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چكيده
گنبد  سلطانيه يکي از باشکوه ترين آثار معماري ايلخانيان است که در ساختار کالبدي و تزئيناتي آن از 
مفاهيم اسالمي بهره گيري شده است. هدف از اين پژوهش شناخت رموز هندسي نهفته در تزئينات و 
معماري گنبد سلطانيه است که برمبناي تحليلي از منظر، قرآن شناسي، احاديث شناسي، علم اعداد، حروف 
ابجد، علم جفر همراه با نمادشناسي اشکال هندسي و رنگ شناسي در تزئينات و معماري بنا صورت گرفته 
است. همچنين در تحليل تناسبات طاليي بنا از نرم افزارهاي: ماتريکس فيبوناچي ١,٦١٨ ٢٠٢٠ ، تقسيمات 
طاليي آتريس ٢٠١٨  ، نسبت  طاليي ٢٠٢٠ ، طراحي با نسبت هاي طاليي ماتريکس فيبوناچي ٢٠٢٠  استفاده 
گرديده است. سؤال هاي تحقيق از اين قرار است: ١- معاني و مفاهيم به کار رفته در تزئينات و معماري 
گنبد سلطانيه با کمک اعداد به چه صورت هاي هندسي در آرايه هاي اين بنا نمود پيدا کرده است؟  ٢- نقش 
هندسه در ايجاد ارتباطات معنوي ميان عوالم خاکي، عرفاني و خلق پيام واحد در آرايه هاي تزئيناتي گنبد 
 سلطانيه چگونه بوده٣- تأثير پذيري آرايه ها قابل دسته بندي در چندين سطح مي باشند؟ روش  تحقيق 
بصورت توصيفي- تحليلي است و شيوه گردآوري اطالعات کتابخانه اي و ميداني است. نتايج پژوهش 
نشان مي دهد، مفاهيم و معاني به صورت هاي کالبدي (در غالب فرم بنا و سلسله مراتب شکل گيري فضاها)، 
نمادهاي مذهبي ( همچون شمسه ها، اجرام آسماني)، اشکال خطي (اسما و آيات الهي)، رنگ ها (جهت خلق 
حس متناسب با فضا) در آرايه ها نمود پيدا کرده اند. بکارگيري اعداد مقدس، نمادها و اشکال مذهبي در 
ساختارهاي فضايي و کالبدي بنا موجب گرديده است تا ارتباط معنوي ميان عالم خاکي (مادي) و نور 
(معنوي) ايجاد گردد. همچنين آرايه هاي بنا در ٥ سطح: اشکال هندسي (مربع، هشت وجهي و دايره)، اعداد 
(٥، ٦، ٨، ١٠، ١٢، ٢٣، ٤٠، ٤٢ و ... ١١٠) اسماء  مقدس (اهللا، محمد (ص)، علي (ع)) و مفاهيم ديني اهل سنت، 
کاربري فضاها، آيات و احاديث قرآني در غالب خطوط  بنايي در آرايه هاي گنبد سلطانيه موثر بوده اند 

دسته بندي مي گردند. 
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مقدمه
و  هنري  آثار  و  نقوش  در  هندسه  به کارگيري  همواره 
به سوي شناخت رموز  بوده  معماري اسالمي دروازه اي 
جهاني ناشناخته که تجلي گاه آن برگرفته شده از مفاهيم 
خداوندي است. در هنر اسالمي هر نقشي که بکار گرفته 
مي شود داراي رموزي هستند که تأويل صحيح مفاهيم و 
رموز آن فقط از طريق شناخت عميق در ريشه هاي فرهنگي 
هنرمندان  است.  امکان پذير  جامعه  آن  ديني  اعتقادات  و 
اسالمي با بهره مندي از علوم متعددي همچون رياضيات، 
ابجد٢  حروف  از  به کارگيري  با  و  اعداد۱  علوم  هندسه، 
مي توانستند آثار بسيار فاخري را خلق نمايند که داراي 
تعامالتي مناسب با روح، کالبد، کاربري و فرهنگ جامعه 
خويش باشند. بناي باشکوه گنبد سلطانيه واقع در شهر 
زنجان (پايتخت ايران در آن دوران) است که به فرمانروايي 
محمد خدابنده ملقب به الجايتو در عصر ايلخاني ساخته شده 
است. وي پس از تشرف به دين مبين اسالم بناي بسيار 
عظيمي را تحت عنوان گنبد سلطانيه احداث کرد که داراي 
نمادها، نشانه ها و اشکال هندسي بسيار زيبا و ارزشمندي 
است که گواه و نشان دهنده ارادت قلبي و خالصانه ايشان 
به اسالم، پيامبر (ص) و خاندان پاک و مطهر وي است. 
اين مقاله در پي رسيدن به اين اهداف است تا با بهره مندي 
از علم اعداد، هندسه و بهره مندي از معارف اسالمي به 
پنهاني که موجب شکل گيري معماري و  شناخت رموز 
بکار  بنا  مختلف  سطوح  در  که  سلطانيه  گنبد  تزئينات 
گرفته شده اند بر مبناي اطالعات تاريخي تفسيري و در 
ارزيابي  مورد  تطبيقي  تحليلي  اطالعات  تحليل  و   تجزيه  
رابطه  در  تحقيق  به حيطه مطالعات  توجه  با  دهد.  قرار 
با معماري و رياضيات اين تحقيق در پي آن است تا به 
سؤاالت ذيل پاسخ دهد: ١- معاني و مفاهيم به کار رفته 
به  اعداد  کمک  با  سلطانيه  گنبد  معماري  و  تزئينات  در 
چه صورت هاي هندسي در آرايه هاي اين بنا نمود پيدا 
کرده است؟ ٢-نقش هندسه در ايجاد ارتباطات معنوي 
آرايه  در  واحد  پيام  خلق  و  عرفاني  عوالم خاکي،  ميان 
هاي تزئيناتي گنبد سلطانيه چگونه بوده؟ ٣- تأثير پذيري 
و  اهميت  در چندين سطح اند؟  قابل دسته بندي  آرايه ها 
ضرورت مقاله حاضر در آن است، با توجه به ارزش 
تاريخي و هنري گنبد سلطانيه به عنوان بزرگ ترين گنبد 
آجري و تاريخي ايران و جهان  که در کنار آثار بزرگي 
همچون تخت جمشيد، ارگ بم، ميدان نقش جهان در ميان 
آثار ايراني ثبت شده در فهرست گنجينه هاي جهاني قرار 
دارند، شناختن مفاهيم عددي و رموز هندسي شکل دهنده 
معماري و تزئيناتي که برگرفته شده از مفاهيم اسالمي 
منجر  آن  پنهان  زواياي  شناخت  به  مي تواند  هستند 
گردد، همچنين جمع آوري و مطالعه پژوهش حاضر مي 
تواند منبع الهام و الگوي مناسبي براي ديگر محققان و 

هنرمندان گردد.

 روش تحقيق
پژوهش پيش رو با روش توصيفي- تحليلي و گردآوري 
اطالعات آن برمبناي تحقيقات ميداني و مطالعات کتابخانه اي 
است که در بازه زماني دوساله و مشاهدات مستقيم از بنا 
صورت پذيرفته است. مراحل روش تحقيق به شرح ذيل 
است: ابتدا تصاوير متعددي توسط نگارندگان تهيه گرديد 
اما متأسفانه در ادامه به دليل حضور داربست هاي فراوان 
که از سال ۱۳۵۲ جهت مرمت در داخل بنا نصب مي باشند 
و مانع از تصويربرداري کامل از تزئينات مي گردند موجب 
ارزشمند  آرشيو  از  تصاوير  برخي  تهيه  در  تا  گرديد 
سازمان ميراث فرهنگي مستقر در داخل بنا استفاده گردد. 
در گام بعدي پس از جمع آوري اطالعات، تصاوير تزئينات 
با استفاده از نرم افزار اتوکد ۲۰۲۱ ترسيم دقيق گرديد، در 
ادامه جهت پاسخگويي صحيح به سؤاالت و اهداف تحقيق 
سعي گرديد تا تزئيناتي که تحت تأثيرات مفاهيم اسالمي 
بعدي  گام  در  گردند.  ارائه  پنج گانه  سطوح  در  بوده اند 
نيز تالش گرديد تا برمبناي حروف ابجد، مفاهيم قرآني، 
عرفاني، احاديث اسالمي معاني و رموز هندسي موجود در 
تزئينات گنبد سلطانيه تأويل گردند. همچنين در انتها جهت 
شناخت تناسبات طاليي موجود در ساختار کالبدي بنا و 
تزئينات گنبد سلطانيه از نرم افزارهاي: ماتريکس فيبوناچي 
۱,۶۱۸ ۲۰۲۰، تقسيمات طاليي آتريس ۲۰۱۸، نسبت طاليي 
۲۰۲۰، طراحي با نسبت هاي طاليي ماتريکس فيبوناچي 
۲۰۲۰ استفاده گرديده است که نتايج آن در ادامه تحقيق در 
غالب تصاوير گرافيکي ارائه خواهند گرديد، روش تجزيه و 

تحليل آثار اين پژوهش نيز کيفي است.

پيشينه تحقيق
انجام  سلطانيه  گنبد  درباره  گوناگوني  مطالعات  تاکنون 
پذيرفته است که درمجموع مي توان آن ها را در ٤ سطح 

دسته بندي کرد که به شرح ذيل است:
سطح اول: مجموعه اي از تحقيقاتي هستند که به تحليل 
هندسه و تزئينات گنبد سلطانيه پرداخته اند؛ صالحي کاخکي 
و تقوي نژاد در سال ١٣٩٩ در مقاله اي تحت عنوان (معرفي 
و گونه شناسي تزيينات هندسي در آرايه هاي معماري گنبد 
سلطانيه) که در شماره ١٧ دوفصلنامه مطالعات معماري 
ايران انتشار گرديده است به گونه شناسي و دسته بندي 
تزئينات هندسي در آرايه هاي گنبد سلطانيه پرداخته است، 
نتايج مطالعات حاکي از آن است که کاربرد تزيينات هندسي 
از جايگاه بسيار مهمي در تزيينات گنبد سلطانيه برخوردار 
است به نحوي که تقريبًا در تمامي قسمت هاي بنا از قبيل 
طاق ها، سطوح ديوارها و...، مي توان به نمونه هاي متنوعي 
دست يافت. اين تزيينات عمدتًا شامل گره هاي ُپرکاري است 
که تلفيق اين گره ها با تزيينات گياهي و کتيبه ها و همچنين 
کاربرد تکنيک هاي اجرايي متنوع بر پيچيدگي، تنوع و زيبايي 
آن ها مي افزايد. بيشترين درصد را گره هايي بر پاية عدد 

١. علم اعداد: اشاره به اسرار و معارف 
غريبة بشري که سرمنشأ عادت و مبدأ 
فعاليت هاي روح انسان و مصدر بروز 

استعداد فطري اوست دارد.
براي  شيوه اي  ابجد:  حروف   .٢
کردن  مرتب  و  عددي  ارزش گذاري 
داراي  که  بوده  عربي  حروف 
کاربردهاي متعددي در علوم غريبه، 
در  و  عرفان  بيني،  طالع  نجوم، 
شکل گيري بسياري از آثار هنري و 

معماري کاربرد داشته  است
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مبناي شش، هشت، ده و دوازده، به خود اختصاص داده 
که از بداعت و گستردگي فراواني برخوردار است. همچنين 
سنت تبديل گره ها (تبديل گره ُکند به ُتند)، يکي از گونه هاي 
مهم موجود در تزيينات هندسي اين بنا به شمار مي رود. 
در   ١٣٩٧ سال  در  نامدار  اکبري  و  کالنتري  نجفقلي پور 
مقاله اي تحت عنوان (نقش هندسه و تناسبات در تکوين 
بناهاي سبک آذري (نمونه مطالعاتي گنبد سلطانيه) که در 
شماره ٣١ ويژه نامه نشريه مطالعات شهر ايراني اسالمي 
انتشار گرديد به ارائه تعاريفي از مفهوم هندسه، نقش و 
تأثير آن در شکل گيري فضاهاي معماري دوره ايلخاني، به 
بررسي تناسبات هندسي در بناي گنبد سلطانيه پرداخته اند 
فضاهاي  تناسبات  مي دهد  نشان  به دست آمده  نتايج 
کــه  بوده  ايراني  هندسه  اسـاس  بـر  ايلخـاني  معماري 
به طور هم زمان در بناهاي ديگري در دنيا استفاده گرديده 
عنوان  تحت  قنبرزداه  و  نوشايي  ديگر  مقاله اي  در  است. 
(ريخت شناسي کتيبه هاي گنبد سلطانيه در ادوار تاريخي) 
عمران،  در  نوين  پژوهش هاي  بين المللي  (همايش  در  که 
ترکيه  معماري و شهرسازي) در سال ١٣٩٤ در کشور 
تزئينات  مفاهيم  از  برخي  به  کلي  به صورت  شد  برگزار 
کتيبه ها پرداخته اند. محبعلي در شماره ١ نشريه آرمانشهر 
که در سال ١٣٨٧ تحت عنوان (تزئينات پيش ساخته در گنبد 
سلطانيه در قرن هشتم هجري قمري) به شناخت معايب و 
محاسن فن هاي ساختي تزئينات در گنبد سلطانيه پرداخته اند. 
(هنرهاي کاربردي در  مقاله اي تحت عنوان  لو در  حمزه 
گنبد سلطانيه در شماره ٣٤ و ٣٣ نشريه اثر به شناخت 
گونه هاي مختلف تزئينات هنرهاي کاربردي کاشي کاري، 
رنگ آميزي،  و  نقاشي  کتيبه نگاري،  گچ بري،  آجرکاري، 
هنرهاي چوبي، سنگتراشي در بناي سلطانيه پرداخته است. 
يکي از ارزشمندترين تحقيقاتي که تاکنون به صورت جامع 
درباره تزئينات گنبد سلطانيه پرداخته است، کتاب ارزشمند 
استناد  به  سلطانيه  (گنبد  عنوان  تحت  که  است  قوچاني 
کتيبه ها) در سال ١٣٨١ در انتشارات گنجينه تهران به چاپ 
رسيده است در کتاب فوق الذکر کتيبه هاي متعددي که در 
جداره ايوان ها و زير طاقي هاي طبقات گنبد سلطانيه موجود 

مي باشند مورد بازخواني قرارگرفته اند.
سطح دوم؛ مجموعه مطالعاتي هستند که به تطبيق تزئينات 
گنبد سلطانيه با ساير بناهاي ساخته شده در عصر ايلخانيان 
عنوان  تحت  مقاله اي  در  همکاران  و  يگانه  پرداخته اند؛ 
(بررسي تزئينات و نقوش بکار رفته در بناهاي معماري 
و  گنبد سلطانيه  موردي  (نمونه  ايلخاني  دوره  و شهري 
مسجد کبود)) در شماره ٤٨ نشريه مديريت شهري در 
سال ١٣٩٦ به نتايج فوق دست يافته اند: در دوره ايلخاني 
نقوش هندسي حالت منظم تري پيدا مي کنند و به عنوان يک 
الگوي تزئيني مهم به شمار مي روند و حتي مي توان گفت که 
حالت تقدسي بناها با توجه به اسماء متبرکه بناها نسبت به 
دوره هاي پيشين بيشتر مي شوند. در تحقيقي ديگر دهقاني 

بنادکي و همکاران در مقاله اي تحت عنوان (مطالعه تطبيقي 
مفاهيم تزئيناتي بقعه سيد شمس الدين يزد و گنبد سلطانيه 
مطالعات  بين المللي  مجله  در شماره ٢  که  ايران)  زنجان 
نتايج  به  يافت  انتشار  سال ١٣٩٦  در  کاربردي  هنرهاي 
فوق دست يافته اند؛ به طورکلي، اين تحقيق نشان مي دهد که 
تزيينات دوره ايلخاني از سبکي مستقل و بي نظير برخوردار 
است. آن ها در يک منطقه جغرافيايي وسيع گسترش يافته 
و  فن  ازنظر  منتقل شده اند.  نيز  ديگر  مناطق  به  سپس  و 
ادامه سبک  تزئينات مقبره سيد شمس الدين،   در  طراحي، 
است،  سلطانيه  گنبد  به  مربوط  موارد  به ويژه  ايلخاني، 
درواقع تزئينات گنبد سلطانيه به عنوان مرجعي ارزشمند 
جهت ساخت الگوهاي هندسي در عصر خويش بوده است. 
همچنين يعقوبي نيا در سال ١٣٩٦ در مقاله اي تحت عنوان 
(مقايسه تطبيقي نقوش کاشي کاري سلطانيه زنجان و گنبد 
شيخ صفي الدين اردبيلي) که در کنفرانس بين المللي عمران، 
معماري و شهرسازي معاصر ايران ارائه گرديد به نتايج 
فوق دست يافته است؛ تزئينات بيروني گنبدهاي دو بنا داراي 
شباهت هاي فرمي هستند و در به کارگيري کاشي هاي رنگي 

فيروزه اي داراي شباهت هايي مي باشند.
سطح سوم؛ مجموعه مقاالتي هستند که در حيطه عرفان 
اسالمي تزئينات گنبد سلطانيه را موردتحقيق قرار داده اند؛ 
فقفوري و همکاران، در سال ۱۳۹۴ در مقاله اي تحت عنوان 
(تجلي تفکر شيعي در معماري و تزئينات گنبد سلطانيه) 
افق هاي جديد در معماري و  بين المللي  در دومين کنگره 
شهرسازي که در دانشگاه تربيت مدرس و فردوسي تهران 
تزئينات هندسي  نتايج فوق دست يافت اند؛  به  برگزار شد 
متعددي در بنا به صورت شمسه ها و کتيبه ها بکار گرفته اند 
که نمادهاي آشکاري همچون اسماء امامان شيعي هستند 
سياه  قرارگرفته اند.  مورداستفاده  سلطانيه  گنبد  در  که 
کوهيان در مقاله اي ديگر تحت عنوان (تأثير عرفان اسالمي 
بر معماري ايراني با تأکيد بر تزئينات گنبد سلطانيه) که 
در شماره ۳۴ نشريه عرفان اسالمي (اديان و عرفان) در 
سال ۱۳۹۱ انتشار گرديد به نتايج فوق دست يافت است؛ 
کثرت آيات قرآني در کتيبه ها و تزئينات مساجد و بقاع و 
امامزاده ها و گنبدها ازجمله گنبد سلطانيه را که جاي جاي 
آن ها را متبرک ساخته، را مي توان مرتبط با مسئله «ذکر» 
و  تصوف  اصلي  مسائل  از  يکي  که  دانست  «تسبيح»  و 
يا تصوير «ستاره»  نقش  عرفان اسالمي است. هم چنين 
به عنوان نماد روشنايي و زيبايي که در مرکز آن کلمه «اهللا» 
و در اضالع آن کلمه محمد (ص) يا علي (ع) قرارگرفته، 
ازنظر عرفاني نشانه اي از واليت معنوي خدا و اولياء الهي 
در هدايت باطني و ظاهري اهل طريقت است که به وفور 
در نقش و نگاره ها و تزئينات گنبدها به ويژه گنبد سلطانيه 
ديده مي شوند. اتحاد ميان شريعت، طريقت و حقيقت يکي 
از مسائل مهم عرفاني است که در قسمت هايي از کتيبه ها 
و نگاره هاي بناهاي اسالمي ازجمله گنبد سلطانيه در قالب 



به-چشم  يکديگر  کنار  در  (ع)  علي  محمد (ص)،  اهللا،  نام 
مي خورد.

سطح چهارم؛ مجموعه اي مقاالتي هستند که گنبد سلطانيه 
را به عنوان مهم ترين و شاخص ترين اثر معماري و هنري 
عصر ايلخانان مورد تحليل قرار داده اند. واليتي و همکاران، 
۱۳۹۶ در مقاله اي تحت عنوان (معماري ايلخاني در بستر 
دو شهر تاريخي اسالمي اوجان و سلطانيه) که در شماره 
۵۵ نشريه باغ نظر انتشار يافت به نتايج فوق دست يافته اند؛ 
سلطانيه با اهداف سياسي و مذهبي توسط مهندسين ماهر 
و چيره دست بنيان نهاده شده است. برامبيال، در ۱۳۹۱ در 
مقاله اي تحت عنوان (فن هاي ساختمان هاي بزرگ مقياس 
مرکز  سمپوزيوم  سومين  در  ايران)  در  ايلخاني  عصر 
آمريکا  پنسيلوانيا  دانشگاه  باستان شناسي  مطالعات 
برگزار شد، اشاره به مراحل ساخت و عظمت بزرگي بنا 
و تأثيرگذاري آن برساخت ساير بناها همچون گنبد سانتا 
ماريا دلفيوره فلورانس که توسط برونلسکي خلق گرديد 
اشاره کرده است. با توجه به سطح بندي ۴ گانه اي که در 
حيطه هنر و معماري گنبد سلطانيه ارائه گرديد مي توان 
دسته بندي  در  را  حاضر  تحقيق  تمايز  وجه  مهم ترين 
مناسب تر تزئينات و بررسي جامع تر مفاهيم هندسي موجود 
در تزئينات و معماري برپاي روش هاي متعدد همچون علم 
اعداد و نرم افزارهاي تناسباتي برشمرد که چنين رويکردي 
تاکنون در تحقيقات گذشته صورت نپذيرفته است. در گام 
نخست از تحقيق تالش مي گردد به اهميت هندسه در هنر و 

معماري ايراني- اسالمي پرداخته شود.

رياضيات، هندسه، حروف ابجد و کاربرد اعداد در هنر 
و معماري

شايد  و  مهم ترين  از  يکي  هندسي  علوم  و  رياضيات 
راه  اسالم  جهان  به  که  هستند  علومي  تأثيرگذارترين 
خويش  مختلف  کاربردهاي  داليل  به  رياضيات  يافتند. 
مانند  ديني  پيچيده  مسائل  از  بعضي  حل وفصل  همانند 
تقسيم ارث، کاربرد وسيع آن در مسائل تجاري، اداري و 
هنرهاي کاربردي همچون معماري بيشتر مورد استقبال 
پائين  (Taheri, ۲۰۱۷: ۷۴۸؛ ملک  اهميت قرارگرفته اند  و 
همکاران،  و  اردبيلي  رضازاده  ۸-۹؛   :۱۳۹۸ همکاران،  و 
۳۱-۳۰ :۱۳۹۲)(Lim, 2020)-. رجوع هندسه به چيستي، 
ماهيت پديده ها يا ذات آن ها است، هندسه در هنر و معماري 
و  مي پيوندد  هم  به  را  هستي  مراتب  که  است  واسطه اي 
امکان عروج فهم از محسوس به معقول را فراهم مي آورد 
(نديمي، ۱۳۷۸: ۳۰؛ نديمي، ۱۳۸۰: ۵۴) و چون واسطه اي 
مي دهد  پيوند  وجود  باالتر  به مراتب  را  انسان  که  است 
(مکاني  درنتيجه  مي گردد  روحاني  فضايي  خلق  موجب 
مقدس براي غوطه ور شدن مخلوق در ذات ربوبي را فراهم 
 Khamjane &۴۵؛  :۱۳۹۳ همکاران،  (قراگوزلو  مي آورد 
بر جنبه هاي کمي  Benslimane, 2018). هندسه عالوه 

بر جنبه هاي کيفي آثار توجه دارد (کبيري ساماني، ۱۳۹۲: 
۱۸۶) به عبارتي هندسه موجب بالفعل گرديدن بالقوه هاي 
مکان مي گردد که نمادي از حضور الهي و گستره فعليت 
يافتن بالقوه هاي نهفته در تجلي کيهاني است (نصر، ۱۳۷۹: 
۱۸۲؛ اکبري و همکاران، ۱۳۸۹: ۳). هنرمندان مسلمان با 
هندسه،  اعداد،  علم  همچون:  مختلفي  علوم  از  بهره گيري 
نجوم و رياضيات سعي در تسخير مفاهيم کيهاني، مذهبي 
و اعتقادي خويش داشته اند تا عالوه بر خلق ارتباط مادي 
ارتباط آسماني با جهان معنوي و خداي خويش داشته باشند. 
حضور هندسه و نظم حاکم و معاني موجود در الگوهاي 
هندسي آثار اسالمي حاصل از محاسبات دقيق رياضياتي 
هستند که برپاي مفاهيم اعتقادي و قرآني پايه ريزي شده اند 
و منشاتي جز قرآن ندارند، قرآن اصلي ترين منبع انديشه 
اسالمي است که در آن صور فيزيکي و ساختاري عالم در 
قالب يکي از کليدي ترين واژه هاي جهان بيني اسالمي يعني 
«قدر و اندازه» بيان شده است. قرآن کريم مي فرمايد: «إِنَّا 
کلَّ َشي ءٍ َخَلْقَناُه بَِقَدٍر» «ما هرچه آفريديم به اندازه آفريديم» 
(قمر/ ۴۹) کلمه «قدر» به معناي حد و اندازه است که داراي 
از مقدار معين شده  به گونه اي که  هندسه اي خاص است، 
به سوي زياده و نقصان نمي رود (الميزان، ج ۱۹: ۸۵) اين 
واژه در روايات اسالمي، معادل علومي چون رياضيات و 
هندسه است که طراح ساختار کالبدي و هندسه پنهان هنر 
اسالمي اند (ميرزا خانيان و همکاران، ۱۳۹۳: ۳۴). عالوه 
بر قدر که در معماري اسالمي مفهوم هندسه و رياضيات 
پيداکرده است، تناسبات منظم در اجزاي معماري اسالمي 
و همچنين کاربرد اعداد از ديگر ويژگي هاي اين هنر است 
اعداد و حکمت آن ها  (بلخاري قهي، ۱۳۹۰: ۴۱۱-۱۳۹۲). 
به گونه اي رمزآلود و مقدس در معماري اسالمي مؤثر بوده 
و در شکل گيري بسياري از بناهاي تاريخي نقش داشته 
 :۱۳۹۴ طاهري،  ۶۹؛   :۱۳۹۸ همکاران،  و  (شهامت  است 
۱۴۰). علم اعداد از ِسر الهي به اراده و مشيت پروردگار 
 (۲۰۱۰  .Chapman et al) است  پيداکرده  ظهور  عالم، 
الهي است چنانچه پروردگار  علم اعداد، روح گنج و کنز 
عالم اولين ظهور عدد را از خويش آغاز کرده است ”ُقْل 
ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد“ به پيامبر خويش فرموده است: بگو او خداي 
احد است (االخالص/۱). او خود را به يگانگي و عدد يک 
معرفي فرموده است (حسن زاده آملي، ۱۳۷۸: ۶۸۸). يکي 
ابجد  حرف  اسالمي،  هنر  و  فرهنگ  در  اعداد  کاربرد  از 
است (Tolchinsky et al. 2012: 1580). در بحاراالنوار 
آمده است که از پيامبر اکرم (ص) در خصوص حروف 
ابجد سؤال گرديد و آن حضرت فرمودند «تفسير حروف 
است  آن  در  شگفتي ها  همه  چراکه  بگيريد،  ياد  را  ابجد 
(بحاراالنوار، جلد ۲: ۳۱۷). از ديدگاه دانشمندان اسالمي، 
هر يک از حروف داراي خواص و آثار و کماالتى هستند 
به عبارتي حرف به منزله کالبد و عدد به منزله روح است. 
کاربرد  هنري  و  معماري  آثار  در  همچنين  ابجد  حروف 

تأويل مفاهيم عددي و رموز هندسي 
گنبد  معماري  و  تزئينات  در  نهفته 

سلطانيه/    ٥٧-٧٩ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۶۱

فصلنامة علمي نگره

فراواني داشته است. يکي از ملموس ترين آثاري که در آن 
از حروف و رموز اعداد استفاده شده است مجموعه سلطان 
االشرف قايتباي قاهره مصر۱ است که راجر بروز در کتاب 
ارزشمند خويش با بهره مندي از حروف ابجد توانسته است 
سير نمادين زندگي سلطان اشرف را از بردگي تا سلطاني 
را تفسير نمايد (Burrows, 2018). در ادامه تحقيق تالش 
احاديث  قرآني،  مفاهيم  ابجد،  حروف  برمبناي  مي گردد 
شناخت  به  رياضيات  و  هندسه  اسماءالحسني،  اسالمي، 
رموز و مفاهيم عرفاني- اسالمي و موجود در تزئينات گنبد 

سلطانيه دست  يافت.

گنبد سلطانيه
سلطان محمد خدابنده (الجايتو) از پدري ازبک و مادري 
ارمني متولد گرديد (Brambilla, 2012: 1). الجايتو اديان 
مختلفي را در دوران حيات خويش برگزيد تا نهايتًا تحت 
تأثير مذهب شيعه قرار گرفت و به خاندان امامت بسيار 
ارادت ورزيد تا جايي که تصميم گرفت بقعه بسيار عظيمي 
را با تزئينات قدسي گوناگون در پايتخت خود احداث نمايد 
و پيکر امام علي (ع) و امام حسين (ع) را از نجف و کربال به 
آن محل انتقال دهد (زمرشيدي، ۱۳۹۰: ۵۴)؛ اما وي پس از 
اتمام بنا با مخالفت هاي شديد مراجع تقليد آن دوران روبرو 
گرديد و نتوانست به آرزوي ديرينه خويش دست يابد و در 
اواخر زندگاني خويش مجددًا به اهل سنت متمايل گرديد و 
فرزند ايشان نيز در دوران حکومت خويش با ارادتي که 
به اهل سنت داشته، تزئينات داخلي بنا را به سمت وسوي 
مفاهيم اهل سنت متمايل گرداند (پيرنيا، ۱۳۸۶: ۲۲۳). گنبد 
سلطانيه واقع در شهر زنجان (خادم زاده و همکاران، ۱۳۹۳: 
۱۹۸) در سال ۷۰۴ ه ق به دستور الجايتو در شهر سلطانيه 
پايتخت آن زمان ايلخانان آغاز گرديد (Bodner, 2012) و 
در سال ۷۱۲ ه ق به اتمام رسيده است (ثبوتي، ۱۳۷۰: ۱۱۵). 
گنبد سلطانيه به عنوان زيباترين و مرتفع ترين گنبد آجري 
جهان شناخته مي شود که تجلي گاه شکوه و هنر معماري 
 Faghfoori ؛Behnood et al. 216: 381)اسالمي است
et al. 2014: 12). مشخصات معماري و سازه اي گنبد 

سلطانيه به شرح ذيل مي باشد: ارتفاع گنبد ۴۸/۵۰ متر، 
قطر دهانه گنبد ۲۶ و ضخامت ساختار دوپوسته اي گنبد 
  Dehghani Banadaki et al, 2018: 58) ۱/۶۰ متر است

Khaghani, 2019: 299)؛ رنجبر و همکاران، ١٣٩١: ٤٧). 

در ادامه تحقيق به شناخت و تحليل رموز و مفاهيم اسالمي 
گنبد  فضايي  و  هندسي  تزئينات  گانه  قالب سطوح ۵  در 

سلطانيه پرداخته خواهد شد.

تزئينات  هندسي  اشکال  مفاهيم  تأويل  و  سطح بندي 
گنبد سلطانيه

سطح نخست: تأثيرپذيري هندسه بنا برمبناي اعداد و 
اشکال هندسي مقدس در جهت سير تکاملي عالم خاکي 

به عالم (نور و عرش) الهي
در گام نخست ابتدا به تحليل مفاهيمي که در شکل گيري 
کالبدي بنا مؤثر بوده پرداخته خواهد شد. همان طور که 
در تصوير شماره ۱ نشان داده شده است، جهت گيري بنا 
منطبق بر قبله و فاقد هرگونه انحراف نسبت به آن است. 
و  باشکوه  بارگاهي  تا  بوده اند  تالش  در  بنا  سازندگان 
بي نقص را براي امامان شيعه احداث نمايند. مفهومي ديگر 
که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد ساختار عددي است 
که در پالن طبقه اول نشان داده شده است، ساختار هندسي 
پالن داراي طرحي ۸ ضلعي است. عدد ۸، رمز عبور از عالم 
برون به عالم درون است، گذر از عالم محسوس به عالم 
معقول (وثوق زاده و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۸۴). هشت ضلعي 
داشته  بسياري  کاربردهاي  ايراني  معماري  در  همواره 
در بسياري از منازل موجب خلق حريمي مقدس همچون 
هشتي (پيرنيا، ١٣٨٩: ١٦٠) و يا طرح هاي هندسي همچون 
شمسه ها گرديده است که تجلي از نور خداوند و اشاره 
به امامان داشته است، همچنين عدد ٨ در معماري اديان 
الهي ديگر نشان دهنده سمبلي از تعميدگاها است. به لحاظ 
معنوي عدد ٨، هدف (غايي) رازآلود است که از ٧ مرحله 
يا آسمان گذر کرده، ازاين رو  عدد ٨ به عنوان نماد بهشت 
و عدد باز زايي و رستاخيز و سعادت مي باشد همچنين 
باور بر آن است انسان در هشتمين روز از رحمت ايزدي 
آفريده شد و او  پس از هفت روز روزه داري و توبه در روز 
هشتم به فراواني و تجديد حيات دست يافته است (شادمان، 
١٣٩٨: ٦٥؛ نور آقايي، ١٣٨٨: ٦٥). در باورهاي اسالمي، 
"شمار حامالن عرش الهي "َويْحِمُل َعْرَش َربِّک َفْوَقُهْم يْوَمئٍِذ 
َثَمانِيٌة " (حاقه/ ٦٩، ١٧) ۸ عدد مي باشد (عزام، ١٣٨٠: ١٧٠) 
در مباحث عرفاني عدد ٨ اولين بار توسط شيخ اشراق با 

تصوير ١.تحليل هندسي، جهت گيري، عددي، فضايي و کالبدي گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان.

١. مجموعة السلطان األشرف الغوري 



 اصطالح اقليم هشتم به کار گرفته شده است. مقصود شيخ 
اشراق از اقليم هشتم، عالم مثال است. ازآنجاکه عالم مثال، 
واسط ميان عالم محسوس و معقول است، عدد ٨ صورتي 
را به خود اختصاص مي دهد که در ميانه اين دوعالم تعريف 
مي گردد. با تطبيق شکل دايره بر عالم معقول و شکل مربع 
بر عالم محسوس، شکل و عدد عالم مثال حد واسط دايره 
و مربع قرار خواهد گرفت. فرم ٨ ضلعي گوياترين فرم 
ادامه  در  (گنون، ١٣٩٢: ١٦٤).  بود  دوعالم خواهد  مابين 
جهت ملموس گرديدن مفاهيم اشاره شده مراتب هستي: 
شناخت عالم محسوس (زمين)، عالم مثال (هشت وجهي)، 
عالم معقول (دايره، آسمان) در غالب بناي گنبد سلطانيه 
توضيحاتي ارائه خواهد گرديد (رجوع شود به تصوير ۲):

سير مراتب هستي در هندسه و ساختار کالبدي گنبد 
سلطانيه

بنا بر ديدگاه علما، عالم را مراتبي است که پايين ترين آن عالم 
ماده يا طبيعت و باالترين آن عالم عقلي است. در ميان اين 
عوالم، تطابق و تناظر برقرار است. جهان محسوس مشتق 
از جهان معقول و در سير نزولي از مرتبه معقول، انجماد و 
تحجر يافته است. مراتب هستي در آثار علما اجماًال عبارت اند 
از ۱. عالم ٌملک يا جهان محسوس، ۲. عالم ملکوت يا جهان 
مثالي، ۳. عالم جبروت يا جهان معقول مي باشند. هانري 
جهان  است:  برشمرده  بدين سان  را  وجود  عوالم  کربن، 
انسان خاکي که موضوع ادراک حواس است؛ جهان نفس 
يا ملکوت که به طور اخص، عالم ادراک از طريق خيال است 
و جهان معقول محض (کروبيات يا جبروت) که موضوع 
معرفت عقالني است (کربن، ۱۳۸۳: ۱۳۵). عالم مثال، عالم 
مثال نقش سه گانه اي دارد: رستاخيز به واسطه همين عالم 
تحقق پيدا مي کند، زيرا که آن مکان اجسام لطيف است و 
پيامبران و نيز اصحاب  از طريق همين عالم رموزي که 
تجربه هاي شهودي به آن اشاره کرده اند، به واقع تحقق پيدا 
مي کند؛ درنتيجه تأويل داده هاي قرآني به واسطه همين عالم 
امکان پذير خواهد بود (کربن، ۱۳۹۲: ۲۷۲). عالم مثال عالم 
واسط ميان عالم معقول و عالم محسوس است و عضوي 
که به ادراک آن نائل آيد خيال فعال است. اين جهان بين عالم 
معقول و عالم محسوس، جهاني است که ميانجي و برزخي 

و مجمع عالم هاست (معمارزاده، ۱۳۸۶: ۶۸).
عدد ديگري که در ادامه تحليل به آن پرداخته خواهد شد، 
عدد ٢٤ است که نشان دهنده ٢٤ طاقي است که در طبقه 
دوم قرارگرفته اند که هريک منقش به اشکال هندسي، اجرام 
آسماني (شمسه، ستارگان) اسماء خداوند، پيامبر (ص) و 
حضرت علي (ع) مي باشند. عدد ٢٤ در قرآن کريم متعلق 
که شامل ٦٤  است  نور  مبارکه  که سوره  به سوره ٢٤ 
آيه مي باشد و عدد ٦٤ نيز ابجد اهللا اکبر  و در تفسير اهللا 
اکبر آمده است؛ خداوند برتر از تمامي موجودات هستي 
تفسير  به  ادامه  در   .(٤٥٥  :١٣٨٩ ج١،  بابويه،  (ابن  است 
کلي سوره نور و تجلي معناي سوره که در قالب اشکال 
هندسي در طاقي هاي سلطانيه (تصوير ٥) اشاره خواهد 
شد. اين سوره را ازآن جهت نور مي نامند که کلمه نور ۷ 
َماَواِت َواْألَرْ ِض َمَثُل  بار در آن به کاررفته است“اهللاَُّ ُنورُ  السَّ
ُنورِ هِ کِمْشکاةٍ فِيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة،..» خدا نور 
آسمان ها و زمين است. َمَثل نور او چون چراغداني است که 
در آن چراغي و آن چراغ در شيشه اي است. آن شيشه گويي 
اختري درخشان است که از درخِت خجسته زيتوني که نه 
شرقي است و نه غربي، افروخته مي شود. نزديک است که 
روغنش -هرچند بدان آتشي نرسيده باشد-روشني بخشد. 
روشني بر روي روشني است. خدا هر که را بخواهد با 
نور خويش هدايت مي کند و اين َمَثل ها را خدا براي مردم 
مي زند و خدا به هر چيزي داناست) (نور/ ٣٥). در برخي 
از تفاسير با توجه به روايات نقل شده، اين آيه را بر اهل بيت 
پيامبر (ص) تطبيق داده اند. در تفسير شبر از امام رضا 
(ع) روايت شده که ما مشکاتي هستيم که چراغ محمد (ص) 
در آن قرار دارد و خداوند با واليِت ما هر که را بخواهد 
هدايت مي کند (شبر، ١٢٤٢ ق: ٣٤٢). در تفسير الميزان نيز 
از امام صادق درباره آيه نور چنين آمده است: اين َمثلي 
است که خداوند براي ما اهل بيت آورده که پيامبر(ص) و 
ائمه از نشانه هاي خداوند مي باشند؛ نشانه هايي که مردم 
شرايع  و  دين  مصالح  و  توحيد  به سوي  آن ها  به وسيله 
اسالم و مستحبات و واجبات هدايت شوند (تفسير الميزان 
ج ١٥: ١٩٥). همان طور که در تصوير شماره ٥ آورده شده 
است زير طاقي هاي گنبد سلطانيه تداعي کننده آسمان و 
عرش الهي هستند که منقش به نام هاي مبارک پيامبر (ص)، 

تصوير ٢. تحليل مفهومي عالم هاي هستي در گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان.

تأويل مفاهيم عددي و رموز هندسي 
گنبد  معماري  و  تزئينات  در  نهفته 

سلطانيه/    ٥٧-٧٩ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۶۳

فصلنامة علمي نگره

خاندان پاک وي و اجرام آسماني هستند که با رنگ هايي 
که نمودي از روشنايي ستارگان و خورشيد مي باشند. 
همانطور که در تصوير شماره ٢ نشان داده شده است در 
بناي گنبد سلطانيه جهت انتقال از ٨ وجهي (عالم مثال) به 
دايره (گنبد، آسمان، عرش الهي، عامل معقول) از ساختار 
٣٢ وجهي استفاده شده است که در ادامه به شرح مفاهيم 
عدد ٣٢ پرداخته خواهد شد. جمع ارقام ٣٢ مساوي است 
تکامل خلقت و جهان  از  نمادي  با (٥= ٢+٣) که عدد ٥ 
هستي است (ابن بابويه، ١٣٩١: ٤٥). عدد ٥ انعکاس دهنده 
اسرار ٥ نور مقدس (حضرت محمد (ص)، حضرت علي 
(ع)، حضرت فاطمه (س)، امام حسن (ع) و امام حسين 
(ع)) در دنياي ظهور حقيقي و جلوه حق را نشان مي دهد 
(ابن عقده کوفى: ١٤٢٤ه. ق، ٤٢). عدد ٣٢ برابر با جايگاه 
امام  آخرين  (عج)  مهدي  حضرت  مبارک  نام  عددي 
معصوم و امام موعود است درواقع ايشان دوازدهمين 
آن ٥  ارقام  جمع  که  است  معصوم  چهاردهمين  و  امام 
مي شود که دايره معصومين و خلقت بسته خواهد شد. در 
گام بعدي از تحقيق به تحليل عدد ٢٥ که اشاره به قطر گنبد 
دارد خواهيم پرداخت، عدد ٢٥ برابر است با جايگاه عددي 
کلمه حمد که داراي ٣ معناي: ستايش؛ سپاس؛ پرستش 
مي باشد و مفهوم کلي آن اشاره به حمد ثنا مخصوص 
خداوند يکتا است و غير از او محمودي نيست (مطهري، 
اشاره  گنبد  قطر  در   ٢٥ عدد  درواقع   .(٢٥  :١٣٧٦  ،٢ ج 
مفهومي به پرستش و سپاسگزاري بنده به معبود خويش 

دارد و بي ترديد حرکت دوار گنبد يادآور حرکت طواف گونه 
مسلماناني است که پيرامون خانه خداوند مشغول عبادت 
پروردگار خويش مي باشند. در گام بعدي از تحليل به اولين 
اليه از تزئينات زير گنبد که مقرنس کاري مي باشد خواهيم 
رسيد. مقرنس داراي معاني نمادين است که نشان دهنده 
کيفيت و جوهره غيرواقعي اين جهان را در رابطه با جهان 
فرا ماده و عالم آخرت نشان مي دهد همچنين قصد دارد تا 
ناحيه انتقالي [مربوط به گنبد] ناپيوستگي و انفصال [عالم] 
بين آسمان و زمين را مانند ابري در زير آسمان ها و ملکوت 
را به يکديگر متصل نمايد (Grabar, 2006: 49؛ برند، ١٣٨٣: 

٢٢٩) (رجوع شود به تصوير ٣).  
اما در ادامه تحليل پس از شناخت داليل مفهومي بکارگيري 
عدد طرح  که ۱۶  تزئينات  از  بعدي  اليه  به  کاري  مقرنس 
ترنج مي باشد خواهيم رسيد، درواقع طرح ترنج اشاره به 
نزديک شدن و طلب رسيدن عالم خاکي به عالم نور دارد. 
طرح ترنج، تصوير جامع ومانعي از حرکت و سير انسان 
به سوي خداوند است ترنج و شمسه کليتي از نظام شکل 
يافته و هماهنگ در اسليمي و اشکال هندسي هستند اين دو 
نما بيانگر دو کانون از روح انسان اند. يکي بانظم شگرف 
جذبه و عشق و عرفان و ديگري نظمي آميخته با درک و 
عقل و منطق، هنگامي که اين دو نما باهم تلفيق شوند، نقش 
واحدي را به وجود مي آورد  که عکسي از تمام زيبايي ها، 
جذابيت ها و علوم و فنون و حکمت و تصويري ناب از انسان 
کامل است (طاهرزاده، ١٣٦٢: ٤٦). اين اشکال هندسي بيانگر 
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اشارات و تلويحاتي است که بازتاب از روح مسلمان در 
آن متبلور  گشته است. محققان ريشه ها و الهام هاي نقاش 
مسلمان که نقوش تزئيني مخصوصًا ترنج را طرح مي کند، 
از اين عناصر انتزاعي و رمزي بهره مي جويد (حصوري، 
١٣٧٨: ٥٦). عدد ١٦ نيز جمع ارقام آن مساوي است با عدد 
٧، (٦+١=٧)، عدد ٧ برابر است با تعداد آيات سوره مبارکه 
حمد، اين آيه به پرستش خداوند اشاره دارد. درواقع اشکال 
هندسي ترنج ها اشاره به تصوير جامع و کاملي از حرکت و 
سير انسان به سوي خداوند دارد و درمجموع با بهره مندي 
از مفهوم عدد ١٦ که نمادي از پرستش گري و حمد خداوند 
است و روح انسان (ترنج ها) با حرکت طواف گانه خويش 
حول خالق (دايره و عالم معقول) در تالش از تا عالم خاکي 

به عالم نور نائل گردد. 
در گام آخر از مرحله رسيدن عالم خاکي به عالم معقول(نور) 
به تحليل تزئينات گنبد نيل گون سلطانيه خواهيم رسيد (رجوع 
شود به تصوير ٤)، همانطور که در ضلع بيروني آسمانه 
سلطانيه مشاهده مي گردد (رجوع شود به تصوير٣) اسماء 
متبرکه همچون: اهللا، حضرت محمد (ص) و امام علي (ع) 
همچون ستارگاني بر عرش الهي نقش بسته اند. درواقع وجود 
نام هاي مبارک بر تارک آسمان گنبد نشان دهنده آن است که 
انسان خاکي جهت عبور از عالم خاکي به عالم نور مي بايست 
به خداوند و پيامبر مهرباني ها و وفادارترين پيرو خويش که 
حضرت علي (ع) است متوسل گردد (مراجعه شود به تصوير 
٣). نکته اي ديگر که نشان دهنده ارادت الجايتو نسبت به حضرت 
علي (ع) است، بکارگيري ١١٠ عدد پله اي است است که موجب 
مي گردد تا ارتباط عمودي ميان (عالم خاکي، عالم مثال و عالم 
معقول)، طبقه همکف (عالم محسوس يا عالم انساني و خاکي)، 
طبقات اول، دوم (عالم مثال) و تمامي عوالم سه گانه به يکديگر 

شکل گيرد (تصوير ٤). 

درواقع هرگاه معماران بناي گنبد عظيم سلطانيه نيازمند 
اتصال عالم خاکي (زمين) به عالم نور (آسمان) داشته اند 
متوسل به اسماء خداوند، پيامبر (ص)، حضرت علي (ع) و 
اجرام آسماني گرديده اند (رجوع شود به تصاوير ٣ و ٥). 
در ادامه به تحليل عددي و هندسي طرح موجود در تصوير 
۵ پرداخته خواهد شد. اولين اليه از ١٦ اليه تشکيل دهنده 
ادامه  تزئينات طاق، شکل هندسي ٦ ضلعي است که در 
به تفسير عدد ٦ و سپس به ساير اليه هاي عددي و خطي 
پرداخته خواهد شد. عدد ٦ متعلق به حرف (و) است که در 
دسته حروف هواييه يا آسماني است و طبيعت خاکي جنوبي 
ابجد  عدد  اگر  است.  رفتمائيل  آن حضرت  مالک  و  دارد 
حرف واو را به صورت بسيط آن بنويسيم مساوي است با 
١٣٧: {(واو=١٣)+ (الف =١١١) + (واو=١٣) =١٣٧ } عدد 
٣٧ = جايگاه مبارک نام امام حسن (ع) و ١٠٠ = "ق " است 
يعني به معني نگهدارنِد. درواقع هر گاه هر فردي به جان 
عدد واو در دنيا دست يابد يعني سبزي اعمالش به سوي، 
احسن شدن است و قبولي احسن برابر است با جاودان 
گرديدن و نگه داشتن "...إَِلى يْوِم اْلقِياَمِة..." (االعراف/ ١٦٧) " 
َفَتَقبََّلَها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا... " (آل عمران/ 
٣٧). ستاره ٦ پر نيز در سنت زاهدان به اين صورت تفسير 
گرديده است: ستاره پر متشکل شده از از دو مثلث درهم  
تنيده مي باشد که جهت يک مثلث به سوي پايين و جهت 
ديگري به سوي باال مي باشد که در مجموع هدف غايي 
ستاره ٦ پر نيز اشاره و سوق پيدا کردن آن به عالم کبير 
مي باشد. اليه هندسي ديگر که به آن پرداخته خواهد شد 
عدد ٢٤ است. عدد ٢٤ بيست وچهار عدد تماميت است؛ زيرا 
اشاره آن به ۲۴ ساعت بودن شبانه روز است. فيثاغورس 
عقيده داشته که عدد ٢٤ تماميت بخش هاي آسمان را در 
برمي گيرد و ريشه اين باور ٢۴ حرفي الفباي يوناني و ٢٤ 

تصوير ٥. تحليل مفهومي مجموعه اشکال هندسي و کتيبه اي در خلق مفهومي عرش الهي در طاق هاي گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان.

تأويل مفاهيم عددي و رموز هندسي 
گنبد  معماري  و  تزئينات  در  نهفته 

سلطانيه/    ٥٧-٧٩ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۶۵

فصلنامة علمي نگره

نوت موسيقي بوده است، همچنين براي درک عميق تر و 
رسيدن به ريشه عدد ٢٤ مي توان از روش اجماع استفاده 
کرد که به اين صورت (٤+٢) که حاصل آن عدد ٦ مي گردد 
(رجوع شود به توضيح عدد ٦). اليه ديگر شکل دهنده طرح 
هندسي زير طاقي عدد ١٩ است، عدد ١٩ تجلي نام مبارک 
احدجلّ جالله، است که اين نام نوراني مظهر کّل کثرات است 
که با عدد ابجد ١٩ ظاهر مي شود که جمع ارقامش مساوي 
است با عدد ١٠ (١٠=٩+١) درواقع عدد ١٩، گنج و کنز عشر 
را به عوالم ظهوري کثرات تجلي مي دهد و اين گنج هم همان 
وجود مطهر معصومين (ص) و گنج قرآن است که به عدد 
١٩ حروف در ظاهر و باطن قرار مي گيرند {تعداد حروف 
نام  حروف  تعداد  و  حرف)   ١٩) الرحيم  الرحمن  بسم اهللا 
هاي مبارک پنج تن (ص) (١٩ حرف) است}. طرح هندسي 
ديگري که به آن پرداخته خواهد شد ١٢ ضلعي است، قرآن 
تشکيل شده از ۱۲۰ حزب که مضربي است از عدد ١٢ اين 
عدد ٥ بار، در ٤ آيه و مرتبط با ٤ موضوع در قرآن کريم 
آمده است که بارها در قرآن به اسم مکان امن معرفي شده 
است جمع اعداد ابجد شهر مکه مساوي است با عدد ١٢. 
همچنين عدد ١٢ در مذهب تشيع اشاره به دوازدهمين و 
آخرين امام که همان مهدي (عج) موعود است که متولد 
سال ۲۵۵ ه ق است جمع اعداد سال تولد ايشان ۱۲ مي گردد. 
عدد ۱۲ جمع دو عدد ۵ و ۷ است. عدد ۷ ستون هاي حکمت 
است که از دو عدد ۴ مادي و ۳ روحاني تشکيل شده است، 
عدد ۱۲ به خداوند ارتباط دارد که اشاره به ابديت دارد، 

تعداد ياران حضرت عيسي (ع) ۱۲ نفر و تعداد امامان دين 
اسالم ۱۲ نفر. کعبه ۱۲ يال دارد همچنين صليب که نمادي 
از مسيحيت است ۱۲ ضلع دارد. طرح هندسي ديگر که در 
ادامه به آن پرداخته خواهد شد متشکل شده از تکرار ٥ 
عدد نام مبارک اهللا که در ادامه به تفسير آن پرداخته خواهد 
شد. عدد ٥ متعلق به حرف هاء است که در دسته حروف 
ناريه يا نوراني و طبيعت آتشي است، دنيا بر ٥ قاره تقسيم  
مي گردد، انواع ساعات و اتفاقات آخرت بر ٥ مرحله اند: 
الهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت و کون جامع که انسان 
انواع عرش خداوند داراي ٥ سطح اند: عرش  کامل است، 
حيات، عرش رحمانيت، عرش عظيم، عرش کريم و عرش 
مجيد. ساختار شکلي عدد ٥ به صورتي است که شباهت 
ظاهري بسيار فراواني به شکل دايره دارد، به عبارتي ديگر 
ساختار عالم نيز به صورت مدور است که بر حول محور 
پروردگار خويش در حال گردش و تسبيح آن است"َسبََّح 
اْلَحکيُم. آنچه  اْلَعِزيُز  ُهَو  َو  اْألَْرِض  َو  ماواِت  السَّ ِفي  هللاَِِّ ما 
در آسمان ها و زمين است براى خداوند تسبيح گويند و 
اوست عزيز حکيم" (الحديد/١) در تعريف عرفاني نيز دايره 
تبلوري از حلقه بندگي است، حلقه اي که نشان دهنده عهد 
و پيمان بندگي مخلوق با خالق خويش است. نام «اهللا» به 
تعبير نعمت اهللا ولى بدين صورت است: لفظ اهللا سه حرف 
است؛ الف ١ الم ٣٠ ها ٥ و آدم سه حرف است «الف ١ 
دال ٤ ميم ٤٠ بي صفر مجموع ٩ و اين نسبت آدم به اهللا 
به حسب حروف اسم است مناسبت اسم اهللا و آدم (انسان 

تصوير ٦- ٧: تحليل تأثير اعداد و اسماء مقدس (پيامبر (ص) و حضرت علي (ع)) در شکل گيري تزئينات هندسي در گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان.



کامل) برحسب حروف اسم، از منظرى ديگر نيز قابل توجه 
است. به گفتة گنون انسان کامل چون به زوج (آدم = ٤٥) 
و (حوا حووا= ٢١) نموده شود، ارزش عددى معادل لفظ 
(اهللا) ٦٦ خواهد داشت، که خود راهى براى بيان معنى مقام 
توحيد است شيمل نيز يادآور مي شود که چه بسا عدد ٦٦ را 
به صورت دو تا ٦ در نظر گرفت. (طاهري، نديمي، ١٣٩٣). 
عدد ديگري که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد عدد ٤٢ 
است، عدد ٤۲ غالبًا با ۴۰ قابل تعويض است؛ زيرا ۶ هفته 
۷ روزه را معموًال مانند ٤٠ روز زمان آمادگي با انتظار 
مي دانند، براي رسيدن به ريشه عدد ٤٢ مي توان از روش 
اجماع نيز استفاده کرد (٢+٤) که حاصل آن عدد ٦ مي شود 
(رجوع شود به توضيح عدد ٦). در ادامه به تفسير عدد 
٢٣ و نام مبارک حضرت محمد (ص) اشاره خواهد گرديد، 
براي دستيابي به ريشه عدد ٢٣ از روش اجماع استفاده مي 
گردد که نتيجه آن (٢+٣) عدد ٥ مي گردد. (رجوع شود به 
توضيح عدد ٥). نام "محمد" برگرفته شده از کلمه «حمد» 
و به معناي کثرت حمد و ستايش خداوند است، او آخرين 
و  آفرينش  عظيم  ُخلق  تمامي  که  است  خداوند  فرستاده 
جميع انبياء و اولياء در او تجميع گرديده است، عدد ابجد نام 
مبارک حضرت محمد (ص) نيز به شرح ذيل است: م=٤٠، 
ح=٨، م=٤٠، م=٤٠، د=٤ مجموعًا جمع اعداد آن مساوي 
است با ١٣٢، که اين عدد برابر است با ابجد کلمه اسالم؛ 
ا=١، س=٦٠، ل=٣٠، ا=١، م=٤٠، به عبارتي اين عدد گواه و 
نشان دهنده ارتباط عميق بين ايشان با دين آسماني او دارد 

اما نکته ديگر که در تحليل گنبدهاي ٢٤ گانه سلطانيه بايد به 
آن توجه گردد، انتخاب رنگ هاي روشني است که يادآور 
مفهومي از اجرام آسماني هستند که در آسمانه طاق ها به 
چشم مي خورند. رنگ اخرايي سقف طاق ها در بعد عرفاني 
و شهودي تصويري از مِن انساني و حيات نفساني است 
که در مسير فناپذيري قرار داشته اند و کم کم رنگ باخته و 
جاي خويش را به خاکساري و بندگي رنگ سفيد مي دهند. 
در ادامه در نمودار شماره ١ تفسير و تأويل مفهومي از 
مجموعه اشکال هندسي و کتيبه اي تصوير ٥ گنبد سلطانيه 

ارائه گرديده است.

(پيامبر  مقدس  اسماء  و  اعداد  تأثيرگذاري  دوم:  سطح 
(ص) و امام علي (ع)) در شکل گيري تزئينات هندسي 

بنا
سطح ديگري که به تحليل آن پرداخته خواهد شد، تأثير 
اعداد و اسماء مقدس در شکل گيري تزئينات هندسي است 
که در سطوح ايوان هاي طبقه اول قرارگرفته اند. همان طور 
هندسي  ساختار  است  داده شده  نشان   ٦ تصوير  در  که 
طرح، متشکل از ٣ مرحله است که در دو مرحله نخست از 
عدد ١٠ استفاده شده است و در سطح آخر الگوي هندسي 
تبديل به ستاره ٥ ضلعي که مزين به نام مبارک پيامبر 
اسالم (ص) است، تبديل گرديده است. در ادامه به تشريح 
اعداد و رموز بکار گرفته شده در الگوي هندسي تصوير 
شماره ٦ پرداخته خواهد. عدد ١٠ در عرفان عشر متعلق 

تصوير ٨ . تحليل مفاهيم اهل سنت در شکل گيري اشکال هندسي گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان.

نمودار ١. تفسير و تأويل مفهومي مجموعه اشکال هندسي و کتيبه اي در خلق مفهومي عرش الهي در طاق هاي گنبد سلطانيه تصوير 
شماره ٥. مأخذ: نگارندگان.

تأويل مفاهيم عددي و رموز هندسي 
گنبد  معماري  و  تزئينات  در  نهفته 

سلطانيه/    ٥٧-٧٩ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۶۷

فصلنامة علمي نگره

به حرف ي است که طبيعت خاکي جنوبي دارد و در دسته 
از  يا آسماني است. عدد ١٠ نمادي است  حروف هواييه 
ابتدا و انتها اعداد و نشانه اي است از ابتدا و انتها هستي 
که اشاره به" إِنَّا هللاَِِّ َوإِنَّا إَِليِه َراِجُعوَن. ما از آِن خداييم؛  و 
به سوى او بازمى گرديم" (البقره/ ١٥٦) دارد. اولين عالمي 
که پروردگار خلق گردانيد، عالم حب بوده است که ابجد آن 
برابر با عدد ١٠ است، درواقع عدد ١٠ مي تواند تمامي اعداد 
را به بي نهايت سوق دهد، به عبارتي ديگر انسان فاني نيز 
مي تواند با حرکت به سوي خداوند در مسير جاودانگي  
دنيوي و اخروي قرار گيرد. تعداد حروف کلمه عشر (١٠) و 
عرش يکسان مي باشند به عبارتي عدد ١٠ متصل کننده عالم 
عرش به عشر دنيا است، درواقع عالم اعلي را به عالم سفال 
متصل مي نمايد. در ادامه شاهد بکارگيري عدد ٥ مي باشيم 
که در مجموع اين عدد اشاره به عرش پنج گانه خداوند، 
مراحل پنج گانه آخرت و از منظر ساختاري و فرمي نيز 
اشاره به حرکت دوار مخلوق بسوي معبود خويش دارد 
تفاسير تصوير ٥) همچنين شاهد  به  (رجوع شود شود 
بکارگيري نام پيامبر اعظم (ص) مي باشيم که در غالب 
طرح ستاره اي ٥ ضلعي حول محور عدد ٥ قرار گرفته شده 
است. همانطور که در تصوير ٥ اشاره گرديد نام حضرت 
محمد (ص)، برگرفته شده از کلمه «حمد» و به معناي کثرت 
حمد و ستايش خداوند است که تلفيق بکارگيري نام مبارک 
ايشان و عدد ٥ نشان دهنده پرستش، حمد و ثناي کامل ترين 
مخلوق حول خالق يگانه مي باشد. در تصوير شماره ٧ نيز 
شاهد عدد ٨ مي باشيم که اين عدد اشاره نماد بهشت و عدد 
باز زايي و رستاخيز و سعادت عبور از عالم برون به عالم 
درون است، گذر از عالم محسوس به عالم معقول، تجلي از 
نور خداوند و اشاره به امامان دارد (رجوع شود به تفسير 
تصوير ١). نام مبارک حضرت علي (ع) از نام هاي خداوند 
متعال است (َو ُهَو اْلَعلِي اْلَعِظيُم) به معناي بلند قدر و شريف 
همچنين به معناي شديد، محکم و ارجمند بکار رفته است. 
اولين امام شيعيان مي باشد و ابجد نام او: ع ٧٠+ ل ٣٠+ 
ي ١٠ = ١١٠ يکي از رموز مهم نام آن حضرت شهادت 
ابجد به واليت او است. همانطور که در تصوير  حروف 
٧ نشان داده شده است نام مبارک ايشان نيز همچون نام 
پيامبر اسالم (ص) حول محور پروردگار مي باشد و نشان 
از بندگي کامل ايشان دارد. در ادامه در نمودار شماره ٣ 
تحليل کلي و مفهومي از الگوي هندسي و عددي تصوير ٩ 

ارائه گرديده است.

سطح سوم: تأثيرگذاري مفاهيم اهل سنت در شکل گيري 
اشکال هندسي گنبد سلطانيه

سطح سوم از تحليل و سطح بندي هندسي به تأثيرگذاري 
مرتبط  هندسي  اشکال  شکل گيري  در  سنت  اهل  مفاهيم 
از  زيبا  مجموعه اي  شکل گيري  موجب  که  مي باشند 
ترکيب بندهاي هندسي که توأم با اسماء الهي، پيامبر (ص) 
و خلفاي راشدين مي باشند. پيش از آغاز تحليل ذکر دو نکته 
در تحليل اين بخش ضروري است: در تحليل نخست تصوير 
۸ ابتدا به بررسي مفاهيم اعداد و اسماء پرداخته خواهد شد 
و در گام دوم تصوير ۹ به تحليل و رابطه کلي ميان مفاهيم 
موجود در تمامي طرح هاي هندسي و کتيبه هاي آن ايوان 
پرداخته خواهند گرديد تا بتوان به رابطه معنادار تزئينات 
در قالب يک مفهوم  بصري و روحاني پي برد. همان طور 
که در تصوير ۸ نشان داده شده است، اولين اليه ۱۶ ضلعي 
است، عدد ۱۶ به معناي کمال يا کامليت است (شيمل، ۱۳۹۸: 
۲۳۹) عدد ۱۶ عدد وسيط و صغير کلمه مؤمن (مصدق 
به توحيد و عامل و به مفهوم حفاظت از شرور و نيل به 
اسامي  به کارگيري  شاهد  بعدي  گام  در  است.  حقيقت) 
خلفاي راشدين حول طرح ضلعي۱۶ هستيم که نشان دهنده 
ارادت قلبي فرزند الجايتو نسبت به مذهب خويش که اهل 
سنت مي باشد هستيم. خلفاي اربعه اصطالحي است که 
از سوي مسلمانان اهل سنت در اشاره به چهار شخصيتي 
دارد که پس از وفات پيامبر به خالفت رسيده اند، به کار 
ابوبکر،  از:  ترتيب عبارت اند  به  تن  مي رود. اسامي چهار 
عمر، عثمان و حضرت علي (ع) مي باشند همچنين برخي از 
منابع اهل سنت، امام حسن (ع) را پنجمين خليفه راشدين و 
کامل کننده خالفت راشدين مي دانند. در اليه بعدي تزئينات 
شاهد نام هاي مبارک حضرت محمد (ص) و امام علي (ع) 
هستيم که هر يک از نام هاي مبارک به صورت ١٦ بار (که 
اين عدد اشاره به کامليت و مؤمن بودن دارد) و درمجموع 
حاصل تکرار دو نام مبارک عدد ٣٢ (اشاره به عدد خداوند 
و سعادت حقيقي دارد) است که به صورت دوار حول نام 
اعظم اهللا قرارگرفته اند. نام حضرت محمد (ص) اشاره به 
حمد و ثنا و نام امام علي (ع)  نيز يکي از اسامي خداوند 
متعال و اشاره به امام نخست شيعيان دارد. عدد ٣٢ نيز 
ابجد هو يا هو است که در لغت عبري به معناي؛ حق تعالي  
است که جهت بکار گيري نيل به اسرار بکار گرفته مي شود 
و در اسماءالحسني عدد ٣٢ عدد وسيط نام بصير (بيناي به 
همه امور پوشيده و پنهان= مصونيت از امراض و آفات) و 

نمودار ٢: تفسير و تأويل مفهومي حاصل از تأثير اعداد و اسماء مقدس (پيامبر (ص) و حضرت علي (ع)) در شکل گيري 
تزئينات هندسي تصوير شماره ٧ و ٦. مأخذ: نگارندگان



عدد وسيط نام فرد (تنها، يگانه منفرد به ربوبيت= مصونيت 
از چشم مردم)است، همچنين از عدد ٣٢ به عنوان عدد کامل 
و بسيار سعادت بخش نام برده شده است (شيمل، ١٣٩٨: 
٢٦٤) و در آغازين ترين اليه و از طرح هندسي تصوير 
که  اهللا-خداوند  مبارک  نام  به  است  طرح  مرکز  در  که   ٨
واجب الوجود و ثابت الوجود با ابجد عدد کبير ٣٧، وسيط 
١٠، صغير ١٠ و عدد جمل ٦٦ خواهيم رسيد. مفهوم کلي 
طرح نشان دهنده آن است که وحدتي ناگسستني ميان اهل 
سنت و شيعه وجود داشته و هدف غايي هر دو، تصديق 
پيامبر مهرباني ها و پرستش و جلب رضاي خداوند متعال 

مي باشد. 
در گام دوم در اين بخش به تحليل رابطه کلي ميان تزئينات 
در قالب يک طرح منسجم پرداخته خواهد شد. همان طور که 
در تصوير ٩ نشان داده شده است، زير طاقي ايوان، داراي 
کتيبه هاي  از  آن  فرمي مستطيل شکل است که در حول 
متعدد استفاده شده است. در کتيبه نخست جمله «ُملک اهللا » 
که اشاره به خانه خداوند دارد نقش بسته است. به عبارتي 
کتيبه فوق اشاره مستقيم به نيت الجايتو داشته که در تالش 
مرکز  به عنوان  را  جامعي  و  مقدس  بنايي  بتواند  تا  بوده 
تشيع براي تمامي مسلمين جهان و خانه اي براي خداوند 
احداث نمايد. در کتيبه اي ديگر حديثي از حضرت علي (ع) 
تحت عنوان «َعُدوُّ عاِقٌل َخيٌر ِمْن َصديٍق جاهل» به معناي 
«دشمن عاقل از دوست احمق بهتر است آورده شده است» 
(مجلسي، ١٤٠٣: ١٢) که جهت تفسير صحيح کتيبه فوق به 
حديث ديگري از اين امام بزرگوار استناد خواهيم کرد»...

َک...»  إِياَک َو ُمَصاَدَقَه َاْألَْحَمِق َفِإنَُّه يِريُد َأْن يْنَفَعَک َفيُضرَّ
«...از دوستي احمق بپرهيز؛ زيرا او مي خواهد به تو سود 
 (٣٨ حکمت  (نهج البالغه،  مي زند...»  ضرر  ولي  برساند 
درواقع ايشان تمامي مسلمانان را از دوستي با انسان هاي 

نامناسب حذر داده است. آيه ٢٩ فتح کتيبه ديگري است 
که در تصوير ٩ آورده شده است و در ادامه به تفسير آن 
ٌد  پرداخته خواهد شد. متن کتيبه به شرح ذيل است: «ُمَحمَّ
اُء َعَلى اْلکفَّاِر ُرَحَماُء َبيَنُهْم َتَراُهْم  َرُسوُل اهللاَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
ِفي  ِسيَماُهْم  َوِرْضَواًنا  اهللاَِّ  ِمَن  َفْضًال  يْبَتُغوَن  ًدا  ُسجَّ ُرکًعا 
ُجوِد َذِلک َمَثُلُهْم ِفي التَّْوَراةِ َوَمَثُلُهْم ِفي  ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ
َفاْسَتَوىَعَلى  َفاْسَتْغَلَظ  َفآَزَرُه  َشْطَأُه  َأْخَرَج  کَزْرٍع  اْإلِْنِجيِل 
اَع لِيِغيَظ بِِهُم اْلکفَّاَر َوَعَد اهللاَُّ الَِّذيَن آَمُنوا  رَّ ُسوِقِه يْعِجُب الزُّ
الَِحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما»محمد (ص)  َوَعِمُلوا الصَّ
فرستاده خداست و ياران و همراهانش بر کافران بسيار 
قويدل و سخت و با يکديگر بسيار مشفق و مهربانند، آنان 
را در حال رکوع و سجود نماز بسيار بنگري که فضل و 
رحمت خدا و خشنودي او را مي طلبند، بر رخسارشان از 
اثر سجده نشانه هاي نورانيت پديدار است. اين وصف حال 
آن ها در کتاب تورات و انجيل مکتوب است که (مثل حال 
آن رسول) به دانه اي ماند که چون نخست سر از خاک 
برآورد جوانه و شاخه اي نازک و ضعيف باشد بعدازآن 
قّوت يابد تا آنکه ستبر و قوي گردد و بر ساق خود راست 
و محکم بايستد که دهقانان را (در تماشاي خود) حيران کند 
(همچنين محمد صلي اّهللا عليه و آله و سلم و اصحابش از 
ضعف به قّوت رسند) تا کافران عالم را (از قدرت و قّوت 
خود) به خشم آرند. خدا وعده فرموده که هر کس از آن ها 
ثابت ايمان و نيکوکار شود گناهانش ببخشد و اجر عظيم 
عطا کند» (فتح/ ٢٩) همچنين در اين سوره مسائل بسيار 
مهمي در ارتباط با شخص پيامبر و جامعه اسالمي نسبت 
به يکديگر مطرح شده است (تفسير نور، جلد ٩: ١٤٧) که 
در ادامه با شناخت بهتر سوره ٢٩ فتح مي توان به داليل 
بکارگيري چنين کتيبه اي حول مفاهيمي که در تصوير ٨ 

اشاره گرديد بسيار کار ساز خواهد بود.

تصوير ٩.تحليل رابطه موجود ميان اشکال هندسي و خط در غالب يک طرح کلي گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان.

تأويل مفاهيم عددي و رموز هندسي 
گنبد  معماري  و  تزئينات  در  نهفته 

سلطانيه/    ٥٧-٧٩ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۶۹

فصلنامة علمي نگره

مهم ترين محورهاي محتوايي سوره ٢٩ فتح:
با  برخورد  آداب  که  است  آغاز سوره  آيات  اول:  بخش 
پيشواي بزرگ اسالم حضرت محمد (ص)و  اصولي را که 
مسلمانان در محضر او بايد به کاربندند، بيان مي کند. بخش 
دوم: مشتمل بر يک سلسله اصول مهم «اخالق اجتماعي» 
است. بخش سوم: دستوراتي است که مربوط به چگونگي 
مبارزه با اختالفات و درگيري هايي است که احيانًا در ميان 
ارزش  معيار  از  چهارم:  بخش  مي دهد.  روي  مسلمانان 
انسان در پيشگاه خدا و اهميت مسئله تقوا سخن مي گويد. 
بخش پنجم: تأکيد دارد که ايمان تنها به گفتار نيست بلکه 
بايد عالوه بر اعتقاد قلبي، آثار آن در اعمال انساني و در 
جهاد با اموال و نفوس آشکار گردد. «رکع» جمع «راکع» 
به معناى رکوع کننده و «سجد» جمع «ساجد» به معناى 
سجده کننده است. اين دو کلمه براى کسانى به کار مى رود 
که بسيار اهل سجده و رکوع و نماز باشند و بر آن مداومت کنند.

ترسيم شده  مؤمن  يک  ارتباطات  شيوه ى  آيه،  اين  در 
است:

با   -٢ سختى.  و  شدت  اُء»  «َأِشدَّ بيگانگان.  با  ١-رابطه 
خودى ها. «ُرَحماُء» محبت و مهربانى.  ٣- با خداوند. «ُرکعًا 
دًا» عبوديت و بندگى. ٤- با خود. «يْبَتُغوَن» تالش و  ُسجَّ
کوشش و اميد به فضل خدا. ٥- تشبيه جامعه اسالمى به 
مزرعه کشاورزى، قابل دقت است زيرا: کشت، از درون 
زمين است، عقيده نيز از درون انسان است. همان طور که 
در تفسير آيه مي توان مشاهده کرد مرتبًا بر مؤمن گرايي 
خالص (همچون پيامبر و حضرت علي (ع)) و عدم شک 
پذيري در ايمان و عدم تمکين از کفار و پيروي از خداوند 
تأکيد دارد. درواقع اگر به تفسير تزئينات تصوير ٨ بنگيريم 
شاهد به تصوير کشيده شدن و بيان مفاهيم آيه ٢٩ فتح 
در غالب اعداد، ١٦- ٣٢ و مفهموم کلي الگوهاي هندسي در 
ايوان خواهيم بود. درواقع تزئينات و کتيبه هاي ايوان داراي 
يک پيوستگي ناگسستني در بخش معنا و تصوير هستند. 
به طورکلي جهت تفسير تزئينات ايوان مي توان چنين اشاره 
کرد: در گام نخست مي بايست يک انسان مؤمن کامل بوده 
و از جهالت پرهيز نموده و براي رسيدن به سعادت واقعي 

از بندگان و خليفه هاي بر حق خداوند (پيامبر و پيروانش) 
بر روي زمين پيروي کرد و در اين راه هرگز نسبت به 
باورهاي قلبي، اقرار زباني و عملي به خداوند کافر نگرديد 
و نهايتًا با پرستش خداوند و اهتمام به کارهاي نيک و تنها 
سجده کردن به درگاه او ”اهللا= هو ” مي توان به رستگاري 
ابدي نائل گرديد. در ادامه در نمودار شماره ٣ تحليل کلي و 

مفهومي از تصاوير شماره ٩- ٨ ارائه مي گردد.

سطح چهارم: تأثيرگذاري کاربري فضا در شکل گيري 
در  موجود  کتيبه هاي  و  کاشي ها  هندسي  اشکال 

تربت خانه
در سطح چهارم به تاثيرگذاري کاربري فضا در شکل گيري 
اشکال هندسي تزئينات و کتيبه هاي موجود در فضاي تربت 
خانه پرداخته خواهد شد. معماران ايراني با تأثيرپذيري از 
جمله "إِنَّ اهللاََّ َجِميٌل يِحبُّ اْلَجَمال" (اصول کافي، ج٦: ٤٣٨) 
"خدا زيباست و زيبايي را دوست دارد" در خلق زيبايي 
مفهومي و بصري بناهاي خويش اهتمام ويژه اي داشته اند 
(Miller et al, 2009 :25) هدف از تزيينات، نقوش هندسي، 
رنگ ها، خوشنويسي و کتيبه نگاري، آب و نور در معماري 
اسالمي عالوه بر خلق زيبايي، القاي مفاهيمي چون نظم و 
وحدت وجودي است (Stierlin et al, 2012: 25) به اين 
سبب پيش از تحليل تصاوير ۱۱ -۱۰ نياز است تا فضاي 
معنوي تربت خانه الجايتو شناخته شود. تربت خانه داراي 
ابعاد ۱۷/۶۰ متر طول، ۷/۸۰ عرض و ۱۶ متر ارتفاع و در 
پوشش سقف آن از سه طاق و تويزه ساخته شده است، 
طاق مرکزي بزرگ تر و به طول ۹ متر و طاق هاي طرفين 
حدود سه متر قطر دارند. تربت خانه در ديوار ضلع جنوبي 
داراي محرابي است که تزئينات کاشي کاري و مقرنس کاري 
بسيار زيبايي داشته که اکنون فروريخته است. کتيبه زيبايي 
در ارتفاع ۳ متري از کف به صورت دو قلم ريز به خط کوفي 
مشجر و قلم درشت به خط ثلث با آياتي از قرآن کريم 
اسليمي  تزئينات  را  کلمات  اطراف  و  است  يافته  نگارش 
پرکرده است که يکي از نمودهاي بارز هنر ايلخاني است. از 
ديگر عناصر تزئيني تربت خانه کاشي کاري است که شامل 
تکرار يک طرح اسليمي و در اطراف در اصلي تربت خانه 
به رنگ هاي  لعاب هايي  اين کاشي کاري داراي  قرار دارد. 

نمودار ٣. تفسير و تأويل حاصل از بررسي مفاهيم شکل گيري اشکال هندسي در تصوير شماره ٩-٨. مأخذ: نگارندگان



سفيد، مشکي و الجوردي است.

وجه تسميه تربت خانه:
مطهر  تربت  از  استفاده  دليل  به  تربت خانه  تسميه  وجه 
امامان شيعه، حضرت علي و امام حسين (ع) مي باشد که 
در ساخت تربت خانه بکار گرفته شده است. پس از آن که 
الجايتو از انتقال پيکر مطهر ائمه (ع) به گنبد سلطانيه به 
داليل مذهبي ناکـام ماند دستـور به حمل تربـت قبور ائمه 
به سلطانيه را مي دهد و از آن تربـت به جهت تبرک و تقدس 
در مصالح تربت خانه استفاده گرديد. کتيبه هاي تربت خانه، 
احاديث  درگذشته  مي باشند.  ثلث  و  کوفي  خطوط  به 
متعددي از حضرت علي (ع) در کتيبه ها استفاده شده بوده 
که متأسفانه به دليل فرسايش قابل شناسايي نمي باشند؛ اما 

بخش هايي از سوره الملک که با خط ثلث نگاشته شده است 
در کتيبه هاي تربيت خانه باقي مانده است. در ادامه به تحليل 
و تفسير سوره الملک و داليل معنايي انتخاب سوره در 
تربت خانه پرداخته خواهد شد: سوره ملک اين سوره در 

مکه نازل شده و داراى ٣٠ آيه است. 
جزء  سوره  آغازين  ملک،  سوره  ملک:  سوره  محتواى 
بيست و نهم قرآن کريم است. اين سوره از سوره هاى مکى 
و داراى سى آيه مى باشد. نام ديگر اين سوره، «تبارک» 
است. «ُملک» و «تبارک»، هر دو برگرفته از آيه اول است و 

به ترتيب به معناى «فرمانروايى» و «پربرکت» مى باشند. 
محور  سه  شامل  به طورکلي  ملک  سوره   محتواى 
صفات  هستى،  مبدأ  مورد  در  مباحثى   -١ است:  اصلي 
خداوند، نظام شگفت انگيز خلقت، آفرينش هستى و انسان و 

تصاوير  ١٢-١١- ١٠: تحليل عددي و هندسي کاشي هاي تربت خانه و پالن تربت خانه گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان

تأويل مفاهيم عددي و رموز هندسي 
گنبد  معماري  و  تزئينات  در  نهفته 

سلطانيه/    ٥٧-٧٩ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۷۱

فصلنامة علمي نگره

ابزارهاى انسان براى شناخت. ٢- بحث هايي درباره معاد، 
عذاب دوزخ و گفتگوى جهنميان در قيامت. ٣- تهديد کافران 

و ظالمان به عذاب هاى دنيوى و اخروى. 
در فضيلت اين سوره آمده است: قرائت اين سوره موجب 
نجات از عذاب قبر است. مايه خيروبرکت و بلندمرتبه است 
آن (خدايى) که فرمانروايى به دست اوست و او بر هر چيزى 
تواناست. او که مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد که 
کدام يک از شما کار بهترى انجام مى دهيد و اوست عزتمند 
و آمرزنده. (بن جمعه عروسي حويزي، ۱۳۸۳ ه. ق، ج ۵: 
۱۴۵). همان طور که از تفاسير کتيبه تربت خانه سوره الملک 
(مکارم  دارد.  به جهان آخرت  اشاره  آيات  است،  برآمده 
تزئينات  درواقع  همکاران، ۱۳۸۶ج ۲۴: ۳۱۲).  و  شيرازي 
در جهت مفاهيم و کاربري فضا که محل تدفين و عبور از 

دنياي فاني به جهان رستاخيز هست انتخاب گرديده اند. 
با  شش ضلعي  کاشي هاي  گرديد  اشاره  که  همان طور 
رنگ هاي آبي نيلي در ديواره هاي تربت خانه قرارگرفته اند 
که در ادامه به تفسير آن خواهيم پرداخت. ابجد عدد ۶ حرف 
(واو) است. اگر حرف «واو» را به صورت بسيط بنويسيم، 
(واو= ۱۳)=   + (الف= ۱۱۱)   + (واو= ۱۳)  مي شود:   ۱۳۷
۱۳۷.) عدد ۳۷ جايگاه نام مبارک امام حسن (ع) و ۱۰۰= ق 
است به معناي نگهدارنِد. پس هرکس به جان عدد «واو « در 
دنيا برسد موجب پذيرش و سبز گرديدن اعمالش خواهد 
شد. پروردگار عالم تمام عوالم را در ۶ روز خلق کرده 
است. انسان در قبر ۶ صورت دارد (بحاراالنوار ج ۶: ۱۳۴) 
و در ۶ مرحله خلق و طي عوالم مي کند (۱- صلب پدر، ۲- 
رحم مادر، ۳- دنيا، ۴- عالم قبر، ۵- عالم برزخ و ۶- عالم 
قيامت است (زاهدي انارکي و همکاران، ۱۳۹۳: ۴۲)، خانه 
کعبه ۶ وجه دارد که خداوند کريم از اين نقطه، تمام زمين ها 
و آسمان ها را در ۶ روز خلق کرد (حديد/۴). طرح ديگر که 
در کاشي هاي تربت خانه يافت مي شود ستاره داوودي 
است، ستاره داوودي ۶ پر نشانه آميزش نهايت و بي نهايت، 
جهان ديدني و جهان ناديدني و نشان تعادل تفکر و توازن 
بين خدا و انسان است. عدد ديگري که در کاشي هاي تربت 
خانه موجود مي باشند، عدد ۴۰ است، اين عدد در اديان الهي 
بسيار مورد اهميت است، حضرت رسول (ص) در سن ۴۰ 
سالگي به پيامبري مبعوث گرديد، عقل انسان در ۴۰ سالگي 
به باالترين کمال خود مي رسد، حضرت موسي (ع) ۴۰ روز 
به کوه طور دعوت گرديد تا الواح هفتگانه تورات را دريافت 
نمايد، پيامبر اسالم (ص) مي فرمايند: «َمْن َأْخَلَص هللاَِِّ َأْرَبِعيَن 
َر اهللاَُّ يَنابِيَع اْلِحکَمِة ِمْن َقْلبِِه َعَلى ِلَسانِه » هرکسي  يْومًا َفجَّ
که چهل شبانه روز با اخالص عمل کند، خداوند چشمه هاي 
حکمت را در قلب او مي جوشاند و بر قلم و زبانش جاري 
مي کند (بحاراالنوار ج ۶۷: ۲۴۹). نطفه انسان پس از ۴۰ روز 
علقه مي شود (بحاراالنوار ج ۷۸: ۲۵۰). رسول اکرم صلي 
اهللا عليها و آله مي فرمايند: اگر کسي ۴۰ ساله شد و خيرش 

بر شرش غلبه نکرد، آماده رفتن به جهنم مي شود، حضرت 
محمد صلي اهللا عليه و آله ۴۰ شبانه روز در غار حرا عبادت 
کرد (علل الشرايع جلد ۱: ۶۶۷). عدد ۴۰ به عربي اربعين 
بر  پيروزي خون  معناي  به  اسالمي  در جامعه  که  است 
شمشير و زنده نگاه داشتن دين مبين اسالم است. عدد ابجد 
کلمه اربعين ۳۳۳ است که خود نمودار سه وجه حقيقت 
انساني است و افشا کننده سن جوانان بهشت (۳۳ سال) و 
کمال رشد انسان (۳+۳+۳=۹) است (ابن بابويه، ١٣٨٢: ٢٢). 
عدد ديگري که در کاشي هاي تربت خانه نقش بسته است 
عدد ۳۶ است، عدد ۳۶ ابجد صغير نام «امام علي (ع) و در 
اسماءالحسني عدد وسيط نام (خداوند) قاهر به معناي عالج 
خدعه، حيله، نيرنگ و اين نام جهت غلبه بر دشمن به کار 
گرفته مي شود. در ادامه به تحليل عدد ۶۰، ۱۲ و فرم دايره 
پرداخته خواهد شد. همان طور که در تصوير۱۱ کاشي هاي 
۶ ضلعي تربيت خانه نشان داده شده است فرم دايره اي که 
در آن دايره به ۱۲ قسمت ۵ تايي تقسيم گرديده است. عدد 
۱۲ در مفاهيم شيعي به معناي ۱۲ امام است و همچنين 
عدد ۱۲ عدد وسيط يکي از القاب خداوند «علي اعلي عالي» 
به معناي منزه است از صفات مخلوق است و عدد ۶۰ نيز 
نفس  برانگيزنده هر  معناي  به  «باعث»  ابجد  عدد وسيط 
متحرک و هر مرده و زنده است. درمجموع مي توان از طرح 
کاشي هاي تربت خانه استنباط کرد: تمامي اعداد اشاره به 
خداوند، پيامبر (ص)، امام علي (ع)، بيم دهندگي و اميد به 
انسان درباره جهان آخرت مي باشند هم راستا بوده است. 
عامل ديگر که در کاشي هاي ۶ ضلعي يکسان مي باشند 
رنگ آبي نيلي است که به عنوان رنگ پس زمينه در کاشي ها 
بکار گرفته شده اند، در ادامه به مفهوم رنگ آن پرداخته 

خواهد شد.
بنفش  و  آبي  رنگ هاي  از  ترکيبي  نيلي  رنگ  نيلي:  رنگ 
است  (Gage, 2013: 30) روانشناسي رنگ نيلي به ما 
مي گويد اين رنگ نماد مرز عرفاني حکمت، تسلط داشتن 
و  .گوهرها    (Kim, 2006: 347)است معنوي  تحقق  و 
درماني  رنگ  خواص  بودن  دارا  با  نيلي رنگ  سنگ هاي 
 DeLong) خويش انسان را به عالم ديگر متصل مي نمايد
Martinson, 2013: 88 &) و همچنين انسان را به درون 

خويش سوق مي دهند (لبادي و همکاران، ۱۳۹۱: ۹۹). رنگ 
عميق  بصيرت  و  ديد  تعقل،  قدرت  افزايش:  موجب  نيلي 
مي گردد  ادراکي  قوه  افزايش  موجب  و  موضوعات  در 
(Peacock, 2019: 68). اين رنگ ارتباط قوي اي با سحر 

و جادو دارد که مي توان در رنگ درماني و چشم زخم ها از 
 Mylonas & Macdonald, 2017:) آن بهره مند گرديد
140) نيلي رنگي است که با چاکراي ششم چشم سوم آجنا 

کمي باالتر از بين دو چشم قرار دارد اين چاکرا با هوش و 
قدرت رواني سروکار دارد و چشم درون و بيرون ما را باز 
مي کند (Hunt & Pointer, 2011:130 ) همچنين در زمان 



باستان معتقد بودند که رنگ نيلي با دروني ترين قسمت 
مرتبط  معنوي  روح  يا  ناخودآگاه  ضمير  يعني  انسان 
بسيار  نيلي رنگ   .(Tremain, 2008: 45) است  بوده 
 :۱۳۹۱ فلسفي،  (عالمه  است  مديتيشن  براي  مناسبي 
رنگ  متعدد  خواص  به  استناد  با  مي توان  اکنون   .(۶۷
نيلي که اشاره گرديد به داليل انتخاب استفاده از رنگ 
کاشي هاي تربت خانه پي برد، به عبارت ديگر، هنرمندان 
فضا  معنويت  حس  افزايش  جهت  در  بنا  سازندگان  و 
تلفيق صحيح رنگ ها و مفاهيم هندسي در کاشي ها  از 

استفاده کرده اند.

سطح پنجم: شناخت رموز اشکال هندسي شکل گرفته 
ايوان هاي  در  معقلي  کاشي هاي  و  آجرترش ها  توسط 

گنبد سلطانيه
سطح  پنجم اشکال هندسي هستند که به صورت آجرترش و 
کاشي هاي معقلي در تمامي سطوح طبقات اول و دوم بکار 
گرفته شده اند، همان طور که در تصوير ۱۳ نشان داده شده 
ابتدايي ترين اليه  است،  داراي ۴ اليه هندسي  است، طرح 
طرح ۱۶ ضلعي است، عدد ۱۶ به معناي کمال يا کامليت 
است (شيمل، ۱۳۹۸: ۲۳۹) عدد ۱۶ در اسماءالحسني عدد 
وسيط و صغير کلمه مؤمن (مصدق به توحيد و عامل و به 
مفهوم حفاظت از شرور و نيل به حقيقت) است. اليه بعدي 
ستاره  ۴پر است، ستاره  ۴پر به معناي خورشيد بخشاينده 
زندگي، نماد قدرت، مذهبي و سياسي است (کشتگر، ۱۳۹۱: 
۷۱) علما در علوم مختلف عدد ۴ را عدد مقدس و کامل 
مي دانند، اقليدس مي گويد، عدد ۴، رمز کل ۱ تا ۱۰ را در 
خود نشان مي دهد به طور مثال ۱+۲+۳+۴= ۱۰ مي شود، 

افالطون، اساس دنيا را در حقيقت عدد ۴ و آن را عدد الهي 
مي داند زيرا در جمع عددي ۱۰ مي شود و در زبان يوناني ها 
عدد ۱۰ را به شکل دو خط مي دانند، عدد ۴ نماد کوچک شده 
جهان مادي، اشاره کننده ۴ جهت اصلي، ۴ عنصر، ۴ طبع، ۴ 
فصل، ۴ کتاب مقدس (تورات، انجيل، زبور، قرآن)، مراحل ۴ 
گانه الهوت (انسان از ناسوت و از طريق ملکوت و جبروت 
به الهوت سير مي کند)، انسان جهت رسيدن به معرفت اهللا 
۴ مرحله (شريعت، طريقت، حقيقت، معرفت) را طي مي نمايد. 
گام بعدي عدد ۱۲ است که با شمسه تلفيق گرديده است، 
عدد ۱۲ از نظر اهل تشيع بسيار با اهميت و مقدس مي 
باشد، زيرا اين عدد مقدس اشاره به دوازده پيشواي شيعه 
(ع) دارد (کيان مهر و خزايي، ۱۳۸۵: ۳۷؛ حسيني و فراشي 
اسماءالحسني  منظر  از  همچنين   ،(۳۶  :۱۳۹۳ ابرقويي، 
عدد ۱۲، عدد صغير اسماء عفو (بخشيدن جرائم و محو 
گناهان) قابض (گيرنده)، قيوم (قائم، دائم، پايدار)، لطيف، 
مجيد (شريف، کريم، اکبر)، مصور (تصويرگر، نقش بند)، 
وکيل (قائم به حقوق)، وتر (فرد، يگانه) و عدد وسيط مبين 
(مظهر، روشنگر، واحد) و کافي (کفايت کننده از معاش و 
برآورنِد حوائج) است. شمسه نيز به عنوان نماد خورشيد 
است که در بيشتر آثار هنر اسالمي  به عنوان نماد الوهيت  
و نور وحدانيت  اشاره  گرديده است (امامي، ۱۳۸۱: ۶۳). 
ماَواِت َواْالَءْرِض َمَثُل ُنوِرهِ کِمْشکاةٍ فِيَها ِمْصَباٌح  "ّهللا ُنوُر السَّ
َجاَجُة کَأنََّها کْوکٌب ُدرِّي" خداوند نور  اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ
آسمان ها و زمين است. َمَثل نور خداوند همانند چراغداني 
است که در آن چراغي (پرفروغ) باشد، آن چراغ در حبابي 
قرار دارد، حبابي شفاف و درخشنده همچون يک ستاره 
فروزان (نور/۳۵-۷۶) در ادامه در نمودار شماره ۴ تحليل 

نمودار ٤. تفسير و تأويل مفهومي حاصل از تحليل عددي و هندسي نقوش آجرترش گنبد سلطانيه تصوير شماره ١٣. 
مأخذ: نگارندگان
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تصوير ١٣. تحليل عددي و هندسي نقوش آجرترش گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان

تأويل مفاهيم عددي و رموز هندسي 
گنبد  معماري  و  تزئينات  در  نهفته 

سلطانيه/    ٥٧-٧٩ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۷۳

فصلنامة علمي نگره

جدول ١. تحليل تناسبات طاليي و هندسي در ساختار کالبدي گنبد سلطانيه. مأخذ: نگارندگان

تحليل تناسبات طاليي نما گنبد 
سلطانيه برمبناي تناسبات

a(٠,٦١٨٠٣٤) مثلث مربع طاليي

تحليل تناسبات طاليي نما گنبد 
سلطانيه برمبناي تناسبات

مربع طاليي (٠,٦١٨٠٣٤) ٤ 
bمارپيچ

تحليل تناسبات طاليي نما گنبد 
سلطانيه برمبناي تناسبات

مثلث مربع طاليي (٠,٦١٨٠٣٤)

تحليل تناسبات طاليي پالن گنبد 
سلطانيه برمبناي تناسبات مارپيچ 

cطاليي

تحليل تناسبات طاليي پالن گنبد 
سلطانيه برمبناي تناسبات مربع 

dطاليي (٠,٦١٨٠٣٤) مورب

تحليل تناسبات طاليي پالن گنبد 
سلطانيه برمبناي تناسبات

مربع طاليي (٠,٦١٨٠٣٤) مورب

کلي و مفهومي از تحليل عددي و هندسي نقوش آجرترش 
ارائه مي گردد.

تحليل تناسبات طاليي در ساختار کالبدي گنبد سلطانيه
در ادامه تالش مي گردد تصاوير ترسيم شده پالن ها و برخي 

از تزئينات گنبد سلطانيه که توسط نرم افزارهاي: ماتريکس 
 ،۲۰۱۸ آتريس  طاليي  تقسيمات   ،۲۰۲۰  ۱,۶۱۸ فيبوناچي 
نسبت طاليي ۲۰۲۰، طراحي با نسبت هاي طاليي ماتريکس 
فيبوناچي ۲۰۲۰ تحليل گرديده اند در غالب جدول شماره ١ 

ارائه گردند.
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نتيجه
نتايج تحقيق نشان دهنده آن است که سرمنشأ تزئينات گنبد سلطانيه برگرفته شده از ٢ دوره تاريخي و 
مذهبي مي باشند که دوره ابتدايي آن متعلق به دوره پدر (الجايتو) بوده که در زمان ساخت بنا پيروي 
اهل تشيع بوده، در اين دوره تزئينات و تمامي ساختارهاي فيزيکي، فضايي و عملکردي بنا برمبناي 
مفاهيمي هستند که به پرستش خداوند متعال، پيامبر اسالم (ص) و امام علي (ع) شکل گرفته اند. در 
دوره دوم تزئينات بنا که به دوره پسر الجايتو (ابوسعيد بهادرخان) مرتبط است از شکوه تزئينات بنا 
توسط وي کاسته شده و بسياري از تزئينات هندسي دوره نخست تخريب گرديده است. درواقع در اين 
دوران به داليل وجود تفاوت ها و گرايش هاي مذهبي متفاوت وي نسبت به پدر خويش موجب گرديده تا 
غالب تزئينات به صورت گچ بري و نقاشي هايي که منقش به مفاهيم و اسماء امامان اهل سنت مي باشند 
در بنا موردتوجه قرار گيرند. هنرمندان و معماران چيره دست بنا با برخورداري و آشنايي کامل بر 
علوم متعددي همچون؛ شناخت مفاهيم هندسي (به صورت هاي شکلي و عرفاني)، رياضيات (شناخت 
اعداد مقدس و سازه اي)، علوم غريبه، حروف ابجد، اعداد جفر، تناسبات، نمادشناسي و رنگ شناسي 
سعي در خلق بنايي مقدس داشته اند که بتواند به عنوان ُملک خداوند و بارگاه ابدي امامان تشيع باشد. 
تزئينات هندسي، گچ بري ها و کتيبه هاي گنبد سلطانيه داراي رموز اسالمي- عرفاني متعددي هستند که 
با قرارگيري مناسب (بصري و معنايي) در کنار يکديگر توانسته اند به معناي واحدي که سرمنشأ الهي 
داشته است منتهي گردند. نقوش هندسي عالوه بر ايجاد سطوح زيبا در گنبد سلطانيه عاملي بسيار مهم 

تحليل تناسبات طاليي تزئينات 
گنبد سلطانيه برمبناي تناسبات 
مثلث مربع طاليي (٠,٦١٨٠٣٤)

تحليل تناسبات طاليي تزئينات 
گنبد سلطانيه برمبناي تناسبات مربع 

eطاليي (٠,٦١٨٠٣٤) ٤ مارپيچ

تحليل تناسبات طاليي تزئينات 
گنبد سلطانيه برمبناي تناسبات 

fدايره هاي فيبوناچي

(Endnotes)

a  Golden square triangle 

(0.618034)

bGolden Square 

(0.618034) 4 spirals

c Golden Spirals

ادامه جدول ١. 
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در خلق ارتباط معنوي بين عالم محسوس (عالم خاکي)، عالم مثال، عالم معقول (تجلي گاه رسيدن روح 
به عالم نور) بوده است. به طورکلي مي توان تأثيرات مفاهيم اسالمي شکل دهنده معماري و تزئينات گنبد 
سلطانيه را در  ٥سطح که به شرح ذيل مي باشند سطح بندي کرد: سطح نخست: تأثيرپذيري هندسه بنا 
برمبناي اعداد و اشکال هندسي مقدس در جهت سير تکاملي عالم خاکي به عالم (نور و عرش) الهي، 
سطح دوم: تأثيرگذاري اعداد و اسماء مقدس (خداوند، پيامبر (ص)، امام علي (ع)) در شکل گيري تزئينات 
هندسي بنا، سطح سوم: تأثيرگذاري مفاهيم اهل سنت در شکل گيري اشکال هندسي گنبد سلطانيه، سطح 
چهارم: تأثيرگذاري حس فضا در شکل گيري اشکال هندسي کاشي ها و کتيبه هاي موجود در تربت خانه 
و سطح پنجم: شناخت رموز اشکال هندسي شکل گرفته توسط آجرترش ها و کاشي هاي معقلي در 

ايوان هاي گنبد سلطانيه است.
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geometric shapes and color in decoration and architecture. Also in the analysis of golden proportions 

of the building, 2020 PhiMatrix 1.618 Pro, Atrise Golden Section 2018, 2018 Golden Ratio and 

PhiMatrix Golden Ratio Design 2020 software have been used. For this purpose, the research 

questions are: 1- In what geometric forms are the meanings and concepts used in the decoration and 

architecture of Soltaniyeh Dome reflected in the arrays of this monument with the aid of numbers? 

2- What is the role of geometry in creating spiritual connections between material, mystical worlds 

and creating a single message in the decorative arrays of Soltaniyeh Dome 3- The effectiveness of 

the arrays can be classified into how many levels? The research method was historical-interpretive. 

The method of data collection was library-based and fieldwork, using comparative-analytical data 

analysis subsequently. The results show that the concepts and meanings are reflected in the arrays 

in physical forms (in the form of buildings and the hierarchy of formation of spaces), religious 

symbols (such as Shamseh, celestial bodies), linear shapes (divine names and verses), and colors (to 

create a sense of space). The use of sacred numbers, symbols and religious forms in the spatial and 

physical structures of the building has caused a spiritual connection between the earth (material) 

and light (spiritual) world. Monument arrays are also categorized into 5 levels: geometric shapes 

(square, octagonal, and circle), numbers (4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 23, 36, 40, 42, 60, and ... 110), 

holy names (Allah, Mohammad (PBUH), Ali (AS)) and Sunni religious concepts, use of spaces, 

Quranic verses and hadiths in the form of Bannai script. Also, the results of the research show that 

all the components of the Soltaniyeh Dome are based on Islamic concepts that are appropriate 

to its use, which was a place for the burial of Imams. In fact, the master artists and architects of 

Soltaniyeh Dome, with full knowledge of various sciences such as geometry (complete knowledge 

of formal and mystical concepts of geometric shapes), mathematics (recognizing sacred numbers 

and their use in structural elements), occult sciences, Abjad, Al-Jafr, proportions, symbolism and 

chromology, have tried to create a sacred building that can be the property of God and the eternal 

court of the Shiite Imams.

Keywords: Islamic Architecture, Mathematics, Geometry, Dome of Soltaniyeh, Decorations

References: Akbari, Fatemeh, Namdarian, Taghipour, Shirazi, Ali Asghar, & Ayatollahi, Habibullah. 

(1389). Spiritual knowledge and geometric codes (extracted from the doctoral dissertation: 

Interpretation of geometric codes in Islamic culture and art of Iran), Research Journal of Persian 

Language and Literature (Gohar Goya), 1(13), 1-22.

Al-Kulayni, Segat al Islam. (1379). Usul al-kafi Volume 6, Persian translation and commentary by 

Mohammad Baqer Kamarei, Tehran, Office of Islamic History and Education Studies.

Allameh Falsafi, Ahmad. (1391). Psychological secrets of colors (their healing properties), Tehran, 

Parapsychology Publications.

Balkhari Ghahi, Hassan. (1390). Mystical Foundations of Islamic Art and Architecture, Tehran, 

Soore mehr.

Behnood, Elnaz, Edrisi, Nazila, Azim, Ali Zeynali, & Velaiati, Shiva. (2016). Study of Architicture 

of Islamic Iran in Ilkhanid Peroid in East Azarbayjan. The Turkish Online Journal of Design Art and 

Communication, 6(4), 380-386.

Ben Juma Arosi Havizi, Sheikh Abdul Ali. (1383). Tafsir Noor al-Thaqalin Volume 5, Qom, 

Ismailian Publications.

Bodner, B. L. (2012). From Sultaniyeh to Tashkent Scrolls: Euclidean constructions of two nine-

and twelve-pointed interlocking star polygon designs. Nexus Network Journal, 14(2), 307-332.

Brambilla, Marco G. (2012). April. Large Scale Building Techniques in Ilkhanid Iran. In 2012 



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Summer  2022 - NO 62

/240      Abstract 10

RInterpretation of Numerical Concepts and Geometric Codes Hidden in the Decoration 

and Architecture of Soltaniyeh Dome 
Lida Balilan Asl, Associate Professor, Faculty of Arts and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran 

Saeid Hasanpour Loumer, PhD Student in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, 

Tabriz, Iran 

Hannaneh Fayyaz Moghaddam, MA Student of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad 

University, Tabriz, Iran

Received: 2020/08/31  Accepted: 2021/01/20

Geometric patterns are one of the most important features of Islamic monuments that are formed 

based on Islamic codes and concepts. The use of geometry in arrays and works of art and Islamic 

architecture has been a gateway to the knowledge of unknown universal codes, the manifestation 

of which is derived from the concepts of God. Soltan Mohammad Khodabandeh (Oljaito), Ghazan 

Khan,s brother, was born to an Uzbek father and an Armenian mother. During his lifetime, Oljaito 

chose different religions until he was finally influenced by the Shiite religion and became very 

devoted to the Shiite dynasty, so much so that he decided to build a great tomb with various sacred 

decorations of Islamic art in Zanjan (the capital of Iran during the Ilkhanate) and move the bodies 

of Imam Ali (AS) and Imam Hussein (AS) from Najaf and Karbala to that place. However, after 

completing the construction, he faced strong opposition from the imitators of that time and could 

not achieve his long-held dream, and at the end of his life, he turned to the Sunnis again. After him, 

during the reign of his son, who had a special devotion to the Sunnis, the interior decorations were 

tailored to his beliefs, which had the color and scent of the Sunni concepts. The construction of the 

historic city of Soltaniyeh began during the reign of Arghun Khan, the Mongol ruler, and developed 

during the reign of Soltan Mohammad Khodabandeh as one of the great Islamic cities. By the order 

of Oljaito, the dome of Soltaniyeh located in Zanjan city was introduced in 704 AH, in the city of 

Soltaniyeh, the capital of the Ilkhans at that period, and in 712 AH the tomb of Oljaito was erected 

in the central core of the city of Soltaniyeh by his order. It is known as the tallest building and the 

largest brick dome in the world and one of the most beautiful historical buildings in the world, which 

is the manifestation of the glory and art of Islamic architecture and the objective manifestation of 

the evolution of Iranian architecture. The height of the dome is 48.50 meters; the diameter of the 

opening is 25 meters with 1.60 meters thickness, constructed by the double-shell technique. The 

purpose of this study is to interpret the concepts and geometric codes hidden in the decoration and 

architecture of Soltaniyeh Dome based on an analysis of Islamic concepts from the perspective of 

Quranology, Hadithology, Numerology, Abjad, Al-Jafr, Asma al-Hassani along with symbolism of 


