـه هنگـام درك          مي

تواند  دهد. بنابراين معمار مي فضاست. در حقيقت اين نوع حركت در ذهن مخاطب رخ مي
خواهـد   سترس اوست، ذهن مخاطب را به هر سو كـه مـي  توسط عناصر و عواملي كه در د

توان اذعان داشت كه در فضـاي معمـاري سـير از     لذا مي). 184: 1372بكشاند (سلطانزاده، 
  ر در فضا امكان پذير هست.ظكثرت به وحدت از طريق حركت نا

  
تجربه ادراكي سير ازكثرت به وحدت از منظر آراء ابن عربي در معماري  2.4

 اسالمي

ام ظعربي هندسه رمز وحدت هستي در سراسر كثرت مراتب وجود است. ن اساس آراء ابنبر
ي هستي هر موجود ممكن، اعيـان ثابتـه در عـالم     ر مراتب سه گانهظهندسي آفرينش به تنا

هندسة معقول، صور مثاليه در عالم خيال مطلق و ماده كميت پذير در عالم ماده اشاره دارد. 
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يابد و هر چيزي اعم از شكل، صورت و عـدد در عـالم    اشارتي مثالي ميهستي عالم ماده، 
اشاره به وجودي كيفي و مثالي اعيان ثابته دارد و از اين طريق همةمراتب عالم به هـم   مثال،

پيونـد  «، اشـارة آن بـه   ي استرمز توان گفت هندسه به عنوان در واقع مي .خورند پيوند مي
صور رمزي بيان محسوس حقايق متعالي و بـه  «است: » هجهان محسوس و حقايق اعيان ثابت

رمز تصويري ). 8:1369(بوركهارت،  »اعتباري همان اعيان ثابته يا صور مثالي افالطون است
است كه دو واقعيت، واقعيات حادث و صور مثالي يا اعيان ثابته آن واقعيـات محسـوس را   

تـرين كيفيـات    شكار ساختن سـرّي زند و بدين ترتيب كاركرد خاص رمز، آ به هم پيوند مي
شـود، صـورت معنـايي     عربي، هر آنچه در دنياي حس ظاهر مـي  در آراي ابن. »وجود است

 1385است كه در نزد خدا وجود دارد و مثالي است براي يكي از حقايق غيبـي (حكمـت،   
ادراك صور در نفس پس ست، خيال ها واسط بين دوگانه حد از ديدگاه او خيال). 74-  75:
توان گفت خيال يكي از حواس باطني است. اين نيـرو از طرفـي    ميز رؤيت چيزي است. ا

با محيط و محسوسات سروكار دارد(خيال متصل) و از طرف ديگـر مجـرد و وحـي گونـه     
اي  توان گفت خيال قوه گيرد(خيال منفصل). مي است و از مراتب باالي هستي سرچشمه مي

ا كه كيفيت برزخي ميان دو ساحت، خيال را واجد برزخي در بين عقل و حس است. از آنج
ترين ويژگـي اسـت    سازد؛ مفهوم زوجيت مناسب خصلتي دو وجهي از دو سوي متباين مي

كه دوگانگي خيال، نفس، عـالم حـس (زوجيـت عـام) و عـالم خيال(زوجيـت خيـالي) را        
ي خيال را رسد خصلت برزخي سرا مي ظردهد؛ به ن توصيف و در ارتباط با يكديگر قرار مي

هرچنـد ويژگـي برزخـي     هاي مكمل بررسي كرد توان ذيل قانون زوجيت عام يا دوگانه مي
بندي كرد؛ در  توان ذيل قانون زوجيت عام طبقه خيال مبني بر حد فاصل ميان دو چيز را مي

زوجيت عام سخن از دو مقوله است كه داراي تضاد و تقابل باشند. اما اصل زوجيت خيالي 
ال به اين معناست كه برخالف زوجيت عام، دو چيز متقابل وجود نـدارد؛ بلكـه   در عالم خي

است و ويژگي هر دو طرف (زوجين) را دارد؛ » دو وجهي«يه چيز، مقوله يا مفهوم در واحد 
در عين حال هيچ يك هم نيست؛ به بيان ديگر، اين اصل بر اين اساس استوار است كه هـر  

ي خيـال بـه    نگي تصريح دارد؛ ولي همين اصل در مرتبـه اي بر دوگا چند زوجيت در مرتبه
شـود   و تحـول مـدام يكـي بـه ديگـري بـدل مـي       » ايـن همـان  «يگانگي زوجين متضاد يا 

ت زوج و اصل زوجيت خيـالي در  الچگونگي حضور مقو). در رابطه با 12: 1392(طاهري
صورت و  طيفي وسيع از زوجين دووجهيبناهاي معماري پژوهشگران معماري اسالمي به 

؛ اما نبايد از نظر دور داشت كه به رغم اشارات پژوهشگران به اند اشاره داشتهمعناي معماري 



 49   و ديگران) يياسكو يبالل يتاآز( ...  امام اصفهان بررسي تجلي وحدت در مسجد

 

ت، طرح گفتماني تازه از منظر الزوجيت و عالم خيال در معماري، مقصود از بازخواني مقو
لذا مي توان  .براي بازشناسي وادي خيال در معماري است ]زوجيت خيالي[وحدت زوجين 

تـاريكي و   ، تقـارن و عـدم تقـارن   ، سـكون و حركـت  ، درون و بـرون التي از قبيـل  به مقو
ر كامل با مؤلفه هـاي اداراكـي كثـرت در وحـدت معمـاري      ظاشاره كرد كه در تنا روشنايي

  اسالمي است.

  
  ر معماري و حكميظ: سير از كثرت به وحدت از من2نمودار

 
  در مسجد امام اصفهان هاي ادراكي سير ازكثرت به وحدت  بررسي مؤلفه 3.4

ه شـمالي  يـ متر، در شرق منتهي ال 871و  705ميدان نقش جهان كه با طول و عرض تقريبي 
اين ميدان عظيم كه به نام ميـدان نقـش    ن قرار دارد.آرباغ و با زاويه كوچكي نسبت به اچه

ن، ه شـمالي ميـدا  يـ قات شاه و شهروندان بود. در منتهي الالجهان شناخته شده بود، محل م
 كـرد.  قيصريه يا بازار شاه اصفهان قرار داشت كه پايتخت جديد را به شهر قديم مرتبط مـي 

طور در جانب شمال اين ميدان، مدخل چشمگيري رو به بازار قـرار دارد كـه ميـدان     همين
و در طـرف   كند. در جانب شرق، مسجد شـيخ لطـف اهللا   جديد را به ميدان قديم وصل مي

م قرار گرفته كه آنرا به عنوان مكاني براي برپايي نماز جماعـت  جنوب مسجد شكوهمند اما
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امام  مسجد).871 :1930،همكارانياوري و ( و جايگزيني براي مسجد قديمي جمعه ساختند
با ايواني در وسـط  ها، محاط به طاقگان  ايراني كه مشتمل بر صحن مركزي از نقشه مرسوم

   كند. پيروي مي است،در آن سوي ايوان قبله  گنبدكاري شبستانچهار پهلو و از هر يك 
نيز به علت جامع بودن آن  اماممسجد توان بيان كرد  هاي صورت گرفته مي طبق بررسي

ميان محور سردر كه رو به ميدان نقش جهان ساخته  .باشددر دوره صفوي حائز اهميت مي
ار آن را به بهترين گونه اي پديد آمده كه معم زاويه شده و محور مسجد كه رو به قبله است،

يعني حدودا رو به جنوب است امـا   ميدان نقش جهان رون اصفهاني دارد، پاسخ داده است.
اي  معمار ايوان جنوبي مسجد در پشت هشتي را به گونـه  مسجد رو به جنوب غربي است.

 شد،توان مستقيم به آن وارد  توان ميانسراي مسجد را ديد ولي نمي چرخانده كه از هشتي مي
 بلكه بايد از يكي از دو داالن گرداگرد ايوان به ميانسـرا رسـيد. در پشـت داالن طويـل تـر،     

بيننـده پـس از ورود از درآيگـاه ورودي و هشـتي طـي       .ها و وضوخانه جاي دارد آبريزگاه
هـا وارد صـحن مسـجد شـده و در جهـت قبلـه قـرار         سلسله مراتبي و با چرخش از داالن

باز )، هشتي (فضاي بسته) مسجد امام به داخل ايوان  ي ( فضاي نيمهبعد از ورود  .گيرد مي
ي اين درگاه، به صورتي غيـر منتظـره انسـان را در برابـر      شود و از ميان سايه شمالي باز مي

دهد كه هدايت كننده مستقيم انسان بـه سـمت محراب(قبلـه     صحن روشن مسجد قرار مي
هندسه خطي در راستاي محور قبله است. گاه) است. در واقع چرخش مسجد، نشانگر يك 

) وجود چنين سلسله مراتبي از ورودي مسجد تا محـراب از طريـق حركـت    2طبق شكل (
به يادآورنده معاني عميقي است كه كنده شـدن از عـالم بيـرون و    فيزيكي و جابجايي ناظر 

ي مسـجد  پيوستگي و تداوم فضـايي در فضـا   .كند مي ءراهي شدن به سمت عالم باال را القا
باعث شده است كه مرز هيچ گونه انقطاع يا مانعي در جريان دريافت انسان بوجود نيـاورد.  

كنـد. وحـدت    انسان پيوسته در فضايي مواج، بازشونده ابدي، يكپارچه و واحد حركت مـي 
 كند.  ترين فضا ادامه پيدا مي ترين فضاي مسجد تا دروني فضايي، از بيروني

موجب حاكميت هندسة كيفي بـر نظـام   سجد امام اصفهان در ممركزيت  همچنين اصل
هـر دوره از  در ها در بخشهاي مختلف بناست بـا وجـود آنكـه     بندي فضاها و حجم تركيب
هاي بصـري   جلوه شده است.هاي خاصي در به كارگيري اصول هندسة كيفي استفاده  شيوه

يي و تأكيد بر كانون عمدتاً از طريق محوربندي فضامسجد اصل مركزيت در كالبد و فضاي 
 .يافتـه اسـت  كالبدي با گرايش به الگوهاي ساماندهي مركـزي تحقـق    - و مركزيت فضايي
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هـا و   فضـاهايي از قبيـل ايـوان    سازي يا تقـارن  از طريق تأكيد بر جفت محوربندي فضايي
 .يافتــه اســتتحقــق  جــايگيري فضــاهاي اصــلي روي محورهــاي اصــلي هــا و ... و رواق

 ين رظناالزم را براي تجسم وحدت در اختيار  زمينه، ي مسجدمركزگرايانة فضابندي  سازمان
  .دهد قرار مي

شود  ميدر حين حركت در فضاي مسجد حركت فيزيكي ناظر تبديل به حركت بصري 
هـاي متنـوع و    در حركت ناظر از صحن به طرف محراب با حركت بصري، تـوالي صـحنه  

لق آهنگي بديع و متنوع است در حقيقت با حركت متوالي قابل درك سردر در اين مسير خا
تـوان بـه طـور مسـتمر و مـداوم تـداعي و        ) در پـس هـر صـحنه، مـي    2چشم طبق شكل(

هايي را برداشت كرد و بدين طريق به مجموعه اي از تسلسل و اتصال دست يافـت.   حدس
ه از اي اسـت كـ   شود، پـس زمينـه   آنچه باعث پيوند هر صحنه با صحنه هاي ماقبل خود مي

ي انسان وجود دارد. ارتباط هر  هاي قبل در ذهن ايجاد شده است و آثار آن در حافظه صحنه
گيـرد كـه در    هـاي ذهـن شـكل مـي     ي پـيش داوري  هاي بعدي، به واسـطه  صحنه با صحنه

شود  هاي بعد بسيار موثر خواهد بود و گاهي باعث ادراك بهتر مي تشخيص و ادراك صحنه
بنابراين آنچه باعث تسلسل تصـاوير و در   سازد. خت و مشكل ميو گاهي ادراك فضا را س

است  (خيال) شود، مربوط به امور ذهني ها در يك فضاي معماري مي پي آن تسلسل صحنه
 هـا را در پـي دارد   هـا، اتصـال و تـوالي آن    كه همراه با مواجهه با تصـاوير و ادراك صـحنه  

اصـل از ريـتم و تكـرار را در ايجـاد     توان محصـول ح  در نتيجه مي .)63: 1382(مسعودي، 
هاي مختلف در طول زمـان و   يهالوحدت اين گونه اظهار كرد كه : ادراك انسان از فضا در 

هاي مختلف شـكل   ها و پرده در قالب صحنه )حركت عيني يا ذهني  (ام با حركت انسان وت
همـانطور كـه بـا    گيرد و ادراك فضا بسته به موقعيت و شـرايط انسـان متفـاوت اسـت.      مي

توان به تنوع در فضـا دسـت يافـت،     هاي گوناگون مي پردازي در فضا و خلق صحنه صحنه
هاي مختلـف نيـز قابليـت     و دسته بندي آن در پرده )وجود كثرت (ايجاد جزييات در فضا 

  . آورد تنوع بخشيدن به فضا را به وجود مي
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  اصفهان): تجلي سير از كثرت به وحدت در مسجد امام 2شكل(

شـود   هاي معنايي در فضاي مسجد منجر به حركت ذهني ناظر مي همچنين وجود نشانه
از  سـازد.  را براي او ممكـن مـي  براي رسيدن از كثرت به وحدت  حركت در عالم خيالكه 

هاي معنايي حضور نور در فضاهايي مختلف مسجد به ويژه در گنبدخانه هست  جمله نشانه
اقه گنبد، به صورتي تلطيف شده و خيالي بر سطح هزاران سـطح  ها در س گذر نور از پنجره

گيرد و يك زيبايي غير  جا را همچون شبنمي براق فرا مي تابد و همه شفاف ديوار و گنبد مي
تابد؛ در واقع تمـامي جـرم مـادي     هاي گنبد مي سازد. نوري كه از پنجره زميني را نمايان مي

: 1394، (خسروي و ديگران كند اك آدمي سبك ميگنبد را از نظر احساس و دريافت و ادر
اي از نور قرار گرفته است. نور  كه گويي گنبد بر اليه )30- 29: 1375به نقل از ميرميران 127

همان قدرت مطلق است كه در اينجا گويي گنبد كه تمثيل آسمان اسـت بـر روي آن قـرار    
با گذر مستقيم پرتوهاي نوري گرفته است. به عبارتي نور نگهدارنده آسمان است. همچنين 

ها، بروز اين پرتوها  به شكل خطوط الهام بخش نوري بر كـف مسـجد منجـر بـه      از شباك
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هاي معنايي ديگر كه بيشتر بـه   ايجاد محوري معنوي و نوراني شده است. همچنين از نشانه
وجه هندسي فضاي مسجد اشاره دارد فرم گنبد خانه (شبسـتان) هسـت، معمـار در اينجـا     

دهد، يك مكعب؛ چـرا كـه زمانيكـه در شبسـتان قـرار       ي كعبه را الگوي خود قرار مي خانه
گيريم نياز به آرامش و عدم حركت بصري داريم و تنها مربع است كه به خاطر خلوص  مي

تواند پاسخگوي اين نياز باشد. عالوه بر اين خداوند  و تعادلي كه در فرمش وجود دارد، مي
جا حضور دارد؛ اما اگر معمار از فرمي همچون دايره براي شبسـتان   المكان است و در همه

استفاده كند تاكيد به مركز آن و اگر از مثلث استفاده كند، تاكيـد بـر گوشـه هـاي آن كـرده      
باعـث   توانـد  است، بنابراين فرم مربع به اين دليل كه داراي سكون و آرامـش اسـت و مـي   

توان به سقف گنبدخانه اشاره كرد  همچنين مي. حركت به سمت معنويات و عالم روح شود
 حركـت كمك بـه  كه نه تنها در نقش پوشاننده عملكردي بوده بلكه با تبديل پالن به سقف 

. در واقـع  كنـد  مـي و رسيدن به وحدت از طريـق خيـال   از زمين به آسمان و عالم باال  ناظر
ر سه مرحلـه انفصـال،   ر سير از كثرت به وحدت دظتجربه فضايي مسجد امام اصفهان از من

انفصال شود. كه متناظر با سه مؤلفه حركت، مكث و تأكيد است.  انتقال و اتصال خالصه مي
از طريق حركت (جابجايي فيزيكي) و اتصال از طريق  مكث (حركات چشمي) و انتقال به 

توان بيان كـرد كـه    لذا ميپذيرد.  واسطه حركات ذهني (تأكيد) در فضاي مسجد صورت مي
مسجد امام اصفهان ظهور زوجين [زوجيت خيال] مقوله برون و درون و سلسله مراتـب  در 

ر در ظفضايي، سكون و حركت، تقارن و عدم تقارن، تاريكي و روشنايي از طريق حركت نا
، اي مسـجد ضـ ر در فظا، بستري براي كشف و شهود وحدت است. در نتيجه حركت ناضف

پـذيرد. كـه در    از طريق خيال كشف و شهود وحدت صورت مي ادراك اولية حسي بعد از
 خيال ابن عربيبه باور باشد.  تناظر با آراء ابن عربي در درك وحدت از طريق عالم خيال مي

كشف مرتبـة پايـاني و   و نقطة عزيمت براي حصول شناخت  و حس عقلبين  مرتبة واسط
   نقطة وصول نهايي است.

  
  . نتيجه گيري 5
خواني قابل توجهي مشاهده  دت وجودي در دو حوزه حكمي و معماري همبين درك وح 

جهت دستيابي به درك به وحدت رساندن آن در در فضاي معماري و  ايجاد كثرت شود. مي
درك وحـدت وجـودي در فضـاي     ايـن  كـه  اي به گونـه وحدت وجودي مؤثر بوده است. 
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در  رود. شـمار مـي   بـه  وجودش تعل به نوعي و بوده اثر زندگي كننده ميزان تعيين معماري
كـه  شك بودن و حضور انسـان در فضاسـت    براي رسيدن انسان به چنين وحدتي، بيواقع 

آن ايجاد خواهد كرد. لذا الزمه سـير از كثـرت بـه وحـدت در     حركتي را جهت بازشناسي 
چشمي)، حركت معنايي (حركت ذهني) است.  - فضاي معماري حركت فيزيكي (جابجايي

شود و  ميحركت فيزيكي ناظر تبديل به حركت بصري  معماريدر فضاي  در حين حركت
اي از تسلسل و اتصال در ذهن ناظر و منجـر   اين حركت بصري منجر به دريافت  مجموعه

هـايي   ناظر شروع به شناسايي و ديدن نشـانه  كه اي لحظهشود اما  به حركت ذهني ناظر مي
. در واقـع  سـازد  را براي او ممكن ميبراي رسيدن به وحدت  كند حركت در عالم خيال مي

عربي  ابنبر اساس آراي كند.  دستيابي به وحدت حقيقي از طرق خيال انساني تحقق پيدا مي
هـا   واسـط بـين دوگانـه    خيال حـد خيال، ادراك صور در نفس پس از رؤيت چيزي است. 

وحـدت در عـالم مجـرد از عـالم     ، خيال انسان قادر به حصول اوديدگاه  بنابراين از هست
در وحدت وجود، يافتن وجود و  طور كه همچنين همان باشد. محسوس (وجود كثرت) مي

. در مسجد امام اصفهان يافتن يكي است. و اين يافتن، از طريق كشف و شهود است وجود
ي كيفي بـا   ظهور زوجين [زوجيت خيال] در فضا از طريق تعريف سلسله مراتب و هندسه

ء بر اصل مركزيت و تقارن و وجود نور و روشنايي بستري براي كشف و شهود وحدت ابتنا
  توسط ناظر فراهم آورده است.

  
 نوشت پي

 

در دانشكده معمـاري و شهرســازي  » حكمت در معماري اسالمي« اين مقاله مستخرج از درس . 1
  .مي باشدتبريز دانشگاه هنر اسالمي 

  
 نامه كتاب

 مه حميد. ترج)سنت عرفاني در معماري ايراني(حس وحدت )،  1390( ،ن، نادر، و اهللا بختيارالارد
  خاك.: تهران. شاهرخ

 و االلهيه دبيراتالت ق، انشاء الدوائر، همراه با دو كتاب1369ابن عربي، محيي الدين محمد بن علي، 
  ليدن. المستوفز، عقله
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