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 چکیده

رمزآمیز  هاییهندسهاعداد و  کارگیریبهاسالمی، -اندیشمندان و حکیمان ایرانی موردتوجهتمثیلی و رمزآمیز  هایزبانیکی از 

. در گرددمییافته معماری متصل  تجسداهیمی از عالم معنا به عالم آن مف وسیلهبهاسالمی است که -ی ایرانیدر هنر و معمار

علم اعداد در حوزه معماری، به  رموزیلی، ضمن مطالعه پیشینه چگونگی کاربرد و تحلیل تحل-این تحقیق با روشی توصیفی

عارفانه آرامگاه حافظیه و مفاهیم فضای  تناسببهبا توجه . شودمیدر یک نمونه موردی پرداخته  آمدهدستبهبررسی مفاهیم 

بر اساس مشاهدات و  است. قرارگرفتهتحلیل ، برخی از عناصر معمارانه این مجموعه مورد تطبیق و موردبحثرمزآمیز 

اعدادی از قبیل یک، دو، سه، چهار، پنج، هشت، نه و  هایپردازی رمز، مجموعهصورت گرفته در میان عناصر  هایتحلیل

 رمزمیان  دراست  ذکرشایان عدد هشت از جایگاهی ویژه برخوردار است.میان آنان،  که باشدمیقابل اشاره  وهشتبیست
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سیر و سلوک عارفانه با نگرش روحانی و عرفانی حافظ تطابق  کنندهتداعیبرخی مفاهیم ، آمدهدستبهعددی  هایپردازی

 .باشندمیو متجلی کننده سیر عالم ماده به عالم معنا بیشتری یافته 

 

 عددی، حافظیه، حافظ، گدار. پردازی رمزعلم اعداد، واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

ان و اندیشمند بسیاری از حکیمان موردتوجهسالمی در ادوار گذشته ا-ی تمثیلی بینش ایرانیهازبانیکی از  عنوانبهعلم اعداد 

واجد برخی  اسالم بوده است. در این نگرش مقوالت کمی از قبیل اعداد و هندسه، بر اساس مفاهیمی حکمی و عرفانی،

 ند.ی انجاممینی در کالبد تجسد یافته هنر و معماری ع یرغکیفیات معرفتی شده و بدین سبب به تجلی معانی 

را نوعی سمبلیسم مقوالت ریاضیاتی جهت دستیابی به معنا تلقی داشته )میرزاخانیان و شاهرودی،  رمزآمیزبلخاری این زبان 

 انددانستهدنیای بیرون و درون  بخشوحدت، این زبان مثلی اعداد را 2و کریچلو 1کربن( و برخی دیگر نظیر اردالن، 34، 1393

یده کربن این عالم مثالی مشابه با مثل به عق (.7، 1393؛ طاهری و ندیمی، 33، 1391پرویزی و پورمند، ؛ 76، 1393)گلیارانی، 

و  اندیشمندانی نظیر سهروردی و مالصدرا را در مقوالت هنری موردتوجهیعه ماوراءالطبای از معانی یهساافالطون، انعکاس و 

های یرمز پرداز(. لذا این 7، 1393؛ طاهری و ندیمی، 33، 1391( )پرویزی و پورمند، 1نماید )شکل یممعمارانه متجسد 

های نظری حکمایی از قبیل سهروردی، مالصدرا، ابن خلدون، سعید قمی و برخی دیگر به یستمسهندسی و عددی مطابق با 

سهروردی، شامل تمثیالتی  ازنظری رمز پردازپردازند. این سیستم یمزبانی تمثیلی بیان معانی واال در عالمی جسمانی بر اساس 

دارد. مالصدرا نیز در یممتکی بر ادراک و خیال بوده که با جسم و مقدار بخشیدن به معانی، عالم اصغر و عالم اکبر را متصل 

)پرویزی و  عالم صور به معنا تلقی داشته استهای عالم مثالی را منجر به سیر صعودی از یرمز پردازنگرشی مشابه این 

 (.33، 1393؛ میرزاخانیان و شاهرودی، 176-175، 1395؛ وثوق زاده و همکاران، 34، 1391پورمند، 

های عددی و هندسی را یرمز پردازنوشته ابن خلدون نیز بگفته نصر و نجیب اوغلو دستگاهی پلکانی از  الصفااخوانهمچنین 

، 1388سازد )خمسه و طاووسی، یممطرح داشته که با زبانی تمثیلی، مقوالتی معقول و معنایی را در جهان محسوس متجلی 

رمز یده محققین در بینشی مشابه با به عق(. همچنین آرای حکمی قاضی سعید قمی نیز 13، 1391؛ بمانیان و صفایی پور، 91

دارد یمو عالم مثالی سهروردی و مالصدرا، مقوالت کمی را واجد برخی کیفیات معنایی و الهی  لصفاااخوانهای یپرداز

های نظری و حکمی یستمسمطالعات محققین،  بنا بر شدهاشاره(. عالوه بر مطالب 10، 1383؛ نقی زاده، 1، 1395)اسالمی، 

ریحان بیرونی، عمر خیام نیشابوری، شیخ بهایی، مالعلی محمد ابوالوفای بوزجانی، ابوموسی خوارزمی، ابو بزرگانی دیگر نظیر

                                                           
1 Henry Corbin 
2 Keith Critchlow 
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های صورت گرفته در اشکال و ترسیمات هندسی، معانی رمزآمیزی را در یرمز پردازیله وسبهمهندس اصفهانی و میرداماد نیز 

وثوق زاده و  ؛21، 1393؛ طاهری و ندیمی، 43-39، 1374)تکمیل،  اندساختههنر و معماری اسالمی متجلی و متجسد 

، مفاهیمی مشترک و مشابه را در ادیان، شدهاشارههای یرمز پرداز، برخی از نظرانصاحب(. بگفته برخی 180، 1395همکاران، 

، مربع نمادی برای زمین و دایره سمبلی هاتمدندر اکثر  1گنون دارد، چنانکه بگفته به همراهی متفاوت هافرهنگو  هاتمدن

مفهومی مشترک در اغلب  عنوانبهمکعب  گانهششگردد. اردالن و بختیار نیز به تداعی چهارگانه مربع و یمبرای آسمان تلقی 

محققین  به شرحی رمز پردازهای یوهش(. یکی دیگر از 182-180، 1395نمایند )وثوق زاده و همکاران، یماشاره  هافرهنگ

گردد )بمانیان و یماسالمی مطرح -آن، کاربرد باغ، نور و آب در معماری ایرانی ازجملهباشد که یمبرخورد نمادین با مفاهیم 

 (.13-12، 1391صفایی پور، 

 

                                                
 (.1397ثوق زاده و همکاران )نگارنده، شرح و بنا برسهروردی  عالم گانهسهدیاگرامی از مراتب -1شکل 

 

در آن  مار آمده کهعددی و هندسی بش یرمز پرداز یهادستگاههمچنین علم الحروف، علم اعداد یا علم جفر، یکی دیگر از 

شته حروفی تلقی گ-م عددیبر اساس نظادستگاه جُمَل یا ابجد، تقسیماتی  .پذیردیممیان عالم معنا و صورت تحقق  یاحلقه

طاهری و ) نمایندیمرزشی کیفی و معنایی عالوه بر خصوصیات ریاضیاتی را کسب تناسبات حروفی، ا بنا برکه در آن اعداد 

ر روی نمود ب شدهانجاممطالعات  بنا بر(. 2، 1394، اپرناک و فهرجی، 34، 1393؛ میرزاخانیان و شاهرودی، 8-7، 1393ندیمی، 

شاره اء متبرکه حروفی و اسما-تناسبات عددی، تناسبات عددی بر اساس یرمز پرداز معمارانه این دستگاه، به سه شیوه

 (.8-7، 1393)طاهری و ندیمی،  گرددیم

رنیا از تحلیل پیبه  توانیممطالعات صورت گرفته در مورد علم اعداد بناهای معماری ایرانی و اسالمی، نخستین  ازجمله

نای کعبه )گلیارانی، پدیدارشناسی کربن از ب، (13، 1393 ی و ندیمی،)طاهرعددی آن  هاییرمز پردازمدرسه خان شیراز و 

 شاره نمود.ا( 11-10، 1383، )نقی زادهنقی زاده توسط آن مطالعه رمزهای عددی در ادامه  و (76-86، 1393

                                                           
1 René Guénon 

عالم معقول
عالم روحانی و درک قوه معقله

عالم مثال
رمزنگری و تمثیل

عالم محسوس
عالم تجسد، جسم، ظاهر، خیال و ادراک
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به گنبد، فضاهای میانی هشتی  گنبد خانههمچنین وثوق زاده و همکاران در مطالعه علم عدد هشت، به اتصال فضای مکعبی 

 (.183-182، 1395)وثوق زاده و همکاران،  پردازندیمتوسط سهروردی  شدهمطرحدر بناهای ایرانی و تطبیق آن با مفاهیم 

 رمزآمیز اعدادی ازبه کاربرد  ،و نمادهای اماکن عارفانه و مقابر برخی بزرگان هایرمز پرداز بامطالعهمالیر و گذشته نیز ریمی ک

در مطالعاتی دیگر به کاربرد این ( و 77، 1396کریمی مالیر و گذشته، )شاره داشته قبیل چهار، پنج، هفت، هشت و یازده ا

بر این موارد عالوه  (.9-4، 1394اپرناک و فهرجی، ) شودیمپرداخته ولی  اهللنعمتاعداد در تزئینات مجموعه آرامگاهی شاه 

اصفهان و جایگاه ویژه عدد نه در کنار اعدادی از قبیل هجده و  اهلللطفرموز عددی بنای مسجد شیخ دیگر،  یانمونهدر 

ر بکا هاییپردازرمز بررسی  ضمنپرویزی و پورمند و  قرارگرفته موردمطالعه( 33، 1393اهرودی، میرزاخانیان و ش) ودویس

اعدادی از قبیل چهار، پنج، هفت، هشت، دوازده و چهارده اشاره های یرمز پردازبه رفته در بنای مسجد امام اصفهان، 

رمز که  بودهاصفهان  جهاننقشمجموعه  ی ازدیگر گنبد نظام الملک اصفهان، بخش. (42، 1391پرویزی و پورمند، ) نمایندیم

 گنبد نظام الملک اصفهان،اعداد بکار رفته در  ،بمانیان و صفایی پور بگفتهست. ا قرارگرفته موردمطالعهعددی آن  هاییپرداز

از موارد دیگری که در مطالعه علم اعداد بناهای  (.16-13، 1391)بمانیان و صفایی پور،  باشدیمواجد تناسباتی طالیی 

و طاووسی، )خمسه امین به مطالعه رموز اعداد چهار و شش در بنای مسجد جامع ور توانیماسالمی صورت پذیرفته -ایرانی

بناهای اسالمی نظیر مساجد عثمانی و طبقات باغ شاهزاده رموز ابجد نظیر یازده و )هو( در  یریکارگبه( و 92-94، 1388

تناسباتی و  هاییرمز پردازهمچنین در برخی دیگر از مطالعات به  (.19-12، 1393طاهری و ندیمی، اشاره نمود )ماهان 

اسالمی  یهاهندسهمثلثاتی  یهاگسترش( و چگونگی 1393،15ایرانی )طاهری و ندیمی، معماری  یماکاربردی نظیر پیمون 

به برخوردهای نمادین با مفاهیم تمثیلی از قبیل چهار ایوانی،  و برخی دیگر از محققین شدهپرداخته( 10-2، 1395)اسالمی، 

)طاهری و ندیمی،  پردازندیم، فضای هشتی، سه و پنج و هفت دری و عناوینی دیگر پلوسهیس، هشت بهشتی، یستونچهل

1393 ،14.) 

 

 تحقیقوش ر
 اخته شده والعه مفاهیم و موضوعات مطرح شده در مورد علم اعداد پردتحلیلی به مط-در این تحقیق بر اساس روشی توصیفی

ات و موضوع بر این اساس ه بحث و بررسی گذاشته می شود.موضوعات و مفاهیم بدست آمده در بررسی یک نمونه موردی ب

ه شیوه ردی، بمطالب مرتبط با علم اعداد بصورت اطالعات کتابخانه ای گردآوری شده و سپس در مرحله بررسی نمونه مو

روش ن از ای مشاهده ای مفاهیم و مطالب مورد بحث به تطبیق و مقایسه گذاشته می شوند. نتایج و مفاهیم بدست آمده

شایان  ست.ی متناظر با تصاویر برداشت شده از نمونه ارائه گردیده ابصورت جداول ،تحلیلی بجهت فهم شرح بهتر-توصیفی

نگی د، چگوذکر است بسبب ضرورت بوجود آمده در تحقیق، ساختار کلی متن در مقدمه از سه بخش شرح چیستی علم اعدا

 صر از تاریخچه آرامگاه حافظیه تشکیل شده است.خوانش و کاربرد آن در حوزه معماری و شرحی مخت
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 تاریخچه آرامگاه حافظیه

عارفانه  وشاعرانه  از اماکن یاین شاعر ادیب و عارف در نزد ایرانیان، یکواالی جایگاه  بنا بر تاکنونآرامگاه حافظیه از دیرباز 

 ه سه دورهبمجموعه را بدی این سیر تکوین و تغییرات کالبر روی این مجموعه،  شدهانجام. اکثر مطالعات آیدیمبشمار ایرانی 

 .اندداشتهتقسیم آرامگاه جدید  یوسازهاساختمجموعه زندیه و پیش از زندیه، 

توصیف گشته که احداث آن به حاکمان  آبادرکندر کنار رود  یابقعه صورتبهوضعیت مجموعه تا پیش از ساختار زندیه، 

 ازآنپس (.8، 1392؛ معتمد، 42-41، 1388، ؛ خرمایی67-65، 1395)دانیل و تاجدار،  شودیمتیموری و گورکانی نسبت داده 

در و پوششی گیاهی از درختان سرو  حصاری پیرامونی نمایی مستطیل شکل، آب، گفته محققین بنا بر و در عصر صفوی

پس از . (12-8، 1392؛ معتمد، 47-41، 1388؛ خرمایی، 68-65، 1395)دانیل و تاجدار،  می گرددبقعه افزوده  این اطراف

تاالر هشت ستونی و  یک 1اساسی بگفته آصف و هالینگبری ییوسازهاساختدر طی زند،  خانیمکر به دستورعصر صفویه و 

-41، 1388؛ خرمایی، 12-8، 1392؛ معتمد، 71-68، 1395)دانیل و تاجدار،  دو باغ شمالی و جنوبی به این مزار افزوده گشت

مرمرین و مزین به غزلیاتی از  یقبرسنگ، نماجهانپیشین به باغ  قبرسنگ، ضمن انتقال 2جکسن به شرح زند خانیمکرو  (47

زندیه تا ساخت  اشاره محققین ساختار کلی مجموعه از زمان بنا بر(. 12-8، 1392)معتمد،  نمود.بر سر مزار برپا حافظ را 

 .(2)شکل  استنداشته  به همراهآرامگاه کنونی تغییرات جدی 

 

 
 (.87-86و  73-72، 1395ل و تاجدار، فالندن و خانبابای حسینی( )دانی به شرحتصاویری از حافظیه در عصر قاجار )-2شکل 

 

زار بجهت کاهش صدمات وارده بر بر سر م شدهاحداثبرخی به قفس فلزی در عصر قاجار،  واردشدهتغییرات جزئی  ازجمله

به الحاق تزئیناتی  3و برخی دیگر نظیر فالندن( 47-41، 1388خرمایی، ؛ 102-66، 1395)دانیل و تاجدار، ( 2)شکل آن 
                                                           
1 William Hollingbery 
2 A. V. Williams Jackson 
3 Eugène Flandin 
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با (. همچنین 102-66، 1395)دانیل و تاجدار،  (2)شکل  نمایندیمدر حیاط شمالی اشاره  یینماهاآبدر تاالر و  کارییکاش

به (، لذا 12-8، 1392معتمد، ) گرددیمبه محلی جهت گردهمایی عارفان بدل از عصر صفویه این مکان توجه بدین امر که 

خدمات و اسکان  جهت ارائهپیرامونی، الحاقاتی قاجاری ب یهاجداره ی خدماتی الحاقی بهبرخی از محققین فضاها یدهعق

؛ 102-66، 1395)دانیل و تاجدار،  است مشاهدهقابل مسئلهنیز این  1. چنانکه در شرح جکسن و موریهگردندیمتلقی زائرین 

 ازجملهکه  مطرح گردیده تمامیمهنو تغییراتی  هایبازساز، یپهلو(. پس از عصر قاجار و در ابتدای دوره 11-8، 1392معتمد، 

جبهه جنوبی بنام خرابات )گلستان کنونی( و نارنجستانی در حیاط جنوبی  موازاتبهاحداث خیابانی  بهمحققین این موارد 

 به سبببه نظر برخی  ازآنپس(. 102-100، 1395؛ دانیل و تاجدار، 43، 1388)خرمایی،  دارندیمشاره امجموعه 

ساخت بناهای یادمانی آن زمان از  به سبببرخی دیگر  یدهعق به( و 100، 1395منطقه مصال )دانیل و تاجدار،  هایینابسامان

(، مسئولین وقت پروژه بازسازی و احداث 4-2، 1392قبیل مقابر مشاهیری نظیر فردوسی، ابوعلی سینا، خیام و غیره )معتمد، 

گدار ضمن تخریب فضاهای پیرامونی تاالر زندیه و گسترش تاالر هشت ستونی به . دارندیممحول  2را به آندره گدارآرامگاه 

؛ حاتمی و 11-9، 1392؛ معتمد، 117-100، 1395)دانیل و تاجدار،  در هشت متر وششپنجاهتاالری بیست ستونی به ابعاد 

 .ایدنمیمباغ را بر اساس ساختار زندیه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم ، (8، 1394لطفی، 

را الحاق داشته و بر پیشانی آن  یگچ کارمزین به اشعار حافظ و برخی نقوش تزئینی  هایییکاشو  هایبهکتوی در تاالر 

هجده پله از سمت  یلهوسبهو اتصال تاالر به دو صحن را  افزایدیمری از صدمات جوی وارده چوبی بجهت پیشگی ییهاطره

وی در بخش (. 117-108، 1395؛ دانیل و تاجدار، 47-45، 1388)خرمایی،  سازدیمجنوب و پنج پله از سمت شمال میسر 

)دانیل و دو حوض مستطیلی کشیده مستقر داشته  به همراهجنوبی باغ، معبری اصلی در میان و دو معبر فرعی در طرفین را 

)خرمایی،  اندیدهگردرو و کاج احاطه شده و درختان س یکارگل یهاباغچه یلهوسبهکه این معابر ( 117-108، 1395تاجدار، 

 و روحانی را محقق ساخته است یزعطر انگ، فضایی شدهافزودهوی در ادامه با تقویت بقایای نارنجستان (. 46-47، 1388

که منابع  شدهساختههمچنین در حیاط یا صحن شمالی دو باغ نارنجستان و دو حوض در میان آنان (. 47-46، 1388)خرمایی، 

در طرفین این  (.1392، معتمد، 1388؛ خرمایی، 117-106، 1395)دانیل و تاجدار،  3گردندیمصحن جنوبی تلقی  یاهحوض

و شیرازی و معدل(  الملکخانوادگی )نظیر قوام  ییهاآرامگاهگدار تنظیم گردیده که به  یلهوسبهصحن شمالی فضاهایی فرعی 

. مقبره کنونی (11-10، 1392؛ معتمد، 45-44، 1388)خرمایی،  اندیافتهاختصاصفروش میراث فرهنگی و کتابخانه  یهاغرفه

؛ معتمد، 46-44، 1388)خرمایی، مستقر گردیده  گوشههشتایوانی  صورتبه یاطبقهگدار بر روی سکویی پنج  یلهوسبه

زندیه بکار  یهاستونبا ارتفاعی در حدود ده متر، شامل هشت ستون مشابه با (، 9-8، 1394؛ حاتمی و لطفی، 9-10 ،1392

                                                           
1 James Justinian Morier 
2 André Godard 

 (.117-106، 1395و تاجدار،  دانیل) نمایدمیکه از زیر تاالر عبور  شدهتوصیفبازمانده از ساختار پیشین  هاییکانال وسیلهبهاین انتقال  3
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)خرمایی،  کارییکاش یلهوسبه داخلی گنبدسطح  .باشدیمگنبدی هشت ترکی مشابه با کاله دراویش در تاالر میانی و رفته 

همچنین  است. پوششی مسی مزین گشته یلهوسبه( و سطح خارجی آن 117-106، 1395؛ دانیل و تاجدار، 44-45، 1388

 هایییکاشمعرق و  کارییکاشنقوش  یلهوسبهردیفی و سطح داخلی لبه را  یکارمقرنس یلهوسبهپیرامون این گنبد را گدار 

(. 12-11، 1392؛ معتمد، 9-8، 1394؛ حاتمی و لطفی، 45-44، 1388مزین به اشعار حافظ تزئین نموده است )خرمایی، 

، متریسانتچهل  ی در حدودو به ارتفاع متریسانتو شصت در هشتاد  یستکنونی با ابعادی در حدود دورمرین م قبرسنگ

 گرددیمزند تلقی  خانیمکرمنتسب به  قبرسنگمحققین  یدهبه عقکه  باشدیممزین به آیاتی عربی و غزلیاتی از حافظ 

، 1394؛ معتمد، 47-41، 1388)خرمایی، ساختار کنونی مجموعه متشکل از عناصر آجری و سنگی (. 47-41، 1388)خرمایی، 

فلزی تغییر  ییهانردهقرارگیری ورودی مجموعه، به  به سببو جبهه جنوبی  که در میان حصاری پیرامونی بوده و( 8-14

)خرمایی،  است سمت غرب صورت پذیرفته . بگفته خرمایی گسترش این مجموعه پس از انقالب اسالمی، ازشکل یافته است

ساختار هندسی متقارن و آشنای ایرانی مجموعه و فضاهای اصلی در کنار فضاهای فرعی پیرامونی و (. 41-47، 1388

سیر عالم ماده به معنا بر  کنندهیتداعاسالمی، -کشیده، عالوه بر تداعی معماری ایرانی ینماهاآبدرختان مرتفع و  ینینشهم

 (.14-8، 1392)معتمد،  استحافظ  ینیبجهاناساس 

 
 (.1397در آرامگاه حافظ )نگارنده،  عددی و مفهومی هایینمادپردازاز مطالعات  آمدهدستبهنتایج  -1جدول 

 خصوصیت عناصر ردیف

 گنبد 1

اتمی و ح؛ 12-11، 1392؛ معتمد، 18-16، 1395باهت فرمی با کاله هشت ترکی دراویش )دانیل و تاجدار، ش-

 (.9-8، 1394لطفی، 

انیل و ش واالی معنا( )دمادی و ارز یثباتیب) دهدیمکه در طول زمان تغییر رنگ  بهاگرانفلزی  یریکارگبه-

 (.9-8، 1394؛ حاتمی و لطفی، 12-11، 1392؛ معتمد، 18-16، 1395تاجدار، 

 ی مقبرههاستون 2
 (.37-9، 1395فظ( )دانیل و تاجدار، حا هشت ستون متناظر با قرن هشتم )عصر زندگانی-

 (.11، 1392بهشت و سایر مفاهیم بهشتی )معتمد،  یهادربتعداد -

 ی تاالرهاستون 3
الم معنا عگذار از دنیای کنون به  پلکان و اشاره به قرن بیستم )روزگار معاصر( و یمترستیبتناظر با عرض -

 (.37-9، 1395)دانیل و تاجدار، 

 یکاریکاشتزئینات  4
 وز و سایررمتناظر با شب و  دیوسفاهیسمتناظر با بهشت، سرخ و ارغوانی متناظر با شراب ازلی،  یاروزهیف یآب-

 (.12-11، 1392سوخته و اشاره به زمین و عالم ماده )معتمد،  یاقهوهنمادین،  یهادوگانه

 پلکان جنوبی تاالر 5
با  سالمی )گذار آسمانی به صحن شمالی و مقبره مطابقا-بینش ایرانی درها نه عدد پله متناظر با تعداد آسمان -

 (.12-11، 1392عالم معنای ورای نه عالم( )معتمد، 

 پلکان صحن شمالی 6
، و تاجدار ه پله ابتدایی حیاط و پنج پلکان سکوی مقبره، تناظر با قرن هشتم و عصر زندگانی حافظ )دانیلس-

1395 ،20-22.) 

 (.22-20، 1395م و عصر زندگانی حافظ )دانیل و تاجدار، تناظر با قرن هشت- ی زیر گنبداهیکاریکاش 7



 

 

8 

 

 

؛ 11، 1394ی آرامگاهی مدرن و سنتی ایرانی )حاتمی و لطفی، بازسازمحققین تلفیقی از دو گونه  زعمبهشیوه معماری گدار 

-1، 1392است )معتمد،  مشاهدهقابلقاجار( در آن -( بوده که دو شیوه معماری زندیه و اصفهانی )صفوی15-1، 1392معتمد، 

و ساختار  هاستونعدد هشت )تعداد  تناسببههای بکار رفته در این مجموعه، محققین یرمز پردازنمادها و  ازجمله(. 15

ایوان مقبره( و عصر زندگانی حافظ و مفاهیم بهشتی و همچنین عدد نه )تعداد پلکان بخش جنوبی تاالر( و تطابق آن با تعداد 

ی تاالر میانی هاستون(. برخی دیگر از محققین نیز تعداد 11، 1392. )معتمد، اندداشتهاسالمی اشاره -در بینش ایرانی هاآسمان

. همچنین 1یابدیم)بیست عدد ستون و قرن بیستم( که با طول این پلکان تناسب  اندداشتهب با عصر کنونی تلقی را متناس

ی مقبره را متناظر با سه پلکان بخش جنوبی حیاط شمالی و پنج پلکان جبهه شمالی هاستونبرخی عدد هشت بکار رفته در 

(. نکته حائز اهمیت در این مطالعات صورت گرفته، عدم تطبیق اعداد 37-14، 1395دارند )دانیل و تاجدار، یمتاالر تلقی 

شده یانبهای یلتحلباشد، چنانکه بیشتر یمعلم اعداد هنر و معماری اسالمی  در باببا مطالعات صورت گرفته  شدهمشاهده

 .(1)جدول  گردندیممفاهیم استعاری حاصل از رنگ، فرم و مفاهیم عناصر تلقی  صورتبه

 

 ته هایاف

ه تفکیک بن بخش بر اساس مشاهده میدانی و تحلیل عناصر معمارانه موجود در آرامگاه حافظیه، سعی بر آن است تا در ای

ی میدانی هالیتحلو  ، به تحلیل رموز اعداد بکار رفته در آنان پرداخته شود. لذا چنانکه بر اساس مشاهداتموردنظرعناصر 

ل ا از تحلی، لذاندگشتهصورت گرفته، برخی از عناصر تنها بجهت ایجاد تناسب فضایی و مسائلی کاربردی و معمارانه ایجاد 

 ی خارجی در بخش غربی، شرقی ونماهاطاقی صحن شمالی، هاجدارهی نماهاطاقرموز عددی در برخی از عناصر از قبیل 

الر، ئیات تاگیاهی، پلکان فرعی دو سمت جنوبی و شمالی تاالر میانی، سقف و جزجنوبی مجموعه، درختان و پوشش سبز 

 شده است. نظرصرففضاهای فرعی صحن شمالی و برخی از موارد دیگر 

 

 ساختار کلی-

)معتمد،  گیردمیعلیرغم اشاره برخی محققین به گذاری که بر اساس طرح گدار میان صحن جنوبی و شمالی فضا صورت 

 پوشیچشمسیر میان آن  فضا و ت از تقسیمات سه بخش کالن ساختار، این مطالعا(37-9دانیل و تاجدار، ؛ 11-12، 1392

ساختار کلی فضای مجموعه را  توانمییک تاالر میانی،  دو صحن شمالی و جنوبی بعالوه با توجه بهلذا . (3)شکل  اندنموده

 .(2)جدول  سیر صعودی یا نزولی شهود آسمانی یا زمینی تلقی نمودموجود در عدد سه، مطابق با رمز و رازهای  سبب به

                                                           
 (.23، 1395)دانیل و تاجدار،  اندزدهدانیل و تاجدار طول این پلکان را بیست متر تخمین  1
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عالم زمین  کنندهمتصلخودآگاهی، ناخودآگاهی و شهود و همچنین فضای  گانهسهبا  توانمیرا  شدهاشاره گانهسهاین همچنین 

عارفانه متشکل از  بخشیسهسیر یکی دیگر از رموز عددی متناسب با این ساختار،  .(2)جدول  متناسب دانستو آسمان 

)روح، نفس و  ایمرتبه هایگانهسههمچنین  عارفانه حافظ نیز تطابق دارد. بینیجهانبوده که با شریعت، طریقت و حقیقت 

 گانهسهمطابق با این ساختار  اسالمی نیز-بینش ایرانی و مطمئنه( لوامه)اماره، و نفسانی  بدن(، اصولی )توحید، نبوت و معاد(

 .(2)جدول  باشدمی

 

 

 (.88-87، 1395تصویری هوایی از مجموعه حافظیه )دانیل و تاجدار، -3شکل 

 

 صحن جنوبی-

یانی مر اصلی ، متشکل از یک مسیتصاویر موجود از وضعیت نخست آن پس از طراحی گدار بنا برساختار کالن صحن جنوبی 

اختار اولیه با س. این (3)شکل  دارد به همراهو دو مسیر فرعی در طرفین بوده که در هر سمت یک حوض مستطیلی کشیده را 

نونی این ، اگرچه در وضعیت کگرددیم موجود در عدد سه تلقی هاییرمز پردازتوجه به انتهای پلکانی آن، مبتنی بر برخی 

ده ناخوانا نمو ورا تضعیف  یبخشسهو تقسیمات  رمزآمیزدو باغچه کناری، این حالت  به دورشت درختان مرتفع بخش، کا

این  رفته در رمز بکارحاصل بر مسیر میانی،  یدتأکبا توجه به دو حالت یکسان در طرفین مسیر اصلی و  .(5)شکل  است

 .(2)جدول  مطابقت دارد جسمانی عدد سه سومیکتقسیمات با تمثیالت هارمونی و ساختار 
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 (.1397دول رمزپردازی های عددی )عدد سه( )نگارنده، ج-2جدول 

 مفهوم عددی متناظر عدد ردیف

 سه 1

 (.1388یر صعودی یا نزولی مطابق با شهود جسمانی یا آسمانی )بگفته اردالن و نصر( )خمسه و طاووسی، س-

 (.1395طریقت و حقیقت( )اسالمی، ی عارفانه )شریعت، بخشسهسیر -

 (.1395خودآگاهی و شهود )اسالمی، تمثیل سه گانه خودآگاهی، نا-

 .(1395راتب و انفاس سه گانه اسالمی )روح، بدن و نفس، نفس لوامه، اماره و مطمئنه( )اسالمی، م-

 (.1383نقی زاده،  ؛1393ای علم کیمیا و تعالیم اسالمی )توحید، نبوت و معاد( )صادق پور، سه گانه ه-

 (.1390 بختیار، و اردالن) سه عدد با مطابق جسمانی سوم یک تقسیمات و هارمونی تمثیالت-

 

 تاالر میانی-

 یبخشسهتار ساخبه استعاره تاالر بیست ستونی به عصر کنونی )قرن بیستم(، با توجه به  برخی محققینعلیرغم اشاره 

م مثالی لیا عا عنا و جسمم دوعالممرتبه و مقام میانی  توانیمدر تحلیل صحن جنوبی، این بخش را بر اساس آن  شدهمطرح

در سیر قیقت )ح وو مرتبه طریقت میان شریعت  نفس(مقام بدن و روح )، خودآگاه و ناخودآگاه، میان عالم محسوس و آسمان

دو  االر پس از سیردرگاهی کالبد معماری تاالر بعالوه مکث مخاطب در ت. ساختار ایوانی و (2)جدول  عارفانه( تلقی نمود

االر، شدت بخش این تزئینات سفید و سادگی فضای ت .بخشدیمرا تقویت  شدهمطرح، این معانی (3)شکل  مسیر پلکانی

ه ک (4)شکل  ستا مشاهدهقابلفضای مکث گونه و میانی بوده و در تزئینات خوشنویسی دو سمت آن، ابیاتی از حافظ 

 .سازندیممطرح  بشارتی به عالم معنا را

 

 پلکان شمالی و جنوبی تاالر-

 عی سیراسالمی و تدا-بینش ایرانی گانهنهبخش جنوبی تاالر با عوالم  یاطبقهاگرچه در برخی مطالعات به تطابق پلکان نه 

ه ان نه طبقری پلکآسمانی این بخش اشاره گردیده، اما بر اساس مشاهدات میدانی این بخش )پلکان جنوبی(، متشکل از دو س

، جمع دو رموز عدد نه در باب شدهانجامبر اساس مطالعات  .سازدیمکه مفاهیمی دیگر را نیز از عدد نه تداعی ( 5)شکل بوده 

 .(3ول )جد ی و معنوی یاد گشته استتجمیع عوالم صور عنوانبهو از آن  باشدیمابجد عدد هجده )حی(  کنندهیتداعدد نه ع
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 (.1397و شرقی تاالر )نگارنده،  1تزئینات خوشنویسی جبهه غربی-4شکل 

 

ظر آن را عددی متنا نظرانصاحبفالک، ااز رموز عدد نه، عالوه بر اشاره این عدد به جمیع  آمدهدستبهمفاهیم  بنا برهمچنین 

س الر بر اسا. مسیر شمالی تاانددانستهی کمی و کیفی هاملکوتی آسمانی و زمینی و نمادی از آغاز و پایان هابهشتبا تجمیع 

 ترارتفاعارتفاعی، کم  ازنظرتر و یضعره پلکان جنوبی ( که نسبت ب6مشاهدات میدانی شامل پنج پله طبقانی بوده )شکل 

ه )عشق، ی سیر و سلوک عارفانهاگانهپنجماهیت سیری و طبقاتی این پلکان، رموز متناسب عدد پنج با آن،  نمایند. بر اساسیم

در  شدهمطرحعناوین  با مفاهیم و گانهپنج( که برخی از این طبقات 3ذبح، نفس، پیر، مرید و خلوت( تلقی گشته )جدول 

ا محل باشند )بخصوص واژه خلوت(. همچنین با توجه به تناظر عدد پنج بیمتزئینات خوشنویسی تاالر، واجد همپوشانی 

توان تداعی این رمز نیز تصور نمود. یمرا  گانهپنج(، این طبقات 3تالقی چهار جهت زمینی و محور عمودی آسمان )جدول 

 ن با پلکانآگردد که با توجه به تلفیق یماست در امتداد مسیر این پلکان و در صحن جنوبی سه پله دیگر مشاهده ذکر یانشا

 شود.یممقبره در مطالعات پیشین، در بخش مقبره بدان پرداخته 

                                                           
 :باشدمیزیر  شرح بهدر جداره غربی تاالر  شدهمشاهدهتزئینات خوشنویسی 1

 رویشان استهمه نخوت که تو را، سر و زر در کنف همت دای توانگر مفروش این

 از غیرت درویشان است شود از قهر هنوز، خوانده باشی که همقارون که فرو میگنج 

 (.1397ن است )نگارنده، خواهی، منبعش خاک در خلوت درویشاحافظ از آب حیات ازلی می

 باشد:شرح زیر می شده در جداره شرقی تاالر بهتزئینات خوشنویسی مشاهده

 تشمی خدمت درویشان استروضه خلد برین خلوت درویشان است، مایه مح

 قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت، منظری از چمن نزهت درویشان است

 (.1397نگارنده، )تکلف بشنو دولت درویشان است دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی
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 (.1397)نگارنده،  پلکان جنوبی تاالر و مسیر اصلی صحن جنوبیتصاویری از -5شکل 

 
 (.1397رمزپردازی های عددی )عدد نه و هجده( )نگارنده، جدول -3جدول 

 مفهوم عددی متناظر عدد ردیف

 پنج 1

 (.1396راحل سلوک پنج گانه عشق، ذبح، نفس، پیر، مرید و خلوت )کریمی مالیر و گذشته، م-

 (.1388چهارگانه زمینی و محور آسمانی )خمسه و طاووسی،  محل تالقی جهات-

 (.1383؛ نقی زاده، 1393مربع و نقطه مرکزی )صادق پور،  چهارگوشهتجمیع -

 (.1388ی عالم اثیر )خمسه و طاووسی، به همراهعالم ماده  چهارعنصرتجمیع -

 .(1383نظر سهروردی )نقی زاده،  بنا برپنج حس درونی و بیرونی -

انه و گنج گانه های تمثیلی اسالم از قبیل پنج جزء زمین، پنج ستون دین، حضرات خمسه، اعمال پنج پ-

 (.1394ی یومیه )اپرناک و فهرجی، امرتبهنمازهای پنج 

 نه و هجده 2

 (.1393و ندیمی،  تطابق با رمز ابجد واژه حی )طاهری-

 (.1393دیمی، جمیع عوالم صوری و معنوی )طاهری و ن-

 (.1394ماد ابتدا و انتهای افالک کمی و کیفی )اپرناک و فهرجی، ن-

 (.1394آسمانی و زمینی )اپرناک و فهرجی،  یهابهشتنماد جمیع -

 (.1383سهروردی )نقی زاده،  دهیبه عقبعالوه قلک االفالک و ثوابت  فلکهفتتجمیع -

 .(1383مکعب و مرکز حقیقی )ازدیاد نقطه تالقی( )نقی زاده،  گوشههشتتجمیع -
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 صحن شمالی-

سی رموز عددی برربه با بررسی میدانی، که  برداشتهیشتری را در ب هاییرمز پردازصحن شمالی به نسبت صحن جنوبی 

نج پپلکانی  هشت ستون و یک گنبد هشت ترکی بر روی به همراه هندسی صحن یتمقبره در مرکز قرارگیری ازجملهمواردی 

اط ش ورودی حیپله در بخ همچنین سهو  بخش جنوبی ینماهاآبنارنجستان و  هاییدوگانگ، ساختار مربعی حیاط، یامرتبه

 وحائل آن با فضای باز  عنوانبهپیرامونی صحن و پوششی گیاهی  ینماهاطاققرارگیری سکو و همچنین  .شودیمپرداخته 

ه این م ورود بافزوده و عریض گشتن پلکان تاالر بهنگافضای مرکزی صحن و خلوت پیرامونی  یزیراز آمیکدست میانی به 

شکل صحن شمالی  ساختار مربعی .(6)شکل  داردیمبیشتری را به نسبت صحن جنوبی القا  تأملبخش از مجموعه، مکث و 

های هندسی موجود میان یتساوارن و عالوه بر تق (،7گردد )شکل یمو فرمی کیهانی تلقی  (چهارعدد ) که عددی تمثیلی

شته که دا مراهبه هی شده از قبیل اشاره به عالم زمینی یا محسوس مادی را رمز پردازاضالع و قطرهای حیاط، مفاهیمی 

صحن، به رموزی دیگر از قبیل تعداد  . این عدد همچنین با توجه به چگونگی(4)جدول  باشدیمکننده جهان اصغر یتداع

 بعه، کمیتبیحات اری بهشتی، جهات چهارگانه عالم، تسرودها وفرشتگان مقرب )با توجه به فضای آسمانی مقبره حافظ(، باغ 

. (4 )جدول اردد مراهبه هده( را نیز و نمادهای زمینی، تقسیمات کهن چهارگانه و چهار واحد آفرینشی )روح، عالم، جان و ما

ی سلوک عارفانه هادربکننده مفاهیمی نظیر شمار یتداععارفانه حافظ،  بنا برجهانو  شدهارائهعدد چهار عالوه بر مفاهیم 

 شد.بایم( نیز وخاکآبوا، باد، ه ازجملهی هیوالیی هانسبتشده )یدهآفر)شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت( و مراتب اشیاء 

 

 
 (.1397)نگارنده،  جبهه و پلکان شمالی تاالر-6شکل 
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-http://www.caoi.ir/en/projects/item/147 1397زمستان  به مورختصویری هوایی از وضعیت موجود صحن شمالی )منبع -7شکل 

hafez-mausoleum.html.) 

 

 گر این صحنعدد رمزآمیز دی عنوانبهبا تک مقبره میانی، عدد پنج  (مربع کلی صحن)جمیع چهار  بنا برعالوه بر عدد چهار، 

قی ی نظیر محل تالبه تطبیق صورت گرفته میان رموز این عدد و چگونگی صحن شمالی، مفاهیم با توجهباشد. یممطرح 

حس  ک(، پنجخاعالم محسوس )آتش، هوا، آب، زمین یا  چهارعنصرچهار جهت زمینی و محور آسمانی، تجمیع عالم اثیر و 

ذکر است محل تالقی یانشا. (3)جدول  جهان اصغر و پنج مرحله سلوک مطابق با مفاهیم پلکان شمالی تاالر قابل اشاره است

 که مطابق با( 3)جدول ده مکعب با نقطه مرکزی توصیف گردی چهارگوشه، تجمیع نظرانصاحببرخی از  زعمبه شدهاشاره

قی و باشد. عالوه بر عدد چهار و پنج، فضاهای فرعی و خدماتی دوگانه شریمسی صحن قرارگیری مقبره در مرکزیت هند

ر اساس ه داشته که بی دوگانه بخش جنوبی، به رمز و رازهایی از عدد دو اشارنماهاآبغربی صحن بعالوه نارنجستان و 

خلوقات ماست( و نیز ریلی )نظیر چپ و ، مواردی از قبیل تقسیمات دوتایی جسمانی، اکتسابی و تمثشدهدادهمفاهیم تطبیق 

رمز ی، به آخرین . حضور تک مقبره موجود در مرکزیت صحن شمال(4)جدول  باشندیمزوج و جفت شده عالم قابل اشاره 

، یگانگی راجعینی عددی این بخش اشاره داشته که با توجه به تطبیق صورت گرفته، مفاهیمی نظیر وحدانیت متکثر مپرداز

 .(4)جدول  باشدیمهای تمثیلی اسالم قابل اشاره لی و سایر یگانگیالیزال و از

 

 



 

 

15 

 

 (.1397جدول رمزپردازی های عددی )عدد یک، دو و چهار( )نگارنده، -4جدول 

 مفهوم عددی متناظر عدد ردیف

 یک 1

 (.1390بختیار،  ووحدانیت الیزال، ازلی و ابدی )اردالن -

 (.1381وحدت بخشیدن حضورهای متکثر )کاکایی، -

 (.1383اده، زیگانگی های تمثیلی در بینش اسالمی )نقی -

 دو 2
 (.1390یمات دوتایی جسمانی، اکتسابی، هندسی و ریاضیاتی در عالم اصغر )اردالن و بختیار، تقس-

 (.1390و جفت در عالم )اردالن و بختیار،  زوج یهانشیآفرتمثیلی از -

 چهار 3

 (.1388، اضالع و قطرهای فضایی در یک فرم کیهانی و تمثیلی )خمسه و طاووسی یهایتساوتقارن و -

 .(1394( و جسمیت زمینی و تجسد یافته )اپرناک و فهرجی، 1390مادی از جهان اصغر )اردالن و بختیار، ن-

 (.1395شتی و تقسیمات چهارگانه کهن )اپرناک و فهرجی، تمثیلی از رودهای به-

 (.1388ه و محسوس )خمسه و طاووسی، تمثیلی از عالم ماد-

 (.1388( )خمسه و طاووسی، وخاکآب)باد، هوا،  شدهخلقتمثیلی از چهار هیوال و مرتبه اشیاء -

 .(1388سه و طاووسی، مراتب سلوک چهارگانه عارفان )شریعت، طریقت، معرف و حقیقت( )خم یهادربتناظر با -

 (.1394جی، ؛ اپرناک و فهر1383؛ نقی زاده، 1393پور،  اسالمی )صادق-ایرانیتمثیلی از مکعب و مربع نمادین بینش -

؛ 1393 ، تسبیحات اربعه و فرشتگان مقرب )صادق پور،چهارگانه عالم یهاربعتمثیالتی از قبیل جهات چهارگانه، -

 (.1391پرویزی و پورمند، 

 (.1394و ماده( )اپرناک و فهرجی، احد آفریننده )روح، عالم، جان ونمادی از رودهای بهشتی و چهار -

 

 مقبره-

نظیر ساختار آمده که بر اساس مواردی  حساببهشده مجموعه  یرمز پردازعنصر  ینترمهممقبره ایوانی حافظ آخرین و 

 (8)شکل  سترسیفوقانی آن، تک مزار میانی، هشت ستون پیرامونی و پنج پلکان د پنج بخش گنبد و یضلعهشتهندسی 

عدد هشت در گنبد و  یریکارگبه، در این بخش موردتوجهعددی  یرمز پردازنخستین . نمایدیمتداعی رموزی از اعداد را 

عدد هشت متناظر با مفاهیم و مضامینی از قبیل تجمیع صفات اصغر  یریکارگبه. باشدیمحافظ  پیرامونی ایوان مزار یهاستون

بهشتی، هشتمین مرحله سلوک  یهادرب، حامالن عرش در روز قیامت، و اکبر )سرد و گرم و دو حالت مرطوب و خشک(

)جدول  باشدیم( گانههفتهشتمین روز توبه )پس از هفت روز توبه از گناهان  و تجلی یگانگی و همچنین عارفانه سهروردی

تجمیع فضای مکعبی و تبدیل مربع به دایره )آسمانی شدن  بسط و امتداد فضای غیب،هندسی نیز نمادی از  ازنظر. این عدد (5

مطالعات صورت گرفته بر نتایج ، با توجه به شدهاشارهعالوه بر مضامین رمزآمیز  (5)جدول  .گرددیمتلقی  هندسه زمینی(

 اشاراتی به مفاهیم و مضامیندر این بناها،  عدد بکار رفته ترینیجرا عنوانبهعدد هشت روی مقابر و اماکن عارفانه ایرانی، 

 مضامین با. این (5)جدول  سازدیمداعی ترا  1فانهو سلوک عار( السالمیهعل)امام رضا شیعیان  نظیر امام هشتم و عرفانی شیعی

                                                           
 (.1397اشاره گشته است )نگارنده،  هابدان ترپیشکه  عشق، ذبح، نفس، پیر، مرید و خلوتاز قبیل سیر و سلوک عارفانه و مراحل  1
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، هشت ستون پیرامونی و (8)شکل  آن یضلعهشتو هندسه  هشت ترکی مشابه با کاله درویشان گنبد عناصری نظیر ینینشهم

و  ، یک مجموعه متناسب1ن شده بر روی سنگ مزارو غزلیات حافظ و همچنین اشعار مزی ینیبجهاندر  شدهمطرحمفاهیم 

پنج پلکان سکوی مزار بعالوه سه بگفته برخی از محققین همچنین . سازدیمعدد هشت را متجلی  هماهنگ از رمز و رازهای

 .گرددیمه این عدد رمزآمیز تصور اشارتی دیگر ب پلکان ورودی در بخش جنوبی حیاط

 

 
 (.1397)نگارنده،  تصاویری از بخش های مختلف مقبره-8شکل 

 

رمز و رازهای عدد نه  کنندهیتداعبا تک مزار میانی،  گانههشت یهاستونو  یضلعهشتعالوه بر عدد هشت، تجمیع گنبد 

 ازنظرو فلک االفالک بعالوه ثوابت  فلکهفتمکعب و مرکز حقیقی،  رأساین مفاهیم پنهانی، تجمیع هشت  ازجمله. باشندیم

زمینی و آسمانی( و تناظر این عدد  یهافلکزمینی و آسمانی، تجمیع عوالم صوری و معنوی ) یهابهشتتجمیع سهروردی، 

، یافتهاستقرارپلکان سکویی که مزار و ایوان بر آن  گانهپنجبا توجه به طبقات . (3)جدول  باشدیمن )حی( قابل اشاره با ابجد آ

، گانهپنجاین طبقات  متناظر بامفاهیم تداعی شده  ازجمله. آیدیمرموز عددی پنج سومین مورد بکار رفته در این بخش بشمار 

تمثیلی بینش اسالمی )پنج  یهاگانهپنج، 2مفاهیمی از قبیل پنج حس درونی و برونی و پنج پدیده سهروردی، پنج مرحله سلوک

 .(3)جدول  باشندیمو نمازهای یومیه( قابل اشاره  گانهپنججزء زمین، پنج ستون دین، حضرات خمسه، اعمال 

 

 

                                                           
 آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش 1

 (.1397)نگارنده،  ر حافظ(قبر امام هشتم سلطان دین رضا، از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش )بخشی از متن تزئینی و خوشنویسی شده بر سنگ مزا
 (.1397شمالی تاالر به این مراحل اشاره گشته است )نگارنده،  گانهپنجدر بخش مضامین عرفانی این بخش و همچنین پلکان  2
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 (.1397)عدد هشت( )نگارنده، جدول رمزپردازی های عددی -5جدول 

 مفهوم عددی متناظر عدد ردیف

 هشت 1

ی و دو حالت خشکی و رطوبت ( )اردالن و سردی و گرم مسئلهتجمیع صفات جهان اصغر و اکبر )دو -

 (.1390بختیار، 

عبه کمثیالتی اسالمی نظیر تعداد حامالن عرش در روز قیامت، هشت باد، هشت درب بهشتی، هشت کنج ت-

 طاووسی، و خمسه ؛1394 فهرجی، و اپرناک ؛1391 پورمند، و پرویزی ؛1383 زاده، نقی ؛1393 پور، )صادق

1388.) 

 (.1394عادت و کمال )اپرناک و فهرجی، سعدد نمادین زایش مجدد، -

هرجی، فدد متناظر با جهات فرعی مکعب و تبدیل مربع به دایره )حالت زمینی به آسمانی( )اپرناک و ع-

 (.1388( و بسط فضای غیب به زمین )خمسه و طاووسی، 1394

ذشته، ( )کریمی مالیر و گالسالمهیعلنی شیعی و عارفانه نظیر امام هشتم شیعیان )امام رضا اشارتی به مضامی-

 (.1395؛ وثوق زاده و همکاران، 1396

به سیر و سلوک( مین مرحله سلوک سهروردی )یگانگی حاصل پس از گذر از هفت مرتنمادی از هشت-

 (.1388؛ خمسه و طاووسی، 1394)اپرناک و فهرجی، 

نمادی از -(. 1394مادی از هشتمین روز پس از هفت روز توبه از گناهان هفت گانه )اپرناک و فهرجی، ن-

 (.1394رودهای بهشتی و چهار واحد آفریننده )روح، عالم، جان و ماده( )اپرناک و فهرجی، 

 

ی عددی رمز پردازهمچنین تالقی جهات چهارگانه زمینی و محور آسمانی مضمون پنهانی دیگری است که بر اساس این 

سکوی تحتانی مزار، با پنج سطح ساختار  گانهپنجدر طبقات  شدهمشاهدهی عددی رمز پردازذکر است یانشاگردد. یمتداعی 

ی رمز پردازبخشد. یمی تداعی شده از عدد پنج را قوت امرتبهمفاهیم عمودی گنبد در بخش فوقانی مقبره تطابق داشته و 

تک مزار میان مقبره تصور گردیده که بر این اساس مفاهیمی  باوجوداست، متناظر  مشاهدهقابلعددی دیگری که در این بخش 

الیزال و ازلی، نقطه وحدانی  این موارد، مفاهیمی از قبیل وحدانیت ازجملهپنهانی از رموز عدد یک را مطرح داشته است. 

های یرمز پرداز. عالوه بر (4)جدول  باشدیمادیان توحیدی و ابراهیمی و وحدانیت حضور متکثر در یک نقطه قابل اشاره 

ی موجود در بخش جنوبی صحن و تطابق آن با پلکان بخشسهاعداد هشت، نه، پنج و یک، پلکان  در باب ذکرشدهعددی 

های عددی را تداعی داشته که عالوه بر رموز یرمز پردازسکوی مزار یکی دیگر از  گانهپنجر و طبقات ی شمالی تاالبخشپنج

توان به مضامینی نظیر یماین موارد  ازجملهدارد.  به همراهدر شرح عدد هشت، مفاهیمی متناظر با عدد سه را نیز  شدهاشاره

عارفانه )شریعت،  گانهسهو سیر  گانهسهی هانفسروح، نفس و بدن،  گانهسهصعودی یا نزولی، مراتب  گانهسهسیرهای 

در مقبره،  مشاهدهقابل. نکته حائز اهمیت دیگر (2)جدول  طریقت و حقیقت( مطابق با ماهیت پلکانی این بخش اشاره نمود

لز بکار رفته در گنبد )مس(، ، چنانکه فاستینی مفاهیم عارفانه سیر عالم ماده به معنا و چگونگی ماهیت مادی گنبد نشهم

ارزشی ماهیت مادی و ارزش واالی یبدچار خرابی )اکسیداسیون( گردیده و به  مرورزمانبهگردد که یمتلقی  بهاگرانی اماده
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در غزلیات حافظ، از قبیل کیمیای مس و تحقق عالم معنا تقویت  شدهمطرحینی با توجه به مضامین نشهممعنا اشاره دارد. این 

 ی مقبره افزوده است.رمز پردازشته و به تناسبات و هماهنگی گ

 

 شده یرمز پردازسایر عناصر -

رانه ایر عناصر معماس ازجملهو برخی تزئینات این مجموعه  هاستونمفهوم صورت گرفته،  هاییقتطببر اساس مشاهدات و 

ون با شت ستتجمیع این ه عددی هشت ستون پیرامونی مقبره، هاییرمز پرداز. علیرغم شرح آیندیمشده بشمار  یرمز پرداز

و  هایتموقع ن مفاهیم مواردی از قبیلاز شمار ای .باشدیم وهشتیستبرموز پنهانی عدد  کنندهیتداعبیست ستون تاالر میانی، 

اطنی و تقسیمات بظاهری و  مسئله، ازدیاد چهارده ستارگان هفت گانه سال و چهارفصلقمری،  گانه وهشتیستبتقسیمات 

 .(6)جدول  باشندیماربعه هفت عالم اکبر و عالم اصغر قابل اشاره 

 

 
 (.1397)نگارنده،  تصاویری جزئیات صحن شمالی-9شکل 

 

ه شد یقطار بندنات مقرنس و همچنین تزئی هاستونتزئینات مقرنسی قسمت فوقانی ، شدهاشارهستون  وهشتیستبعالوه بر 

رد. ا مطابقت داو تکثر بی ابتدا و انته نهایتیبداشته که با مفهوم  نهایتیب، اشارتی به رموز پنهانی عدد (9)شکل  پیرامون گنبد

مز ر، با (9شکل ) در مجموعه، نظیر جزئیات دیوارهای مشبک جبهه شمالی صحن شمالی شدهمشاهدههمچنین برخی تزئینات 

 .(5ل )جدو اندیافتهعدد هشت تطابق  در باب شدهمطرحو رازهای 
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 (.1397دول رمزپردازی های عددی )عدد بیست و هشت و بی نهایت( )نگارنده، ج-6جدول 

 مفهوم عددی متناظر عدد ردیف

 بیست و هشت 1
 (.1390ختیار، ب( بعالوه ستارگان هفت گانه )ادرالن و چهارفصلی قمری و چهار ربع سال )هاتیموقع-

 (.1393چهارده ظاهر و چهارده باطن )طاهری و ندیمی، ازدیاد -

 (.1394یی متکثر )اپرناک و فهرجی، انتهایببی ابتدایی و - بی نهایت 2

 

 گیریبحث و نتیجه

ماری در هنر و مع یرمز پرداز یوهشلم عاین د و مطالعات مرتبط با علم اعداد، از اسنا آمدهدستبهبا توجه به مطالب و مفاهیم 

وجه به ، لذا با تاست قرارگرفتهن پیشین اندیشمندان و معمارا مورداستفادهعالم ماده و معنا  دهندهاتصالحلقه  عنوانبه ،اسالمی

ه ر معماراندر عناص مشاهدهقابلدر حیطه معماری، به مطالعه رموز بکار رفته و  رمزآمیزاین زبان  یریکارگبهچگونگی بسط و 

مارانه ر میان عناصر معدصورت گرفته  یهااستنتاجبر اساس مشاهدات میدانی و تحلیل و  .است شدهپرداختهمجموعه حافظیه 

 مزآمیزشامل برخی مفاهیم ر نهایتیبو  وهشتیستباعدادی از قبیل یک، دو، سه، چهار، پنج، هشت، نه و هجده،  ،حافظیه

روحانی  یهاسلوکو  سیربر اساس ارکان و نمادهای تداعی شده و برخی دیگر بر اساس  هایرمز پرداز بوده که برخی از این

 ینیبجهانمیان  شدهحاصلو تناسب  ینینشهم به سبب، آمدهدستبهاز میان رمز و رازهای عددی  .گردندیمو عارفانه تصور 

. ار استاز جایگاهی ویژه برخوردد هشت، این عدد اسالمی تداعی شده از عد-و شاعرانه حافظ و مفاهیم عرفانیعارفانه 

عدد هشت را اشارتی  یریکارگبهحافظیه که  هایینمادپردازاست برخالف اکثر مطالعات صورت گرفته در  ذکریانشا

 یمز پردازریان عناصر دارای صورت گرفته م یهاتطابق بنا بر، این تحقیق اندداشتهتلقی استعاری به عصر زندگانی این شاعر 

ا ب مضامین ی از اینبسیارکه  اشاره داشتهعارفانه و شیعی  مضامینی م موجود در منابع و اسناد مرتبط، بهعدد هشت و مفاهی

 .یابندیمنه کالم و غزلیات حافظ تطابق روحانی و عارفا مفاهیم

 
 منابع

 
ولی ماهان. تهران:  اهللمتنع. نمادهای بصری علم اعداد در معماری ایرانی: نمونه موردی: مقبره شاه 1394اپرناک، زهره و سرور، فهرجی. 

 پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران. یالمللنیبسومین کنفرانس 

 موسسه نشر: تهران. طایفه احسان و جلیلی ونداد ترجمه. ایرانی معماری در سنت نقش: وحدت حس. 1390 .بختیار الله، نادر؛ اردالن،

 .معمار علم
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