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چکیده
اعداد واجد دو وجه ک ّمی و کیفی هستند و بر پایۀ بینشی که عمدتاً در گذشته مورد اقبال بوده ،این وجه کیفی
آنهاست که روح معانی را در هندسه جاری میسازد .اعداد به تنهایی معنادار نیستند و گاهی با تکیه بر باورهای
فرهنگی اقوام صاحب نقش منادین و گاه در نسبت با حروف صاحب معنا میگردند که قسم دوم در دایره علم
اعداد و حروف قابل بررسی است .هدف پژوهش این است که وجوه پنهان اعداد در تعامل با حروف [صفات و
اسامء الهی] را در معامری اسالمی بررسی ،و میزان ،نوع و بیشرتین استفاده از آن را تبیین ،و بابی برای روشن
کردن نقش رمزی اعداد در معامری اسالمی باز کند .عطف به هدف تبیین شده ،این پژوهش در صدد فراهم
آوردن زمینۀ الزم برای تحقیقاتی از این جنس است؛ بنابراین از نظر پیامد در دستۀ پژوهشهای بنیادی-نظری
قرار خواهد گرفت .ماهیت وجوه پنهان اعداد و نسبت آن با حروف ،خصوصاً اسامء مقدسه در تعامل با انواع
کاربردش در معامری اسالمی ،مطلبی است که این پژوهش دنبال میکند؛ پس ،از لحاظ فرآیند اجرا در دسته
پژوهشهای کیفی و با رویکرد تفسیری-تاریخی طبقهبندی خواهد شد که با منطق استنتاجی و متثیلی سعی در
روشن کردن پاسخها دارد .در نهایت جایگاه معامری در تعامل با علوم و خصوصاً ریاضیات مشخص شده و با
بررسی در متون ،نسبت ریاضیدانان و معامران غیر از قرون اولیۀ اسالمی ،اندک ارزیابی گردیده و جاری بودن
ارتباط اعداد و اسامء در معامری اسالمی روشن شده و بیشرتین استفاده از آن در فن مادۀ تاریخ (کتیبهنویسی)
و سپس در طرحاندازی تعداد برخی اجزای بنا تأیید گردیده و ارتباط آن با نظام پیمون [انتظام ابعادی فضاها]
رد شده است.
واژگان کلیدی :ریاضیات ،علمالحروف ،معامری ،حساب جمل ،مادۀ تاریخ ،نظام پیمون.
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در زمینۀ معماری اسالمی آثار مکتوب بسیار اندکی از گذشته به دست پژوهشگران حاضر رسیده است؛
ولیکن با مراجعه به متون دست اول در زمینههای علمی دیگر میتوان ردپایی از معماری را در این متون یافت.
از میان معدود مدارک تاریخی (کتاب ،سند ،نقشه و  ) ...که به دست پژوهشگران امروز رسیده است به سختی
میتوان از دانش ریاضی به کار برده شده توسط معماران رمزگشایی کرد .از طرفی همین مقدار هم که به دست آمده
حاصل پژوهشهای برخی مستشرقین است و چگونگی درک و تأویل آنها ممکن است با واقعیت متفاوت باشد.
نگاه آنها به این آثار ارزشمند است ،لیکن رویکرد علمی آنها تحت تأثیر اندیشۀ مدرن و نحوۀ نگاه علوم تجربی
به پدیدهها ،و به دلیل عدم عبور اندیشۀ ِحکمی و فلسفی از عینک مدرن ،باعث بروز تفاوتهایی در فهم این
مقوالت محتوایی و اصیل گردیده است .بنابراين به نظر مىرسد كه با تكيه بر رويكرد علمی امروزین فهم روشنى
از چگونگى تفکر معماران گذشته حاصل نمیگردد .در این بین ،کاوش در انديشۀ معماران بر اساس متون مرتبط با
علوم رياضى ،مىتواند تصوير روشنترى از فصل مشترک میان ریاضی و معماری در دوران اسالمی به دست دهد.
پژوهشهاى زیادی دربارۀ ارتباط بین ریاضی و معماری انجام شده است که بیشتر معطوف بر هندسه بودهاند ،و
این خود به دلیل اشارۀ فراوان متون کهن به این موضوع است.
کمی در پژوهشهایی نیز
کمی و کیفی (تمثیلی) برای اعداد قائل هستند و رویکرد ّ
بسیاری از محقّ قان نقشی ّ
مورد مداقه قرار گرفته است ،اما رویکرد کیفی و تمثیلی به اعداد ،اندکی مغفول مانده است .بررسى برخى متون
كهن دربارۀ نقش تمثيلی اعداد و در کل علوم رياضى ،پيوند علوم اعداد با ديگر معارف ِحکمی را نشان میدهد؛
ولی ورود به زوایای پنهان اندیشۀ ریاضیِ معماران در گذشته ،نیاز به کشف زبانی مشترک دارد .این زبان مشترک
یقین ًا طیفهای مختلفی را در بر میگیرد که یکی از آنها میتواند نگاه اصحاب معماری به علم اعداد و حروف
باشد .بنابراین پژوهش حاضر صرف ًا بر بهکارگیری علم اعداد و حروف در اندیشۀ ریاضی معماران و آن هم معماران
اسالمی متمرکز خواهد بود و بررسی باقی طیفها و دورههای زمانی نیاز به پژوهشهای جداگانه دارد.
كاربرد ترکیبی حروف و اعداد ،با اتکا به حساب ابجد ،تا قبل از به اصطالح مدرن شدن ايران ،ميان
صاحبنظران و حتی مردم عادی رواج بسيار داشته است؛ تا آنجا كه برخی صاحبان ِح َرف[و اندیشمندان]
نشانگذارى سياق (خط يا حساب سياق) كه نمادهايى از تلفیق حروف عربی و ارزش عددی بود را به كار
بجد) هر حرفى
میبردند (کیوانی .)195 :1391 ،در سادهترین بیان حساب ُج َمل( علمالحـروف ،علماالعدادَ ،ا َ
متناظر با عددى خاص است كه براى محاسبة ارزش عددى هر كلمه ،ارزش عددى تمامى حروف آن را با يكديگر
جمع میكنند.بسیاری از پژوهشگران این علم را که به علمالحروف هم معروف است ،معادل با «علم سیمیا»
دانستهاند ( .)Guenon, 1995, 34البته تعاریفی که از سیمیا در لغتنامهها و یا متون مرتبط فهم میشود بیشتر
به ماهیت استفادۀ آن در ِسحر و جادو پرداختهاند؛ که باید گفت بخش بسیار کممایهای از این علم به این مورد
پرداخته است و وظیفۀ اصلی این علم ،به تصویر کشیدن معانی پنهان با کنار هم قرار دادن اعداد و حروف است.
امروزه در غرب و یا حتی شرق ،کسانی که به این علوم میپردازند آن را بخشی از علوم خفیه [یا علوم غریبه]
قلمداد میکنند در حالی که از ریشههای متافیزیکی و سنتی خود بریده شده و نه تنها از سوی مجامع علمی جدید،
بلکه حتی از محافل دینی [خود] نیز رانده شدهاند (نصر .1)422 ،1389 ،براى پيشينيان و همچنین معماران كه
به زبان حروف و اعداد ،و به صورت آشكار و پنهان در كتيبههاى قرآنى ،خطوط معقلى ،به ويژه ذكر تاريخهاى
ساخت يا تجديد بنا در سردر ابنيه ،يا تزئينات معمارى و نيز فتوتنامهها (ندیمی )72-70 :1386 ،از آن استفاده
میکردند ،علم اعداد و حروف معنادار بوده است .با وجود اين شواهد ،غالب پژوهشگران نقش تمثيلى و معنادار
اعداد در متون ِحكمى كه با عناوينى چون «علمالحروف»« ،علم اعداد و حروف» و يا به تعبيرى «علم ِجفـر» 2در
معمارى اسالمى ناميده مىشده را چندان جدی نگرفتهاند (طاهری .)7 :1393 ،در بهترين حالت آنان اگر نقش
معنادار اعداد و حروف در معمارى را هم انكار نكرده باشند ،صحبتهای آنها از تفسيرهاى ك ّلى دربارة نقش
نمادين اعداد فراتر نمیرود .البته در هندسه پژوهشهای مناسبی مثل «نقشهای هندسی در هنر اسالمی» (السعید
 1به نقل از :طاهری و ندیمی1393 ،
 2در برخــی متــون کهــن علمالحــروف یــا حســاب ُجمــل را بــا علــم ِجفــر برابــر دانســتهاند .عطــف بــه احادیــث ائمــه ،علــم جفــر در اختیــار ائمــۀ شــیعه
بهویــژه امــام علــی (ع) بــوده اســت .بــا ایــن حــال گفتــه شــده کــه رســیدن بــه مرتبــۀ عالــی از علمالحــروف ،مقدمــۀ علــم جفــر اســت.

پرسشهای پژوهش

۱ .نسبت معماری و ریاضیات در دایرۀ طبقهبندی علوم چگونه بوده و تعامل ریاضیدانان و معماران از چه
الگویی پیروی میکرده است؟
۲ .نسبت میان علم الحروف و معماری اسالمی تا چه حد و در چه زمینه هایی است؟

شیوۀ پژوهش

بخش مهمی از دادههای این پژوهش به صورت مستقیم از کتابها و مقالههای موجود در این زمینه به دست
میآید .نسبت میان ریاضیات و ریاضیدانان با معماری اسالمی ،ماهیت علمالحروف ،توانایی معنادار کردن
اعداد به مدد علمالحروف و همچنین نوع و میزان استفاده از دانش حروف در گسترۀ معماری اسالمی ،ابهامها و
پرسشهایی هستند که این پژوهش در جستجوی فهم بهتر آنهاست .عطف به این پرسشها و هدف تبیینشده،
پژوهش حاضر میانرشتهای بوده و در صدد فراهمآوردن زمینۀ الزم برای پژوهشهایی از این جنس است .بنابراین
از نظر پیامد در دستۀ پژوهشهای بنیادی-نظری قرار خواهد گرفت .ماهیت وجوه پنهان اعداد و نسبت آن با
حروف ،خصوص ًا اسماء مقدسه در تعامل با نظام اندازه در معماری اسالمی ،مطلبی است که دنبال میگردد.
بنابراین از لحاظ فرآیند اجرا در دستۀ پژوهشهای کیفی و با رویکرد تفسیری-تاریخی طبقهبندی خواهد شد .این
پژوهش با منطق استنتاجی و تمثیلی سعی در رفع ابهامهای موجود دارد .کشف معانی پنهان اعداد در زیرنقش
حروف ،تا حدی مبتنی بر ذوق و شهود نیز هست .به تعبیری آگاهی از این مسیر عالوه بر جستجوی عقالنی در
متون کهن ،وابسته به روش نظری خاصی نیز هست .بنابراین نقدهای بعدی بر این پژوهش نیز باید در دامنۀ زبان
و گفتمان همین دست تحقیقات تأویلی صورت پذیرد .چنانچه با نحوۀ نگاه علوم تجربی به یافتههای این پژوهش
نگاه شود ،مانند آنچه تا به امروز معمول بوده است؛ شاید این یافتهها خرافه و علوم غریبه و خفیه تلقی شوند.
به این منظور ابتدا به جایگاه معماری در تقسیمبندی علوم خواهیم پرداخت و ارتباط آن را با ریاضیات تا حدی
بررسی مینمائیم؛ و در ادامه نقش ریاضیدانان در شکلگیری معماری دوران اسالمی بررسی خواهد شد .پس از
آن ماهیت علمالحروف در اندیشۀ ُحکما بررسی و مصادیقی مرتبط با نسبت آن با معماری در متون گذشته رهگیری
میشود .در نهایت نیز سعی شده است که زمینههای استفاده از علم اعداد و حروف در معماری اسالمی تبیین
گردد .زمینههای مختلفی که استفادۀ تمثیلی از اعداد در ارائۀ طرحهای معماری ،تعیین تعداد برخی اجزای بنا،
کتیبه نویسی و تاریخ نگاری را شامل میگردند .در این پژوهش همچنین نظریۀ پیمون و نظام اندازهها در معماری
اسالمی ایران ،در تعامل با علم اعداد و حروف مورد بررسی قرار گرفته است؛ فرضیاتی در این زمین ه ارائه گردیده
و یا فرضیات دیگران در این حوزه مورد آزمون و بحث قرار گرفته است.
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و پارمان )1363 :و یا «هندسه و تزئین در هنر اسالمی» (نجیب اغلو )1379 ،به رشتۀ تحریر درآمده است؛ لیکن
بحث آنچنانی پیرامون ابعاد پنهان اعداد در معماری اسالمی ارائه نکردهاند .اين امر منجر به غفلت و برداشت
تصويرى ناقص از انديشههاى رياضى خالقان آثار معمارى اسالمى میشود.
به نظر میرسد كه انحصار دانش رياضى معماران صرف ًا به هندسه ،باعث بيرون ماندن سایر ُش َعب ریاضیات
در پژوهشهاى اين حوزه شده و تصويرى گنگ از ماهیت انديشۀ رياضى اصحاب معمارى به دست میدهد .این
وجه و نگاه ،ضرورت پژوهش در این حوزه را نشان میدهد .پژوهشهایی در نقش نمادین اعداد در معماری
اسالمی و حتی معماری مسیحی انجام شده است ،در حالی که معنا بخشی به اعداد در دایرۀ علمالحروف هم قابل
انجام است .شاید یکی از دالیل فاصله گرفتن محققین از دانش حروف و اعداد این باشد که گاهی مورد سوء
رمالی و ِسحر قرار گرفته و از این حیث خرافه شمرده شده و پژوهشگران از کنار آن راحت
استفادههایی مثل ّ
گذشتهاند .بنا به ضرورت پیشتر گفته شده ،هدف پژوهش حاضر این است که در کنار اشارۀ مختصر به تحلیل
نمادین ،وجوه پنهان اعداد در تعامل با حروف [صفات و اسماء الهی] را در معماری اسالمی بررسی ،و میزان،
نوع و بیشترین استفاده از آن را تبیین ،و دریچهای برای بررسی نقش رمزی اعداد در معماری اسالمی باز کند ،تا
پلهای برای پژوهشهای بعدی باشد.

پیشینۀ پژوهش
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پژوهشهای زیادی در خصوص نسبت ریاضی و معماری اسالمی انجام شده است؛ لیکن پژوهشهایی
که صرف ًا به مقولۀ علم اعداد و حروف و نسبت آن با معماری اسالمی پرداخته باشند بسیار کم بوده و اشارات
پژوهشگران در این حوزه بیشتر موردی و کمدامنه بوده است .با این وجود در خصوص چیستی علم اعداد
و حروف و ماهیت آن منابع دست اول از صاحبان اندیشه موجود است؛ که با وارسی آنها میتوان به پیوند
میان معماری اسالمی و علم اعداد و حروف اشاره داشت .کتابهایی چون «بحرالوقوف فی علمالحروف» از
شهابالدین احمد بونی« ،1جذوات و مواقیت» میرداماد ( )1380و  ...از این دست هستند؛ و در پژوهش حاضر
بنا به فراخور موضوع ارجاعاتی به آنها صورت گرفته است .از میان پژوهشگران خارجی مقالهای پیرامون علم
حروف و اعداد از رنه گنون ( )1381با ترجمۀ فارسی آن موجود است که در چند مورد اشاره به حوزۀ معماری نیز
داشته است .از میان پژوهشگران داخلی نیز جعفر طاهری ( )1388در پایاننامۀ دکتری خود با عنوان «مقدمهای بر
دانش ریاضیات معماری در دورۀ اسالمی» و در قسمت پایانی آن ،به طور مختصر به مقولۀ علم اعداد و حروف و
نسبت آن با معماری پرداخته است؛ اما عمدۀ رسالۀ ایشان به مقولههای دیگری از حوزۀ ریاضی و معماری اسالمی
اشاره دارد .از طرفی طاهری و ندیمی ( )1393با مقالۀ « بُعد پنهان» نسبتهای دیگری از ارتباط معماری و
علمالحروف را بیان کردهاند .همانطور که پیشتر ذکر شد ،عمدۀ اشارات به نسبت علم اعداد و حروف و معماری
اسالمی تنها به صورت موردی در آثار پژوهشگران ارائه گردیده است.

بحث
نسبت معماری و ریاضیات
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تحقیقات پیرامون ارتباط معماری با علوم در دوران اسالمی تقریب ًا نوپاست (قیومی و مجتهدزاده:1397 ،
 .)35شاید از اولین پژوهشها در این زمینه ،مطالعات خانم وسماء خالد ُچرباچی (شورباشی) ،محقق عراقی
-آمریکایی ،دربارۀ رابطۀ علم هندسۀ عملی و مسیرهای طراحی در هنر اسالمی باشد که در اواسط دهۀ 1970
منتشر شد .شورباشی در صفحۀ سوم و پاراگراف دوم مقالهاش میگوید :تصور وجود رابطهای میان علم و هنر
اسالمی برای استادانش در دانشگاه هاروارد غیرممکن تلقی میشده و با پاسخ «چنین چیزی وجود ندارد» ،مواجه
شده است ( .)chorbachi,1989: 753شاید دلیل این موضع این باشد که حداقل تا نیمۀ دوم قرن پنجم که
فلسفۀ مشایی مورد نقد قرار میگیرد ،معماری زیر مجموعۀ صناعات و پیشههاست.

نسبت معماری و ریاضیات در دایرۀ طبقهبندی علوم

حسین خدیوجم در مقدمۀ مترجم در کتاب احصاءالعلوم دانشنامههایی را که در دورۀ اسالمی به طبقهبندی
العلوم» شعیابنفریغون شروع و با
علوم پرداختهاند را معرفی کرده است (فارابی 12 :1389 ،تا  .)15او از «جوامع
ِ
«ابجدالعلوم» ق ّنوجی در قرن سیزدهم این معرفی را پایان میدهد .هر چند ایشان برخی آثار موجود در طبقهبندی
ِ
علم مانند «حدودالمنطق» ابنبهریز که حاصل نهضت ترجمه در دوران عباسی است را در این معرفی نیاوردهاند.
پیش از این قیومی و مجتهدزاده ( ،)1397در بررسی این دانشنامهها تحقیق کاملی انجام دادهاند که برخی موارد
در ادامه با رجوع و تلخیص از آن ارائه میشود.
فارابی در کتاب احصاء العلوم ،ریاضیات را سومین شاخه از پنج شاخه اصلی علوم معرفی کرده و هفت
زیرشاخۀ آن را حساب ،هندسه ،مناظر ،نجوم ،موسیقی ،اثقال ،و ِح َیل دانسته است.فارابی میگوید« :چون قواعد
ریاضی مجرد است ،به کار بردن آنها نیازمند تدبیرها و حیلههایی برای برطرف کردن موانع است .علم ِح َیل علم

 1شــهابالدین احمدبنعلیبــن یوســف بونــی از نویســندگان برجســتۀ قــرن هشــتم هجــری اســت کــه رســاالت فراوانــی در علمالحــروف دارد و چنانچــه
بازنویســی و ترجمــۀ مناســبی از آثــار او صــورت گیــرد ،علمالحــروف و نــگاه بــه آن تغییــر خواهــد کــرد .علیایحــال پژوهشگرانــی هــم کــه بعضـ ًا بــه ســراغ
آثــار او از قبیــل «بحرالوقــوف» رفتهانــد ،بیشــتر نــگاه و برداش ـتهای شــخصی از آثــار او را مــد نظــر قــرار دادهانــد.
 2مــوارد ذکــر شــده در ایــن بنــد حاصــل ابتنــاء بــه آراء (قیومــی و مجتهــدزاده  1396،و  )1397اســت،لکن نگارنــدگان منابــع ایــن دو مقالــه را در نســخههای
دیگــر هــم بررســی کردهانــد

ن-1.جایگا معماری در آراء فار با� و تفکیک آن از حوزۀ مهندیس و فن ساخت

با تدقیق در آراء فارابی پیرامون صناعات ،میتوان چنین برداشت کرد :او با آنکه معماری را زیر مجموعه
ریاضیات دانسته لکن میان حوزۀ معماری و ساخت و ساز ِصرف تفکیک قائل است .او معمار (ریاستالبنا)
را که از دیدگاه او صاحب عقل مرو ّیه است ،از ب ّنای ماهر (صناعتالبنا) که صرف ًا دست به ساخت میزند و
صاحب عقل مهنی است ،تفکیک میکند و هنر معماری را با عنوان ریاست البنا ،پایه و مقدمهای بر ب ِ
ُعد مهندسی
معماری یا همان صناعت البنا میداند .در آراء متفکرین بعد از او کمتر میتوان چنین دقت نظری را پیدا کرد .مثالً
«اخوانالصفا در کتاب هشتم ریاضی ،که به صناعات عملی و هدف آنها میپردازد ،در دو جا فقط از صناعت بنا
نام برده است (اخوانالصفا ،1405 ،ج 282 ،1و  .)284از اینجا معلوم میشود که ایشان معماری و صناعت بنا
را زیر مجموعۀ صناعات عملی و از فروع علم ریاضی میدانند» (قیومی و مجتهدزاده .)39 :1397 ،سایر کتبی
که به طبقهبندی علوم میپردازند نیز دقت نظر فارابی را در تقسیمبندی ابعاد مختلف معماری نداشتهاند .این رویه
تا قرن هشتم ادامه داشته تا ابناکفانی تغییری در جایگاه معماری در طبقهبندی علوم ایجاد میکند.
در دانشنامۀ «ارشاد القاصد» از شمسالدین محمدبنابراهیم ،معروف به ابناکفانی (درگذشتۀ 749ه.ق)
حکیم سدۀ هشتم نیز معماری و یا همان صناعت و ریاست بنا زیر مجموعۀ ریاضیات و هندسه معرفی میشود.
تأثیر احصاءالعلوم فارابی و همچنین رساالت مختلف ابن سینا در باب طبقهبندی علوم در کتاب او پیداست
(قیومی و مجتهدزاده .)210 :1396 ،او فروع هندسه را در ده بخش طبقهبندی و برای اولین بار صناعت بنا را
«عقد» و «عَ قد»
زیر مجموعۀ علم مستقل «عقود االبنیه» معرفی میکند (همان)« .عقود» در عربی جمع مکسر ِ
است و در لغت یک معنای آن به انواع بستن ،از جمله بستن طاق بناها و درها اشاره دارد؛ لذا از نظر لغوی علم
عقوداالبنیه اشاره به بستن طاق دارد (همان ،209:نقل از فراهیدی ،ذیل واژه) .پس از ابناکفانی دانشنامهنویسان
دیگری هم معماری را زیر مجموعۀ ریاضیات ولی با عنوان علم مستقل عقوداالبنیه آوردهاند .ابن اکفانی اضافه
بر اینکه معماری را در ساختن شهرها ،قالع و خانهها و پیکربندی فضایی آنها دخیل میداند ،گسترۀ آن را در
نظام آبرسانی مانند تقسیم آب ،حفر چاه و سدسازی توسعه میبخشد (ابن اکفانی 1322،ه.ق ) .در میان
صاحبنظرانی که طبقهبندی علوم را به تأثیر از فارابی تألیف کردهاند ،او اولین کسی است که معماری را با نامی
جدید و منافعی تفکیک شدهتر از پیشینیان خود معرفی میکند .با این حال میتوان کاملترین طبقهبندی در میان
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این تدبیرها و حیلههاست (فارابی 89 :1389 ،و  .)90سپس حیل را به دو دستۀ عددی و هندسی تقسیم میکند
و حیل هندسی را دارای هفت شاخه میپندارد )1 :صناعت ریاست بنا [البته در نسخۀ ترجمه شده ،مهندسی
حیل تعیین مساحت؛  )3حیل ساختن ابزارهای نجوم؛ )4حیل ساختن آالت موسیقی؛
معماری آمده است]؛ )2
ِ
 )5حیل ساختن جنگ افزارها؛  )6حیل مناظریه )7 ،حیل ساخت ظروف عجیب (همان .)91 :بنابراین ،شعبههای
علم حیل عبارت است از این مباحث و نظایر آنها .و همینهاست که مبادی و مقدمات صناعات مدنی عملی
(الصناعات المدنیه العملیه) است ،و در مورد اجسام و اشکال و اوضاع و ترتیب و اندازهگیری آ نها به کار میرود؛
ّ
البناء) و نجاری مورد استفاده قرار میگیرد (همان 91 :و .)92
مانند اموری که در صنایعی چون ب ّنایی (صناعة ِ
در واقع او میان ب ّنای ماهر (صناعت بنا) و معمار صاحب اندیشه (ریاستالبنا) تفاوت قائل است .فارابی در
السیاست المدنیه عقل عملی را بر دو قسم میداند :عقل مُ َروّ یة (متفکر) و عقل مِ ْهنیة (ماهر) .عقل عملی مُ َروّ ی
مبدأ فکر است و تشخیص میدهد چه چیزی شایستۀ عمل است و چه چیزی شایستۀ عمل نیست؛ عقل عملی
مِ هنی آنچه را عقل عملی مروّ ی تشخیص داده است ،به عمل درمیآورد ( فارابی 1389 ،ب .)34 ،بازگشت به
آراء او ،معمار با عنوان ریاستالبنا صاحب عقل مروّ ی و ب ّنای ماهر صاحب عقل مِ هنی است .با این تفسیر میتوان
گفت فارابی قریب به هزار سال قبل حتی هنر معماری را از دایره مهندسی نیز تفکیک کرده است» (قیومی و
مجتهدزاده  38 :1397و  .39خالصه شده توسط نگارندگان)
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دانشنامهنویسان از معماری را در قرن سیزدهم دید که در ادامه از نظر میگذرد.
العلوم» قَنّوجی (درگذشته  1307ه.ق) ،از علمای هند نیز ،طبقهبندی از جایگاه معماری در تعامل
در «ابجد
ِ
با سایر علوم ارائه میشود .او در «ابجدالعلوم» و در دو قسمت از معماری سخن میگوید .در بخشی به تأثیر از
ابناکفانی ،معماری را علم مستقلی از فروع ریاضیات و با همان نام عقوداالبنیه میداند .تعریف او از این علم
همان تعریف ابناکفانی است؛ با این تفاوت که او احداث قنات را نیز در دایرۀ معماری میگنجاند (ق ّنوجی،
 « .)384 :1978طبقهبندی او از معماری به اینجا ختم نمیشود و در بخش دیگری تحت نام علم «تعمیر مساکن»
شرح کاملی از معماری ارائه میدهد که پیش از آن در میان دانشنامهها بینظیر است .در ابتدا بیان میکند که علم
تعمیر مساکن از نظر او ،نام دیگر علم عقوداالبنیه است .او علم تعمیر مساکن را به دو بخش مکانیابی و فراهم
آوردن مصالح و روش ساخت با آنها ،تقسیم کرده است .ق ّنوجی میزان ارتفاع مکان ،تفاوت اشخاص ،معایب
زمین و مجاورت آن با جنگل و دریا و چشمه و زمینهای دیگر را از عوامل مؤثر در تعیین مکان میداند؛ و ارتفاع
خانهها و پستی و بلندی و همسانی آنها و نیز مالحظات مربوط به بهداشت در خانهها را از عوامل مؤثر در ساختن
بناها میشمارد .قنّوجی سپس به سوژههای این علم می پردازد و حمام ،آبریزگاهها ،مقابر مردگان و اماکن عمومی
را در زمرۀ انواع مساکن برمیشمرد (همان 171 :و ( .»)172برگرفته از قیومی و مجتهدزاده 211 :1396 ،و
212؛ نسخۀ مورد استفاده نگارندگان متفاوت بوده است).
با بررسی آراء قریب به اتفاق دانشنامهنویسان میتوان بیان کرد که معماری را همواره زیر مجموعۀ دانش
ریاضیات و از فروع هندسه میدانستهاند .این رویه با فارابی در «احصاءالعلوم» آغاز میشود .توصیف او از
معماری و طبقهبندی آن به ابعاد هنری و مهندسی در آراء دیگران چندان قابل دریافت نیست .این روند تا قرن
ً
مستقال با عنوان عقوداالبنیه مینامد و در نهایت قنوجی مبسوطترین
هشتم ادامه یافته تا ابناکفانی معماری را
تفکیک منافع از معماری را ارائه میکند .بنابراین میتوان استنباط کرد که پس از فارابی و حداقل تا قرن هشتم،
معماری را پیشهوری و صناعت میدانستهاند (به همین دلیل به متون قرن  4تا  8اشاره نشد و فقط یک جمله از
اخوانالصفا ارائه گردید) و بعد از قرن هشتم بالندگی شناخت به معماری و منافع آن بیشتر قابل رهگیری است.
البته نتیجهگیری فوق قابل تعمیم به همۀ صاحبنظران گذشته نیست .بزرگانی چون مالصدرا هم بودهاند که در
آراء آنها ارتباط چندانی میان ریاضیات و معماری وجود ندارد .مالصدرا علوم را به دو دستۀ دنیوی و اخروی تقسیم
نموده و علوم دنیوی را به سه دستۀ اقوال ،افعال و احوال (افکار) تقسیم کرده است .او معماری را زیر مجموعۀ
علوم افعالی میداند و علم ح َیل ،ریاضیات و هندسه را زیر مجموعۀ علوم افکار قلمداد مینماید(محقق:1376 ،
 .)45در واقع او معماری را در مرتبۀ بسیار پایینتری از علومی چون کتابت ،شعبده ،کیمیا ،ح َیل و امثال آنها قرار
داده است (طاهری.)1388 ،

تأملی بر چگونگی حضور ریاضیدانان گذشته و کاربرد دانش آنها در معماری اسالمی
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با مطالعه در متون تاریخی گذشته میتوان ردپایی از حضور ریاضیدانان را در حیطههای مختلفی از حوزۀ
معماری یافت .با این حال بیشترین بیشترین اسناد به جا مانده از حضور ریاضیدانان در حوزۀ عمل معماری
مربوط به اوایل دوران اسالمی است که با بررسی این متون میتوان چند َرستۀ مختلف را برای حضور آنها
دستهبندی کرد .حضور آنها در عرصۀ معماری در حوزههایی چون مدیریت پروژههای شهری ،نظام تقسیم آب،
اعمال مرتبط با نجوم و همچنین محاسبات کاربردی قابل ردیابی است (طاهری.)1390 ،
شاید یکی از اولین گزارشهای مربوط به حضور ریاضیدانان در عرصۀ عمل معماری را ابنواضح یعقوبی
در « البُلدان» ارائه کرده باشد .او در اشاره به ساخت شهر بغداد میگوید ]...[« :مهندسان و کسانی که به علم
ِ
نوبخت
پیمودن و مساحت کردن و تقسیم نمودن اراضی آشنایند گسیل داشت  ...و شهر را در همان وقتی که
منجم و ماشاالله ساریه اختیار کرده بودند ،پیریزی کرد( ».یعقوبی .)9 :1356 ،او در ادامه از عبداللهبنمحرز،
حجاجبنیوسف ،عمرانبنوضاح و شهاببنکثیر به عنوان مهندسان اصلی ساخت بغداد که زیر نظر نوبخت و
ابراهیمبنمحمد فرازی و طبری که منجم و اهل حساب بودند یاد میکند (همان .)12 :او همچنین در روایت
 1در تدویــن ایــن بخــش از مقــاالت طاهــری ( 1390و  )1394اســتفاده شــده اســت  .نگارنــدگان بــا رجــوع بــه منابــع اولیــه مطالــب را بــه زعــم خــود
روایــت کردهانــد.

صحهای بر قول بورکهارت گذاشتهاند
 1البته ایشان هم احتما َال ّ
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ساخت سامرا از حضور مهندسان و محاسبان برای مکانیابی کاخها یاد کرده است (همان .)31:بنابراین حداقل
میتوان با توجه به وابستگی این ریاضیدانان به حکومت ،جایگاه سرپرستی طرحهای عمرانی را برای آنها متصور
بود .مشخص کردن وقت و طالع سعد برای پیریزی شهر و محاسبات مکانیابی نیز از این متن و متون دیگر مثل
ِ
«تاریخ طبری» و یا «معجم
البلدان» یاقوت ِح َموی قابل دستیابی است.
حضور اصحاب حساب در نظام تقسیم آب نیز قابل ردیابی است .در البُلدان ذکر میشود که متوکل در پی
ساخت شهر جعفریه و حفر کردن نهری در آن از محمدبنموسی منجم و مهندسان دربار تعیین محل نهر را طلب
میکند (همان .)39 :بنابراین حضور ریاضیدانان در نظام آبرسانی نیز تا حدی قابل تأیید است.
در مورد ارتباط نجوم که از زیر مجموعۀ ریاضیات است و تعامل آن با معماری میتوان سه نقش را برای
ریاضی ِ
دانان منجم قائل شد .نقش اول آنها در تعیین وقت ،طالع سعد و تعیین جهت قبله و امثال اینهاست.
گزارشهای زیادی خصوصا از دورۀ تیموری در این خصوص باقی مانده است .وجه دیگر حضور منجمین در
فرآیند مدیریت پروژههای شهری است که نمونۀ آن در بند قبل از نظر گذشت .حوزۀ دیگری از حضور منجمان
در احداث بناهایی است که کارکرد محاسبات تقویمی دارند .ابن ُرسته (سده سوم) گزارشی از کارکرد تقویمی
دروازههای اصفهان در اعالقالنفیسه ارائه کرده است.]...[« :چهار دروازۀ اين شهر به طرف طلوع و غروب ستارۀ
َجدي و طلوع و غروب ستارۀ سرطان باز ميشود .وقتي آفتاب در اولين درجه از برج َجدي باشد ،موقع طلوع ستاره
ً
كامال با درها روبرو قرار مي گيرد [ ]...و آفتاب در همان درجه و موقعيت هنگام غروب مقابل يهوديه قرار ميگيرد
[ ]...سپس مردم در زمانهاي اخير درِ ديگري ساختند كه آن را دروازۀ جديد ناميدند ،و اين در از روي محاسبات
نجومي يا فلسفي نصب نشده بود( »...ابن ُرسته 190 :1365 ،به نقل از طاهری.)47 :1390 ،
در دایره محاسبات کاربردی میتوان دو وجه بر حضور ریاضی در حوزۀ عمل معماری متصور شد .یک
الیه حساب کردن ابنیه از نقطه نظر مالی و مقدار مصالح و  ...است؛ وجه دیگر نیز محاسبات عددی و هندسی
برای احداث بناست .برای حضور ریاضیدانان در حیطۀ نخست در متون اشارات زیادی وجود دارد .مثال طبری
از ابوحنیفه نُعمان به عنوان اولین برآورد کنندۀ مصالح شهر بغداد (خشت و آجر) یاد کرده است (طبری،1375 ،
ج .)4874 :11طبیعی است که این مورد نکتۀ عجیبی نیست .اما از میان ریاضیدانانی که نوشتههای آنها به
صورت چشمگیری به معماری مرتبط است ،میتوان به غیاثالدین جمشید کاشانی و شیخبهایی اشاره کرد.
باب نهم از مقالۀ چهارم کتاب «مفتاحالحساب» کاشانی ارتباط مستقیمی میان ریاضی و صناعت معماری برقرار
میکند و در بابهای مختلف این مقاله ،محاسبۀ عناصر ساختمانی مثل گنبد و قوس و  ...ارائه میشود .منبع
قابل توجه دیگر در این زمینه ،رسالۀ «خالصهالحساب» شیخبهایی است که در باب ششم و هفتم مالحظات و
محاسباتی را در حوزههای وابسته به معماری ارائه میکند .باب هفتم این رساله مشتمل بر سه فصل است که در
فصل اول آن به ترازیابی زمین برای احداث قنات ،در فصل دوم ،روش به دست آوردن ارتفاع اجسام بلند مثل
منارهها و  ...و در فصل سوم به روشهای اندازهگیری عمق چاهها و عرض رودها پرداخته است .در این خصوص
مالحظه و عالمت سوالی نیاز است .درست است که غیاثالدین جمشید کاشانی در رسالۀ خود ترسیم چند
ضلعیها و قوسها را به کمال بیان کرده است ،ولی آیا ابتدا او این ترسیمات را انجام داد و قوس و گنبد پس از
ً
عمال قوسها و گنبدهایی که پیش از این ساخته شده بودند را با منطق
او ساخته شد؟ پاسخ منفی است .کاشانی
ریاضی بیان میکند و در حقیقت آنها را تئوریزه مینماید .با اینکه در رسالۀ قنوجی حفر قنات از منافع معماری بیان
شده ،اما آیا پیش از محاسبات شیخبهایی قناتی ساخته نشده است؟ حداقل در این زمینه رسالۀ «استخراج آبهای
پنهانی» از الکرجی موجود است که مثال نقض این ادعاست .البته میتوان شیخبهایی را یکی از دانشمندانی در
حوزۀ ریاضیات دانست که دغدغۀ او بهعملدرآوردن و به اصطالح کاربردی کردن ریاضیات در صناعت معماری
بوده است .هر چند برخی یکی از پیشههای شیخبهایی را معماری دانستهاند (نصر )1 44 :1384 ،لکن مستندی از
حضور او در عرصۀ معماری وجود ندارد .در این زمینه از آثار خود شیخ نیز میتوان وام گرفت که در «کشکول» از
دستور ساخت کفشداری برای حرم امیرالمؤمنین (ع) در نجف خبر میدهد (عاملی ،1378 ،ج .)127 :1سؤال
اینجاست وقتی در آثار ایشان اشاره به چنین مطلب مختصری میشود ،آیا ممکن است که کارهای مهم معماری که
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به او نسبت میدهند را فراموشکرده باشد؟ او در «تحفۀ حاتمی» به بسیاری از آثار خود اشاره کرده ،ولی مستندی
از حضور در عرصۀ معماری ارائه نداده است (سلطانزاده .)65 :1395 ،با این حال به نظر میرسد با توجه به
شأن و جایگاه او در آن دوران ،نظارتی بر اقدامات عمرانی داشته است.
نظام آموزش معماری در گذشته استاد و شاگردی بوده و اینکه تصور کنیم ،ریاضیدانان آموزشی به معماران
ِ
صانعان آثار ،فنّ عمل خود را از استادان پیشین خود اخذ میکردند و آن را به شاگردان
دادهاند ،دور از ذهن است.
خود آموزش میدادند .پیش آمده که صنعتگران [حتی به غلط] از آموزشهای به ارث رسیده به آنها استفاده
میکردهاند و توجهی به آراء علمی هم نداشتهاند .این نکته توس ط جُ رج صلیبا هم تأکید شده است (�Sali
 .)ba,1999: 644با این وصف و با استناد به متون میتوان بیان کرد که در قرون اولیه اسالمی ردپایی از حضور
ریاضیدانان در حیطههایی چون مکانیابی ،سرپرستی کارهای عمرانی ،محاسبات نجومی و تقویمی وجود دارد؛
لیکن پس از آن حداقل در متون ،اشارۀ مستقیمی به این موضوع نمیشود .عالمانی چون شیخبهایی و غیاثالدین
جمشید هم مباحثی را ارائه کردهاند که ً
قبال در عرصۀ عمل وجود داشته است و این بزرگان همان مباحث عملی
را تئوریزه کردهاند .بنابراین حداقل با استناد به متون باقیمانده نمیتوان نقش چندانی برای ریاضیدانان در حوزۀ
عمل معماری قائل شد.

سال اول  /شامره دوم  /پاییز و زمستان 1400

ماهیت علمالحروف ،ارتباط آن با ریاضیات و معماری و آراء اندیشمندان یپ�امون آن
همانطور که در مقدمه ذکر شد ،در مطالعۀ پیوند میان ریاضیات و معماری ،بیشتر وجه صوری یا همان
هندسه مورد بررسی قرار گرفته است .صورت هندسی بیان نهایی معناست و وجهی است که به منصۀ ظهور
میرسد؛ اما سازمایۀ آنها اعدادی است که در پس این صور عینی هستند .به بیان دیگر این رمزها و تناسبات عددی
هستند که در صورتهای هندسی بروز پیدا میکنند .آیا خود اعداد یا همان علم اعداد به تنهایی قادر به ساخت
معانی و جلوه دادن آن در هندسه هستند؟ پاسخ منفی است .در این بین حلقۀ واسطی نیاز است که بتواند اعداد
را معنادار و صاحب مفهوم کند .این حلقۀ واسط میان علم اعداد و هندسۀ معنادار که وجه صوری را میسازد،
میتواند حضور نمادین اعداد در فرهنگ و آیین اقوام و یا همان علمالحروف باشد .علمالحروف باطن اعداد و
وجه خفیه آنها را میسازد که در تجمیع اعداد در مقابل ارزش حرفی آن ،ذکری معنادار میشوند .در این صورت
کمی اعداد ،وجه تمثیلی و ِحکمی نیز بر آنها مترتب میشود.
است که ورای وجه ّ

رابطۀ اعداد و حروف و آراء اندیشمندان

1

علم حروف و رابطۀ آن با اعداد پیشینهای طوالنی در ادیان و سنت اقوام در دنیا دارد .اینکه نخستین کالم در
انجیل یوحنا این است که «در ازل ابتدا کلمه بود» ،میتواند شاهدی بر این مدعا باشد .صاحبان اندیشۀ زیادی در
خصوص علمالحروف و معناداری آن سخن گفتهاند .يكى از مهمترين دستگاههاى نظرى گذشته در علوم رياضى،
نسبت عميقى است كه اعداد و حروف با يكديگر تحت عنوان حساب ُج َمل دارند (طاهری و ندیمی:1393 ،
 .)10اصول علم حروف و حساب ُج َمل را مىتوان پيش از اسالم در خط فينيقى ،آرامى (ذاکری )22: 1379،و
سپس نزد فيثاغوريان قديم و يهوديان پيرو مكتب ق ّباله [در ترجمهها کاباال هم گفتهاند] يافت .از کاملترین منابع
در این زمینه« ،جذوات و مواقیت» میرداماد است .او در ابتدا اذعان میدارد که :علما و حكما ،راویان حدیث و
امتها بر اعتبار حساب ُج َمل و مراتب اعداد حروف بيست و هشتگانه ،به َح َس ِب
عامه ّ
فقهای همة فرقهها ،و ّ
آن حساب ،اجماع كردهاند (میرداماد .)132 :1380 ،میرداماد با مبنا قرار دادن آراء فیثاغورث معتقد است :عالم
ِ
روح عالم عددى
عددى عكسى از انوار عالم عقلى و لمعهای از نورهاى عالم قدسى بوده ،و عالم حرفى را
جسد ِ
میداند ( همان .)134 :او بیان میکند که مراتب عالم تکوین و مناسبات آن بر مراتب عالم عدد و مناسبات
عددی انطباق دارد (همان .)119 :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 عددى بر تغييرات و تركيبهاى عالم هستى
منطبق است ( همان 133 :و  .)134ابنخلدون دانش اسرار حروف را از شعب علم سیمیا دانسته و نتیجۀ آن را
 1بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع اصلــی در ایــن زمینــه،و شــاخصترین اثــر مــورد وثــوق یعنــی «جــذوات و مواقیــت» میردامــاد ،مشــابهتها و اشــتراکاتی
میــان ایــن بخــش از پژوهــش بــا مقالــۀ «بُعــد پنهــان» ( طاهــری و ندیمــی )1393 ،وجــود دارد  .از آنجــا کــه نگارنــدگان بــا رجــوع بــه منابــع ،روایــت خــود را
در ایــن زمینــه ارائــه کردهانــد ،مطالعــۀ مقالــه «بعــد پنهــان در معمــاری اســامی ایــران» نیــز پیشــنهاد میگــردد.
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بو�� ،تا (قرن هشتم) ( 34 :از روی نسخۀ خیط بحرالوقوف ف� علمالحروف ،دارای فایل ت
الک�ونییک در کتابخانه مجلس شورای اسالیم)
منبع
ب

رنه گنون با تكيه بر آراء ابنعربی و برخى دیگر از منابع عرفان اسالمى معتقد است كه علمالحروف را بايد
در سطوح مختلف بررسى كرد .علم حروف در باالترين معنى خود ،علم به همۀ اشيا است؛ معنى متوسط علم
حروف ،علم تكوين عالم است .سرانجام در پایینترین معنى ،علم به قدرتهاى اسماء و عددها است (گنون،
 17 :1381و  .)136 :1374رأی کاملتر و جزئیتری را میتوان از اقوال میرداماد دریافت .به بیان او مراتب
عالم تکوین و مناسبات آن بر مراتب عالم عدد و مناسبات عددی انطباق دارد (میرداماد .)119 :1380 ،بنابراین
او نیز نسبت میان اعداد و حروف و نظام عالم را صادق میداند .اضافه بر آن گفتهاند :در اذكار و دعوات و َاحراز
و عوذات ،به حسب خصوصيات اوقات عبادات و طاعات ،و اوضاع مطالب و حاجات ،اسماء و الفاظ معهوده،
حد
و حروف و اعداد مخصوصه ،در احاديث و آثار سانّین و شارعين(صلواتالله علیهم) وارد شده؛ و تجاوز از ّ
ّب اثر
محدود و عدد مخصوص در بعضى از موا ّد حرام ،و در بعضى مكروه ،و در بعضى بیفایده و بى
استتباع ترت ِ
ِ
آمده است (همان .)91 :بنابراین اعداد اضافه بر نسبت با حروف و نظام عالم ،نسبتی با صفات خداوند و اسماء
نیز دارند .از طرفی میرداماد سه مرتبه را برای حروف و اعداد قائل است .در کالم او روح حروف مرتبۀ عددی،
قلبش صورت نطقی و کالمی و جسدش صورت رقمی و کتابی است که بر مشاعر ثالثه قلبی و سمعی و بصری
اختصاص دارد (همان 143 :و  .)144از اشارۀ او به ادراکات حسی میتوان این چنین استدالل کرد که باید نسبتی
نیز میان اعداد و حروف با انسان وجود داشته باشد .در واقع او اعداد و حروف را صاحب نسبت با نظام عالم،
اسماء مقدس و انسان میداند.
به عنوان نتیجهگیری و جمعبندی در این بخش میتوانیم بگوییم :آنچه که تا امروز از مبانی ارتباط ریاضیات
و معماری اسالمی استخراج شده است ،بیشتر بر موضوع هندسه متمرکز است .هندسۀ معنادار صورتی عینی
است که سازندۀ آن نسبتهای عددی صاحب رمز است که در زیر نقش هندسۀ متجلی ،پنهان مانده است .اعداد
بهخودیخود صاحب معنا نیستند و عطف به نظرات اندیشهورزان ،در پیوند با حروف و اسماء است که ماهیتی
 1بــرای مثــال در متــون متفــاوت بــه ابجــد صغیــر و ابجــد وضعــی و  ...هــم اشــاره شــده اســت کــه گاهــی در روشهــای محاســبه بــا هــم فــرق دارد .بــا ایــن
حــال ابجــد کبیــر یــا جامــع ،پایــۀ علمالحــروف بــوده اســت.
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تصرف نفوس ر ّبانی در عالم طبیعت به واسطۀ اسماء و کلمات الهیِ ناشی از حروف قلمداد کرده است .به گفتة
ابنخلدون فهميدن ِس ّر تناسب ميان حروف و تركيبهاى طبايع ميان حروف و اعداد امرى دشوار به شمار مىرود.
زيرا از نوع دانشها و قياسها نيست؛ بلكه مستند و دليل آن در نزد ايشان [احتما ًال متصوفه] ذوق و كشف است
(ابن خلدون ،1382،ج 1054 :2و .)1055
مبناى علمالحروف و اعداد ،دايرۀ (جدول) ابجد است ،كه معروفترين آن ،ترتيب حروف بيست و هشتگانۀ
عربى در يك نظام حرفى عددى است .در اين دايره ،هر حرف ،عددى مخصوص به خود دارد كه با آن عدد،
ارزشگذارى و محاسبه میشود .پس به طور ساده براى محاسبۀ ارزش عددى ابجدى يك واژه ،ابتدا آن را به
حروف تشكيل دهندهاش تقطيع و اعداد متناظر با هر حرف را با يكديگر جمع مىكنند( طیب .)19 :1386 ،برای
مثال کلمۀ «علی» متشکل از « ع=  +70ل=  +30ی= 10و با مجموع عددی  »110است .البته در علم حروف و
اعداد اصطالحات و روشهاى محاسبه مختلفى هست كه از اشاره به آنها در اين پژوهش صرف نظر شده است.1
ارزش عددى حروف در ُج َمل (ابجد) كبير در جدول ( )1آمده است.
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معنادار مییابند .البته معناداری اعداد صرف ًا به این مقوله محدود نیست و گاهی در فرهنگهای مختلف ،و با تکیه
بر اعتقادات و آیینهای اقوام ،صاحب معنا و نقش نمادین میشوند .این پیوند چنان عمیق است که میتواند با
نظام عالم ،اسماء مقدس و خود انسان در تعامل باشد .از این رو و با توجه به آراء صاحبنظرانی چون ،میرداماد،
گنون ،شیمل و  ...میتوان استنباط کرد که علمالحروف این قابلیت را داشته و دارد که مجرایی معرفتی برای خلق
یک هندسۀ معنادار و در کل معماری ذاکرانه باشد.

ارتباط معماری و علمالحروف در نگاه صاحبنظران و متون

چنانچه به مقولۀ اعداد در معماری مانند ویتروویوس نگاه کنیم که منجر به بررسی نسبتهای خاص مثل
کمی به اعداد قرار خواهیم داشت .رویکرد این پژوهش نقش کیفی و
تناسبات طالیی میشود ،در دایرۀ نگاه ّ
معنایی اعداد و کاربرد آن در معماری اسالمی است و سعی شده است تا اشارات متون در خصوص ارتباط میان
علمالحروف و معماری و همچنین آراء صاحبنظران پیرامون این مقوله مورد بررسی قرارگیرد؛ که خالصهای از
نتایج این بررسی در جدول شمارۀ  2آورده شده است.
ج -2آراء صاحبنظران یپ�امون رابطۀ علم حروف و معماری

نام صاحب نظر منبع مورد بررسی

فرض صاحب نظر در این مقوله
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هیلن براند

معمارى اسالمى :شكل ،كاركرد و معنى ()278 :1387

نقش معناداری برای اعداد قائل نیست
ولی عدد  8را استثنا میداند.

نجیباغلو

هندسه و تزئین در معامری اسالمی ()61 -58 :1379

با استناد به آراء برخی پژوهشگران دخالت
علوم حسابی را ناچیز میداند.

آناماریه شیمل (The Mystery of Number (1993: 22

معماری مقدس سدههای میانه
را بر بنیادهای رمزی علماالعداد
میداند.

اسپیرو
کاستوف

معامران معامران سدههای میانه در رشق و غرب (1و  87 :1381( )2و )130

در معامری سدههای میانه به این مقوله نگاه
تأییدی دارد ولی در بررسی معامری گوتیک آن
را رد میکند.

هانری
استیرلن

اصفهان تصوير بهشت ()82 :1377

نقش معنادار اعداد در معماری اسالمی
ایران را نه چندان متقن تأیید کرده
است.

محمدکریم
پیرنیا

آشنايى با معمار ى اسالمى ايران ()94 :1372

محتاطانه از ارتباط علمالحروف و
معماری مدرسۀ خان شیراز سخن
گفته است.

نادر اردالن و
الله بختیار

حس وحدت ( )55 :1390

علم اعداد را راهی برای دریافت و درک وحدت
بر طبیعت ناظر میداند.

تِز دکرتی با عنوان مقدمهای بر دانش ریاضیات معامری در دورۀ اسالمی ()1388

نگاه او به این مقوله تقریباً با تأیید ضمنی
همراه است (بسیار در نتیجهگیری احتیاط
کردهاند).

جعفر طاهری
منبع :نگارنده

برخی پژوهشگران از جمله هیلنبراند (  )278 :1387نقش معناداری برای اعداد قائل نیستند و البته ایشان
عدد هشت را در این دایره ،یک استثنا دانسته است .همچنین نجیباغلو ( )61-58 :1379معتقد است :غالب
پژوهشگران دخالت علوم حسابی و اندازهگیری را در معماری اسالمی ناچیز شمردهاند .در مقابل این رویکردهای
مبتنی بر نفی ،پژوهشگرانی نیز بر نقش معنادار اعداد تأکید کردهاند .برای مثال نادر اردالن و الله بختیار،
علم اعداد را به صورت راهی برای دریافت و درک از طبیعت میدانند و اعداد را تصویر روحانی ناشی از تکرار
وحدت [متجلی در ذهن انسان] معرفی میکنند .این دو معتقدند عدد در مفهوم فیثاغورثیاش اشکال خاصی از
دنیا محسوس را برجسته میکند و این اشکال را از طریق ذاتشان یکپارچه میکند ( اردالن و بختیار:1390 ،
 555و  .)56آناماریه شیمل معماری مقدس سدههای میانه را بر بنیادهای رمزی علماالعداد میداند (�schim
 .) mel,1993: 22اسپیرو کوستوف در مقالۀ معماران سدههای میانه در شرق و غرب [در دو بخش] اشارهای
به صومعۀ چهلپایی سنتگالن کرده و با اشاره به ابعاد مثالی عدد چهل ،بر این باور است که این طراحی اتفاقی

[ ]...اينك وى كه با اذكار و اوراد بر علم موسيقى گواهى دهد؛ نبينى چه سان با رضبت كلنگ از مرمر كه آواز رشيف
هو برخيزد ،که نام رشيف و ضمري غايب حرضت الله تعاىل است .هامن آوازى كه صوفيان و ذاكران در حالت وجد
ِ
مسجد رشيف (او) را با اوراد و اذکار می سازد[( ]...جعفرافندی:
و يبخودى سامع برآورند  ....و چنني آقاى پارسايى
1
.)118 :1389
این نقل از سوی یک موسیقیدان در وصف محمدآقا معمار عثمانی از سوی نگارنده ،تحریر شده است .ذکر
«هو» که به حساب جمل عدد یازده است و اینکه نگارنده با تأکید اشاره به این دارد که معمار با اذکار و اوراد
مسجد را میسازد ،شایان توجه است .عدد یازده متناظر با اسم شریف «هو» است و ضرایب آن قابل تأمل هستند.
برای مثال تعداد اسماءالحسنی به عدد نود و نه از ضرایب یازده است و حتی میرداماد نیز ذکر «هو» را بخشی از
اسم اعظم دانسته است ( میرداماد :همان .)149 :متن دیگر که مستقیم اشاره به نقش معنایی اعداد و ارتباط آن
با اسماء داشته است در «ظفرنامه» شرفالدین علی یزدی قابل ردیابی است .در این متن گزارشی از ساخت یک
پل آمده است:
[ ]...طرح آن بر بیست و هشت طاق بزرگ واقع شده و بيست و هشت عدد تام است در مرتبة عرشات متولد از
ازدواج  ...و لهذا منازل قمر که نص ،والقمر قدّرنا ُه منازل ،به آن ناطق است ،به همین عدد مقرر شده و حروف که
 1همچنین نگاه کنید به :طاهری1388 ،
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نبوده و حاوی پیامهای ایمانی است .البته او در بخش دوم همین مقاله معنادار بودن اعداد در معماری گوتیک را
رد کرده است (کوستوف 1381 ،الف و ب 130 :و  .)87همچنین هانری استیرلن ارزشهای معنایی اعداد در
معماری ایرانی را با اشاراتی محدود و نه چندان مُ تقن ذکر کرده است ( استیرلن .)82 :1377 ،هرچند استیرلن
صاحبنظر بزرگی در این زمینه محسوب نمیشود ،لیکن به این مقوله پرداخته است .از میان پژوهشگران داخلی
جعفر طاهری در چند صفحۀ آخر پایاننامۀ دکتری خود به نسبتهای معنایی اعداد اشاره نموده و در تعامل آن
با حروف هم ،نگاهی تقریب ًا تأییدی ارائه کرده است (طاهری .)1388 ،شاید نخستین پژوهشگری که از نسبت
معنایی اعداد و معماری صریحتر از سایرین و در معماری ایران سخن گفته ،مرحوم پیرنیا باشد که پیرامون مدرسۀ
خان شیراز ارتباطی بین تعداد اتاقها و سایر فضاهای ارتباطی با علمالحروف و اسماء مقدس برقرار نموده است.
با این حال این اشارهها نیز بسیار محتاطانه بوده و پس از آن نیز چندان جدی گرفته نشده است (پیرنیا:1372 ،
 .)94با اینکه نسبت پژوهشگرانی که به نقش تمثیلی و نمادین اعداد در معماری اسالمی اشاره کردهاند بیشتر
است ،محققینی هم به نسبتهای معنایی اعداد با صور هندسی بیرونی ،روی خوش نشان ندادهاند .با نگاه به متون
نیز میتوان شواهدی یافت که بنیادهای رمزی اعداد و البته ارتباط آن با حروف و اسماء مقدس در برخی ادوار
زمانی و حوزههای جغرافیایی متفاوت ،مورد توجه بوده است.
در فتوتنامۀ بنایان که احتما ًال مربوط به قرن نهم و یا دهم است (خانمحمدی )11 :1371 ،مکرر ًا به تلقین
آیات قرآن در هفده مورد و هنگام هر عملی تأکید میشود (همان .)15 :برای نمونه در این فتوتنامه آمده است:
«[ ]...و اگر پرسند چون خشت دو نیمه کنی ،چه خوانی؟ بگوی :فتبارک الله احسن الخالقین والحمدلله رب
ِ
اصول حرفه مطرح میشود که عدد پاسخهای آنها
العالمین [( »]...همان) .اضافه بر این پرسشهای دیگری از
قابل تأمل است .برای مثال در پاسخ به تعداد وسایل بنایی ،هفت وسیله ،تعداد اصول بنایی ،پنج اصل ،یا در
جواب تعداد استادان معمار ،پاسخ دوازده تن (همان 14 :و  ،)15شاید اتفاقی نباشد .برای مثال هفت وسیله
مثل ناخنگیر ،سرتراس ،شانه ،میل و منقاش ،و کارد (همان )14 :را از چیزهایی میشمارد که الزم است ب ّنا به
همراه داشته باشد .آیا وسایل دیگری مثل دستمال و سایر لوازم شخصی الزمۀ ب ّنا نیست؟ پس مشخص است که
عمد ًا به عدد هفت اشاره شده و رازی در پس آن نهفته است .ضمن اینکه در همین پرسش و پاسخهای مطروحه،
بارها از عدد چهار ( همان )14 :که به قول میرداماد مرتبه کمال اعداد میباشد (میرداماد ،)106 :1380 ،استفاده
شده است .استدالل از متون این چنینی به قول ابنخلدون نمیتواند از جنس قیاس باشد( ،1382ج 1054 :2و
 .)1055میتوان گفت :این اعداد که حداقل در فرهنگ شیعه ،صاحب معنا هستند ،تعمد ًا انتخاب شدهاند و از
صحه گذاشت ،لکن از حیث روایی و اعتبار،
این رو میتوان بر این فتوتنامه و زبان رمزی موجود در آنها تا حدی ّ
چنین استداللی با تشکیک همراه است .در «رسالۀ معماریه» آمده است:

32

از جالیل ت ُ َحف و جزایل نِ َعم که به وسایل ُر ُسل از حرضت پروردگار عامل به بندگان رسیده  ...همني عدد آمده[یعنی
ِ
برخصوصیت خاصيت اين
تعداد حروف الفبا هم بیست و هشت عدد است] و توافق اين امور دليىل روشن است
عدد ارجمند ...شمهای از ظاهر امر منوده شد تا لبيب مستبرص[یعنی فرد دانایی که صاحب بصیرت است] دريابد
كه مهندىس كه بنياد عامرت آن پل طرح كرده از خواص اعداد که ُحکام آن را ا َِرثاطیقی میگویند ،باخرب بوده و در
ميان هر دو طاق از آن طاقهاى بزرگ ،طاقى خرد بر باالى آن انداخته چنانچه متام اصول و فروع پنجاه و پنج طاق
باشد به عدد اسم مبارک «مجیب» و در ضمن ِاین امور که بسی سهل میمناید ،بسی ارسار خفیست[( ]...رشفالدین
1
علی یزدی ،1387 ،ج 701 :1و .)702
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این متن دورۀ تیموری ،اشارهای مستقیم به خواص اعداد دارد و نشان میدهد که نگاه به مقولۀ علم الحروف
متعلق به دورۀ خاص و جغرافیای محدودی نیست.اگر اشارات عددی در فتوتنامۀ بنایان را عامدانه بدانیم (نک:
ندیمی )1386 ،دو متن دیگر را باید با اندکی تأمل نگریست .درست است که در هر دو گزارش اشاره به اعداد و
اسماء وجود دارد ،اما هر دو گزارش از قول نویسندهای غیر از معمارِ بناها بیان شده است؛ بنابراین نباید این شائبه
را کنار گذاشت که ممکن است ،این گزارشها تأویل و تفسیر نگارندۀ این متون باشد .با این حال حداقل نتیجهای
که از بررسی این متون میتوان گرفت این است که نگاه به مقولۀ علم اعداد و حروف در دورههای زمانی مختلف
و جغرافیای مکانی متفاوت در معماری وجود داشته است .در نهایت از بررسی مطالب در این بند و بند قبلی،
میتوان گفت که علم اعداد و حروف یکی از دستاویزهای معرفتی معماران برای خلق هندسه و معماری معنادار در
دورههای زمانی و مکانی مختلف بوده است و حضور این مقوله در حوزۀ معماری اسالمی را نمیتوان کتمان کرد،
با این حال ،نوع و میزان استفاده از آن باید تبیین گردد.

مراتب استفاده از اعداد و علمالحروف در معماری اسالیم
در این پژوهش مراتب استفاده از اعداد و همچنین اشارۀ آنها به حروف و اسماء برای خلق رمزینهها درچهار
بُعد بررسی میشود .استفاده از اعداد صرف ًا با نگاه نمادین ،تعداد اجزای بنا ،کتیبهنویسی و تاریخنگاری در ابنیه و
بررسی فرضیۀ پیمونبندی (انتظام ابعاد در معماری ایران) در تعامل با علمالحروف ،از این دست موارد هستند.

نگاه نمادین به اعداد در معماری اسالمی

پیش از این در چند مورد اشاره شد که اعداد ،ساختمایۀ اصلی صور هندسی هستند .با اندک دقتی در
نامگذاری بناها و یا فضاهای مختلف یک بنا در مییابیم که نامگذاری برخی فضاها و بناها حداقل در گسترۀ
معماری اسالمی ایران با استفاده از اعداد انجام شده است .برای نمونه میتوان به اسامی سیوسه پل ،چهلستون،
هشتبهشت و یا فضاهایی مثل سهدری ،پنجدری ،چهارسوق ،چهارباغ و امثال اینها اشاره کرد و هیچ یک از این
فضاها و بناها با آنکه هندسۀ قابل بحثی دارند ،لکن برای نامگذاری آنها از شکل و فرمشان استفاده نشده است.
البته این داللتها الزام ًا ارتباط با حروف ندارد و ممکن است در برخی موارد زمینههای فرهنگی منجر به مقدس
و یا خبیث جلوه دادن یک عدد شود.
در میان اعدادی که در فرهنگهای مختلف خوشیُمن و یا مقدس شناخته میشوند ،عدد چهار جایگاه
اصل در اعداد بسيط تا
ویژهای دارد .در «اسرارالنقطه» نوشتۀ علیبنشهابالدین همدانی آمده است« :چهار،
ِ
ّ
ِ
بى نهايت است .اين بدان سبب است كه اعداد بسيط از يك اند تا ده  ...به واسطة حكمت و علت اين راز ،امور
موجودات بر اعداد چهارتايى انتظام و آرايش پيدا كرده است( ».طاهری و ندیمی .)14 :1393 ،میرداماد نیز در
باب اسرار عدد چهار آورده است ]...[ « :چون بر مرتبۀ کمالیت محتوی است ،جمیع مراتب وجود را شامل و در
سایر قوانین وجود نافذالحکم است» .او در ادامه به نظامات چهارگانه در عالم پرداخته و چهار مزاج ،چهار مرتبه
تجلی الهی ،چهار نوع ادراک انسانی و  ...به عنوان شاهدی بر مدعای کمال عددی چهار و نافذ بودن آن در کل
عالم وجود آورده است (میرداماد 106 :1380 ،و  .)107بنابراین عجیب نیست که در حوزۀ معماری اشارههای
نمادین متنوع به عدد چهار دیده شود .شاید یکی از غنیترین بناهایی که این عدد نقش ویژهای در طرحاندازی آن
داشته ،مجموعۀ تاج محل در هندوستان باشد .میتوان گفت که تقریب ًا تمام طرحهای مهم چهارتایی در این مزار
مورد اشاره بوده است (سلطانزاده.)40 :1390 ،
 1همچنین نگاه کنید به :طاهری1388 ،
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طرحهایی چون عرصهبندی مجموعۀ تاجمحل به چهار بخش (تصاویر  1و ،)2چهار طاق مثل فضای
زیرگنبد آرامگاه ،طرح کلی چهارایوانی برونگرای فضای آرامگاه ،طرحهای چهار منار و چهار برج در گوشههای
آرامگاه و مجموعه (تصویر  ،)3چهار برج در گوشههاي كرسی عمارت مزار ،چهار خانه (اتاق) مربع در چهار
جهت نشيمنهای گنبدخانه ،چهار چتری در پيرامون گنبد اصلي عمارت آرامگاه ،چهار برجمنار در چهار گوشۀ
ساختمان مسجد و ميهمانخانه؛ چهار برجمنار در چهار گوشه ساختمان دروازه اصلي ،چهار خانۀ (اتاق) مربع
در چهار زاويه عمارت دروازه اصلی ،چهار فضا در چهار كنج جلوخانه ،چهار كاروانسرا در چهار كنج چار سو
بازار ،از مهمترین نمادپردازیها با توجه به عدد چهار بودهاند (سلطانزاده ،همان 40 :تا  .)42البته نمادپردازی
عددی در این بنا به عدد چهار محدود نمیشود (نک :سلطانزاده )1390 :لکن از آنجا که این نگاه به اعداد کمتر
با مقولۀ حروف در تعامل است و بیشتر ریشۀ فرهنگی (دینی ،اجتماعی ،سیاسی و  )...دارد ،به همین میزان در
توضیح آن بسنده میشود .نگاه نمادین به اعداد در بناهای زیادی در حوزۀ معماری اسالمی وجود داشته و محدود
به بنای خاص و یا عملکرد خاصی نیست ،هر چند در بناهای مذهبی این نوع نمادپردازیهای عددی بیشتر به
چشم میخورد .بنابراین به نظر میرسد تنها دستاویز معنابخش به اعداد ،علمالحروف نیست ،بلکه برخی اعداد در
فرهنگ و گاهی آئین اقوام صاحب معنا و نقش نمادین میشوند.

استفاده از دانش حروف و اعداد در کتیبهنویسی و تاریخنگاری بناها

این نوع تاریخنگاری بر کتیبههای ابنیه را مادۀ تاریخ (نخجوانی :1343 ،ب) نیز نام بردهاند که نمونههای
فراوانی از آن در بناهای دورۀ اسالمی به چشم میخورد .در فنّمادۀ تاریخ ،عمدت ًا زمان رویدادهای مهم را به شعر
درآورده و آن را با حساب ُجمل مطابق قرار میدهند که تاریخ آن رویداد از عدد به دست آمده مستخرج شود .در
ادامه به چند نمونه اشاره میشود:
در باب تاریخ ساخت مسجد جامع عباسی آمده است« :تاریخ این خجسته بنا خواستم ز دل از شوق،
گفت کعبۀ ثانی بنا شده» 1که چهار کلمۀ آخر در این شعر به حساب جمل عدد  1020که تاریخ ساخت بناست
(نخجوانی ،همان )527 :را ارائه میکند .مثال دیگر در این زمینه تاریخ مرمت مسجد جامع اصفهان در زمان شاه
سلطان حسین است در این باب گفته شده « :فکر افهم 2از پی تاریخ گفت :گشته 3نو این مسجد از لطف االه» که
در تعامل با اعداد ،تاریخ 1113ق را اشاره میکند (همان .)531 :نمونههای زیادی از این موضوع در معماری
اسالمی ایران به چشم میخورد .برای مثال در کتیبۀ حمام گنجعلیخان کرمان و در مصرع آخر میخوانیم « :کسی
نداده نشان در جهان چنین حمام » .با تبدیل حروف این مصرع به اعداد با استفاده از جدول ابجد ،عدد  1020به
دست میآید که سال اتمام بنا را نشان میدهد (تصویر .)4
 1احتما ًال این شعر از اشعار عبدیبیک و یا اشاره شده در تاریخ عالم آرای عباسی باشد.
 2افهم از شعرای دوران صفویه است.
 3در حساب ابجدی حرف (گ) را معادل با (ک) لحاظ میکنند.

تأملی بر نسبت اعداد و حروف در معامری اسالمی

ت :1نقشۀ پالن مجموعۀ تاجمحل
نزاده44 ،1390 ،
منبع :سلطا 

ت:2چهار عرصهتاجمحل

چهارتا� در مجموعۀ تاج محل
ت :3برجها و منارههای
ی

ت -4کتبیۀ حمام گنجعیل خان کرمان
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اعداد متناظر با حروف در جدول شامرۀ  1آمده است:
کسی = 90
نداده= 64
نشان= 401
در= 204
جهان= 59
چنین= ( 113چ معادل ج است)
حامم= 89؛
جمع متام اعداد در نهایت عدد  1020را اشاره میکند.

سال اول  /شامره دوم  /پاییز و زمستان 1400

در مواردی ماده تاریخها اضافه بر اشاره به زمان رویدادهای مهم ،اشارات دیگری را نیز شامل میشود.
برای مثال در سردر مدرسۀ علیقلیآقا در اصفهان کتیبهای به سال  1122موجود است .بخش آخر کتیبه با مصرع
«رحمت حق وقف این مسجد بود» به حساب جمل معادل سال  1122است (همان .)534 :به نظر میرسد تجزیۀ
این عدد به  11و  22و ضرایب آن در تزئینات سردر نیز تکرار شده است .در تزئینات این سردر و درنمای روبرو
دو «الف» (میتواند  11هم تلقی شود) و در اسپرهای کناری دو لفظ « الله» دیده میشود (تصویر  .)5عدد 11
در حساب حروف به نام شریف «هو» و عدد  22به ذکر «یا هو» منطبق است .نام شریف «هو» را اندیشمندانی
ِ
صورت اسم اعظم دانستهاند (میرداماد .)149 :1380 :رنه گنون نیز این عدد را نمادی از تزویج عالم کبیر و
صغیر دانسته و ارزش باالیی برای آن قائل است ( .)Schimmel,1993: 191در مقابل شیمل از قول پتروس
بونگوس عالم عدد شناس آورده است که عدد  11واجد وجه معنوی نیست و آن را عدد گناهکاران و گاهی توّ ابین
معرفی کرده است ( .)Ibid: 189با این حال تعداد آجرهای قاببندی تزئینات مسجد پیرامون دو نقش «الف»
به عدد  11در  22و دور لفظ «الله»  33در  22هستند که همگی از ضرایب  11محسوب میشوند (تصاویر  6و
 .) 7بعید به نظر میرسد که این نشانهها اتفاقی باشد و میتوان گفت تزئینات این سردر با حساب جمل صاحب
ارتباطی معنادار است.

ت :5تزئینات رسدر مدرسۀ علیقیلآقا ،اصفهان

ت6و :7ترسیم تزئینات رسدر و تعداد آجرهای دور آن .منبع:پورنادری 165 :1390و166

نکتۀ مهم و قابل بحث دالیل این کار است و اینکه چرا در تاریخ نویسی از علمالحروف به نحوی سود
میبردهاند؟ احتما ًال یکی از دالیل این است که شعر و منظومات بیشتر در حافظه باقی میمانند تا اعداد و تمایل
به حفظ کردن شعر (حداقل در فرهنگ ایران) بیشتر است .علت احتمالی دیگر این است که اعداد را حتی اگر
روی سنگ حک شده باشند ،سادهتر از یک جمله میتوان تحریف کرد و تغییر داد و عدد کوچکی در گوشۀ
ً
مثال کتیبۀ کشف شده در چهلستون قزوین با
یک کتیبه زودتر از یک مجموعه از حروف مضمحل میشود.
مضمون«مبارکترین بناهای دنیا» زیر تزئینات گچی بوده است .این جمله نیز به حساب ُج َمل برابر با  1057است
که احتما ًال تاریخ پایان ساخت بنا بوده است .طبیعت ًا عدد کوچک  1057در شرایط بد محیطی امکان خدشهدار
شدن بیشتری نسبت به یک جمله داشته است .احتما ًال این دو دلیل وسعت استفاده از حساب ُج َمل در کتیبهنویسی
را توجیه میکند .با مرور منابع مختلف (علیالخصوص ،نخجوانی )1343:میتوان اذعان داشت که بیشترین

استفاده از دانش حروف در معماری اسالمی ،در زمینۀ مادۀ تاریخ است.

تعداد اجزای بنا در تعامل با دانش اعداد و حروف

جدول -3تعداد ترکهای چند بنای آرامگایه در تعامل با علمالحروف
برج طغرل
(شهر ری؛ قرن )5

ترکها (پیلکها)

24

نسبت با اسامء

بنا

برج رادکان رشقی
(قوچان؛ قرن )7

36

اِله

برج عالءالدوله
(ورامین؛ قرن )7

32

هوب ا َ َحد
َح ٌّی واحد؛ َو ٌ

برج کاشانه
(بسطام؛ قرن )8

30

هُو واحد؛ یا ِ
واحد

برج اخنگان
(توس؛ احتامالً قرن )9

18

َح ّی

هُو َاحد؛ یا ا َ َحد

پالن

تصویر

گ
منبع :تصاویر از آرشیو شخیص نگارنده ،پالنها از گزارشهای ت
م�اث فرهن� ،ایدۀ جدول از طاهری1388 ،
ثب� سازمان ی
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احتما ًال صریحترین گزارش موجود [هر چند با احتیاط ملموس] در باب ارتباط علم حروف و تعداد اجزای
بنا را پیرنیا در خصوص مدرسۀ خان شیراز ارائه کرده است (پیرنیا  .)94 :1372پژوهشگران دیگری نیز تعداد
«حی» دانستهاند و به واسطۀ
هجده ستون عالیقاپو و چهلستون (فقط ستونهای ایوان) را منطبق با نام شریف َ
«حی» تا حدی تأیید نمودهاند (طاهری و ندیمی،
ارتفاع ،بلندی و استحکام ستون ،تطبیق آن را با نام مبارک َ
 .)14 :1393میتوان اضافه کرد ،چنانچه تعداد هجده ستون ایوان چهلستون به انعکاس آن در آب افزوده شود،
عدد  36که منطبق با نام مبارک «ِ اله» است ،حاصل میشود .البته با در نظر گرفتن معنای لغوی و کارکرد ستون،
صفت « َق ّیوم» برای آن مناسبتر است لکن میتوان پاسخ داد که حداقل در سه مورد از تکرار نام «حی» در قرآن
کریم ،اسماء «حی» و « قیوم» در کنار هم به کار برده شدهاند .اضافه بر این اشاره شده که تعداد تَرکهای برخی
بناهای آرامگاهی مانند برج اخنگان توس به عدد هجده ،منطبق بر نام«حی» است (همان) .چنانچه قصد باشد که
مواردی از این دست در همۀ بناهای وابسته به معماری اسالمی بررسی شود ،نیاز به دهها پژوهش جداگانه دارد.
به این منظور و برای نزدیک شدن به فرضیهای در این زمینه ،میتوان از نمونۀ ایدهآل [ایدهآل تایپ ،نمونۀ
آرمانی] کمک گرفت .نمونۀ ایدهآل به وسیلۀ تأکید یکجانبه و تشدید یک یا چند جنبه از یک واقعیت مشخص
(و ِبر .)18 :1367 ،هیچ نظام علمی نمیتواند تمامی
خلق میشود و یک ساخت ذهنی همسان ارائه میکند ِ
واقعیتهای عینی را بازتولید کند و هیچ دستگاه مفهومی نمیتواند درباره تنوع بیپایان پدیدههای جزئی همه چیز
را بگوید .نمونۀ آرمانی برای رهایی از این سردرگمی است .نمونۀ آرمانی یک ساختار تحلیلی است؛ همانندیها و
ً
عمال یک روش بنیادی برای مقایسه ،ترکیب پدیدههای عینی و منفرد است .برای
انحرافها را تشخیص میدهد و
مثال در مورد اجزاء و عناصر باغ ایرانی چندین مؤلفه معرفی شده است ،لکن همۀ این مؤلفهها در همۀ باغها
وجود ندارد .در این مجال فقط به چند برج مقبره [چون فرضیات مبتنی بر رمزینههای مرتبط با اعداد و حروف
در این قبیل بناها بیشتر است] و تعداد تَرکها و نیمستونهای دایرهای و بعض ًا مثلثی آن در تعامل با اسماء اشاره
(جدول  )3و یک مورد خاص نیز در این زمینه بررسی میشود .هر چند ممکن است آنچه در انتهای این بند به
عنوان نتیجۀ بررسی و تحلیل میآید قابل تعمیم به همۀ برجمقابر نباشد ،اما حداقل پژوهش را به سمت ساخت
یک مفهوم ذهنی رهنمون میسازد.
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ِ
تقسیمات کاشیکاری ِگنبد
نمونۀ دیگری از رمزپردازیهای عددی مرتبط با اسماء و حروف را میتوان در
مزار شا ه نعمتالله ولی در کرمان ردیابی کرد .خودِ شاه نعمتالله از عارفان و همچنین از عالمان علمالحروف
بوده است .آثار او شامل صد و هشت رساله با عنوان «مکتوبات» جمعآوری شده است و برخی ارتباطات معنایی
میان اعداد و حروف ،در این رساالت آمده است .از آنجا که عمدت ًا میانۀ اصحاب دین و عرفان در طول تاریخ
تکدر همراه بوده ،استفادۀ اصحاب صوفیه و عارفان از علمالحروف و در کل زبان رمز ،قابل رهگیری
قدری با ّ
قطاع تزئینات گنبد «فرد» بوده و
تعداد
که
است
این
افتاده
الله
نعمت
شاه
مزار
گنبد
در
که
اتفاقی
است.
تاریخی
ِ
یازده قطعه است .از این حیث معمار بدعتی را در طرحاندازی این گنبد به وجود آورده است .این نکته را وینسنت
معمایی یاد نموده که چگونه دایره به عدد فرد تقسیم
کارلز ریاضیدان هلندی 1اشاره کرده است و از آن به عنوان ّ
معما
شده است (تصویر .)9سایتهای اینترنتی داخلی ( خبری ،تخصصی و عمومی) نیز این نکته را به عنوان ّ
مطرح و پاسخی به آن ندادهاند.
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ن ن
سخ�ا�
منبع :وینست کارلز ،1393 ،فایل

ت
قسم� تزئینات مزار شاه نعمت هللا
ت  :9تقسیمات یازده

2

معما در همایش ریاضیات مطرح کرده و پاسخی به آن
این موضوع که یک ریاضیدان این مطلب را به عنوان ّ
نداده ،به این دلیل است که شاید فنّ ساخت تزئینات کاشیکاری گنبد را نمیدانسته است .معمو ًال معماران برای
طراحاندازی نقوش گنبد ،یک لنگۀ گچی (شابلون ،قالب) از یک قطاع گنبد را روی زمین میسازند و طرح و برش
کاشی را روی آن انجام میدهند و بعد آنها را روی گنبد منتقل و نصب میکنند .البته عمدت ًا معماران تقسیمات
و قطاعبندی گنبد را زوج در نظر میگیرند (تصویر ً .)10
مثال اگر محیطی به اندازۀ  30درجه از گنبد را به عنوان
شابلون گچی بسازند ،گنبد دوازده تَرک تزئینات خواهد داشت .در این گنبد ،معمار ،این قطاع را با زاویۀ حدود
یوسه درجه در نظر گرفته است .در واقع معماران قالب گچی خود را بر سطح سه بُعدی گنبد بنا میکنند و الزام ًا
س
کاری به برش ُقطری گنبد ندارند ،بلکه برشهای آنها به مرکز دایره و شعاعی است (شبیه به جدا کردن یک فال از
هندوانه) و الزامی بر اینکه قطاعهای مختلف تزئینات دقیق ًا روبروی هم باشند ،وجود ندارد (تصویر .)11بنابراین
معمایی در کار نبوده است و طراحی قطاع فرد برای تزئینات و گرهچینی گنبد نشدنی نیست ،اما پیچیدگیهای
ّ
ً
محاسباتی خصوصا در طراحی لنگۀ گچی را به وجود میآورد .این که چرا تزئینات گنبد یه یازده بخش تقسیم شده
 1ایــن نکتــه را وینســنت کارلــز ،ریاضـیدان هلنــدی و اســتاد دانشــگاه اوترخــت بیــان کــرده اســت .همایشــی در فروردیــن مــاه ســال  93در ایــران بــا ســخنرانی
او و بــا همیــن عنــوان انجــام شــده اســت.
 2دایــره یــازده قســمتی را نگارنــده افــزوده اســت کــه نشــان دهــد بــرش گنبــد در ایــن حالــت قطاعــی و شــعاعی اســت و نــه قطــری .یعنــی الزامــی بــر ایــن
وجــود نــدارد کــه یــک تــرک از تزئینــات دقیق ـ ًا در ســمت مقابــل گنبــد هــم تکــرار شــود

گ� ساخته گشده برای مرمت گنبد جامع عبایس اصفهان
ت  :10لنگۀ چ
م�اث فرهن� استان اصفهان
منبع :آرشیو ی

ت :11تقسیم گنبد به  11قسمت

بررسی بناهای آرامگاهی در این بخش به دلیل وجود فرضیات متنوع
پیرامون آنها در تعامل با حساب ُج َمل است .میتوان پرسید چرا تعداد پیلکها
ً
مثال بیستوچهار عدد است و بیستوشش تا نشده است؟ اگر نگاهی دقیقتر
به پیلکها (تَرکها) در برجمقابر بررسی شده داشته باشیم ،تأثیر اندک آنها
در ایستایی سازه مشخص است و یکسوم میانی جرزها هستند که بار گنبد
آنها را تحمل میکنند (زرگر و میرهاشمی .)83 :1397 ،به همین دلیل
است که در جرزهای باربر ،طاقچه و َرف و تو رفتگی و  ...را بدون واهمه
اجرا میکنند چون بار طاق باید از یکسوم میانی جرز رد شود ،وگرنه دیوار
سرسفت شده و میریزد (تصویر  .)12بنابراین طرحاندازی تعداد پیلکها
در دست معمار بناست و مثل قطاعهای تزئینات گنبد مزار شاه نعمتالله،
میتواند آن را تغییر دهد .در این حالت است که میتوان استنباط کرد تعداد
برخی اجزای بنا حداقل در بناهای آرامگاهی فکر شده بوده و برای معنا بخشی
به عددِ آنها ،احتما ًال از دانش حروف بهره میبردهاند تا طرح را معنادار و به
قولی ذاکرانه متجلی سازند .شاید بعد از کتیبهنویسی در معماری اسالمی
به حساب جمل ،طرح و نقشاندازی تعداد اجزای بنا بیشترین تعامل را با
علمالحروف داشته است .با این حال ،این فرض نیازمند تحقیق و مطالعۀ
تعداد بیشتری از بناهای مختلف است.

ت -12نمودار رد شدن برآیند ین�وهای طاق از
ن
یکسوم میا� جرزها
م�هاشیم 83 :1397
منبع :زرگر و ی

تأملی بر نقش اعداد و نسبت آن با حروف در نظام پیمون (انتظام ابعادی فضاها)

1

ابعاد و اندازۀ فضاها در معماری مقولۀ دیگری است که در تعامل با اعداد است و در این بخش از مقاله
بررسی نقش تمثیلی اعداد در انتظام فضایی و ابعادی مورد نظر است .فرضیۀ «پیمونبندی» را استاد پیرنیا مطرح
کردهاند ولی پس از او تحقیق جامعی پیرامون آن انجام نشده است« .پیمون» را میتوان اندازه و معیارهایی دانست
که تناسب اجزای بنا را از نظر درستی طرح ،تناسب ،استواری و زیبایی تضمین میکند .نظام پيمون كه اغلب
 1این نسبت در مقالۀ بُعد پنهان در معماری اسالمی ایران (طاهری و ندیمی )1393 ،به بوتۀ آزمایش گذاشته شده است.
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و معمار چنین زحمتی را قبول کرده ،شاید در علم حروف معنادار باشد .عدد یازده در حساب جمل با نام شریف
«هو» تناظر دارد و میدانیم که ذکر دائم صوفیان «یاهو» بوده است .با یازده قسمت کردن گنبد ،زمینۀ آن هم به
زوایایی حدود سیوسه درجه تقسیم شده که مضربی از یازده و در فرهنگ ایرانی نماد عددی است .شاید معمار
بنا با این کار قصد داشته تا اشارهای به شخصیت دفن شده در مزار با پیشینۀ صوفیانهاش داشته باشد .نکتۀ بسیار
مهم دیگر در این زمینه ،اصیل بودن کاشیکاریهای گنبد مزار است .عموم ًا آسیبپذیرترین بخش گنبدها به واسطۀ
اینکه دائم ًا در معرض عوامل جوّ ی هستند ،تزئینات آنهاست .این احتمال وجود دارد که تزئنیات این گنبد بارها
مرمت شده باشد و هر چه این مرمتها به دوران جدید نزدیکتر باشد ،بهواسطۀ پیشرفت فناوری و همچنین دانش
معماران ،اجرای این گنبد با تقسیمبندی فرد سادهتر بوده است.

38

به ابعاد و اندازههاى بازشوها به همراه قطر ديوارها تكيه دارد ،مبنايى براى معماران فراهم میكرد كه با انتخاب
معيارهاى اوليه ،كل ساختار هندسى و ابعاد بنا را سازماندهى و كنترل كنند .فرض استاد پیرنیا بر این بود که
در تمام نقاط ایران از پیمون واحدی در طرحاندازی فضاهای مختلف به نسبت کاربردشان ،استفاده میشده و
عمل معماری ایرانی حاکم است (پیرنیا .)31 :1386 ،این فرضیه در حالی مطرح است
انتظام ابعادی یکسانی بر
ِ
ِ
پیمون واحد و مشخصی در دورههای
که در مناطق مختلف ایران حتی واحدهای وزنی متفاوت است .از طرفی
تاریخی ایران وجود نداشته است .البته کشورهایی مثل یونان و ژاپن صاحب این نظام ابعادی بودهاند لکن گسترۀ
اقلیمی و تنوع فرهنگی جغرافیای ایران ،مانع میشده تا یک نظام ابعادی خاص بر گسترۀ سرزمینی سایه بیافکند (
سلطانزاده .)20 :1391 ،با این حال میتوان فرضیۀ پیمون را به عنوان پایه در نظر گرفت و نسبت میان اعداد آن و
علمالحروف را بررسی کرد .در معماری اسالمی نظام پیمون بر اساس عرض درها در نظر گرفته شده و به دو دستۀ
پیمون بزرگ و کوچک تقسیم میشود .عرض «درها» در پیمون بزرگ با طول هجده ِگ ِره و در پیمون کوچک به
طول چهارده گره معرفی شده است (ابوالقاسمی .)382 :1383 ،مبنای محاسبه بر اساس َ
گز
«گز» و ِ
«گره» استِ .
معماری به اندازۀ  1/0666متر و هر گره به اندازه  6/6625سانتیمتر است .یعنی یک گز برابر با شانزده گره است
(همان .)380 :در این پژوهش سعی میشود حداقل داللتهای معنایی اعداد نظام پیمون بزرگ بررسی شوند.
در نظام پیمون بزرگ ابعاد و اندازهها در تعامل و تناظر با حروف وابسته به آن ،به شرح جدول زیر ترتیب مییابند.
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ج  :4نسبت اعداد نظام پیمون بزرگ با حساب جمل

پیمون

جبهه  3دری
جبهه  5دری
قطر دیوار
عرض در

عرض تابشبند
ارتفاع در
جبهه  2دوری
ارتفاع روزن
عرض در بزرگ
ارتفاع در بزرگ

اندازه به ِگره

تناظر با اسامء در حساب ُجمل

تناظر با سایر اسامء و اذکار

18
4
30
44
9
28
36

َحی
مرتبۀ کامل اعداد
هو الواحد
یاهو یاهو
-وحید
اِله

--یا واحد
اجلی
مرتبۀ حرضت آدم (میرداماد ،هامن)185 :
عدد منازل قمر
--

66
110
11

الله
الاِله ّال هو
هُو

هو اله واحد؛ وکیل
مسبّح؛ علی
حج

ن
منبع :ایدۀ جدول (طاهری و ندییم ،)1393 ،بخش اعداد پیمون (ابوالقاسیم ،)133 :بخش تناظر با اسماء (بو� :ب�تا ،قرن هشتم هجری)

جابجایی
الزم به ذکر است که اعداد پیمون را با عرض در ،یعنی هجده گره شروع میکنند .با این حال
ِ
تعمدی ،از سوی نگارنده صورت گرفته است .اگر چهار نسبت اول اعداد و اسماء متناظر به عنوان جمله پشت سر
ّ
الحی» ،قاعدت ًا شروع آیۀ  255سورۀ بقره یا همان آیتالکرسی را تداعی
هم خوانده شود ،یعنی «الل ُه ال ِال َه ِا ّلا هُ وَ َ
خواهد کرد .سایر اعداد پیمون بزرگ نیز به همین نسبت با اسمی از اسماء و صفات خدا متناظر است .این فرضیه
بدیع است؛ لکن هر فرضیۀ نو و فرضیۀ پایۀ آن باید به بوتۀ آزمایش گذاشته شود .در نظام تحقیق کیفی چنانچه
فرضیۀ پایه زیر سوال برود ،آنچه از آن منتج شده نیز فاقد روایی و اعتبار تلقی خواهد شد.
ابتدا باید دید این اعدادِ نظام پیمون از کجا آمده و آیا بر مبنای فرضیۀ پایۀ پیمون در گسترۀ جفرافیایی ایران
نافذ است یا خیر؟ ذاکری و همکارانش در پژوهشی اعداد پیمون را در ده خانۀ تاریخی دورۀ قاجارِ شیراز به آزمون
گذاشتهاند و در نهایت به اختالف اندازههای واقعی موجود با اعداد نظام پیمون رسیدهاند (ذاکری و همکاران،
کمی وجود دارد که اعتبار فرضیۀ پیمون را کم کرده باشد.
 .)1395بنابراین حداقل یک تحقیق ّ
صورت دیگر رجوع به این فرضیه در ابعاد کالبدی بناهای موجود و قوارهبندیهای زمین قابل ردگیری است.
عمدت ًا هندسۀ شکلی زمینها و همچنین برخی محدودیتها یا تأکیدات ،اجازۀ مبنا قرار دادن یک عدد خاص را

جمعبندی:

محدود نمودن پژوهشهای نظری حوزۀ ارتباطی معماری و ریاضیات ،صرف ًا به هندسۀ صوری و وجه کالبدی
نهایی ،همچنین نگاه نمادین به اعداد که غالب ًا ریشه در فرهنگ اقوام دارند ،پژوهشگران را از نگاه به سایر شعب
تعامل ریاضیات ،معماری
ارتباط ریاضیات و معماری و همچنین وجه کیفی و تمثیلی اعداد دور داشته است .در
ِ
و علمالحروف ،موافق با نظر طاهری و ندیمی ( )1393میتوان اعداد را کلماتی از زبان ریاضیات دانست که
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در طرحاندازی کلی از معمار خواهد گرفت .شاید پژوهشگرانی مدعی این نکته باشند که با توجه به محدودیتها،
نزدیک شدن به این نظام اندازهگذاری در طرحافکنی هم میتواند قابل قبول باشد .در پاسخ میتوان گفت سیستم
سازهای بناها در ایران ،بیشتر بر جرز باربر ،تویزههای باربر و طاقهای پوشاننده متکیاند .تویزههای باربر (چه
ضربی و چه ه ّره) در بهترین حالت اجرایی میتوانند بار و دهانۀ مشخصی را پوشش دهند و اینکه ابعاد و
اندازههای آنها به نسبت کارکرد ،دهانه و مصالح مورد استفاده به عددی نزدیک باشند ،چیز عجیبی نیست .امروزه
هم ً
مثال برای دهانۀ سهونیم و یا چهار متری تیرآهن نمرۀ شانزده و برای دهانۀ پنج متری ،تیرآهن نمرۀ بیست در
ِ
مد
نظر میگیرند و در گذشته هم به
نسبت بار باالی تویزه و عرض دهانه ،ارتفاع و ضخامت معینی برای تویزهها ّ
نظر بوده است .اگر ضخامت تویزه از حدی بیشتر شود ،هم تناسبات معماری بنا به هم میخورد و هم اینکه خودِ
تویزه توانایی این را ندارد که حتی وزن خودش را تحمل کند .ماجرای ارگ علیشاهی تبریز مصداق همین موضوع
است .معمار این بنا تویزهای ناکارآمد طراحی کرد و ساخت و مدتی بعد فرو ریخت .پس همانطور که امروزه ً
مثال
ً
عمال نقش تیر
تیرآهنی با شمارۀ خاص برای دهانهای با ابعاد مشخص به کار میرود ،در گذشته هم تویزهها [که
در بناهای گذشته را داشتهاند] ،برای هر دهانه به ضخامت و ابعاد معلوم تعبیه و ساخته میشدند .پس نزدیک شدن
به یک عدد خصوص ًا در بازشوها که پایۀ پیمونبندی است و ایستایی آن وابسته به ابعاد تویزۀ باالی سرش بوده،
محدودیتی است که سیستم سازهای بر دوش معمار میگذارد.
مورد دیگر محدودۀ نفوذ این نظام به کارکردهای مختلف است .آیا این نظام برای مسجد ،مدرسه ،حمام،
کاروانسرا و  ...هم نافذ است یا صرف ًا برای خانهها قابل قبول است و اینکه فقط خانههای اعیانی [مثل پژوهش
فوق که اشاره شده و اختالف آن پیدا شده] در این نظام هستند و یا خانههای عامه مردم هم از این الگو پیروی
میکردهاند؟ درمثالی دیگر قاعدۀ ساخت باروهای شهری برای تأمین امنیت بر این است که دیوار آن تا حد ممکن
دارای پهنای زیاد باشد .در این موارد ،اعداد اشاره شده در نظام پیمون و نه حتی ضرایب آن ،مورد توجه نیستند
و صرف ًا پهنای هر چه بیشتر دیوار برای تأمین امنیت مد نظر است .بنابراین معلوم نیست که آیا این فرضیه در
کارکردهای مختلف نافذ است یا خیر؟ از طرفی در ستون سوم از (جدول  )4اسماء متناظر دیگری نیز اشاره
شدهاند و الزامی وجود ندارد که این اعداد ،به اسماء ستون دوم داللت کنند.
پژوهشگران محترم و بزرگواری تالش کردهاند تا به نحوی اعداد نظام پیمون را متناظر با آیتالکرسی اثبات
کنند و حتی زمانی که کلمۀ «ق ّیوم» را در این نظام پیدا نکردهاند ،با ابتنای به آراء تفسیری ابنعربی و همچنین
عالمه سید حیدر آملی دو کلمۀ «حی» و « ق ّیوم» را صاحب یک محتوا عنوان کردهاند .از طرفی اینکه این حجم از
تناظر میان اعداد نظام پیمون و دانش حروف ،این پژوهشگران بزرگوار را به شک نیانداخته است نیز ،جای سؤال
دیگری دارد .آنچه به نظر میرسد این است که با توجه به محدودیتهای سازهای خصوص ٌا در بازشوها [عرض در
یا بازشو مبنای پیمون بوده] ممکن است در منطقهای خاص از ایران ،نسبتهای ابعادی نزدیک به هم وجود داشته
و تئوریسین فرضیۀ پیمون ،با مبنا قرار دادن اعداد نزدیک به این تناسبات که داللت بر اسماء مقدس میکنند،
سعی در معنابخشی به این اعداد داشته است .بنابراین با اینکه نسبت جذابی میان اعداد فرضیۀ پیمون و داللت
تعمدی و برای معنا بخشی به فرضیۀ
آن به اسماء در دایرۀ علمالحروف وجود دارد ،لکن به نظر میرسد این اعداد ّ
پیمون ارائه شده باشند .از سوی دیگر چنانچه فرضیهای پایه در پژوهشهای کیفی زیر سؤال برود ،یافتههای منتج
از آن نیز روایی و اعتبار ندارند .فرضیۀ پیمون عطف به موارد فوق دارای خدشه است؛ بنابراین میتوان استدالل
کرد نسبتی میان علمالحروف و نظام پیمونبندی به دالیل فوقاالشاره وجود ندارد ،و به نظر میرسد این اعداد به
نحوی عامدانه انتخاب شدهاند که در دایرۀ علمالحروف صاحب معنا باشند.
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برای بیان مفاهیمی ورای عالم محسوس در کالبد معماری صاحب نقش هستند .البته اگر از معناساز بودن اعداد
ِ
ساخت حکمت به جای کشف حکمت شود ،راه خطایی انتخاب شده است که این
استفاده ابزاری در جهت
موضوع در برخی از پژوهشهای انجام شده به چشم میخورد .با توجه به بررسیهای صورت گرفته و دالیل ارائه
شده در طول پژوهش میتوان نسبت میان علم اعداد و حروف و معماری اسالمی را حداقل در برخی بناها مورد
تأیید دانست؛ ولی اگر این تفکر پیش آید که گستردگی و فراخی آن حتی به نظام اندازههای معماری اسالمی کشیده
ً
کامال غیر واقعی است .از جمع موارد ارائه شده در پژوهش موارد زیر قابل دستیابی است:
شده ،یک نتیجهگیری
•هر چند به نظر میرسد صاحبنظرانی مثل مالصدرا نسبتی میان ریاضیات و معماری قائل نیستند،
لکن در بررسی آراء علمشناسان مشخص میشود که معماری همواره زیر مجموعه ریاضیات و از فروع
هندسه بوده است .در پی رهیافتی تطبیقی در ُک ُتبی که موضوع آنها طبقهبندی علوم است ،می توان دو
مرحلۀ تکاملی را برای معماری درنظر گرفت؛ پس از فارابی و از قرون سوم تا هشتم عمدت ًا مفهومی که
از معماری مستفاد است پیشهوری و صناعت است؛ و دوران شکفتگی معرفت به آن از قرن هشتم به بعد
و زیر مجموعۀ علم مستقلی با نام عقود ابنیه در کتب علم شناسان ارائه میشود.
•در قرون اولیۀ اسالمی میتوان ردپایی از ارتباط معماران و ریاضیدانان در حوزههایی مانند انتخاب
زمین ،زمان و جهت ساخت ،سرپرستی و ِاشراف بر پروژههای شهری و ساختارهای آبی و حساب ابنیه
یافت؛ لکن پس از آن حداقل در متون اشارهای به نقش ریاضیدانان در معماری یا آموزش آنها دیده
نمیشود .عالمانی چون شیخبهایی و کاشانی نیز مواردی را تبدیل به تئوری ریاضی کردهاند که پیش از
آنها در عرصۀ عمل وجود داشته است .بنابراین حداقل با نگاه ِاسنادی نمیتوان نقش آنچنانی ،برای
ریاضیدانان در پایهریزی معماری اسالمی قائل شد .جاری بودن نظام استاد و شاگردی در آموزش
معماران نیز شاهدی بر این فرض است.
•هندسۀ معنادار صورتی عینی است که سازندۀ آن نسبتهای عددی معنادار است که در زیر نقش هندسه،
پنهان است .یکی از راههای معنا دار شدن اعداد پیوند با حروف و اسماء است .عطف به متون ،نگاه
به مقولۀ علم اعداد و حروف در زمانها و مکانهای مختلف در معماری اسالمی وجود داشته است و
حضور آن در معماری اسالمی را نمیتوان کتمان کرد.
•با مرور منابع مختلف میتوان گفت بیشترین استفاده از دانش حروف در معماری اسالمی ،در زمینۀ مادۀ
تاریخ [تاریخنویسی و کتیبه نگاری به نثر و نظم] است .احتما ًال یک دلیل این است که حفظ شعر از اعداد
سادهتر است و علت احتمالی دیگر این بوده که اعداد فضای نوشتاری کمتری را اشغال میکنند و حتی
اگر روی سنگ حک شده باشند راحتتر از یک بیت شعر خدشهدار و یا ناخوانا میشوند.
•فرضیات مرتبط با تعامل دانش حروف و معماری اسالمی در برجمقابر بیشتر است .با بررسی چند نمونه
از این نوع ابنیه ،و از آنجا که ترکهای برجمقابر نقش سازهای کمتری دارند ،میتوان استنباط کرد تعداد
برخی اجزای بناها حداقل در بناهای آرامگاهی فکر شده بوده و برای معنا بخشی به عدد آنها از دانش
حروف بهره میبردهاند تا طرح را معنادار متجلی سازند .از طرفی تعداد قطاعهای تزئینات گنبد مزار شاه
نعمتالله با زحمت زیاد فرد به دست آمده است و این نشانی بر تقویت فرض فوق است [هر چند نشان
معمایی در کار نیست] .احتما ًال بعد از کتیبهنویسی در معماری اسالمی به حساب جمل،
داده شد که ّ
طرح و نقشاندازی تعداد اجزای بنا بیشترین تعامل را با علمالحروف داشته است .با این حال این فرض
نیازمند تحقیق بسیار عمیقتری است.
•با آنکه نسبت اعداد نظام پیمون با حروف ملموس است ،لکن تناقضات فرضیۀ پیمون زیاد است .آنچه
به نظر میرسد این است که با توجه به محدودیتهای سازهای ،نسبتهای ابعادی نزدیک به هم وجود
داشته و تئوریسین فرضیۀ پیمون ،تعمد ًا و آ گاهانه با مبنا قرار دادن اعداد نزدیک به این تناسبات که
داللت بر اسماء مقدس میکنند ،سعی در معنابخشی به آن داشته است.
معنا یافتن اعداد و نگاه تمثیلی به آنها محدود و خالصه به علمالحروف نمیشود و دایرۀ نمادگراییهای عددی
ِ
وسعت کار زیادی دارد .از طرفی موارد ذکر شده در این پژوهش قابلیت مطالعه در حوزۀ هندسه را
در این زمینه
نیز دارند .اکثر آموزههای این معماری از طریق هندسه و هندسهدانی [مهندسی؛ چه از لحاظ ساماندهی طرحها
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Abstract
Numbers have both quantitative and qualitative aspects, and based on an attitude that has been popular in
the past, it is their qualitative aspect that makes the Meaningful content in formal geometry. Numbers are
not meaningful lonely. Sometimes they have a symbolic role based on the cultural or popular beliefs of the
ethnicities or people and sometimes they have a meaning in relation to the words or letters. The second
type can be studied in the field of Ilm-Al- Huruf in which, each number has a letter equivalent. The main
aim of this research is to explain the latent aspects of numbers in interaction with words (divine attributes
and names) in Islamic architecture, and to determine its extent, species and the most common use in order
to open a discussion to clarify the symbolic role of numbers in Islamic architecture. An important part of
the data of this research is obtained directly from books and papers in this field, and they are recognizable in
an epistemological so, interpolation, analysis and description will help interpret the data. according to the
main aim and defined questions, this study seeks to provide the necessary context these kind of researches;
Therefore, in terms of outcome, it will be in the category of fundamental-theoretical research. The nature
of the latent aspects of numbers and its relation to words, especially sacred names in interaction with its var�
ious applications in Islamic architecture, is the subject of this study; Therefore, in terms of the implemen�
tation process, it will be classified in the category of qualitative research with an interpretive and historical
approach that tries to clarify the answers with inferential and allegorical logic. Finally, the status of archi�
tecture in interaction with science and especially mathematics has been determined and by exploring the
texts, the ratio of mathematicians and architects other than the early Islamic centuries, has been evaluated
Insignificant and the relationship between numbers and divine names and attributes in Islamic architecture
has become clear. It is approved in the engraving inscriptions and then in the design of some elements of the
building and its relation with the Peymon system (dimensional arrangement of spaces) is rejected.
Keyword: Mathematics and Architecture, Ilm- Al-Huruf, Arithmetic Sentences, Inscription, Peyman
System.
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