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بُعد پنهان در معمارى اسالمى ايران1
جعفر طاهرى2 
استاديار دانشكدة معمارى، شهرسازى و هنر اسالمى دانشگاه فردوسى مشهد

هادى نديمى3 
استاد دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى

معمارى با اخذ طريقت اهل فتّوت و تصّوف در رويكرد رمزى به رياضيات، در پى 
پرده بردارى از رمزهاى عددى مرتبط با كالبد انسان، حروف، و اسماء الهى در ُصور 
معمارى  در  اسماء  و  مفاهيم  با  اعداد  پيوند  زمينة   طريق  اين  از  برآمدند.  هندسى 
اسالمى ايران فراهم مى گردد؛ و معمارى را همچون متنى قابل خوانش و زمزمه اى 

از ذكر ُمدام مى كند.

َو أَْحَصى كلَّ َشىٍء َعَدًدا4
مقدمه 

آ  گاهى دانشوران از انديشه هاى رياضى مؤلفان آثار معمارى اسالمى 
و  آثار  به  متكى  بيشتر  نيز  اندك  آگاهى  همين  است.  ناچيز  بسيار 
معدود مدارك تاريخى است. مهم تر از فقدان مدارك قابل اعتنا، چنين 
مى نمايد كه يكى از موانع فهم و شناخت متن اين انديشه ها، ميراث 
انديشه ورزى شرق شناسانى است كه اين متن را ورق زده  و بر ما امال 
محض  رويكرد  و  مدرنيته  انديشة  سيطرة  تحت  كه  ميراثى  كرده اند. 
به رغم  علمى  رويكرد  و  انديشه  تعبيرى  به  است.  پديده ها  به  علمى 

چكيده

در مقالة حاضر پرده از بُعدى پنهان در معمارى اسالمى ايران برداشته 
مى شود، كه به نظر مى رسد اصحاب معمارى در آفرينش آثار خود در 
ايران  معمارى  در  رياضى  علوم  نقش  بررسى  تاكنون  داشته اند.  سر 
معطوف به هندسه و دست كم نسبت هاى عددى يا ابعاد نمادين برخى 
اعداد بوده است. از سويى شمارى از متون كهن به رويكردى تمثيلى 
در نسبت اعداد با حروف و اسماء الهى اشاره دارند، كه تاكنون مورد 
اين رو تالش  از  است.  معمارى نبوده  تاريخ  دانشوران  اهتمام جدى 
نگارندگان در مقالة حاضر با مطالعة تطبيقى اعداد و حروف از طريق 
علوم  نقش  دوبارة  رمزگشايى  براى  كليدهايى  يافتن  ُجَمل،  حساب 
تمثيلى  ابعاد  نوشتار  اين  در  است.  ايران  معمارى  در  هندسه  و  اعداد 
اعداد در شكل گيرى معمارى ايران، با ابتناى بر تفسير و تأويل متون 
اين  بازخوانى  از  پس  ترتيب  بدين  مى شود.  واكاوى  ِحكمى  كهن 
متون و تبيين اين رويكرد نزد پيشينيان، ابعاد پيوند اعداد و حروف 
پيمون  نظام  در  اسماء  پنهان  اليه هاى  تا  معمارى  عناصر  اسامى  در 
تبيين و واكاوى خواهد شد. اين بررسى نشان خواهد داد كه اصحاب 
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ــى،  علم ــاى  رويكرده ــد  هرچن  .5
ــيارى از ابعاد رياضى آثار معمارى  بس
را آشكار كرده است. اما اين مطالعات 
ــد كه اصحاب معمارى  به ما نمى گوي
ــش  ــى از دان ــه قلمروهاي ــه ب چگون
ــه تا  ــد ك ــاده بودن ــات گام نه رياضي
ــناخته  ناش رياضى دانان  براى  قرن ها 
ــز جماعتى را بر  ــن يافته ها ني بود. اي
آن داشته كه در تشخيص سطح علم 
ــار زياده روى  ــان اين آث رياضى خالق
كنند. به طور مثال برخى پژوهشگران 
هندسى  الگوهاى  شبه بلورين  ساختار 
ــالمى را با دستاوردهاى  معمارى اس
ــات و فيزيك  ــر رياضي ــرن اخي نيم ق

تطبيق داده اند.
براى مثال نك:

(Lu, Steinhardt, “Decagonal 
and Quasi-Crystalline 
Tilings in Medieval Islamic 
Architecture”, p. 1106). 

پرسش هاى تحقيق
1. چه نسبتى ميان اعداد و اسماء الهى 

در معمارى اسالمى ايران هست؟
از  معمارى  اصحاب  رياضى  انديشة   .2

چه منابعى سرچشمه گرفته است؟
اسالمى  معمارى  در  هندسه  و  اعداد   .3
معنايى  و  ِحكمى  پيام هاى  چه  حاوى 

هستند؟

پژوهشگران  ديدگان  برابر  در  عينكى  پديده ها،  دقيق  نسبتًا  تبيين  و  توصيف 
كه  صورتى  در  دارند.  عبور  اجازة  آن  با  همسان  پرتوهاى  تنها  كه  داده  قرار 
عالم  با  مدرن  عالم  خاستگاه هاى  مبانى و  كه  مى دهند  نشان  تاريخى  شواهد 
و  مفاهيم  از  بسيارى  رو  همين  از  است.  بيگانه  جهاتى  از  پيشينيان  و  سّنت 
مقوالت به رغم حفظ عنوان، دچار دگرگونى شده اند. اين دقيقًا مسئله اى است 
كه فهم و شناخت دانشوران را از جهان قدما، كه در فضايى ديگر زيسته و 
مى انديشيدند، دچار اعوجاج مى كند5. بنا بر اين به نظر مى رسد كه با تكيه بر 
انديشه ورزى  چگونگى  از  روشنى  فهم  بتوان  به سختى  محض  علمى  رويكرد 

معماران و صنعتگران گذشته به دست آورد. 
به رغم دشوارى دستيابى به چگونگى انديشيدن اصحاب معمارى، به نظر 
مى رسد يكى از مسيرهاى قابل اتكا براى نزديكى به منظومة نظرى قدما در 
علوم رياضى، شناخت و فهم نگاه ايشان به اين علوم، بر اساس منابع مكتوب 
آن زمانه است. به بيان ديگر، واكاوى فضاى انديشه هاى اصحاب معمارى بر 
چگونگى  از  روشن ترى  تصوير  مى تواند  رياضى،  علوم  با  مرتبط  متون  اساس 
به  كه  متون  اين  به  كامل  تكية  البته  دهد.  دست  به  ايشان  ورزيدن  رياضى 
زبانى بعضًا دشوار يا رمزى نوشته شده اند، چه بسا گمراه كننده است. زيرا با آنكه 
علوم رياضى ظاهراً يكى از روشن ترين و دور از مناقشه ترين علوم كاربردى در 
معمارى است؛ اما همان طور كه نشان داده خواهد شد، اين علوم نزد پيشينيان 
ابعاد پنهانى دارد، كه تنها در همان دستگاه نظرى قابل فهم و سنجش است. 

پژوهش هاى پرشمارى دربارة نقش رياضيات در آثار معمارى اسالمى شده 
است، كه هندسه پيوسته در آن ها پيشتاز است. اين جايگاه برتر، افزون بر نقش 
كليدى هندسه در شكل گيرى آثار معمارى، متكى بر اشارات متعدد متون كهن 
بر اين علم است. اما آيا به راستى كاربرد علوم رياضى در اين آثار به هندسه 
محدود مى شود؟ با وجود نقش استوار هندسه، بررسى برخى متون كهن دربارة 
نقش تمثيلى علوم رياضى، دنيايى پنهان از پيوند علوم اعداد با ديگر معارف 
ِحكمى در برابر پژوهشگران مى گشايد. هرچند كه اين متون به دليل مبانى و 
خاستگاه هاى مابعدطبيعى و به تعبير امروز غيرعلمى چندان اهتمام نشده است. 
اما از آنجا كه ورود به سنت انديشة رياضى معماران گذشته با هم زبانى با ايشان 
ممكن است، منطقى است كه براى شناخت ابعاد رياضى آثار معمارى اسالمى، 
گام در شناخت زبانى از رياضيات در اين آثار نهاده شود، كه شواهد تاريخى بر 
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6. مهدى كيوانى، پيشه وران و زندگى 
صنفى آنان در عهد صفوى، ص 195.

ــروف  ح و  ــداد  اع ــوز  رم ــراى  ب  .7
ــن فتوت نامه ها نك:  به كاررفته در اي
ــن جوانمردان و  ــادى نديمى، «آيي ه

طريقت معماران...»، ص 72-70.
ــرق]  8. امروزه «در غرب [و حتى ش
ــانى كه به اين مسائل مى پردازند  كس
به طور عمده اين علوم را علوم خفيه 
ــه هاى  ــد كه از ريش ــداد مى كنن قلم
ــنتى خود بريده شده  متافيزيكى و س
و نه تنها از سوى مجامع علمى جديد، 
ــل دينى نيز رانده  بلكه حتى از محاف
ــين نصر، دين و  ــده اند» (سيدحس ش

نظام طبيعت، ص 422).
9. در متون كهن برخى علم حروف را 
معادل علم جفر دانسته اند. هرچند بنا 
ــر احاديث علم جفر در اختيار امامان  ب
ــى(ع) بوده و  ــژه امام عل ــيعه، به وي ش
ايشان از علم حروف سخنى نگفته اند. 
اما گفته مى شود كه، مرتبه اى متعالى 
از علم حروف و اعداد از مقدمات علم 

جفر محسوب مى شود.

وجود اين رويكرد مرسوم در فضاى انديشة قدما، از جمله اصناف 
معماران و بّنايان گواهى مى دهند.

تعبير  به  (يا  ُجَمل  حساب  طريق  از  حروف،  و  اعداد  كاربرد 
كمابيش عوامانه، حساب ابجد)، تا پيش از دورة پهلوى در ايران 

ميان عوام و خواص رواج بسيار داشته است. تا آنجا كه
به  موسوم  نشان گذارى  حساب ها،  نگه دارى  براى  نيز  پيشه وران 
سياق [خط يا حساب سياق] كه نمادهايى از تركيب حروف عربى 

و ارزش عددى بود، به كار مى بردند6.
به زبان ساده در حساب جمل هر حرفى متناظر با عددى خاص 
عددى  ارزش  كلمه،  هر  عددى  ارزش  محاسبة  براى  كه  است 
و  حروف  علم  مى كنند.  جمع  يكديگر  با  را  آن  حروف  تمامى 
بى معنا،  امروزه  كه  ميزان  همان  به  ُجَمل،  حساب  نيز  و  اعداد، 
غريب، و غيرعلمى است؛ براى پيشينيان و خالقان آثار معمارى 
در  پنهان  و  آشكار  صورت  به  و  اعداد،  و  حروف  زبان  به  (كه 
تاريخ هاى  ماّده  ذكر  به ويژه  معقلى،  خطوط  قرآنى،  كتيبه هاى 
تزيينات  يا  سنگ نوشته ها  ابنيه،  سردر  در  بنا  تجديد  يا  ساخت 
قريب  و  معنادار  است)  بسته  نقش  فتوت نامه ها7  نيز  و  معمارى 
و  تمثيلى  نقش  پژوهشگران  غالب  شواهد،  اين  وجود  با  بود8. 
معنادار اعداد در متون ِحكمى كه با عناوينى چون علم الحروف، 
علم اعداد و حروف و يا به تعبيرى علم جفر9 در معمارى اسالمى 
ناميده مى شده را دست كم ناديده انگاشته اند. در بهترين حالت 
انكار  هم  را  معمارى  در  حروف  و  اعداد  معنادار  نقش  اگر  آنان 
نكرده باشند، سخنان ايشان از تأويل  و تفسيرهاى كلّى دربارة 
و  غفلت  به  منجر  امر  اين  نمى كند.  تجاوز  اعداد  نمادين  نقش 
آثار  خالقان  رياضى  انديشه هاى  از  ناقص  تصويرى  برداشت 
معمارى اسالمى شده است. از اين رو چنين مى نمايد كه انحصار 
دانش رياضى معماران به علم هندسه و بيرون ماندن ديگر علوم 
چه بسا  و  ناقص  تصويرى  حوزه،  اين  پژوهش هاى  در  رياضى 
دست  به  معمارى  اصحاب  رياضى  انديشة  سرشت  از  نادرست 

 دهد. بنا بر اين براى واكاوى نقش علوم رياضى و ارتباط آن با 
معمارى اسالمى، بايد پيوند اين علوم با ديگر حوزه هاى علمى و 
معرفتى كنكاش شود. در اين ميان علم اعداد و حروف و پيوند 
آن ها با اسماء الهى، فارغ از به كارگيرى اين علم در مقاصدى 
به  هندسى  اشكال  از  را  مطالعات  دامنة   رّمالى،  و  ِسحر  چون 
زيرنقش هاى پنهان عددى مرتبط مى كند و دفترى ديگر از نقش 

رمزى رياضيات در معمارى اسالمى مى گشايد.
رمزى  پيوند  دربارة  گفتمانى  مقدماتى  طرح  حاضر  پژوهش 
اعداد با اسماء الهى در اليه هاى زيرين آفرينش معمارى اسالمى 
دريچه اى  كه  مى شود  كوشش  منظور  اين  براى  است.  ايران 
متفاوت به سرشت رياضيات در اين معمارى براى آشكار ساختن 
بخشى از اليه هاى پنهان انديشة رياضى معماران در به كارگيرى 
علم اعداد و حروف گشوده شود. از اين رو مسئله اى  كه در اين 
مقاله از آن پرده بردارى مى شود، و تاكنون به تفصيل در مورد آن 
تحقيق علمى نشده است، نقش رمزى و پيام هاى اعداد و حروف 
در معمارى و يا به تعبيرى نسبت ميان اعداد و اسماء الهى در 
معمارى ايران است. در واكاوى اين مسئله نيز دو هدف عمده در 
نظر است: نخست خوانش دوبارة نقش تمثيلى علوم رياضى از 
چيستى و چگونگى پيوند اعداد و معمارى، و دوم شناخت نسبت 
حروف.  و  اعداد  علم  دريچة  از  معانى  عالم  و  اسماء  با  معمارى 
در نوشتار حاضر حضور تمثيلى اعداد و ابعاد در معمارى اسالمى 

ايران در محورهاى سه گانة زير بررسى اجمالى مى شوند:
(از  فضاها  نام گذارى  در  مسّما  و  اسم  مناسبت   .1

كل تا جزء) با اعداد؛
مقياس  در  تكرارشونده  عناصر  و  واحدها  تعداد   .2

كل تا جزء معمارى؛
در  عددى  واحدهاى  يا  اصلى  معيارهاى  تعيين   .3

آغاز شروع به كار، مبتنى بر نظام پيمون.
محورهاى يادشده بنيان هاى اولية تصميم گيرى و پى ريزى 
شالوده و طرح هندسى بنا هستند؛ كه پيوند معنادار و هدفمند 
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10. شهاب الدين بونى از نويسندگان 
در  ــرى  هج ــم  هفت ــرن  ق ــهور  مش
ــمس المعارف و  علم حروف است. ش
لطائف العوارف و نيز بحر الوقوف فى 
ــم او در اين  ــم الحروف از آثار مه عل

زمينه است. 
ــّر  11. به گفتة ابن خلدون فهميدن س
ــروف و تركيب هاى  ــب ميان ح تناس
ــروف و اعداد امرى  طبايع يا ميان ح
ــمار مى رود. زيرا از نوع  ــوار به ش دش
ــت. بلكه  ــا نيس ــا و قياس ه دانش ه
ــان  ــزد ايش ــل آن در ن ــتند و دلي مس
ــت (ابن  ــف اس [متصوفه] ذوق و كش

خلدون، مقدمه، ج2، ص 1055). 
ــاس  ــوس مدول را اس 12. «ويترووي
و  ــت  مى دانس ــبات  محاس ــام  تم
ــان  ــر مبناى بدن انس ــبات را ب تناس
ــاى  فرم ه ــن  كامل تري ــوان  عن ــه  ب
ــچ،  ــنجي  د» (تاتاركيوي ــى مى س طبيع
ــر  هن در  ــن  قواني و  ــوس  «ويترووي
ــو  ــان»، ص 42). هم ــيك يون كالس
ــى كه طبيعت  ــد:« از آنجاي مى نويس
ــه اعضاء بدن  ــدن را چنان آفريد ك ب
ــد  ــا كل كالب ــق ب ــب و تطاب در تناس
مى باشند، اصل رايج در ميان مردمان 
ــاختمان ها  ــتان اين بود كه در س باس
ــتى  ــبت هاى ميان اجزا بايس ــز نس ني
ــند»  ــاختمان باش در تطابق با كل س

(همان، ص 43).
13. Annemarie Schimmel, 
The Mystery of Numbers, 
p. 22.

اسماء،  و  حروف  علم  با  مى برند  بهره  اعداد  از  كه  محورها  اين 
موضوع مورد بررسى پژوهش حاضر است. براى اين منظور، پس 
اديان  نزد  حروف  و  اعداد  تمثيلى  جنبه هاى  به  گذرا  اشاراتى  از 
و فرهنگ هاى سنتى، به ويژه حكماى مسلمان، به مناسبت هاى 
اعداد، حروف، اسماء، و نظام عالم و آدم اشاره مى گردد. سپس با 
ابتناى بر دو روايت تاريخى از نقش اعداد و اسماء در معمارى، 
كه شاهدى بر وجود اين نگرش تمثيلى به رياضيات است، ابعاد 
سه گانة  محورهاى  در  ايران  معمارى  در  حروف  و  اعداد  پيوند 
پيشين بررسى مى شوند. درنهايت نشان داده خواهد شد كه پيوند 
اعداد، حروف و اسماء در معمارى اسالمى ايران، زبانى نمادين 
و  ميانى  رمز  هندسه  و  اعداد  كه  است  پنهان  معانى  بيان  براى 

حلقة اتصال صورت و معنا هستند. 

1. روش تحقيق
روش هاى پژوهش تاريخى در معمارى اسالمى، غالبًا مبتنى بر 
منابع  بر  اتكا  با  تفسيرى  توصيفى ـ  و  تأويلى  عمدة  رويكرد  دو 
تاريخى (مادى و غيرمادى) بوده است. رهيافت پژوهش حاضر 
و  تفسير  رويكرد  تعبيرى  به  و  رويكرد،  اين  دو  از  نهادى  هم 
و  چيستى  شناخت  براى  اساس  اين  بر  است.  تاريخى  تأويل 
تمثيلى  رويكردهاى  گذشته،  معماران  رياضى  انديشة  چگونگى 
به علوم رياضى بر اساس متون كهن بررسى شده است. افزون 
بر رويكرد كّمى كه غالبًا در جماعت رياضى دانان دورة اسالمى 
مرسوم بوده است، پيشينيان به علوم رياضى از دو منظر تمثيلى 
اعداد  به  فيثاغورث  و  هندسه  به  افالطون  ديدگاه هاى  از  متأثر 
نيز مى نگريستند. رويكرد تمثيلى به اعداد در ارتباط با حروف تا 
پيش از رواج عددنويسى هندى و واحد متريك در ايران بسيار 

شايع بوده است. 
در  پنهان  معانى  كشف  روش  بونى10  شهاب الدين  گفتة  به 
زير نقش عددى حروف، مبتنى بر ذوق و شهود عرفانى است11. 
به تعبيرى آگاهى از اين مسير، عالوه بر جستجوى عقالنى در 

متون حكمِى كهن، وابسته به طريقة نظرى و عملى اهل تصّوف 
است. اين تغيير مسير انديشه راه را بر نظامى از كاربرد رياضيات 
در معمارى اسالمى مى گشايد، كه اصول موضوعة آن بيشتر در 
اين  همان دستگاه نظرى قابل تبيين است. بنا بر اين رهيافت 
پژوهش توصيف و تفسير اين رويكرد نزد مؤلفان آثار معمارى 
اسالمى ايران، و طرح چگونگى كاربرد آن در شكل گيرى اين 
آثار است. با علم به اينكه اين رويكرد نيز به كمال نمى تواند به 
حقيقت انديشة قدما راه يابد؛ با وجود اين مى توان اميدوار بود كه 
رياضى  انديشه هاى  از  الگويى  شناخت  به  ديگر  روزنه اى  بتواند 
اصحاب معمارى اسالمى ايران بگشايد. از اين رو بايد مالحظات 
پژوهش حاضر را تمهيدى اجمالى بر اين عرصه، با تكيه بر كالم 
قدما، در نظر گرفت. هرچند اين نيز به هيچ روى بدان معنا نيست 
كه مالحظات اين مقاله بحث ناپذير، قطعى، تعميم يافته و بى نياز 

از آزمون است.

2. پيشينة تحقيق
پژوهشگران از دو منظر كّمى و كيفى (تمثيلى) به نقش اعداد در 
معمارى نگريسته اند. جماعتى در بررسى نقش اعداد در معمارى 
نسبت  مانند  عددى  خاص  نسبت هاى  مانند  اعداد  كّمى  بعد  بر 
طاليى تأكيد داشته اند. اين رويكرد كه غالبًا متكى بر گفته هاى 
ويتروويوس12، از مبانى زيبايى شناختى معمارى كالسيك يونان 
است.  بوده  معاصر  پژوهشگران  برخى  استناد  اساس  است، 
سده هاى  معمارى  اعداد در  به نقش تمثيلى  نيز  جماعتى ديگر 

ميانه توجه داشته اند. به طور مثال شيمل بر اين باور است كه
معمارى مقدس سده هاى ميانه بر بنيادهاى رمزى علم االعداد 
استوار بود كه در كارگاه هاى معماران و بّنايان داراى دانش فنى 

و رياضى قابل تحسين منتقل مى شد13.
نقش  بر  كوستوف  مسيحى،  معمارى  مطالعات  در  همچنين 
معنادار اعداد به صورت محدود تأكيد دارد. او در اشاره به اندازة 
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ــاران  ــتوف، «معم ــپيرو كوس 14. اس
سده هاى ميانه در شرق و غرب (1)»، 

ص 130.
15. كريستيان نوربرگ ـ  شولتس، معنا 

در معمارى غرب، ص 265.
ــاران  ــتوف، «معم ــپيرو كوس 16. اس
سده هاى ميانه در شرق و غرب (2)»، 

ص 87.
ــمى، خشت و  17. نوايى و حاجى قاس
خيال، ص 146. از آنجا كه عدد فى يا 
ــبت طاليى از پنج ضلعى به دست  نس
ــبت مذكورـ  ــن نس ــد. بنا بر اي مى آي
هرچند به طريق هندسى ـ در بناهاى 

تاريخى ايران هست.
و  ــه  هندس ــو،  نجيب اوغل گل رو   .18
ــالمى، ص  ــارى اس ــن در معم تزيي

.61-58
ــارى  معم ــد،  هيلن بران ــرت  راب  .19

اسالمى، ص 278.
20. هانرى استيرلن، اصفهان تصوير 

بهشت، ص 82.
21. همان جا

چهل پايى صومعة سن گال (نقشة پالن صومعه مربوط به 820م) 
و ابعاد تمثيلى عدد چهل، بر اين باور است كه در سده هاى ميانه، 
در سرزمين هايى همچون مصر باستان، اعداد (مدوِل ساختمان) 
فرايندى  اساسًا  كه  شدند  معمارى  در  فرايند طراحى  آغاز  نقطة 
هندسى بود. با اين تفاوت كه در نظر راهبان و معمار مسيحى 
ريشه  آن  تفاسير  و  مقدس  كتاب  در  عميقًا  انديشه هايشان  كه 
داشت، مدول افزون بر آنكه در خدمت راحتى طراحى بود، حامل 
پيام هاى ايمانى نيز بود14. در دورة رنسانس نيز انسان همچون 

پيشينيان خود در قرون ميانه، 
جهان را در قالب اعداد تصور مى كرد و معمارى را علمى رياضى 

مى انگاشت كه بايد نظم جهان را مشهود مى ساخت15.
 با اين تفاوت كه اعداد ديگر همچون دورة پيشين حامل پيام ها 

و معانى مقدس نبودند.
از  جماعتى  ميانه،  قرون  و  كالسيك  معمارى  برخالف 
پژوهشگران بر اين باورند كه معمارى گوتيك مبتنى بر طراحى 
اعداد.  و  اندازه ها  يا  عددى  محاسبات  نه  است،  هندسى  نظام 
كوستوف كه پيش از اين در معمارى اولية مسيحى بر رويكرد 
معنادار  رويكرد  اين  بود،  كرده  تأكيد  مقدس  اعداد  به  تمثيلى 

عددى را در معمارى گوتيك بدين سان رد مى كند: 
مدولى  جانمايى  طرح هاى  كه  مى رسد  نظر  به  معمارى  اين  در 
دقيق، مثل پالن سن گال، چندان رواجى نداشته است. تناسبات 
برخالف معمارى كالسيك، بر معيارى نامعين و مقبول همگان 
و  انتزاعى ترند  تناسبات  معمارى  اين  در  به واقع  بود.  استوار 
در واقع از نظامى از روابط متقابِل مبتنى بر پايدارى و يك دستى 

فرمول هاى هندسى تبعيت مى كنند.16 
رويكردهاى پيشين در معمارى غرب الهام بخش پژوهشگران 
در معمارى اسالمى نيز بوده است. افزون بر وجود رويكرد كّمى 
به اعداد و تناسبات عددى كه نقش معنادارى براى اعداد قايل 
نيستند، برخى ديگر از پژوهشگران بر رويكرد تناسبات عددى 

به  ايشان  كرده اند.  وارد  تشكيك  ايران  اسالمى  معمارى  در 
جاى نسبت طاليى بر هندسة طاليى (تناسبات هندسى) تأكيد 

دارند17. همچنين به گفتة نجيب اوغلو
غالب پژوهشگران دخالت علوم حسابى و اندازه گيرى را بالنسبه 
اندك و حتى ناچيز شمرده اند. ايشان بر نسبت هاى ميان اشكال 
و  ابعاد  و  كرده  تأكيد  عرض  و  طول  واقعى  اندازه هاى  از  بيش 
اندازه ها را جنبة  مهمى از نظام رياضى معمارى اسالمى به شمار 

نياورده اند18.
نقش  نيز  هيلن براند  هندسه،  و  اعداد  به  رويكردها  اين  كنار  در 
معنادارى براى اعداد قايل نيست. اگرچه هيلن براند نماد اعداد ر ا 
در آشكارترين سطح، داراى وجه محكمى در بناى مقابر ايرانى 
استثناى  احتماًال  را  هشت  عدد  بالفاصله  او  اما  است؛  ندانسته 

نمادين و مهمى مى داند19. 
در مقابل رويكردهاى سلبى پيشين از نقش تمثيلى اعداد در 
معمارى اسالمى، افزون بر سنتگرايان، پژوهشگرانى چون آنرى 
استيرلن (1976) ارزش هاى معنايى و نمادين اعداد را يادآور شده 
و به ارتباط ميان اعداد و زمينه هاى فرهنگى در معمارى ايران 

اشاراتى محدود و نه چندان استوار دارد. او مى نويسد: 
مسلمان،  دانشمندان  براى  هندسى  اشكال  و  ارقام  مى دانيم 
معنايى  ميانه،  قرون  گوتيك  ساختمان سازان  براى  همچنان كه 
اول  عقل  و  الهى  تجلى  و  نمايش  نوعى  است،  داشته  ثانويه 

منعكس در آفرينش است.20
او تناسب اعداد مثلث فيثاغورى، يعنى مجموع اعداد 3 و 4 و 5 
در حوض مسجد شاه اصفهان را سرچشمة همة ابعاد فضاهاى 
مهم مسجد و آن را گرايشى نمادين از تفكر شيعى به قداست 
عدد 12 و ارتباط آن با امامان شيعه مى داند21. روشن است كه 
اين استنباط تقريبًا هر تفسير و تأويل ممكنى را مجاز مى كند. 

سابقة پژوهشى پيش گفته، بخشى از رويكرد پژوهشگران به 
نقش اعداد در معمارى است، كه نمى توان اثرى از پيوند اعداد 
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ــاله سه  ــيرازى، رس 22. صدرالدين ش
اصل، ص 6.

ــنايى با  ــا، آش ــم پيرني 23. محمدكري
معمارى اسالمى ايران، ص 94.

ــادرى،  پورن ــين  حس ــك:  ن  .24
ــردر مسجد  «واكاوى رمز نهفته در س

على قلى آقا».
ــدون، مقدمه، ج2، 1054.  25. ابن  خل
ــارة علم حروف و اعداد  همچنين درب

نك: پرويز اذكائى، «حروف، اسرار».
26. مصطفى ذاكرى، «تاريخچة ابجد 
و حساب جمل در فرهنگ اسالمى»، 

ص 22.
27. Cabala
28. Annemarie Schimmel, 
Ibid, p. 17
29. سيد حسين نصر، همان، ص 116.
ــك: يونس: 5،  ــور مثال ن ــه ط 30. ب
ــان: 2؛ فّصلت: 10؛  ــر: 21؛ فرق حج

قمر: 49؛ طالق: 3؛ جن: 28.
31. ابن خلدون، همان، ص 1053.

ــد ميرداماد  ،  ــر بن محم 32. محمدباق
جذوات و مواقيت، ص 132.

ــى، مشارق انوار  33. رجب حافظ برس
اليقين، ص 71.

ــح  حمدان، علم  ــد صال 34. عبدالحمي
الحروف و اقطابه، ص 20.

35. مصطفى ذاكرى، همان، ص 23.

و حروف در آنها يافت، تا آنجايى كه مى توان محمدكريم پيرنيا 
را نخستين كسى دانست كه دست كم به ارتباط اعداد و اسماء 
داشته  محدود  اشاراتى  ايران  اسالمى  معمارى  عناصر  تعداد  در 
است. او در بررسى مدرسة خان شيراز (1024ق) كه به قول نصر 
در حضور مالصدرا ساخته شده22، در شمارة اتاق ها و حجره ها 
اسماء  برخى  و  مقدس  اعداد  ميان  ارتباط  به  ُجَمل،  حساب  با 
اسالمى اشاره دارد23. به رغم آنكه پس از پيرنيا نيز اشارات بسيار 
محدود و محتاطانه  به ارتباط اعداد و اسماء در معمارى ايرانى 
گرفته  بايد جدى  كه  چندان  گذرا  اشارات  اين  اما  است24؛  شده 

نشده، و در پشت انديشة غالب اين زم  انه پنهان مانده است.

3. علم حروف و اعداد نزد پيشينيان
علم حروف و ارتباط آن با اعداد پيشينه  اى طوالنى در اديان و 
اقوام جهان دارد. ابن  خلدون دانش اسرار حروف را از شعب علوم 
كردن  تصرف  متصوفه،  نزد  را  آن  نتيجة  و  دانسته،  «سيميا» 
نفوس ربانى در عالم طبيعت به يارى اسماء و كلمات الهِى ناشى 
از حروف مى  داند.25 يكى از مهم ترين دستگاه هاى نظرى قدما در 
علوم رياضى، نسبت عميقى است كه اعداد و حروف با يكديگر 
و  حروف  علم  سرچشمه هاى  دارند.  ُجَمل  حساب  عنوان  تحت 
حساب ُجَمل را مى توان پيش از اسالم در خط فينيقى، آرامى تا 
قرون 18 ق م26، و سپس نزد فيثاغوريان قديم و يهوديان پيرو 

مكتب قّباله27 يافت. به گفتة  شيمل
مهم ترين پيشرفت در سنت فيثاغورثى در جهان سده هاى ميانه، 
پيچيده اى  عددى  عرفان  مبناى  بر  كه  است  يهود  قباالى  هنوز 

قرار دارد28.
ازل  «در  كه:  است  اين  يوحنا  انجيل  كالم  نخستين  همچنين 
[ابتدا] كلمه بود». در كتاب حكمت سليمان نيز آمده است: «تو 

براى همه  اشيا ميزان، عدد و وزن بخشيده اى»29. 
از  استفاده  و  اعداد،  و  حروف  مطالعة  نيز  اسالم  جهان  در 
حساب ُجَمل با تأثير از انديشه هاى فيثاغورثى و جايگاه حروف 
و كلمات در قرآن در برخى ِفَرق صوفيه بسط زيادى يافت. در 
قرآن آيات متعددى به مناسبت رياضيات (عدد، اندازه، حساب) و 
عالم خلق اشاره دارند30. از سويى ابن خلدون پيشينة پديد آمدن 
شدن  سپرى  از  پس  را  مسلمان  ملت  در  حروف)  (اسرار  دانش 
مى داند31.  متصوفه  [غلوكنندگان]  غاليان  ظهور  و  اسالم  صدر 

ميرداماد دربارة اعتبار اين علم بر اين باور است كه
جميع علما و حكما، محدثان، فقيهان همة ِفَرق، و عاّمه  اَُمم بر 
اعتبار حساب ُجَمل و مراتب اعداد حروف بيست و  هشت گانه، به 

َحَسِب آن حساب اجماع كرده اند32.
سّر  به  را  خلق  كه «خداوند  است  باور  اين  بر  نيز  برسى  حافظ 
اين حروف خلق فرمود، و عالم خلق و كن فيكون به سّر حروف 
مسيرى  را  حروف  قدما  حمدان  صالح  گفتة  به  موجودند»33. 
ميانجى براى رسيدن از ظاهر به باطن و واسطة  تجلى الهى، و 

مجراى وصول به عوالم ديگر دانسته اند34. 
چنان كه اشاره شد، حساب ُجَمل دستگاهى است كه در آن 
هريك از حروف الفبا ارزش عددى معينى دارند. به تعبير ديگر 

مى كردند  استفاده  اعداد  منزلة  به  (ابجد)  الفبا  حروف  از  قدما 
جمله ها  حساب  يا  ُجَمل  حساب  را  حروف  اين  با  محاسبه  و 

مى ناميدند.35
كه  است،  ابجد  (جدول)  دايره  اعداد،  و  حروف  علم  مبناى 
يك  در  عربى  هشت گانة  و   بيست  حروف  ترتيب  معروف ترين 
عددى  حرف،  هر  دايره،  اين  در  است.  عددى  حرفى ـ  نظام 
محاسبه  ارزش گذارى و  آن عدد  كه با  به خود دارد  مخصوص 

(ابجد  كبير  ُجَمل  جدول   .1 ت 
كتاب  طيب،  زهير  مأخذ:  كبير)؛ 
شريف اسماء الحسنى، ص 20.

ن=50م = 40ل =30ك=20ى= 10ط = 9ح = 8ز = 7و = 6ه = 5د = 4ج= 3ب=2ا = 1
غ=1000ظ=900ض=800ذ=700خ=600ث=500ت=400ش=300ر=200ق=100ص=90ف=80ع=70س=60
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ــريف اسماء  36. زهير طيب، كتاب ش
الحسنى، ص 19.

ــى رمز صليب،  ــه گنون، معان 37. رن
ص 136. 

ــين نصر، نظر متفكران  38. سيدحس
اسالمى دربارة طبيعت، ص 83.

ــاد  بني ــالمى،  اس ــان  عرف در   .39
ــى و عرفانى علم تطابق ها  مابعدطبيع
 Science of) ــزان  المي ــم  عل را 
ــن،  ــد (كرب the Balance) ناميده ان

واقع انگارى رنگ ها، ص 87).
40. رضا كوهكن، «جابر بن حّيان»، 

ص 146.
ــى، مقدمة كتاب  ــيدحيدر آمل 41. س
ــرح فصوص  ــوص در ش ــص النص ن

الحكم، ص 268.
42. ميرداماد، همان، ص 119.

43. همان، ص 133.
44. همان، ص134. روِح حرف مرتبة 
عددى، و قلبش صورت نطقى كالمى، 
و جسدش صورت رقمى [نوشته شده] 

كتابى است (همان، ص 144).
45. صدرالدين شيرازى، ترجمة اسرار 

اآليات، ص 99.
ــح الغيب،  ــة مفاتي ــو، ترجم 46. هم

ص 27. همچنين بر اساس 

مى شود. پس به طور ساده براى محاسبة  ارزش عددى ابجدى 
يك واژه، ابتدا آن را به حروف تشكيل دهنده اش تقطيع (تكسير 
يا بسط) مى كنند، و اعداد متناظر با هر حرف را با يكديگر جمع 
مى كنند36. البته در علم حروف و اعداد اصطالحات و روش هاى 
نوشتار  اين  در  آن ها  به  اشاره  از  كه  هست  مختلفى  محاسبه 
صرف نظر شده است. ارزش عددى حروف در ُجَمل [ابجد] كبير 

به قرار «ت 1» است.
گنون با تكيه بر برخى منابع عرفان اسالمى معتقد است كه 
حروف  علم  كرد.  بررسى  مختلف  سطوح  در  بايد  را  حروف  علم 
ذواِت  مثابه  به  است،  اشيا  همة  به  علم  خود،  معنى  باالترين  در 
ابدى در خود مبدأ. معنى متوسط علم حروف، علم تكوين عالم 
و  اسماء  قدرت هاى  به  علم  معنى،  فروترين  در  سرانجام  است. 

عددها است37.
از اين منظر، در راستاى اهداف پژوهش حاضر، علم حروف از 

سه منظر قابل بررسى است:
نسبت حروف و اعداد با نظام عالم؛  .1

نسبت حروف و اعداد با اسماء؛  .2
نسبت اعداد و اسماء با آدم.  .3

3. 1. نسبت حروف و اعداد با نظام عالم
پيشينيان بر اساس معنى متوسط علم حروف، نظام آفرينش را بر 
مبناى اعداد و حروف تبيين مى كردند. نيكوماخس، يكى از پيروان 
مشهور فيثاغورث بر اين باور بود كه همة موجودات  ـ چه جزيى و 
چه كلّى ـ به طور فطرى با روش منظمى در عالم قرار گرفته اند، 
كه با اعداد معين و مرتب انطباق دارند. زيرا طرح عالم از ازل به  
وسيلة  سيطره و تسلط اعداد كه از معقوالت  هستند و از هر حيث 
از خصايص عالم جسمانى تجّرد دارند، استوار شده بود38. در جهان 
اسالم با تأثير از انديشه هاى فيثاغورث كه طبقات موجودات را 
بر مبناى اعداد و مراتب آن ها مى دانست، سلسله مراتب خلق از 

اعيان ثابته يا اسماء الهى را بر حسب حروف و مرتبط با اعداد 
ميزان39  علم  در  خلق  نظام  و  اعداد  ميان  تطابق   مى دادند.  قرار 
الخمسين  كتاب  در  حيان  بن  جابر  به  را  آن  و  مى شود،  بررسى 
نسبت مى دهند. «به نظر كراوس هدف علم ميزان جابر اين است 
كه همة داده هاى شناخِت بشرى را به نظامى از مقادير و موازين 
تبديل كند»40. پس از جابر بسيارى از انديشمندان مسلمان چون 
نيز  آملى  سيدحيدر  و  مالصدرا  ميرداماد،  ابن عربى،  اخوان الصفا، 
دربارة تطابق مراتب عالم با اعداد و حروف سخن گفته اند. «اخوان 
الصفا به استناد گفتة فيثاغورث درباره سرشت اعداد بر اين باورند 
كه موجودات بر حسب طبيعت اعداد واقع شده اند»41. ميرداماد 
نيز بر اين باور است كه مراتب عالم تكوين و مناسبات آن بر 
مراتب عالم عدد و مناسبات عددى انطباق دارد42. به بيان ديگر 
از زبان او عالم حرف بر عالم عدد و عالم عدد بر عالم هستى؛ و 
مناسبات عالم َحرفى بر مناسبات عالم عددى، و مناسبات عالم 
است43.  منطبق  هستى  عالم  تركيب هاى  و  تغييرات  بر  عددى 
ميرداماد با تكيه بر قول فيثاغورث، عالم عددى را عكسى از انوار 
از نورهاى عالم قدسى، و عالم حرفى  درخششى  عالم عقلى و 
نيز  مالصدرا   .(2 (ت  است44  گرفته  عددى  عالم  روِح  جسِد  را 
تأليف حروف الفبا از سوى پيامبران و به فرمان خداوند را براى 
قرار دادن حروف ابجد در مقابل مراتب موجودات ذكر مى كند45. 
مالصدرا در تأييد نخستين كالم انجيل يوحنا ظهور جهان را از 
كالم «كن» و عين آن دانسته، و بخش هاى گوناگون آن كالم 
تبيين حروف  هشت گانة  و  بيست  منازل  و  مراتب  حسب  بر  را 

عدد مى كند46. عقل،  عوالم  مراتب   .2 ت 
مأخذ:  ميرداماد،  منظر  از  حرف  و 

ميرداماد، جذوات و مواقيت.
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 قول «فأن الحروف أشباح، و 
ــاد مى گويد:  ــداد أرواح»، ميردام االع
ــبيه و تمثيل، عالم عدد  «در عالم تش
ــان كبير،  ــم حرف قياس به انس و عال
ــت.  به منزلة ذهن و قّوت متخيله اس
ــر؛ و حصول  ــان صغي ــاس به انس قي
ــادى حدوث  ــن از مب ــورت در ذه ص
ذى صورت است در خارج» (ميرداماد، 

همان، ص 135).
ــه گنون، «علم  الحروف»، ص  47. رن

17 و 21.
48. ابن عربى، ترجمة فتوحات مكيه، 

ج6، ص 503.
ــان، ج2، ص  ــدون، هم ــن خل 49. اب

.1055
50. «اعداد از [عالم] علويات و روحانيات 
ــت؛ و اعداد سّر اقوال و  و ملكوتيات اس
ــّر افعال است. و عالم عرش  حروف س
اعداد و عالم كرسى حروف است. و آخر 
ــب اعداد و آخر  مرتبة حروف اول مرات
ــت»  مرتبة اعداد اول مرتبة حروف اس

(عبدالحميد صالح  حمدان، همان جا).
51. ميرداماد، همان، ص 91، 92 و 144.
ــن زاده  آملى، حقيقت  52. حسن حس
ــث  ــان، ص 22. حدي ــان در عرف انس
ــت و صدر آن به اين متن  معروف اس
ــير آية 2  ــى، در تفس ــير صاف در تفس
ــده است: «الصورة  سورة بقره نقل ش
ــة اهللا على  ــانية هى أكبر حج االنس
ــذى كتبه اهللا  ــى الكتاب ال خلقه وه

بيده» (همان، ص 23).
ــوس  ــَور به خودى خود محس 53. ُص
ــد و در  ــا معقولن ــه تنه ــتند، بلك نيس
ــكيل  ــم معقوالت را تش مجموع عال
مى دهند(سيدحسين نصر، دين و نظام 

طبيعت، ص 174). 
54. حسن حسن زاده  آملى، همان جا.

3. 2. نسبت حروف و اعداد با اسماء
مبناى  بر  مقدس  اسماء  نوشتن  در  اعداد  و  حروف  از  پيشينيان 
حساب ُجَمل بهره مى بردند. شايد اين بدان دليل بوده كه جايگاه 
اصلى حروف در عالم معانى است و از طريق حروف، اسماء الهى 

ظهور و بروز مى يابند. 
ابن عربى در توضيح اصول مابعدطبيعة علم  حروف، جهان را به 
الهى  ايده هاى  متعالى،  حروف  اين  مى كند.  تصوير  كتاب  شكل 
هستند، و چون هر حرف در عين حال يك عدد است، موافقت 
اين آموزه با آموزة فيثاغورثى كامًال آشكار است. همين حروف 
متعالى، همة موجودات عالم  هستند. پس در ميان موجودات عالم 
و حروف و اسماء نسبتى هست كه از منشأ واحد آن ها برمى آيد.47 

همچنين ابن عربى بر اين باور است كه
عالَم  (نوشتنى)  رقمى  حروف  از  و  ارواح  عالَم  لفظى  حروِف  از 
حّس پديد مى آيد و از حروف فكرى عالَم عقل ـ در خيال ـ ايجاد 
تركيب  اسماء  اسماِء  حروف،  اين  از  دسته اى  هر  از  و  مى شود؛ 

مى يابند48.
از سويى ابن خلدون مى گويد

برخى سّر تصرفى را كه در حروف يافت مى شود از نسبت عددى 
دانسته اند، زيرا حروف ابجد چه از لحاظ وضع و چه از نظر طبيعت 
بر اعدادى داللت مى كنند كه معموًال به آن ها اختصاص يافته اند، 
و از اين رو به دليل تناسب اعداد، ميان حروف نيز تناسب مستقلى 

هست49.
ميرداماد نيز درباره انطباق اسماء با اعداد و حروف متناظر با آن ها 

مى نويسد50:
بنابر اصل تطابق، هرچه در عالمى صورت تحّقق پذيرد، ما يوازيه در 
ساير عوالم متحّقق الحصول مى آيد. عالم عدد به ازاى عالم حروف، 
و عالم حرف به ازاى عالم ذهن، و عالم ذهن به ازاى عالم عين؛ و 
خصوصيات هر يك از اين عوالِم متوازيه به ازاى خصوصيات ساير 

تلك العوالم است. و در اذكار و دعوات و اَحراز و عوذات، به حسب 
خصوصيات اوقات عبادات و طاعات، و اوضاع مطالب و حاجات، 
اسماء و الفاظ معهوده، و حروف و اعداد مخصوصه، در احاديث و 
آثار شارعين(ص) وارد شده؛ و تجاوز از حّد محدود و عدد مخصوص 
در بعضى از مواّد حرام، و در بعضى مكروه، و در بعضى بى فايده و 
بى استتباِع ترتِّب اثر آمده است. و گفته اند: األعداد أرواح، والحروف 
أشباح، و العدد كأسنان المفتاح اذا نقصت أو زادت اليفتح الباب؛ 
والزياده على العدد المطلوب اسراف، و النقص منه اخالل». روِح 
حرف مرتبة عددى، و قلبش صورت نطقى كالمى، و جسدش، 

صورت رقمى [نوشته شده] كتابى است.51

3. 3. نسبت اعداد و اسماء با آدم
ديرينه  سابقه اى  انسان  بودن  مبنا  يا  و  الهى  شاخصة  به  اعتقاد 
از  يكى  انسان  بدن  منظر  اين  از  دارد.  ملل  و  اديان  باور  در 
اصلى ترين شاخصه هاى خلق آثار هنر و معمارى بوده است. در 
انديشة اسالمى آدم به طور بالقوه مظهر اسماء الهى است. «َو 
َعلََّم َء اَدَم األسَماَء ُكلََّها» (بقره: 31). نسبت ميان آدم و اسماء 
به اشكال گوناگون در منابع تفسيرى و تأويلى آمده است. امام 

على(ع) و امام صادق(ع) فرموده اند:
صورت انسانى بزرگ ترين حّجت هاى خداوند بر خلقش است، و 
آن هيكلى  نوشته است، و  را  آن  به دست خود  كه  كتابى است 
است كه به حكمتش آن را بنا كرده است و مجموع صورت هاى 

جهان ها است و مختصر از لوح محفوظ است52.
البته 

مراد از صورت، صورت هندسى محسوسات نيست53. درحقيقت 
معنى  بدين  است.  الهى  صفات  و  اسماء  به  صورت  اين  مرجع 
است،  آفريده  صفات  و  اسماء  بدان  را  انسان  سبحان  خداى  كه 
چنان كه به حسب ذات و صفات و افعالش مظهر اتم حق است54.

يكى از وجوه ارتباط آدم با حروف و اسماء در آيات و احاديث 
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55. همو، ممّد الهمم در شرح فصوص 
 الحكم، ص 6. 

56. ابن عربى، همان، ج16، ص 23.
ــارة  ــوطى درب ــرح مبس ــر ش 57. نص
ــم  ــى جس ــدس و كيهان ــگاه مق جاي
ــان و ارتباط آن با معمارى جهان  انس
ــر، دين و نظام  ــين نص دارد (سيدحس

طبيعت، ص 460).
58. شرف الدين على يزدى، ظفرنامه، 

ج1، ص 422.

عربى  ابن  است55.  انسان  براى  كلمه  و  كتاب  تعابير «ميزان»، 
در خصوص ارتباط حروف با عالم معانى و اعيان ثابته و نسبت 

اين  ها با آدم مى نويسد:
حروف محل ظهور اسرار الهى اند. بنا بر اين اعيان ثابته، حروف اند 
و نوع انسانى از جملة  آن حروف است، و نسبت به بقية حروف 
حكم "الف" را دارد. چون آن تمام علوم و خصوصيات را جمع 

مى آورد، همان گونه كه انسان كامل جمع مى آورد56.
به ظاهِر جسم انسان نيز در اديان و به ويژه اسالم توجه خاص 
شده است. كالبد انسان و ارتباط آن با اسماء در اينجا از آن رو 
بررسى مى شود كه ظاهر انسان (بشر) در معمارى سنتى جهان، 
و  ابعاد  شكل گيرى  مبناى  پژوهش،  اين  موضوع  در  به ويژه  و 
اعداد مقدس در نظام پيمون شده است. اعداد زبانى رمزى   اند و از 
طريق ارتباط با حروف، بيانى از اسماء الهى در عناصر محسوس 
كه  آدم  ابعاد  با  ارتباط  در  حروف  و  اعداد  آميزش  لذا  هستند. 
تجلى اسماء الهى است؛ نظامى از ابعاد و اندازه هاى عددى ايجاد 
مى كند كه وابسته به معانى پنهان اسماء الهى و مرتبط با كالم 
كه  هستند  رمزى  معانى  بيانگر  عددى  روابط  اين  است.  وحى 
رياضى  انديشة   زيرين  اليه هاى  در  هوشمندانه  مى رسد  نظر  به 

اصحاب معمارى تا به امروز پنهان مانده است.57

4. بعد پنهاِن رياضيات در معمارى 
اسالمى ايران 

با وجود نقش آشكار هندسه در آثار معمارى اسالمى، برخى متون 
كهن از پيوند اعداد و حروف با اين آثار سخن گفته اند. اين متون 
دست كم شاهدى بر اين معنا هستند كه نبايد از محتواى ظاهرى 
اين متون و نقش آشكار هندسه، نقش معنايى اعداد را انكار كرد 
يا به سطح اندازة كّمى محض تقليل داد. بنا بر اين بى مناسبت 
نيست كه پيش از ورود به مبحث نقش رمزى اعداد و اسماء در 
معمارى اسالمى، به ريشه هاى اين نوع نگرش در منابع تاريخى 

اشاره شود. در اين پژوهش دو فقره گزارش تاريخى آمده است؛ 
كه شاهدى بر وجود اين نگرش در منظومة نظرى پيشينيان در 
نقش رمزى اعداد در معمارى اسالمى است. گزارش نخست از 
ظفرنامه شرف الدين على يزدى است. گفته اند در علم اعداد و 
حروف دست داشته است. او از اين منظر، گزارشى از بناى پلى 
(شادوران) مربوط به زمان شاپور ذواالكتاف را با رموز عددى و 

حرفى به كاررفته در آن اين گونه توصيف مى كند:
طرح اساس آن [پل] بر «بيست و هشت» طاق بزرگ واقع شده 
و بيست و هشت عدد تام است در مرتبة عشرات متولد از ازدواج 
حاصل  چه  ضرب،  طريق  به  علوى»  آباء  و  سفلى  امهات  «عدد 
«چهار در هفت» بيست و هشت است، و لهذا «منازل قمر» كه 
نص، والقمر قدرناه منازل، بأن ناطق است بهمين عدد مقرر شده 
و حروف كه از حضرت پروردگار عالم به بندگان رسيده همين 
عدد آمده و توافق اين امور دليلى روشن است بر خاصيت اين عدد 
ارجمند. شمه اى از ظاهر امر نموده شد تا لبيب [خردمند] مستبصر 
[بصير] دريابد كه مهندسى كه بنياد عمارت آن پل طرح كرده 
از خواص اعداد باخبر بوده و در ميان هر دو طاق از آن طاقهاى 
بزرگ، طاقى خرد بر باالى آن انداخته چنانچه تمام اصول و فروع 
آن «پنجاه و پنج» طاق باشد عدد اسم مبارك «مجـيب» و آن 
مجموع شمار يكى است تا ده، چنانچه بيست و هشت مجموع 
سهل  شمار يكى است تا هفت، و در ضمن اين امور كه ظاهراً 

مى نمايد بسى اسرار خفيست.58
كه  است  معمارى  دربارة  رساله اى  به  مربوط  دوم  گزارش 
مؤلف به نقل از يك موسيقى دان در وصف معمار مشهور عثمانى 

(محمدآقا) و البته به زبان رمز اظهار مى دارد: 
اينك وى كه با اذكار و اوراد بر علم موسيقى گواهى دهد؛ نبينى 
چه سان با ضربت كلنگ از مرمر آواز شريف «هـو» برخيزد، كه 
نام شريف و ضمير غايب حضرت اهللا تعالى است. همان آوازى 
كه صوفيان و ذاكران در حالت وجد و بيخودى سماع برآورند.... 
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59. جعفر افندى، رسالة معماريه، ص 
.118

ــدى،  ــر خان محم ــك: على اكب 60. ن
«فتوت نامة بّنايان». 

ــهاب الدين همدانى،  ــى  بن ش 61. عل
ترجمه و متن اسرار النقطه، ص 42.

62. ميرداماد، همان، ص106.
ــه تعداد  ــت ك ــه تذكر اس 63. الزم ب
ــرج ـ  ب از  ــيارى  بس ــتون هاى  نيم س
ــماء  ــمى از اس مقبره هاى ايران با اس

الهى منطبق است. 

اذكار  و  اوراد  با  را  «او»  شريف  مسجِد  پارسايى  آقاى  چنين  و 
مى سازد.59

عناصر  تعداد  ارتباط  به  صراحتًا  نخست  گزارش  در 
شده  اشاره  ُجَمل  حساب  اساس  بر  اسماء  با  پل  (چشمه هاى) 
است. هرچند دقيقًا مشخص نيست كه آيا اين گزارش استنباط 
و يا تأويل مؤلف از بنايى متعلق به پيش از اسالم است يا خير؟ 
اما اين گزارش دست كم شاهدى بر وجود اين نگرش در دورة 
تيمورى است. در گزارش دوم تصريح ساخت بنا با اوراد و اذكار، 
موضوعات  از  معمار،  استاد  فعل  و  قول  از  «هو»  ذكر  به ويژه 
شايان توجه است. چراكه در ادامه مى توان ديد كه همين ضمير 
غايب «هو» يعنى عدد يازده به حساب ُجَمل مبناى واحدهاى 

عددى در نظام پيمون بزرگ است.
اسماء  و  آيات  نقش  نيز  و  پيشين  روايت هاى  به  استناد  با 
اعداد  كه  نقشى  همچنين  و  بنايان60،  فتوت نامة  و  معمارى  در 
قابل طرح  فرضيه  اين  داشته اند،  اسالمى  فرهنگ  در  حروف  و 
مفاهيمى  بيان  براى  رياضيات  زبان  از  واژگانى  اعداد  كه  است 
وراى عالم محسوس در معمارى بوده اند. اين زبان نگارش كه 
زبانى  ساختارى  مى يابد،  ظهور  ُجَمل  حساب  و  حروف  علم  در 
را از مسير اعداد در معمارى اسالمى ايجاد مى كند، كه حضور 
بر  است.  الهى  مكنون  اسماء  و  كلمات  بر  پنهان  اشاراتى  اعداد 
اين اساس مى توان ابعاد معنايى اعداد در معمارى ايران را از سه 

منظر نام فضا، تعداد اجزا، و نظام پيمون بررسى و آزمون كرد.
اولين نقش و حضور اعداد در معمارى ايران، داللت اعداد بر 
محتوا، اسم فضا يا كل اثر است. نام گذارى فضاها با اعداد بيش 
از نام گذارى با اشكال هندسى در اين معمارى مرسوم بوده است. 
البته اين بخش از كاربرد اعداد، داللت بر ابعاد نمادين اعداد دارد، 
و لزوماً ارتباط مستقيمى با اسماء ندارد. به طور مثال مى توان به 
اسامى چهارسوق (سو)، چهارباغ، چهارباهو (صليب شكسته، چليپا)، 
چهارايوانى، چهل ستون، هشت بهشت، هشتى، سى وسه پل، «3، 5 
و 7» درى، و اسم انواع قوس ها و كاربندى ها اشاره كرد. در اين جا 

عدد 4 نقش آشكارى دارد. بنا به گفتة  على بن شهاب الدين همدانى،
سبب  بدان  اين  است.  بى نهايت  تا  بسيط  اعداد  در  اصِل  چهار، 
و  حكمت  واسطة   به   ..... ده.  تا  يك اند  از  بسيط  اعداد  كه  است 
علِّت اين راز، امور موجودات بر اعداد چهارتايى انتظام و آرايش 

پيدا كرده است61.
ميرداماد نيز چهار را مرتبة كمال عدد مى داند كه جميع مراتب 

وجود را شامل و در ساير منّصات كون نافذ الحكم آمده است62.
كه  معمارى  در  حروف  و  اعداد  ارتباط  از  منظر  دومين 
نيازمند بررسى و آزمون مجزايى است، تعداد اجزاى تكرارشونده 
وجوه  برخى  در  كه  مى رسد  نظر  به  است.  معمارى  عناصر  در 
تعداد  و  فضاها،  تعداد  نماها،  اجزاى  تعداد  مانند  ايران  معمارى 
 ، و...  ستون ها،  طاق ها،  رواق ها،  مانند  تكرارشونده  واحدهاى 
به  اين  از  پيش  هست.  اسماء  و  اعداد  ميان  معنادارى  ارتباط 
روايت شرف الدين على يزدى و پيرنيا اشاره شد. تعداد ترك هاى 
برج ـ مقبرة اخنگان توس، تعداد ستون هاى بناى چهل ستون و 
اسم «حى»  ُجَمل،  حساب  به  يا   18 عدد  اصفهان  عالى قاپوى 
كه  مى رسد  نظر  به  يادشده،  فقرات  و  ابعاد  بر  افزون  است63. 
مبناى انتظام ابعاد در معمارى ايران، كه پيمون يا پيمانه خوانده 

مى شود، از ارتباط عميق ميان اعداد و اسماء حكايت دارد.

4. 1. اعداد و اسماء در نظام پيمون
گفته مى شود كه يكى از بنيان هاى شكل گيرى معمارى تاريخى 
است  كسى  اولين  پيرنيا  محمدكريم  است.  پيمون  نظام  ايران، 
كه ايدة پيمون را در مورد نظام ابعاد و اندازه  هاى اين معمارى 
و ظاهراً مبتنى بر شمارى از آثار معمارى يزد طرح كرد. هرچند 
پيرنيا و حتى دانشوران پس از او تحقيقى جامع در مورد پيمون 
به دست نداده اند، و اين ايده در مورد معمارى ايران همچنان در 
حد يك فرضيه است. با اين وجود احتمال دارد همان گونه كه 
واحدهاى مختلفى براى سنجش وزن و ابعاد در مناطق مختلف 
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ــاد  ــاش و فره ــا قزلب 64. محمدرض
ــد خانه هاى  ــاى كالب ــاء، الفب ابوالضي

سنتى يزد، ص 8.
ــار  ــمى، «هنج ابوالقاس ــف  لطي  .65
ــكل يابى معمارى اسالمى ايران»،  ش

ص 382.
66. همان، ص 382.

ــز معمارى  ــان، ص 387. گ 67. هم
ــه 16 گره  ــادل 1/0666 متر)، ب (مع
ــره برابر  ــر گ ــود، و ه ــيم مى ش تقس
ــانتى متر در نظام متريك  6/6625 س
است. يك ارش يا ذراع برابر 6 گره و 
مبتنى بر مقياس هاى انسانى، معادل 
ــت ميانى  ــه آرنج تا نوك انگش فاصل

است (همان، ص 380).
ــى از اندام هاى  ــاد تعين فضاي 68. آح
ــت، كف، پا، و  ــد. انگش بدن گرفته ش
اصلى  ــاى  واحده ــة   جنب ذراع(اََرش) 
ــد آدمى  ــب با كالب ــاس را متناس مقي
ــش  ــت. قد آدمى به ش ــه خود گرف ب
ــر  ــد، فاصلة آرنج تا س ــه ش ــا گرفت پ
ــت هايش به يك اََرش يا شش  انگش
ــه چهار  ــف ب ــاى يك ك ــف، پهن ك
ــت، و انگشت به شش گندم كه  انگش
تنِگ هم چيده شوند. پا به چهار كف، 
شانزده انگشت، گرفته شد. ميزان اين 
ــا در محدودة گره ها و ذراع ها  ُكنش ه
و فرسنگ ها است كه همه واحدهايى 
ــتند براى اندازه گيرى كه از خود  هس
ــده اند (نادر اردالن و  انسان مشتق ش

الله بختيار، حس وحدت، ص 25).
ــار را اصول عدد  ــن عربى چه 69. اب
ــن عربى، همان، ج1، ص  مى داند (اب

.(159

ايران وجود داشته است، بتوان وجود معيارهايى از ابعاد و اندازه ها 
را نيز مفروض دانست. 

[حتى  بنا  اجزاى  تناسب  كه  است  معيارهايى  و  اندازه  پيمون، 
مصالح آجر و يا خشت] از نظر درستى طرح، تناسب، استوارى، و 

زيبايى را در معمارى ايران ضمانت مى كند64.
در اين معمارى پيمون با عنايت به جان گذار (نيروهاى درونى) 
و فضاهاى مقصود، وسيلة تنظيم ابعاد و اندازه ها است، و هندسه 
اصولى65.  هماهنگى  و  تناسبات  تأمين  در  معمارى  راهنماى 
همراه  به  بازشوها  اندازه هاى  و  ابعاد  به  اغلب  كه  پيمون  نظام 
مى كرد  فراهم  معماران  براى  مبنايى  دارد،  تكيه  ديوارها  قطر 
كه با انتخاب معيارهاى اوليه، كل ساختار هندسى و ابعاد بنا را 

سازمان دهى و كنترل كنند.
در معمارى اسالمى ايران،

اندازة پيمون عرض در است، و به دو نوع اصلى شناخته مى شود: 
به  بزرگ  پيمون  دوم،  و  گره   14 طول  به  كوچك  پيمون  اول، 

طول 18 گره66.

در اين نظام ها اندازه گيرى ابعاد بر اساس دو واحد اصلى گز و گره 
سنجيده مى شدند. گز و اجزاى آن در كارهاى عمرانى، همواره 
و برحسب مورد، بيشتر ضابطه  تعيين ابعاد است تا واحد طول و 
وسيلة اندازه گيرى. بدين سبب اندازة بناها در همة ابعاد، به ويژه 
در جهات و سطوح افقى، اغلب مضربى صحيح از گز و گره، و در 
موارد جزئى، اندازة مضربى صحيح از گره و بَهر (نيم گره) است67. 
به نظر مى رسد اعداد شمارش در نظام پيمون بزرگ، فراتر 
از بعد كّمى، داللت هاى معنايى و رمزى خاصى دارند. از آنجا 
آن ها  ارتباط  پيمون  نظام  اندازه هاى  انتخاب  اصلى  مسئلة  كه 
با اندازه هاى بدن انسان است68، همچنين وجود مناسبت ميان 
صورت انسانى و اسماء، مى توان استدالل كرد كه اين اعداد با 
اسماء پيوند دارند. به تعبيرى ديگر، از آنجا كه انسان در حكمت 
نيز،  او  بدن  ابعاد  پس  است،  اسماء  محمل  خود  چون  اسالمى 
شكل گيرى  مبناى  و  اسماء  با  مرتبط  ُجَمل،  حساب  مجراى  از 
پيمون بزرگ و كوچك (همچون هستى و انسان كامل)، به مثابه 
عالم كبير و عالم صغير شده است. از اين منظر بررسى مرسوم 

پيمون  نظام  ابعاد  تناظر   :3 ت 
ُجَمل  (حساب  اسماء  با  بزرگ 

كبير). مأخذ: نگارندگان.

محاسبهحواشى و اسماء مرتبطتناظر اعداد با اسماءگرهپيمون
18=9+9شمارة مجموع عوالم صورى و معنوىحى18عرض در

 شامل جميع مراتب وجودمرتبة كمال و اصل اعداد469عرض تابش بند
30=6×5شماره جزءهاى قرآن كريم، عدد انسان كاملهو الواحد30ارتفاع در
11=6+5حج، ياهو11قطر ديوار
9=3×3اعضاء، افالك و نفوس نه گانه71مراتب حضرت آدم به َحَسِب جمع970ارتفاع روزن
44=2×22ياهو ياهواِجلى44جبهة 2 درى
66=3×22هو اله واحد، يا مجيب، وكيلاهللا66جبهة 3 درى
110=5×22على، مسبِّح، هو اله واحد، يمينال اله اال هو110جبهة 5 درى

154=7×22قديم72قيوم= 154156جبهة 7 درى 
تناظر ساير واحدهاى ابعاد با اسماء (حساب ُجَمل كبير)

28=4×7مطابقت تعداد حروف الفبا با منازل قمر73وحيد28عرض درهاى بزرگ
36=4×9-اله36ارتفاع درهاى بزرگ
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70. ميرداماد، همان، ص 185.
ــة مصباح  ــد فنارى، ترجم 71. محم
ــيدحيدر آملى،  ــس، ص 733؛ س االن
ــرح  مقدمة كتاب نص النصوص در ش

فصوص الحكم، ص 267 و 278.
ــزرگ  ــون ب ــام پيم ــاد نظ 72. در ابع
ــمى ارايه  ــط لطيف ابوالقاس كه توس
ــت. در اينجا   ــده جبهة 7درى نيس ش
ــاس ضرايب مشابه عدد جبهة   بر اس
7درى استخراج شده است. ميان عدد 
ــم قيوم و قديم تنها 2 عدد فاصله  اس
ــت، و عدد اسم قديم نزديك ترين  اس
عدد به اسم قيوم است، تا آية الكرسى 

كامل شود.
73. محمد فنارى، همان جا.

ــد در آموزش  ــر باي ــن منظ 74. از اي
ــت از بناهاى  ــى چون «برداش دروس
ــى معمارى  تاريخى» در دورة آموزش
ــرد. چرا كه در آموزش  تجديد نظر ك
مرسوم هيچ گونه اعتبارى، چه از نظر 
ــى و چه از نظر نظام ابعادى كه  معناي
اين بناها بر مبناى آن شكل گرفته اند، 

در نظر گرفته نشده است.
ــت،  75. خداى يكتا جز او خدايى نيس
ــام على(ع) در  ــت. ام زنده و پاينده اس
ــر فرموده اند: هر حرفى  مورد اين ذك
ــمى است از اسماى  از حروف هجا اس
ــف»، اُهللا َآل إِلََه إِّال ُهَو  ــدا. پس «ال خ
ــت» (محمدرضا  ــوُم، اس ــى الَقي الَح
ــادن  ــوار و مع ــن األن ــدرس، خزائ م

األخبار، ص 171). 
76. سيدحيدر آملى نيز در همراهى دو 
اسم «حى» و «قيوم» مى گويد: «قيام 
ــم  و حيات هر موجودى به اين دو اس
ــت. چنان كه خداوند  [حى و قيوم] اس
ــى القيوم»  ــود: ال اله اال هو الح فرم
(سيدحيدر آملى،جلوة دلدار، ص 88). 

ــى نيز همين معنى   ابن عرب

اعداد در اين معمارى بر مبناى واحد متريك، همان عينكى است 
كه فهم دانشوران را از سرشت اعداد دچار اعوجاج كرده است. 
اين به آن دليل است كه برخالف مدول و سيستم متريك در 
معمارى مدرن كه حامل هيچ بار معنايى نيست، به نظر مى رسد 
نمايندة   هركدام  ايران  معمارى  در  پيمون  نظام  اندازه هاى  كه 

اسمى از اسماء است74.
از منظر علم اعداد و حروف چنانچه در نظام پيمون بزرگ 
شود،  برقرار  كبير  ُجَمِل  حساب  در  اسماء  با  ابعاد  تناظرهاى 
ابعاد  كل  و  اسماء،  و  اعداد  از  هريك  ميان  معنادارى  روابط 
نظام پيمون قابل مشاهده است (ت 3). رمزگشايى نظام پيمون 
در  به كاررفته  خاص  اعداد  از  هريك  كه  مى دهد  نشان  بزرگ 
اسماء  از  اسمى  با  هدفمند  به گونه اى  ابعاد،  تعيين  دستگاه  اين 
اسم  چند  با  متناظر  عدد  هر  كه  مواردى  در  البته  است.  متناظر 
يا ذكر است، قاعده اين است كه شريف ترين و مهم ترين ذكر 
مبناى اين تناظر قرار گيرد. مهم تر از ارتباط هريك از اعداد با 
اسماء، برخى از اين اسماء نيز ابتداى ذكر عظيم «آية الكرسى»
(در آية 255 سورة بقره؛ نيز آل عمران: 2) را در خود پنهان دارند. در 
زبان عرب لغت «كرسى» بر معانى مختلفى از جمله تخت، جايگاه 
و پايه داللت دارد. اين لغت از آن رو در خور تأمل است كه از ريشة 
معانى اصل و اساس، پى  ريزى كردن، پى ريختن  به  «كرس»، 
(بنايى را)، تركيب كردن اجزاء و نيز تقديس كردن آمده است.:  

           اهللاُ َآل إِلََه إِّال ُهَو الَحى الَقيوُم.75 (بقره: 255)
خصوص  در  نمى توان  اگرچه  پيشين،  مالحظات  بر  بنا 
ارتباط معنادار اعداد و اسماء در نظام پيمون بزرگ حكم قطعى 
همچنان  بايد  را  پيشين  مالحظات  و  كرد  صادر  قابل تعميم  و 
فرضيه اى قابل بررسى در نظر گرفت، اما با توجه به تناظر اعداد 
در نظام پيمون با برخى اسماء، به نظر منطقى نمى رسد كه اين 
نيز  و  اسماء،  ميان  ارتباط  متناظرشان،  اسماء  واسطة  به  اعداد، 
مالحظاتى كه در ادامه خواهد آمد، به صورت تصادفى انتخاب 

شده باشند.

تركيب  و  بزرگ  پيمون  نظام  در  اسماء  و  اعداد  رمزگشايى 
بُعدى  ابعاد،  انتخاب  كه  مى دهد  نشان  اعداد  اين  ميان  معنادار 
پنهان از اسماء و صفات الهى در ارتباط با انسان در اليه هاى 
كه  مى رسد  نظر  به  آن  بر  افزون  است.  ايران  معمارى  زيرين 
انتخاب هر اسم و عدد متناظر با آن نيز مبتنى بر اشارات پنهان 
ديگرى است، كه به تجزيه وتحليل برخى از آن ها اشاره مى شود. 
اين  پيمون  نظام  در  موضوع  مهم ترين  شد،  گفته  چنان كه 
است كه «عرض در»، يعنى عدد 18 (گره) مبناى پيمون انتخاب 
مى شود. انتخاب عدد اسم «حى= 18» در جايگاه مبناى پيمون 
ثانيًا  و  كبير،  عالم  با  عدد 18  مطابقت  اوًال  منظر،  دو  از  بزرگ 
جايگاه اسم «حى» ميان اسماء الهى قابل تأمل است76. به گفتة 
شد؛  خواهد   18 (عالم)  معنوى   9 و  صورى   9 «مجموع  آملى 
هجده هزار  عوالم  تعداد  كه  است  آن  مشهور  مردمان  ميان  و 
شش ـ  و  سه  ضرب  مى نويسد: «حاصل  نيز  ميرداماد  است»77. 
كه هجده باشدـ عدد طبقات نظام عالم آمده است»78. از سويى 
ابن عربى معتقد است كه در ميان اسماء الهيه، اسم «حى» رتبة 
پيشين را دارد79، يعنى حى، ربُّ االرباب، امام و پيشواى مربوبات 

است80. 
مناسبت ارتفاع درها با آدم از ديگر موضوع هاى شايان توجه 

نظام پيمون بزرگ است. به گفتة هيلن براند،
در  پنجره اى  نماى  پيموِن  عنوان  به  انسان  قد  بلندى  انتخاب 
بعضى از مساجد عثمانى، طنين تازه اى از كالم موجزى است كه 

مى گويد انسان واحد سنجش تمام اشيا است81.
در نظام پيمون بزرگ انتخاب اسم «اله» و عدد ابجدى آن 36 
به منزلة ارتفاع درهاى بزرگ، مرتبط با آدم است. ابن عربى در 
تفسير آية «هو الذى فى السماء اِله، و فى االرض اِله» (زخرف: 
84) يعنى به واسطه اسمى كه شايسته است تا بدان در زمين ـ از 
آن حيث كه «االه» است ـ ظاهر شود؛ اظهار مى دارد كه آدم(ع) 
نيابت از اسم «اله» دارد و اين اسم باطن و معلِّم او است82. همين 
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ــاده مى كند:  ــه اف  را اين گون
ــاف «حى»  ــون قيوميت از اوص «چ
ــى دارد. گفته  ــا آن همراه ــت، ب اس
ــود مگر آنكه آن با وى همراه  نمى ش
ــى بدان چه  ــت. پس او بر هر كس اس
ــب مى كند قيوم است، بنا بر اين  كس
هر معلومى حى است، در اين صورت 
ــت، يعنى وى را  هر معلومى قيوم اس
ــن  عربى، همان،  ــت» (اب قيوميت اس

ج15، ص 331).
ــى، مقدمة كتاب  ــيدحيدر آمل 77. س
ــرح فصوص  ــوص در ش ــص النص ن

الحكم، ص 277. 
78. ميرداماد، همان، ص 111.

صادق  نيز   30 عدد  يعنى  در»  مورد «ارتفاع  در  رابطه  و  معنى 
است. بنا به گفتة او شمارة حرف «ل» عدد 30 است، و اين حرف 
واسطة بين الف (مكّون=حق) و ميم (كون= خلق)، يعنى «انسان 

كامل» يا رمز قدرت الهى است83. مالصدرا نيز مى نويسد:
عالم امر عبارت است از اضافة  اول تعالى به عقل، اضافه اى كه 
نتيجه اش (ل) مى باشد، و آن از ضرب (ه) در (و) است [30=6×5]، 

كه عالم خلق مى شود84.
از همين منظر عدد 9 يا ارتفاع روزن نيز به آدم مربوط است. بنا 
به گفتة شيخ بهايى «عدد 9 به منزله آدم و عدد 5 به منزلة حّوا 

است؛ و "طه" اشاره به آدم و حوا دارد».85 
ديگر  به گونه اى  نيز  اسم «اهللا»  كه  گفته اند  ديگر  سوى  از 
به آدم و عدد 9 در علم حروف و اعداد مرتبط است86. به گفتة 
 نعمت اهللا ولى، لفظ اهللا سه حرف است؛ الف 1 الم 30 ها 5 و 
آدم سه حرف است «الف 1 دال 4 ميم 40 بى صفر مجموع 9، 
و اين نسبت آدم به حضرت اهللا به حسب حروف اسم است»87. 
مناسبت اسم اهللا و آدم (انسان كامل) برحسب حروف اسم، از 

منظرى ديگر نيز قابل توجه است. به گفتة گنون
نموده  (حووا=21)  حّوا  و   (45=) آدم  زوج  به  چون  كامل  انسان 
شود، ارزش عددى معادل لفظ اهللا (66) خواهد داشت، كه خود 

راهى براى بيان معنى مقام توحيد است88.
شيمل نيز يادآور مى شود كه چه بسا عدد 66 را به صورت دو تا 
6 در نظر گرفت. جالب است كه چنين تفسيرى در خوشنويسى 
تركى پديدار مى شود، كه در آن حرف «واو» كه ارزش عددى آن 
6 است، اغلب جفت مى آيد (ت 4). اين نقش مايه در نوشته هاى 
تزيينى اوايل قرن 12ق/18م به بعد به كار رفته و به معناى عدد 

66 (يعنى اهللا) است.89 
در ابتدا چنين مى نمود كه نظام پيمون كوچك را نيز مى توان 
 مانند نظام پيمون بزرگ بر مبناى حروف و اسماء رمزگشايى كرد. 
به رغم ارتباط ابعاد (اعداد) اين نظام با برخى از اسماء، اما روابط 

معنادارى ميان اين ابعاد نيست. به نظر مى رسد از آن جا كه انسان 
محمل اسماء الهى است، كالبد او نيز مبناى ابعاد و اندازه ها در 
پيمون  نظام  كه  مى نمايد  چنين  بنا بر اين  است.  بوده  معمارى 
كوچك به گونه اى ديگر با انسان به مثابه عالم صغير در ارتباط 

حرف  جفت  يك  (باال)   .4 ت 
«و» با ارزش عددى 6 كه معادل 
قرارگيرى دو عدد 6 (66=اهللا) در 
كنار هم است (نوشته هاى تزئينى 
به  18م  12ق/  قرن  اوايل  تركى 
معناى  به  «و»،  حرف  دو  با  بعد 
عدد 66 «يعنى اهللا» است). مأخذ: 
Annemarie Schimmel, 
Ibid, p. 262.

نظام  ابعاد  تناظر  (پايين)   .5 ت 
(حساب  اسماء  با  كوچك  پيمون 

ُجَمل كبير)، مأخذ: نگارندگان.

تناظر اعداد با گرهپيمون
تناظر اعداد گرهپيمونمحاسبهاسماء

محاسبهبا اسماء
32=2×16واحد االحد32 جبهة 2درىـــــــــيد، طه14 عرض در

48=3×16حم، هو األول 48 جبهة 3درىـــــــــب2عرض تابش بند
وحيد، بندهاى 28 ارتفاع در

80=5×16حسيب، َيُد اهللا80جبهة 5درى28=2×14انگشتان دو دست
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79. ابن عربى، همان، ج12، ص 56.

80. همان، ج1، ص 312.
81. رابرت هيلن براند، همان، ص 14.
82. ابن عربى، همان، ج6، ص 266.

83. همان، ج1، ص 180. 
ــة  ترجم ــيرازى،  ش ــن  صدرالدي  .84

اسراراآليات، ص 100.
85. عاملى، الكشكول، ج2، ص 72.

86. براى ارتباط آدم و صورت اسم اهللا 
نك: ابن عربى، همان، ج6، ص 507.
87. نعمت اهللا ولى، مكتوبات، ص 795. 
ــب ظاهر بر 9  «ترتيب وجود بر  حس
ــب باطن نيز بر 9. و  ــت و بر حس اس
 از اينجا است كه بنا بر مدعاى حكما 
و ارباب معقول اعداد افالك (ملك) بر 
ــورى، و اعداد ارواح (ملكوت) بر  9 ص
ــده است (سيدحيدر  9 معنوى، واقع ش
آملى، مقدمة كتاب نص النصوص در 

شرح فصوص الحكم، ص 277).
88. رنه گنون، معانى رمز صليب، ص 60.

89. Annemarie Schimmel, 
Ibid, p. 261

90. در قرآن و روايات از آفرينش گل 
آدم با دو دست خداوند ياد شده است: 
قاَل يا إِبْليُس ما َمَنَعك أَْن َتْسُجَد لِما 

َخلَْقُت بِيَدى (ص: 75).
91. محمد فنارى، همان، ص 737 و 738.

92. جعفر افندى، همان جا.
 .149 ص  ــان،  هم ــاد،  ميردام  .93
ــود كه آن  ــيد حيدر نيز يادآور مى ش س
ــز براى او  ــت محضه اى كه ج حقيق
ــت به هو تعبير كرده است  معلوم نيس
ــات (اهللا) را  ــم جامع جميع صف و اس
ــيدحيدر  ــت (س بدل آن قرار داده اس
ــدار، ص 75). به نظر  ــى، جلوة دل آمل
ــه آية دوم  ــتناد ب ــه با اس ــد ك مى رس
ــورة اخالص، هو يا اهللا، احد است.  س
ــارى «احد در آيه (قل هو اهللا  به اعتب

ــت؛  احد)، خبر و هو مبتدا اس

است. در حساب ُجَمل اسم «يد» به معناى دست و تعداد بندهاى 
انگشتان يك دست برابر 14 يا همان عدد مبناى پيمون كوچك 
است (ت 5). دست انسان در عرفان اسالمى اهميت رمزى ويژه اى 

داشته است90. در اين خصوص حمزه فنارى اظهار مى دارد: 
انسان مظهر عالم غيب است و انگشتان او مظاهر حقايق اصول 
و  ايمان  و  اسالم  اركان  آن ها  بر  كه  است  پنج گانه  اى  اسماء 
مظهر  [انسان]  راست  دست  و  است.  شده  بنا  پنج گانه  نمازهاى 
از  هريك  و  عناصر،  عالم  مظهر  چپ  دست  و  است  ارواح  عالم 
است:  اصل هايى  و  انگشت]  [بندهاى  فصل ها  داراى  دست  دو 
فصل هاى هركدام «چهارده» است و هر دو 28 فصل دارند كه 
باطن آن ها حقايق حروف بيست  و  هشت گانه است كه چهارده 
حرف آن ها نقطه دار است و چهارده بى نقطه، همچنان كه مظاهر 
آن ها از اصول صور عالم 28 منزلت است: چهارده ظاهر است و 

چهارده باطن.91 

4. 2. آفرينش معمارى بر مبناى عدد يازده
تجزيه وتحليل ضوابط تعيين ابعاد در نظام پيمون بزرگ از منظر 
معمارى  در  اعداد  زيرنقش هاى  از  وسيعى  دامنة  ُجَمل،  حساب   
اسالمى ايران را از جزء تا كل آشكار مى كند. با تجزية دقيق تر 
اين نظام به نظر مى رسد كه افزون بر فقرات پيش گفته، نظام 
پيمون بزرگ زيرنقش هاى پنهان ديگرى براى بازانديشى دوباره 
دارد. بنا بر تعبير رمزى استاد موسيقى از آثار معمارى محمدآقا كه 
تأكيدى معنادار به ذكر «هو» دارد92، به نظر مى رسد اين ذكر كه 
صوفيان بر آن تأكيد و مداومت داشته اند، و عدد متناظر با آن يعنى 
يازده (و ضرايب صحيح آن) زيرنقش بخشى از اعداد اين نظام 
پيمون است. حكما دربارة اهميت اسم «هو» ميان اسماء بسيار 
سخن گفته اند. به گفتة ميرداماد «هو=11» در ميان اسماء الهى 
اشاره به ذات است، و حكما آن را اسم اعظم گفته اند93. هروى نيز 
اسم «هو» را خاص ترين نام  دانسته كه ابتداى اسماى ايزد تعالى 

است94. با مالحظة اعداد دو نظام پيمون، ديده مى شود كه ابعاد 
چنددرى ها ضريبى از مجموع عرض در و عرض تابش بند است. 
به تعبيرى در پيمون بزرگ عدد 22 (ياهـو) از مجموع 18 و 4 

تشكيل شده است. دربارة اين ذكر به نقل از حالج آمده است: 
اى مردم بدانيد كه هياكل [حقايق وجوديه] به "ياهوى" او قائم و 
اجسام به ياسين او متحّرك است؛ و "هو" و "سين" دو راه براى 

رسيدن به شناخت نقطة  اصلى هستند95.
در مقابل ارتباط عدد يازده با ذكر «هو» كه پيوسته اعتبار 

ويژه اى به آن در جهان اسالم داده است، 
عدد يازده در تفسير قرون ميانة غرب همواره مفادى كامًال منفى 
داشت. در قرن شانزدهم پترس  بنگوس عالِم علم االعداد تا بدان جا 
پيش رفت كه ادعا كرد يازده هيچ نسبتى با امور الهى ندارد، نه 

نردبانى براى رسيدن به امور برين است و نه ارزشى دارد96.
هرچند بعدها رنه گنون (Guenon 1957) بر ارزش هاى مثبت 
يازده تأكيد كرده و آن را «عدد بزرگ هيُرس گاُمس» به مثابه 
ازدواج مقدس عالم كبير و عالم صغير خوانده است. بنا بر اين 
تفسير نو، 11 از تركيب 5 (2+3) و 6 (2×3) حاصل مى شود97. 

اسماء  ميان  غايب «هو»  ضمير  جايگاه  اعتبار  به  بنا بر اين 
الهى، اين فرضيه قابل  بررسى و آزمون است كه به همين اعتبار 
عدد يازده نيز همين نقش پنهان و پايه را در نظام پيمون بزرگ 
داشته باشد. به تعبيرى اسم «هو» از طريق عدد 11 و ضرايب 
آن يعنى 22، 33، 44، 66، 77 (يا اهللا، هو اهللا أحد)، .... 99 (تعداد 
ذكر  تكرار  منظرى  از  همگى  كه   110 و  الهى)  حسناى  اسماء 
«هو» هستند؛ رمز عددى اصلى نظام پيمون بزرگ در معمارى 
اسالمى ايران است. از اين منظر مى توان استدالل كرد كه «هو» 
و  پيمون  نظام  زيرنقش  دارد،  اسماء  ميان  كه  منزلتى  اعتبار  به 
آفرينش98 قرار گرفته است، و مى توان آن را ابتدا و مبنا و عدد 
يازده را عدد پايه در نظر گرفت. عدد يازده و ضرايب آن افزون بر 
نظام پيمون، در تعداد عناصر برخى آثار معمارى نيز قابل مشاهده 
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  يعنى هو يكى است و هيچ كثرتى از 
ــت» (همان، ص  هيچ جهت در او نيس
74). عدد آية پيشين نيز به حساب ابجد 
 برابر 220 و ضريب صحيح 11 است. 

ذكر ال اله اال اهللا نيز به حساب  

و بررسى است. به طور مثال تعداد طبقات پلكانى باغ راه شاهزاده 
ماهان 11 طبقه است. همچنين مى توان به تعداد آجرهاى سردر 
مسجد على قلى آقا در اصفهان، مبتنى بر ضرايب 11، 22، 33، 55، 
66، و 110 اشاره كرد99. با وجود اين بررسى و آزمون اين فرضيه 
هنوز نيازمند پژوهشى فراخ تر در آثار معمارى اسالمى  ايران است.

4. 3. تأّملى بر مناسبات َحرف، عدد، و هندسه 
در حرفة معمارى 

گفتمانى  باب  حروف  و  اعداد  نسبت  دربارة  پيشين  مالحظات 
را براى خوانش دوبارة معمارى اسالمى، از دامنه اى وسيع تر از 
گسترة  با  تطبيق  و  بسط  نيازمند  كه  مى كند،  باز  رياضى،  علوم 
وسيعى از آثار معمارى است. اما اين پرسش هنوز باقى است كه 
آيا نسبت ميان حروف و اعداد، در مورد هندسه نيز صادق است؟ 
علم  منظر  از  نيز  هندسه  نقش  به  مى توان  آيا  ديگر  بيان  به  و 
حروف  علم  كهن  متون  از  بسيارى  بررسى  نگريست؟.  حروف 
ميان  كه  ارتباطى  كنار  در  متون  اين  مؤلفان  كه  مى دهد  نشان 
حروف و اعداد قايل هستند، حروف را اشكال هندسى مى دانند 
كه از امتداد نقطه (مشترك لفظى در حروف و هندسه) «الف» 
يا خط راست شكل گرفته، و ديگر حروف نيز به گونه اى اشكال 
درواقع  هستند100.  راست  خط  يا  الف  از  نشأت گرفته  هندسى 
حروف  با  باطن  جنبة  از  اعداد  كه  همان طور  مى رسد  نظر  به 
حروف  با  ظاهرى  وجه  از  نيز  هندسى  اشكال  دارند،  مناسبت 
پيوند دارند. بنا به گفتة على همدانى، نقطه و واحد دو راز الهى 
در سراى وجوداند، كه اولى عرصه گاه كلمات و حروف، و دومى 
جوالنگاه اعداد است. به بيان ديگر، «واحد اصِل در اعداد است، 
و همان گونه كه نقطه اصل در حروف و كلمات بود، حكمش هم 

در شمار اين گونه است».101
با وجود آنكه تاكنون از سرچشمه هاى رمزى آفرينش نقوش 
و الگوهاى هندسى در معمارى اسالمى دانش چندانى در دست 
نيست. اما به نظر مى رسد كه برخى از نقش هاى رمزى اشكال و 

حروف در معمارى ايران از البالى متون اين حوزه قابل بازخوانى 
است، و شواهدى براى تقويت اين فرضيه  در دست است كه اين 
متون بتوانند كليدهايى براى رمزگشايى برخى از اين الگوهاى 

هندسى به دست دهند.
و  نقوش  اعداد،  و  حروف  علم  متون  اجمالى  بررسى  در 
اشكالى خاص توجه را به خود جلب مى كنند. اين اشكال فرضية 
مناسبت و تطبيق آن ها با برخى نقوش، تزييناِت گچ برى، چوبى، 
مى كنند.  تقويت  را  وابسته  صناعات  و  اسالمى  معمارى  در  و... 
اين موارد كه خود پژوهشى مستقل براى بررسى تطبيقى اين 
است  ساختارى  مشابهت هاى  از  مى طلبد،  را  صناعات  و  متون 
كه دانشوران چندان بدان اهتمام نداشته اند. در اين فرصت تنها 

حفاظت  و  كرامت  نقش   .6 ت 
افشارى  حبيب  مأخذ:  سحر،  از 
أسرار  فى  الفوائد  جامع  نجفى، 

المقاصد، ص 260. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


6520
ــر 165 و ضريب  ــد  براب  ابج
صحيح 11 است. تعداد اسماء حسناى 
الهى نيز 99 تا است كه ضريب صحيح 
ــده از... على  ــت. «در روايت آم 11 اس
ــناد معتبرة معّوُل  بن ابى طالب(ع) به اس
عليها كه اسم اعظم اين است: يا هو يا 
من هو يا من ال هو أال هو» (ميرداماد 
ــر نيز يازده  ــان، ص 197) اين ذك هم
ــت. مدرس نيز يادآور مى شود  كلمه اس
ــرآن، آنچه در  ــداد نام هاى ق كه از تع
نفس قرآن مذكور است، شصت و شش 

است (محمدرضا مدرس، همان جا).

به ذكر مثالى از اين مشابهت ها بسنده مى شود. در كتاب جامع 
الفوائد فى أسرار المقاصد نقشى نمادين با تأكيد بر ويژگى «حفظ 
انسان» آمده است (ت 6). مطابقت اين نقش با يكى از عناصر 
به ويژه  و  ظاهرى  لحاظ  به  مورب»  «چليپاى  يعنى  معمارى، 
ذكر  با  خاص  نقش  اين  همراهى  است.  توجه  درخور  معنايى 
«يا حفيظ» در كناره هاى آن، با شباهت اين نقش با نرده ها يا 
حفاظ هاى برخى بناهاى معمارى ايران (ت 7)، دريچة ديگرى از 
خاستگاه هاى اشكال، نقوش، و نمادها را پيش  روى پژوهشگران 
مى گشايد. به ويژه چنين مى نمايد كه اين عناصر معمارى (نرده و 
حفاظ) با فضاهاى خالى ميان آن ها، چندان كه بايد ايمن نيستند؛ 
و  حفظ  براى  را  آن ها  بودن  نمادين  ماهيت  فرضية  نيز  اين  و 

نگه دارى انسان تقويت مى كند. 
بررسى نسبت هاى ميان حروف، اعداد و اشكال هندسى در 
انديشة قدما، گوياى پيوندى بسيار فراتر از فقرات پيش گفته ميان 
علوم رياضى و حروف، و به تعبيرى كميت و كيفيت در صورت 
و معنا است. به بيان ديگر با تكيه بر شواهد پيش گفته مى توان 

مدعى شد كه اصحاب معمارى با تأثير از صورت انسان (كامل)، 
بر مبناى اسماء الهى از طريق اعداد و در صورت اشكال هندسى 
دست به آفرينش مى زدند. بنا بر اين شناخت سرشت رياضيات 
در معمارى اسالمى به بازانديشى ارتباط عدد و هندسه در اين 
طريق  از  اعداد  كه  مى رسد  نظر  به  است.  وابسته  تازه  گفتمان 
اشكال  و  صور  واسط  حلقة   الهى،  اسماء  و  حروف  با  مناسبت 
هندسى با مفاهيم و معانى هستند. به بيان ديگر اگر از منظرى 
چگونگى  نگريسته شود،  هندسه  و  عدد  ميان  نسبت  به  فلسفى 
پيوند اعداد با مفاهيم معقول قابل فهم است. در فلسفة  اسالمى 
ماهيت را حّد وجود دانسته اند102. اين بدان معنا است كه ماهيات 
مختلف در حد خود يا همان صورت103 خود، امكان تصّور وجود را 
فراهم مى آورند. حائرى يزدى در اين خصوص مى گويد: «ماهيات 
حدود و فرم هاى اشياء اند؛ كه به وسيلة نور هستى نمود و ظهور 
ظهور  اساس  هندسه  اعتبارى  به  اگر  بنا بر اين  مى يابند»104. 
باالترى  سطح  به  اعداد  اعتبار،  همين  به  شود؛  منظور  صورت 
اسماء  و  حروف  با  پيوند  طريق  از  عقلى،  وجودات  با  انتزاع  از 
را  اعداد  ميرداماد  كه  است  دليل  همين  به  شايد  دارند.  مناسبت 
ارواح قلمداد كرده است105، و عالم عددى را عكسى از انوار عالم 
عقلى برمى شمارد106. بر اين اساس اگر هندسه ناظر بر ماهيت 
هندسه  و  معنا،  ضامن  عدد  شوند،  اعتبار  وجود  بر  ناظر  عدد  و 
ضامن صورت (وابسته به معنا) در معمارى اسالمى است. پس 
مى توان استدالل كرد كه عدد (و نسبت هاى عددى) بر هندسه 
(و نسبت هاى هندسى) «تقّدم وجودى» دارد. به تعبيرى سرشت 
دانش نانوشتة رياضيات معمارى، اصالت و تقّدم عدد بر هندسه، و 
محملى رمزى براى بيان و تجلّى اسماء (و صفات) حق تعالى است. 
از سويى همان گونه كه در تعريف علمى قدما، عدد و هندسه به 
ترتيب «كّم» منفصل و «كّم» متصل هستند. در انديشة رياضى 
اصحاب معمارى نيز اين دو يك چيز، و در دو مرتبه هستند. براى 
همين مفاهيم اندازه (هندسه)، مقدار، بعد، عدد107، و شمار به رغم 

اختالف در كاربرد، در معنى اشتراك دارند.108

قديمى  بافت  از  نمايى   .7 ت 
در  مورب  چليپاى  جان پناه  و 
خانه هاى روستاى ديوا، مازندران؛ 
مأخذ: نگارندگان.
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ــر الغرائب،  ــروى، بح ــد ه 94. محم
ص 87.

95. اخبار حالج، ص 21.
96. Annemarie Schimmel, 
Ibid, p. 189
97. Ibid, p. 191

ــن از دو 1  ــازده همچني ــدد ي 98. ع
تشكيل شده كه جمع 2 و مظهر عالم 

زوجيت است.
99. نك: پورنادرى، همان، ص 164.

ــف» را اصل  ــى «ال ــن عرب 100. اب
ــكال همة حروف و  حروف و آغاز اش
اشكال هندسى (خط همان الف است) 
ــد (ابن عربى، همان، ج6 ، ص  مى دان
ــرح  501). عبدالكريم جيلى نيز در ش
ــاب 559 فتوحات در حقايق حروف،  ب
ــتاده به  ــان را در حالت ايس قامت انس
ــه نقل از:  ــبيه مى كند(ب ــف» تش «ال

همان، ص 18). 
ــهاب الدين همدانى،  101. على  بن ش

همان، ص 26-25.
ــبزوارى مى گويد:  ــادى س 102. ماله
«ماهيت از حد وجود حكايت مى كند، و 
حد وجود، محدود را رسم مى كند و نيز 
ــت و ماهيت،  مى گوييم حق محيط اس
ــت.  مناط ضيق و اختالف و كثرت اس
ــه حيثيت  ــالف حقيقت وجود ك به خ
ذاتش سعت و وحدت دارد» (مالهادى 

سبزوارى، اسرار الحكم، ص 57).
103. Form

ــزدى، هرم  ــرى ي ــدى حائ 104. مه
هستى، ص 191.

در  و  تجربى  شواهد  توسط  هندسه  بر  عدد  وجودى  تقّدم 
اعداد  است.  قابل تأييد  نيز  اسالمى  معمارى  شكل گيرى  فرايند 
ضابطه هاى  انتخاب  معمارى،  عناصر  و  فضاها  نام گذارى  در 
تعيين ابعاد و مقياس  در آغاز شروع كار، و نظام هاى پيمون، بر 
هندسه تقّدم دارند. از همه مهم تر ابعاد گره، گز، ذراع، و ارش 
اقتباس از تناسبات انسانى و چنانچه به طور مفهومى و انتزاعى 
هستند.  كامل  انسان  صورت  از  مثالى  شود،  نگريسته  آن ها  به 
مجراى  از  اسالمى  معمارى  در  معنا  انكشاف  اساس  بنا بر اين 
اصحاب  ديگر  سخن  به  است.  اسماء  با  پيوند  در  و  رياضيات 
از  را  است،  آن ها  مظهر  آدم  كه  اسماء،  از  بازنمودى  معمارى 
مجراى اعداد در صورت هاى هندسى در متن معمارى اسالمى 

جارى ساخته اند. 
ارتباط ميان صناعات و حروف افزون بر تحليل هاى پيشين، 
از منظر واژه شناختى نيز قابل بررسى و توجه است. به نظر مى رسد 
كه رويكرد تمثيلى در پيوند اعداد و حروف با صناعات معمارى 
ريشه هاى  مناسبت  زيرا  دارد؛  ريشه  نيز  واژگان  تبارشناسى  در 
و  حروف،  به  (صناعات)  پيشه ها  درونى  پيوند  از  نشان  واژگان 
درنتيجه پيوند با عدد و اسماء الهى است. چنين مى نمايد كه واژة 
آشناى «ِحرفه» و جمع آن «ِحَرف» به معناى پيشه و صناعت، 
محتمًال از ريشة «َحرف» و وابسته به يكديگرند. غالب لغويان 
«َحرف» را به معناى گوشه و كناره و حد دانسته اند. همچنين 
تبديل،  كردن،  كژ  معناى  به  تحريف  معين  فارسى  فرهنگ  در 
تغيير كالم از وضع و حالت اصلى آمده است. از آنجا كه حرف 
در لغت به معنى لبه، حد، و مرز است، و نيز ماهيت كه حد وجود 
است، از اين رو به نظر مى رسد همان گونه كه غالب عالمان علم 
حروف گفته اند، حروف همان اشكال هندسى هستند. بنا بر اين 
مى توان استدالل كرد كه حقيقت «حرفه» با حرف و هندسه و 
عدد عجين است. از سوى ديگر بر اساس معناى ديگر َحرف، 
يعنى تحريف و تبديل، «حرفه» به اعتبارى تبديل صورِت ماده 
است. به  تعبيرى حرفه، واسطه اى است كه از طريق تجريد و 

صورت (هندسى) بخشيدن به ماده با تبديل و شرافت بخشيدن 
به آن، راه رسيدن از ظاهر به باطن و عالم الهى است. از اين 
خاص  جايگاه  از  را  ماده  جايگاه  صناعات  و  ِحَرف  اهِل  منظر 
آن (عالم سفلى) و از مجراى حروف و اعداد به عالم علوى و 
خلق  واسطة   حروف  كه  همچنان  بنا بر اين  برمى كشند.  اسماء 
از  نيز  صناعات  اصحاب  هستند،  اسماء  عالم  از  معانى  فيض  و 
طريق «ِحرفه» و صناعت خويش واسطة اين ارتباط را با اعداد 

و هندسه در زمين مى آفريدند.

5. نتيجه گيرى
تمهيد حاضر از اصول پيوند اسماء، رياضيات، و معمارى اسالمى 
ايران آستانه اى براى ورود به قلمرو وسيعى از انديشه هاى باطنى 
معماران و صنعتگران مسلمان است. بنا بر مقدمات نظرى اين 
ظهور  براى  واسطه اى  و  رمز  عدد،  كه  مى شود  استنتاج  مقاله 
از  بخشى  در-  دست كم  هندسى  صورت هاى  مجراى  از  اسماء 
آثار- معمارى اسالمى ايران است. چنين مى نمايد كه اصحاب 
حروف،  و  اعداد  از  سلسله مراتبى  نظام  بر  تكيه  با  معمارى 
حرف،  مى دانستند.  اسماء  و  معانى  عالم  از  رمزى  را  رياضيات 
اسماء  باالتر،  مرتبة   در  كه  هستند  مجارى اى  هندسه  و  عدد، 
الهى از طريق آن ها در آفرينش معمارى ظهور و بروز مى يابند. 
در  و  اعداد  بطن  در  اسماء  تجلى  معمارى  اين  سخن،  ديگر  به  
صور هندسى است. از اين منظر معمارى به فراخور موضوع خود 
محملى براى ذكر خفى در باطن اعداد و صورت اشكال هندسى 
است. بنا بر اين معمارى با اصلى ترين ويژگى ذكر يعنى تكرار و 
به تعبيرى ذكر ُمدام، آن هم به شماره اى معلوم و دقيق با اسماء 
پيوند دارد. پس به نظر مى رسد مى توان سرشت رمزى رياضيات 
در معمارى اسالمى، كه در حلقه هاى اصناف و ِحَرف معمارى 
پنهان باقى مانده است، را از منظر برخى از علوم اسماء و حروف، 
ذيل گزاره هايى از اصول نظرى پيوند اين دو قلمرو توصيف و 
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105. ميرداماد، همان، ص 135.
106. همان، ص 134.

ــد» و «عدد»، هر دو  107. لغات «بع
» به معنى شمردن آمده  از ريشة «َعدَّ

است. 
108. براى توصيف اين مفاهيم نك: 

جعفر افندى، همان، ص 60-59.

بر  وجودى  تقّدم  با  اسالمى  معمارى  در  عدد   .1
حروف  با  هندسى  صور  پيوند  ميانجى  هندسه، 

و اسماء است.
ظاهرى  تجلّى  هندسه  و  باطنى  تجلّى  عدد   .2

اسماء در معمارى اسالمى است.
ضمير غايب «هو» و عدد يازده مبناى زيرنقش   .3

عددى در معمارى اسالمى ايران است.
اين مالحظات افزون بر نياز به توسعة نظرى و آزمون دقيق 
در گسترة آثار معمارى ايران، پيامدهاى مهمى براى پژوهش در 
نظر و عمل دارد. مهم ترين پيامد نظرى، لزوم بازنگرى در بخشى 
از رويكرد پژوهشگران مطالعات معمارى تاريخى در اين گستره  
آثار  مؤلفان  روش شناختى  رهيافت  به  نزديكى  براى  پژوهش،  از 
معمارى اسالمى است. با علم به درهم تنيدگى سلسله مراتبى علوم 
در فضاى سنت، بيرون ماندن بخشى از علوم پيشينيان از دايرة 
پژوهش علمى، مانع از نفوذ به درون برخى انديشه هاى تكوين 
معيارهاى  با  تنها  نمى توان  اوًال  چرا كه  است.  شده  معمارى  آثار 
علم امروز، علوم پيشينيان چون اعداد و حروف را ارزشيابى كرد. 
نزد  علوم  اين  گذشتگان،  رويكردهاى  ارزش گذارى  از  فارغ  ثانياً 
پيشينيان و اصناف معماران پيوندهاى ريشه دارى در نظر و عمِل 
ايشان داشته است. بنا بر اين به نظر مى رسد كه بدون نظر به اين 

انديشه هاى  و  معمارى  صناعات  پيوند  نظرى  اصول  از  دانش ها، 
رمزى رياضيات، آگاهى عميقى حاصل نمى شود. از سوى ديگر، اگر 
اندكى فراتر نگريسته شود، مى توان گفت كه همة رويكردها در باب 
نقش رياضيات در معمارى اسالمى، بدون سلوك نظرى و عملى در 
طريقت باطنى اصحاب معمارى، تنها دستاوردى علمى و عقالنى از 
ظاهر اين آثار در پى خواهند داشت. پس استنباط تك ساحتى، چه با 
ابتناى بر آثار معمارى و چه با استناد به متون كهن، راه به حقيقت 
اين پيوند و انديشه هاى مؤلفان اين آثار ندارد. در عمل آموزش و 
تحقيق در هنر و معمارى اسالمى نيز بدون همراهى اين دو رويكرد 

راهى به عالم درونى اين ميراث نخواهد برد.
نوشتار  مالحظات  عملى  پيامد  مهم ترين  ديگر،  سوى  از 
حاضر، توسعة نگاه پژوهشگران به گسترة علوم عدد و هندسه 
و  اعداد  رمزى  و  پنهان  حضور  كه  است  معنا  بدان  اين  است. 
از  وسيعى  گسترة   اسماء،  و  حروف  با  پيوند  دليل  به  هندسه، 
مطالعات در اين حوزه پيش روى ايشان مى گشايد. به بيان ديگر 
صناعات معمارى اسالمى را بايد به مثابه متنى قابل خوانش از 
اسماء الهى نظاره كرد. متنى كه در آن، اسماء با جوهر اعداد و 
ُصور هندسى بر كالبد اين صناعات نقش بسته، و با قلم ُصنع 

معماران اسالمى تقرير شده اند. 
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