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  چكيده

 ازدارد،   مياي كـه در هنـر و معمـاري اسـال     يـژه وجهت كاربرد به عدد هشت 
است. با توجه به ماهيت رمزگونة اعداد و معـاني پنهـان    لتأماعداد قابل  جمله

مطرح است كه آيا كاربرد عدد هشت در هنر و معمـاري   سؤالاين در هر عدد، 
گيرد يـا نـه؟ در قـرآن و     يمسرچشمه   مينيز از نوعي بينش عميق اسال  مياسال

شـده  حامـل عـرش، هشـت برشـمرده      مالئكو تعداد  ها بهشتروايات، تعداد 
اتي دربـاب ايـن عـدد    اشـار عرفـاني، بـه   است. با جستجو در منـابع فلسـفي ـ    

گويـد و بـه آن    سيم. شيخ اشراق براي نخستين بار از عاَلم مثال سـخن مـي  ر يم
دهد. با پي بردن به هندسـة عـوالم و نسـبت دادن عـدد      يم» اقليم هشتم«عنوان 

اي شگرف از مباني  يچهدرهشت در هنر و معماري به عاَلم واسط يا عاَلم مثال، 
در اين مقاله، سعي براين شود.  يمبر ما گشوده   مينظري و بينشيِ معماران اسال

است تا با تطبيق عوالم بر اعداد و اشكال هندسـي، معنـي رمـز كـاربردي عـدد      
يي از مصـاديق ايـن   هـا  نمونـه روشن گردد و   ميهشت در هنر و معماري اسال

 تطبيق ذكر شود.

  
  هشت، اقليم هشتم، عالم مثال، معماري اسالمي. :واژگان كليدي
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  مقدمه
و مرجـع موجـود و مناسـبت     مبـدأ ز مجموعة تعاليم اساسـي دربـاره   حكمت عبارت است ا

و حقيقت انسان و مبتـدا و منتهـاي سـير او؛ و رمـز و تمثيـل       مبدأموجودات با اين مرجع و 
ـ غنـاي رمـز    كه آنجا ازي ابالغ حقايق بنيادي حكمت است. ها راهيكي از  نهايـت اسـت،    يب

سر به تنگناي جهـان محسـوس    ري كه از يكتفكّر در محتواي رمز را هم نهايتي نيست، تفّك
  ).8،مقدمه: 1374(گنون،  و از سوي ديگر به فراخناي جهان معقول متَّصل است

معلوم و آشكار است، اما آن را اسراري اسـت كـه عامـه از آن     ظاهر بهعلم اعداد هرچند 
ثاغورسـيان  ياعداد تنها براي شمارش نيسـت، بلكـه چنـان كـه در يونـان باسـتان ف       خبرند. يب

هاي مابعد الطّبيعي نيز دارد. عـدد هشـت عـالوه بـر كـاربرد شمارشـي        دريافته بودند، داللت
خود، حامل برخي اشارات و دالالت رمزي است كه در اين نوشتار سعي بر اين است كه بـا  

وجـود دارد.    مييافتن معاني عدد هشت، به شرح اشاراتي بپردازيم كه در هنر و معماري اسال
رسد هنرمندان و معمـاران مـا    يمكه به نظر   ميحقايق مطرح در عرفان و فلسفه اسال ملهج از

  در آثار خود به آن توجه داشته اند، موضوع عوالم سه گانه يا چهارگانه است.  

  مراتب هستي
بـاالترينِ آن،   ترينِ آن عالَم مـاده يـا طبيعـت و    يينپااست كه  بنابر ديدگاه حكما، عالَم را مراتبي

از  مشـتقّ جهـان محسـوس   عالَم عقلي است. در ميان اين عوالم، تطابق و تناظر برقـرار اسـت.   
تنـزّل  در ايـن   معقول، انجماد و تحجر يافته اسـت.  و در سير نزولي از مرتبةجهان معقول است 

طبـق  آيـد.   بلكه در قالب صورت ها درمـي  ،گردد ميجهان معقول متغير نحقيقت ذاتي  و تدنّي،
برتر مثالي و عقلـي   وجود باموجود است،  ي خاصوجود با، ماهيتي كه در عالَم ماده اين اصل

ي ا نمونـه يگر، هرچه در اين جهان مادي است مثـال يـا   د  عبارت  بهدر عالم برين حضور دارد. 
  در جهان باال دارد و نمونة اين جهاني و داني، نردباني جهت صعود به آن حقيقت عالي است.

. عـالَم  1نـد از :  ا عبـارت  اجمـاالً تفاوت تعبيـر)    ميي در آثار حكما (گاه با كمراتب هست
  جهان معقول. . عالَم جبروت يا3. عالَم ملكوت يا جهان مثالي؛ 2ملك يا جهان محسوس؛ 

هانري كربن، عوالم وجود را بدين سان بر شمرده است: جهان انسان خاكي كـه موضـوع   
اخـص، عـالَم ادراك از طريـق خيـال      طور بهلكوت كه جهان نفس يا م ؛ادراك حواس است

(كـربن،  و جهان معقول محض (كروبيان يا جبروت) كه موضوع معرفت عقالني اسـت   ،است
1383 :135.(  
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 عالم مثال

با الفـاظ   مباحث مهم كه عارفان و اكثر فيلسوفان اسالمي، از زمان سهروردي به بعد، جملهز ا
، عـالم مثـال يـا خيـال اسـت.      انـد  كـرده   اشـاره د بـه آن  و اصطالحات گوناگون در آثار خـو 

كنـد و همـة    مـي سهروردي نخستين فيلسوفي است كه وجودشناسي عالَم واسـط را مطـرح   
، واقـع  درگشـت و آن را بسـط خواهنـد داد.     بازخواهندعرفا و حكماي اسالم به اين بحث 

كه در برابر حيات پـس   اين بحث داراي اهميت بسياري است و در صدر نظرگاهي قرار دارد
ة واسـط   بـه ي دارد: رسـتاخيز  ا گانه سهشود. عالَم مثال نقش  يماز مرگ وجود انساني گشوده 

است؛ از طريق همـين عـالَم،   » اجسام لطيف«كند، زيرا كه آن مكان  يمهمين عالم تحقّق پيدا 
تحقّق پيـدا   واقع به ،اند كرده  اشارهي شهودي به آن ها تجربهرموزي كه پيامبران و نيز اصحاب 

(كـربن،  يرخواهـد بـود   پذ امكـان همين عالم  واسطه بهي قرآني ها دادهيل تأويجه، نتر دكند؛  يم
  حك و اصالح). مي ، با ك272: 1392

عالَم مثال عالَم واسط ميان عالم معقـول (وجـودات محـض نـوراني) و عـالَم محسـوس       
است. عالم مثـال، عـالم مُثـل افالطـوني     است و عضوي كه به ادراك آن نائل آيد خيال فعال 

يعني جهاني كه مظهر عالَم محسـوس اسـت    )،270(همـان: نيست، بلكه عالَم صورِ معلَّقه است 
ـ   جهـان كه مقدم بر اوست و عاَلم معقول كه سرمشقِ اوست. اين  ينِ عـالَم معقـول و عـالَم    ب

  مـي ك بـا  153: 1383ربن، (كـ سـت  ها معاَلمحسوس، جهاني است كه ميانجي و برزخي و مجمع 
  حك و اصالح).

، بـه حكـم شـهود و    در واقع، سهروردي افزون بر وجود عالَم مثُل افالطوني (مثُل نوريه)
 حـد هاي جزئي اين عالم، صورت و مثالي در عالَم مثالي قائل بود كه  يدهپد، براي تمام برهان
ر، واسـطة عـالَم روحـاني و عـالَم     ميان عالَم محسوس و عالَم معقول، يا به تعبير ديگـ  فاصل

  ي عالَم مثال هستند. ها جلوه، موجودات جهان حسي، مظاهر و واقع درجسماني است. 
مطابق با تقسيم عوالم وجود به عالم محسـوس، عـالَم مثـال يـا ملكـوت و عـالم عقـول        

رتبـاط بـا   ي ااي در انسان وجود دارد؛ برا يژهومجرَّده، براي معرفت هريك از اين عوالم، قوة 
قوة خيـال متصـل و بـراي     ،، براي ارتباط با عالم ملكوت يا عالم مثالعالم حس، قواي حسي

  آيد.   قوة عاقله در انسان به كار مي ،درك عالم عقول

  اقليم هشتم
كربن، سهروردي اولين فيلسوفي است كه اين عالم واسـط را كشـف و طـرح نمـوده      نظر از
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اغلب حكماست، عـالم ديگـري را بـه     قبول موردحسوس كه معقول و م عالم دواست و به 
اقلـيم  «نامـد:   مـي » اقلـيم هشـتم  «	افزايـد و آن را  مينام عالم مثال معلَّقه يا عالم اشباح مجرّده 

شود كه هفـت قسـم    يمهشتم يعني عالم مثال، زيرا كه عالم مقداري به هشت قسمت تقسيم 
 مـي ادير حسي قرار دارد و قسـمت هشـتم اقلي  هاي هفتگانه است كه در آن مق يماقلآن همان 

 صـعودكننده است كه داراي مقادير مثالي است و اين همان عالم مثُل معلَّقه است كـه اجسـام    
شـهرهايي در عـالم مثـال اسـت كـه        ميو جابلقا و جابلسا اسـا  به آسمان در آن وجود دارد؛

دو شـهر از جهـان    1قـا و جابلسـا  را بر زبان رانده است، جـز آنكـه جابل   آنهانام پيامبر (ص) 
(سـهروردي، مجلَّـد دوم،   » از جهان افالك عـالم مثـال اسـت   شهري عناصر عالم مثال و هورقليا 

1380 :254.(  
ـر	��� ةكه ترجم(خود ر	��� ا���� سهروردي در داستان 

َ
 صـورت  به )بوعلي سيناست�� ا��

 ا� ر	ـ��� ةكند: مرغـان از دام جسـت   يمرمزي به اين اقليم اشاره 


كننـد و از   يمـ سـفر آغـاز   �ـ� �
سپس، رفتـيم تـا   «رسند:  يمگذرند و به كوه هشتم  يمي خطرناك يكي پس از ديگري ها كوه

به كوه هشتم رسيديم. از بلندي سرش به آسمان رسيده بـود. چـون بـه نـزديكش رسـيديم،      
ي هـا  نعمتو  افتاديم. يمشد و  يم، بال ما سست ها نالهالحان مرغان شنيديم كه از خوشي آن 

، مجّلـد  1380(سـهروردي، » ديديم كه چشم از وي بر نتوانستيم داشـتن  ها صورتالوان ديديم و 
  ).203سوم: 

هشتم جهاني متفاوت است كه با نحوة ادراك مخصوصي، يعني بـا حـواس بـاطني    اقليم 
مانند چشم جان و گوش جان قابل كشف و شـناخت اسـت و در حقيقـت، جهـاني واقعـي      

باط بـا اقلـيم هشـتم،    حال كه جسماني نيز نيست. به تعبير سهروردي، براي ارت ينع دراست، 
  توان استفاده نمود و شناخت ابعاد و مقادير آن با اين قوه ميسر است. يمخيال  تنها از قوه

دو  چون عالم جسماني را دو بخش عنصري و فلكي است، عـالم مثـال نيـز واجـد ايـن     
انـد و هورقليـا در عـالم     يعنصـر سا از شهرهاي عالم مثـال  بربخش خواهد بود. جابلقا و جا

ـ از اين شهرها را عجايبي است  هركدام ؛مثال فلكي جاي دارد شـمار و عجايـب هورقليـا     يب
 نام سهروردي ديدگاه از هورقليا). 73: 1392زاده،  (كماليبيش از عجايب آن دو شهر ديگر است 

 در مثـال  عـالم  در يزانگ شگفت شهر آن چون ل،حا يندرعو  است هشتم اقليم شهرهاي از يكي

2هورقليا عالم يطوركل به را عالم مثال است، پايتخت حكم
: 1389 :(عاليخـاني گفـت   تـوان  يم نيز 

92(.  
كنـد كـه    يمـ معاني رمزي بسـياري بـا خـود حمـل     » اقليم هشتم« عنوان بهعالم مثال  تسمية
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ايـن مقالـه اسـت،     نظرمـد . اما آنچـه  اند ردهكشارحان و مفسران، مطالب مختلفي دربارة آن بيان 
حـاكم بـوده     ميناظر به نگرشي درباب عالم مثال است كه بـر طـرح و اجـراي معمـاري اسـال     

  است.
كـاربردي در معمـاري    اًمستقّلشان، با هر معني كه داشته باشند،  عدد بودن رفص  بهاعداد 

بايد قالب هندسـي بپـذيرد. قالـب     نتوانند داشت. عدد براي كاربردي شدن در هنر و معماري
آن  ذكر مختصري از علم اعـداد و رابطـة   رسد كه يماست. به نظر » هندسه«عدد در معماري، 

  با علم هندسه از منظر متفكّران، مبحث حاضر را قوام بيشتر خواهد بخشيد.  

 مقدس عدد و هندسة

سـت، وگرنـه اعـداد صـرفاً     يـد ا صرفاً كمي، ميراث دنيـاي جد   ميتنزّل بخشيدن اعداد به عل
ترين سـطح علـم اعـداد     هايي براي شمارش و محاسبه نيستند، بلكه اين كاربرد به نازل كميت

  ق دارد.تعَل
بابلي، هندو و فيثاغورثي، عدد، اصـل بنيـاديني    تسنَّ خصوصاً، ها فرهنگو  ها تسنَّدر بيشتر 

اهنگي نهفتـه در عـالم بـه    چيزها و هم همه منشأعدد  است كه جهان عيني حاصل آن است و
ي و عالئـق آن  رود. دنيا به معني مطلق جهان نيست، بلكه دنيا، همان جهان جسـمان  يمشمار 

و اعـداد   انـد  شـده هرمسي، جهان اعداد و جهان منطق يكي انگاشـته   است و بس. در فلسفة
عـداد مظهـر   نظـر افالطـون، ا   رونـد. از  يمبلكه كيفياتي نمادين به شمار  كميت نيستند، صرفاً

اسـت. در فلسـفه يونـاني،     چيـز   همهو جوهر  منشأنظر ارسطو، عدد  و از اند عالمهماهنگي 
  ).13: 1388(نورآقايي،  اند ثمؤنَّاعداد فرد مذكَّر و اعداد زوج 

ل مـي      ميعدد در مرتبة تجسخـود بـه هندسـه مبـد      شـود، بنـابراين، اگـر آن را در تعريـف
آيد كميت محض خواهد بـود. اعـداد    از هندسه نيز به دست ميشمارشي محصور بدانيم، آنچه 

دانـان   دانـان يـا رياضـي    وجه به آن صورت نيست كه متجددان، يعنـي فيزيـك   هيچ فيثاغورثي به
سنَّتي متجددان متفاوت است، ولو اينكه بـه علـم   لم اعداد سنَّتي با علم حساب غيرپندارند؛ ع مي

مقـدس   فه شود. نوعي هندسةن را دارد اضاديگري كه گنجايش آاخير همة ابعاد جبري يا ابعاد 
شود، عميقاً و به همـان انـدازه كـه     نيز هست كه با علم آموزشگاهي كه امروزه هندسه ناميده مي

تنهـا بـه كميـت محـض راجـع نيسـت ،        اي نه چنين هندسه مورد اعداد گفته شد، فرق دارد. در
مورد علـم اعـداد نيـز صـادق اسـت،       رد. همين حقيقت، دركيفي دا ةعكس، اساساً جنب  بلكه به

، واقع در ارتباط بـا عـالَم مـا    د، درشو ناميده مي» عدد«گرچه بنابر تمثيل  ،اصل زيرا كه اعداد در
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  .)7,6: 1392(گنون، در قطب مقابل اعداد حساب معمولي قرار دارد 
است كه دانشـمندان امـروز    نظر است، بسيار فراتر از چيزي بنابراين، آنچه از اعداد مورد

انگارند، اعداد را حقيقتي است كه خالي كردن آن از اين حقايق، پايين آوردن آن به جنبـة   مي
شـود، امـا بـا     طور كامل از ايـن معـاني تهـي نمـي     آن است. هرچند عدد هرگز به  ميصرفاً ك

 آن اشـاره آن، چيـزي از معـارفي كـه حكمـاي پيشـين بـه         ميك ةتحليل اعداد برحسب جنب
  گردد. مياند دانسته ن كرده 

، اي است كـه هندسـة غيـر سـنّتي     هندسهمنظور از هندسه به معناي رمزي رازآموزي آن، 
ماندة سادة منحطّي از آن بيش نيست كه از معناي عميقي كه داشت تهي شده و بـه نظـر    باقي

يدآورنـده و نظـم   هايي كـه فعـل پد   رفته است. همة آيين  سره ازدست دانان جديد يك رياضي
ناپـذير   جـدايي اي كـه از هندسـه    تَبع آن با معماري نتيجه و به بخشندة خدا را با هندسه و در

ها از مـذهب فيثـاغورثي    دانيم كه اين آيين ، بر همين پايه استوارند و ميشمارند است يكي مي
فـوظ مانـده   هاي غربي رازآموزي باقي است به نحوي پيوسته و مداوم مح در آنچه از سازمان

شـود، آنجـا    مربوط مـي يافته است. اين طرز تفكّر مخصوصاً به سخن افالطون  و به آنها انتقال
  .)35: 1392(گنون، »هندسي دارد فعل خدا همواره جنبه«گويد  كه مي

آنچـه   بر اساسدر اين نوشتار سعي برآن است كه به حكمت عدد هشت دست بيابيم، و 
د با عالَم مثال است. از آنجا كه مـا عـالَم مثـال را واسـط     گذشت كوشش ما در تطبيق اين عد

ي هندسـي  هـا  نيـز صـورت   عـالم  دودانيم، بايد بـراي ايـن    يمميان عالَم محسوس و معقول 
  اي ذكر شود. يستهشا

در معمـاري بـر اسـاس نظريـة       هندسهصدد اثبات كاربرد اعداد و  از سوي ديگر، اگر در
به بيـان صـورت عـالم مثـال بسـنده كـرد. بنـابراين، بـا          رفاًصتوان  ينمگانه باشيم،  عوالم سه

در اين عرصـه، هندسـة عـالم معقـول و      نظران صاحبي مختلف و آراء ها فرهنگمراجعه به 
  عالم واسط، هويت هندسي خود را بيابد. عنوان بهمحسوس بايد تعيين گردد تا عالم مثال 

 مربع، نماد زمين و عالم محسوس

، صـورت  هـا  نتمـد در باور اسالمي، بلكـه در تمـام    تنها نهي ادعا كرد كه وشنر بهشايد بتوان 
صـدد ذكـر اشـكال انتزاعـي      دانند. در اغلب منابعي كه در يمزمين و عالَم محسوس را مربع 

، سخن از فرم مربع براي زمين و فـرم دايـره بـراي آسـمان اسـت و      اند برآمدهزمين و آسمان 
تـوان   ينمـ فراوان اسـت كـه    چنان آن، با هر ديدگاه يا نحله فكري، بعدر منا لهأمستكرار اين 

  ادعايي جز اين نمود.
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تنـوع و   اعـالي  حد  بهاست، يعني شكلي است كه  تر لمسجاشكال ديگر  مكعب از همة
اتّفاق عناصر جسـماني بـه زمـين نسـبت داده      رو شكلي است كه به تعين مطابقت دارد؛ ازاين

ث اينكه اين سياره عنصرِ پايـان دهنـده و پايـاني ظهـور در حالـت جسـماني       شود، از حي يم
 ؛توقّف حركت دوري ناميديم مطابقـت دارد ة است و بالطَّبع با آخر دور ظهور يا آنچه ما نقط

ترين شكل يا صورت جسم جامـد اسـت و از حيـث اينكـه      يعالواقع،  ، درمكعببنابراين، 
رود  يمـ هر حركتي است، نمودار ثبات يـا اسـتقرار بـه شـمار     ثبات يا استقرار مستلزم توقّف 

ــا   .)164: 1389(گنــون،  ــع شــكلي خــود انعكــاس و خــود جفــت اســت و رمــز زمــين ي مرب
  ).34: 1389(كريچلو،.ماديت
ـ شناسي اسالمي، مربع و مكعب نماد كامـل مـاده و    يهانكدر  ة . بنـا بـه هندسـ   انـد  متجس

شـود.   يميك فرم پاينده (استاتيك) به مربع تبديل  عنوان به 4خطوط،  اقليدسي و با استفاده از
تـرين و   يظـاهر ؛ هاست شكلين تر منفعلين و تر ساكن، 6 عنوان بهيا مكعب  4 عنوان بهمربع 
دهد. بنابراين، مكعب را نمـاد زمـين در مقيـاس بـزرگ و      يمين جنبه آفرينش را ارائه تر ثابت

زمـين بـه    ةدهنـد  نشـان مكعـب   ).59: 1390(اردالن و بختيـار،  دانند  يم انسان در مقياس كوچك
در اين سنَّت، اَشكال كروي يـا مـدور بـه آسـمان و اَشـكال      معناي سنَّتي اين كلمه است، ... 

  ).164: 1389(گنون، شود  يممكعب و مربع به زمين ربط داده 

  نماد آسمان و عالم معقول دايره،
اشـكال تنـوع    ةاولي است، زيـرا كـه كمتـر از همـ    قبل از هر چيز شكل  گفتني است كه كره

در هر حركـت   جمله ازكند و  يمپذيرد و در هر جهتي كه قرار گيرد هيئت خود را حفظ  يم
يقـاً بـر يكـديگر منطبـق كـرد.      دقي متوالي آن را ها وضع  همهتوان  يموضعي حول مركز آن 

تر اسـت و بـه نحـوي از     لّيكاز همه اشكال هندسي  بنابراين، شايد بتوان گفت كه شكل كره
، شـكل كـروي   هـا  تسنَّ ةهم... و به همين دليل است كه در  برداردانحاء، اشكال ديگر را در 

و بـه همـين جهـت اسـت كـه شـكل        ،است ، يعني نمايشگر كلّ امكانات»عالمتخم «شكل 
يـره، هرگـز در عـالم    مسـطَّحه، يعنـي شـكل دا     ةهندسـ در  نآ متنـاظر كروي كامل يا شـكل  

  ).163- 162: 1392(گنون، يابد  ينمجسماني و مادي تحقّق 
است كـه ممـاس     ميسنَّتي مبتني بر تقسيم دايره توسط اشكال منتظ طور بهقوانين تناسب 

آيـد كـه رمـز     يم. بنابراين، تمام ابعاد يك بنا از دايره به دست اند شدهبا آن در داخل آن رسم 
. اگـر  )75: 1376(بوركهارت، ت كه تمام مقدورات هستي را در بردارد واضح وحدت وجود اس
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ع نماد زمين، تجست است، دايره نمـاد آسـمان،  مربح و عـدم محـدوديت     م و محدوديتـرو
  است.

مربـع،  ). 260: 2004(گنون، ست ها آسمانشكل مربع و مكعب رمز زمين و دايره و كره رمز 
كـه    يحـال ر ددهـد،   يمـ ت قطبي كميت را نشان زمين، وضعي ةابمث  بهبارزترين فرم آفرينش، 

ديدگاهي كه مربـع را   ).59 :1390(اردالن و بختيـار، دهد  يمآسمان، كيفيت را نشان  ةمثاب  بهدايره، 
شـود. بـه    ينمـ خالصه   ميكند، در باورهاي اسال يمنماد زمين و دايره را نماد آسمان معرفي 

توان گفت كـه ايـن    يمنهايت بودن دايره،  قرار مربع و چرخش و بيسبب ساختار ثبات و است
- 246 :2004(ر.ك: گنـون،  خـورد   يمـ ي سنَّتي مانند هند و ايران به چشم ها فرهنگنظر در همه 

است، بلكـه   - برابري در همه جهات در حوزه محدود –نمود كامل عدالت  تنها نهدايره  ).249
بـه شـمار    آنهـا هاست كه هم دربردارنده و هم زيرساخت  يچندضلع ةزيباترين خاستگاه هم

رمز ابديت قلمداد شده اسـت كـه چونـان هسـتي محـض نـه        عنوان بهرود. دايره هميشه  يم
  ).19: 1389(كريچلو،   ميآغازي دارد و نه انجا

  ي و عالم مثالوجه هشت
الم ملـك، حـال   بعد از تطبيق شكل دايره بر آسمان و عالم ملكوت وشكل مربع بر زمين و ع

 قبـول   قابـل ي تحليل كرد. رسيدن بـه فـرم   درست بهبايد شكلي را كه نمايانگر عالَم مثال است 
را بر ما روشـن توانـد كـرد.      ميبراي عالم مثال، بسياري از رموز به كار رفته در معماري اسال

ـ به آنچه مسلَّم است  مرَّبـع و  شـكل   ةجهت نقش واسط عالم مثال، شكل آن نيز بايد در ميان
  دايره باشد.  

يد در چرخشـي  بابدون وجه است، مربع براي اتّصال به فرم دايره   ميدايره فر كه آنجا از
از كثـرت وجـوه تقريبـاً بـر دايـره منطبـق        يتنها درحول مركز، وجوه خود را متكثّر كند تا 

اين ميـان بايـد   شود كه از  يمي هندسي متعددي تشكيل ها فرمگردد. اما در اين ميان اعداد و 
  ).  1ترين شكل را برگزيد (تصوير يحصح

واسطه به مربع بدل نتواند شد. بنـابراين،   يبمستقيم و  طور بهرنه گنون شكل دايره  نظر از
الزم است كه دالّ بر انتقال باشد و متناظر بـا عـالم مثـال.     شكل ديگري در ميانة اين دو شكل

اگـر مـا بـه واسـط بـين       ).260: 2004(گنون، ست را شكل عالم مثال دانسته ا 3يوجه هشتاو 
  4يقتاً اولين حد براي تبديل مربع به دايره است.حقي وجه هشتمربع و دايره بپردازيم، 

ي وجهـ  هشـت ، به فـرم  دن به فرم دايره، در اولين گاميگر، فرم مربع براي رسيد  عبارت به
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رسد كه كشف قرابت ايـن   يمرديد، به نظر رسد. بعد از تعاريفي كه براي عالم مثال ذكر گ يم
سـازد.   مـي روشـن   در نزد شيخ اشـراق راه تحقيـق را بـه كلـي     »ماقليم هشت«اصطالح فرم با 
هورقليـا كـه    جملـه  از(كه گذشـت، شـيخ اشـراق عـالم مثـال و شـهرهاي آن را        طور همان

  ناميده است.» اقليم هشتم« )ين شهر آن عالم استتر شگفت
قرآن كريم كه بيانگر آن است كه هشت فرشـته عـرش خـدا را حمـل      اي از همچنين آيه

  مـي را فراگر مـا عـرش خـداي تعـالي      ).17حاقّه، آيه (دالّ بر همين حقيقت تواند بود كنند  يم
كروي تصور كنيم، عرش بر هشت ستون از مالئـك اسـتوار گرديـده اسـت. ايـن تجسـم و       

تطبيق اين ديدگاه بر مصاديق معماري اسـالمي،  است. با   ميتصور، شالودة بناي معماري اسال
  ي بر عالم مثال به دست آورد.وجه  هشتيد انتساب فرم ني در تأيروشتوان شواهد  يم

  هشت در هنر و معماري
مناسـبي بـراي بـروز ايـن      ةي از حقايق الهي است و معماري عرصا جلوه ميهنر هنرمند اسال

و شمارگان در قالب هندسـه و تناسـبات معمـاري،    رود. استفاده از عدد  ميخلّاقيت به شمار 
مـواردي اسـت كـه     جملـه  ازي در هندسـه و نقـوش   چندضلعي ها فهمؤَلتبحر در استفاده از 

به اسـتفاده از عـدد    توان يمجمله  از آنبدان اشاره نمود؛   ميدر معماري دوران اسال توان يم
ي متناسـب از اعـداد در   ا عـه مجموكـه توسـط     هندسهاشاره كرد؛   ميهشت در معماري اسال

بنـدد   ميآيد، ابتدا در روح متعالي معمار صورت  يمتعادل، توازن و وحدت بصري به وجود 
 يابد كه جلـوه گـاه روح وحـدت نظـام بخـش جهـان       يمو سپس در كالبد بصريِ بنا ظهور 

	  هستي است. 	
اسـت. معمـاري   توان گفت كه معماري از ابتدا با علم اعـداد همـاهنگي داشـته     يمي راست به

العـددي آن در   س قرون وسطي رشته ديگري براي فعاليت عددي بـود كـه بنيادهـاي علـم    مقد
  ). 35: 1390(شيمل،شد  يمايان داراي دانش رياضي و فنّي ستودني منتقل ي معماران و بَنها كارگاه

يي تـا  تهشـ «يك  صورت بهتوان با دو هندسه نشان داد: نخست،  يمي را وجه هشتفرم 
شـود.   يمـ نيـز گفتـه   » شمسـه «بـه آن    مي، و ديگر به شكل هشت پر كه در هنر اسال»ممنتظ

يي منتظم بيشتر در بناهاي معماري و اصول طرح معماري نمود دارد و شكل شمسـه  تا هشت
اي در معماري داشته اسـت   يژهوي كاربردهاي وجه هشتفرم ها.  كاري يكاشدر تزئينات بنا و 

 بـر آن ي اسـت كـه گنبـد    ا گانه هشتهاي  يهپابرجسته،  طور بهآن  ين كاربردهايتر مهمكه از 
  شود. ناميده مي »جريو«رد كه در معماري گي يمقرار 
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يه دارد. اين پايه مربع كـه موجـب اسـتواري بناسـت حـاوي نـوعي       چهارپاهر گنبد نياز به 
ن داللت رمزي است، به اين معني كه صورت هندسي مربـع نمودگـار ثبـات و اسـتواري زمـي     

دايره خود گنبد، يك سلسله اشكال هندسي وجـود دارد؛ همـه    يمنمربع شكل و  پاية  يانماست. 
يـن اشـكال   اانـد.   يانتقـال اشكال  منزله  بهي است كه ضلع  هشتمبتني بر حاالت مختلفي از  هانآ

بيان بصـري   دارند.يي از وجودند كه ميان قلمرو مادي و قلمرو روحاني جاي ها ساحت  يندهنما
 عبـارت   بـه ). 170 :1380(عـزّام،  اسـت   شـده   داده، به بهترين وجه با هندسه نشان ين نظام وجودا
رمز زمين و رسيدن به گنبد كه رمز آسمان است ، بـه هشـت    عنوان  بهيگر، براي عبور از مربع د 

  وجهي نياز داريم كه رمز عالم مثال است.
ون است، گذر از عـالم محسـوس بـه    ، هشت، رمز عبور از عالم برون به عالم درواقعر د

تحـوالت رنسـانس،    وجـود  بـا عالم معقول. شايد به همين دليل است كه تعميدگاه مسيحيان 
يي و نـوعي  بـاززا تعميدگاه رمز  چراكهمانده است،  يباقي خود وجه هشتهنوز به همان فرم 

برد انتقـال از بـرون   استفاده از هشت با كـار  ةنمون 6 انتقال از عالم بيرون كليسا به درون است.
بـه آن   ها خانهدر ساخت   ميها نيز ذكر كرد كه معماران اسال» هشتي«توان در  يمبه درون را 

. در اين روش معماري، بعـد از سـر در، وارد هشـت يـا هشـتي يـا كريـاس        اند داشتهتوجه 
ي است. منظور از هشت چيـزي اسـت كـه    ضلع هشتشدند كه در بيشتر موارد، شكل آن  يم

فضاهاي داخلي خانه بيرون آمده و تنها جايي است كه بـا بيـرون خانـه ارتبـاط دارد. ايـن      از 
هاي بيروني و اندروني، مانع ديد افـراد غريبـه بـه     ياطحيچ در پيچ منتهي به پفضا و راهروي 

شد. ايجاد مكث، تقسيم فضايي، و فضـايي جهـت انتظـار از     يمداخل حريم مقدس خانواده 
  ).160: 1389(پيرنيا، توجه اين عنصر است عملكردهاي جالب 

نيز لحاظ گرديده اسـت؛   ها منارهيي در ساخت تا هشتي مساجد، فرم گنبدها  يةپاعالوه بر 
عبـارت  را  هـا  منارهتوان  يم چراكهرا با عالم مثال نيز مرتبط دانست،  ها منارهشايد بتوان فرم اين 

دهد و معني انتقال از زمين به آسـمان را القـا    يمعمودي دانست كه زمين را به آسمان اتصال از 
ي وجهـ  هشـت يي كـه بـا فـرم    هـا  منـاره كند. با جستجو در منابع معماري اسالمي، عالوه بر  يم

 صـورت  بهي وجه هشتاي چهارگوش، فرم  يهپاخوريم كه روي  يبرميي ها مناره، به  شده ساخته
يره يـا اسـتوانه در انتهـاي فـرم بـدل      يت به شكل دانها درستوني باالرونده كشيده شده است و 

 و درعثمـاني   ةالخصـوص در دور  يعلاسالمي،  ةدر دور ها منارهگونه  يناگرديده است. ساخت 
يي كـه بـراي   هـا  فـرم دهد كه  يمنشان  ها منارهخورد. مطالعه در ساختار  يممصر بسيار به چشم 

  7 شود. يمخالصه ي و دايره وجه هشت، است بيشتر در مربع رفته كار  بهساخت آن 



  185  ياسالم يحكمت عدد هشت در هنر و معمار
  

 

  نتيجه
رسـيم كـه شـيخ     يم» اقليم هشتم« اصطالح  بهدر جستجوي معاني عرفاني براي عدد هشت، 

اشراق براي نخستين بار آن را به كار برده است. مقصود شيخ اشـراق از اقلـيم هشـتم، عـالم     
  مثال است.

را بـه   عالم مثال، واسط ميان عالم محسوس و معقول اسـت، عـدد و صـورتي    كه آنجا از
گردد. با تطبيـق شـكل دايـره بـر      ميتعريف  عالم دواين  دهد كه در ميانه يمخود اختصاص 

عالم معقول و شكل مربع بر عالم محسوس، شكل و عدد عالم مثال حد واسط دايره و مربـع  
 نظـر  ازي هندسي كه در ميان اين دو شكل قابليت تعريـف دارنـد،   ها فرمخواهد بود. از ميان 

رود كه اشارت شيخ اشـراق بـه اقلـيم     ميياترين فرم به شمار گوي وجه هشتفرم  ،رنه گنون
شـمارد، مؤيـد ايـن نظريـه توانـد       ميهشتم و آيت قرآن كه حامالن عرش را هشت فرشته بر

رسـيم كـه واسـط     يمگنبدهاي مساجد  ةيپاي بدانيم، به وجه هشتبود. اگر فرم عالم مثال را 
رسـد كـه معمـاران     يمـ زمين است. بنابراين، به نظر  عنوان بها ميان گنبد به عنوان آسمان و بن

ي در كالبد معماري، به معني رمزي عـالم  وجه هشتدر كاربرد عدد هشت و هندسه   مياسال
  .اند داشتهمثال و اقليم هشتم نظر 



  1395بهار و تابستان ، 29جاويدان خرد، شماره   186
  

 

��دی� ��د ه�� در ����ر� ا	������دی� ��د ه�� در ����ر� ا	������دی� ��د ه�� در ����ر� ا	������دی� ��د ه�� در ����ر� ا	����        

  آرامگاه  مناره  مسجد

     
ال المقـدس بـه سـ    مسجداالقصي در بيـت 

اين  ه به دستور وليد بر پا گرديد.72م/691
اسـت كـه از    ضلعي گنبـد داري  بنا هشت

ــاز در آرامگــاه ــاي رو ديرب ــيه ــ  م ابر و مق
شده است (هيلن  شهداي مسيحيت شناخته

  24: 1386برند،
  
  

قاعـده   يمناره مسجد جامع نـائين بـر رو  
ضـلعي قـرار    صورت هشـت  مربع شكل به

ــه ــك دارد و ب ــدريج باري ــي ت ــر م ــود ت  ش
  .)1151:  1373(آ.پوپ

  

ــا ــماع  يدر بن ــاه اس ــامانيآرامگ در  يل س
ضلعي  ك هشتي يك بخارا، گنبد روينزد

اسـت قـرار    هـايي اسـتوار   قوس يكه دارا
ك يبار يضلعي نوار ن هشتيا يدارد. رو

ضلعي و  ن هشتيفاصله ب يو شانزده ضلع
ــي  ــر م ــد را پ ــره گنب ــك از  داي ــد. هري كن

 يد بر رويبارا كه  يهاي شانزده ضلع ضلع
 يضلعي پل زنـد، پاكـار   هاي هشت گوشه

 دارد مي ض و سرستوني در گوشه نگهيعر
  .)1159 :1373،پوپ(

      

      

      
  

(اسـتيرلن،   اهللا اصـفهان  مسجد شيخ لطـف 
1377 :51(.  

ــه (   ــوم در غزن ــعود س ــاره مس - 1115من
 اي اسـت  ضلعي ستاره م) يك هشت1114

  .)44و43: 1368(دوپولو،
  

ايتيو در سلطانيه دوره سلجوقي، مقبره اولج
ضـلعي   از قسمت پايين گنبد طرح هشـت 

شـده كـه در يـك تـاج      در نماي آن منتقل
اي بـه شـكلي    فرد هشـت منـاره   منحصربه

مايــانگر مــنظم قرارگرفتــه كــه هــر يــك ن
(برنــد، ضــلعي اسـت   اي از هشـت  گوشـه 
1387 :358(.  
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خواف  گنبد خانه مدرسه غياثيه خرگرد در

اي را بــر  ضــلعي خراســان نــورگير هشــت
هاي متقاطع قرار داده است كه  تارك تويزه

از درون هشت قوس آن بر فضـاي گنبـد   
شـود كـه مجموعـه     خانه نور پاشـيده مـي  

به بنـد وحـدتي    اين مركز نوراني  واسطه به
نـوايي و حـاجي   ( شـود  قاطع كشيده مـي 

   .)88: 1390قاسمي،

ضـلعي كـه    هشت  د تنها منارهيران شايدر ا
ـ ا مي[  كند مناره فا مييا ميهنوز نقش مه ل] ي

كرات باشد كه بـا توجـه بـه شـكل خـط      
ــوف ــش يك ــه آن و نق ــاي تز ماي ــات ييه ن

 ياول سده پنجم هجر  اش، در نيمه آجري
 1378اكـرمن،  و پـوپ ( شده اسـت  ساخته

:1232(.  

 محل آرامگـاه بـانوي ايرانـي    ساختمان تاج
پـالن   ممتاز محل همسـر شـاه جهـان بـا    

ضــلعي از طــرح آرامگــاه ســلطان  هشــت
شـده اسـت و    خدابنده در سلطانيه اقتبـاس 

همچنــين آرامگــاه ســلطان محمــد اول در 
ضلعي كه يك شاهكار  تركيه با پالن هشت

ــت  ــاري اس ــاختمان   معم ــي از س اقتباس
  .)144: 1389پور عبداهللا،( سلطانيه است

      

   
ـ در ابركوه واقع در ا  ي، گنبـد يران مركـز ي

 يكـامالً متفـاوت   يژگيبا و يبه نام گنبد عل
ضـلعي   تنومند و هشـت  ييوجود دارد. بنا

 يشـان يك پيـ سنگ، بـا   شده از الشه ساخته
كاري شده كه بـر فـراز آن    ن مقرنسيسنگ

ــيم يگنبــد  و پــوپ(كــروي قــرار دارد  ن
  .)1229: 1378اكرمن،

  

ه قسـمت پـاييني آن   401مسجد الحكـيم،  
يـك مكعـب    اي است كه بـر روي  استوانه

قرارگرفته است، سـپس نوبـت بـه محـور     
رسـد و در نهايـت يـك     وجهي مـي  هشت

به شـكل كشـيده همگـي را     گنبد شياردار
 .)207: 1386(برند، پوشاند مي

 

شـمال  مقابر گنبد سبز قـم در   شمالي گنبد
ديگر قرار دارد و به دليل تخريـب   گنبددو 

 مقبره صاحب و باني نام كتيبه تاريخي آن،
ست. نماي مقبـره از خـارج و   مشخص ني

اسـت. ايـن مقبـره بـه      يضلع هشتداخل 
ـ.    سدههشتم و اوايل   سدهاواخر   قنهم هـ

 .تعلق دارد
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مسجد كوچـك در كـاخ الجعفريـه نقشـه     

ي با هشت ضلعي دارد . طاقكان كف هشت
هــا درهــم  قــوس دور تمــام كــه در نــبش

بدي طاق و تويزه دار صـعود  اند به گن بافته
  .)237: 1390(هاتشتاين، ديليس، ندك مي
  

  مسكينه، سوريه، قرن شش
  .)189: 1386(برند، 

ــاهدخت،  ــاخ ش ــاط ك ــي  حي ــه ييالق خان
(هاتشـتاين،  15نزديك كاخ الحمـرا، قـرن   

 .)493: 1390ديليس،

   
هاي مختلف گنبـدهاي   چند نمونه از نمونه

سـتون   هاي چهل آجري روي طاق شبستان
  .)139: 1377مسجد جمعه (استيرلن، 

هاي متعلـق بـه دوره سـلجوقي قـرن      مناره
هاي هشت وجهـي   يازدهم ميالدي، با پايه

ــد،   ــوق (برن ــل و داق ــع در اربي : 1386واق
194(  

ــ  ــرنس گچ ــد مق ــد يگنب ــام دور  مييق ام
) مقبره مسلم بن قريش 478/1085ي(حوال

ـ در سـامرا متشـكل اسـت از     ك شمســه ي
هشـت   يم طـاق يهشت لنگه مطبق كه به ن

(اتينگهـــاوزن،  شـــود مــي  تــرك خـــتم 
   .)470: 1393گرابر،
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  ها نوشت يپ
، جابلسا را مخفَّف جابلستان (زابلستان) و جابلقا »هورقليا در نزد سهروردي«له بابك عاليخاني در مقا. 1

؛ انـد  بـوده  شـده  پيچيـده  االولـين  قصص از يا لهها در منطقهدون آ«. كند يمرا مخفَّف جبلُ القالل معرفي 
 دريـا)  و درياچـه  بـا  مجـاورت  و شگفت يها كوه وجود( منطقه دو آن توپوگرافيك يها يژگيو ،عالوه به

 خـود  بـه  مثالي صورت و گردند انتزاع زميني يها تيمحدود از شهر دو آن تا است ساخته فراهم يا نهيزم

شهر عتيق سياوش كه در متون پهلوي بـه نـام كنـگ دژ آمـده اسـت،       وي به تطبيق هورقليا با .»پذيرند
 .پردازد يم
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 پـس است.  ادكردهشيخ اشراق نخستين كسي است كه كلمه هورقليا را در آثار خود ي رسد يمبه نظر . 2
آن را تشريح كرده اند. در باب اصـل ايـن كلمـه و مفهـوم آن،      ليتفص به، شيخ احسائي و پيروانش ازآن 

(معـين،   سخن گفتـه اسـت   ليتفص بهد معين (در مجّلد دوم از كتاب مجموعه مقاالت معين) دكتر محم
 ).592-498، صص1387

3. The Octagon 

4. if we speak of the intermediaries between the square and circle, it is really the 

octagon that is veritably the first term  

  )261ص  ي،پاورق ،2004(گنون، 
5 .�1��2 34�� .�وا��?9 �?� ار<�=�6 و یح�; ��ش ر9# 8�567 ی

بـه ذكـر ايـن     The octagonخالصه در فصل  طور به،  symbols of sacred scienceكتاب  رنه گنون در. 6
 . پردازد يمارتباط 

 ميي دوره اسـال هـا  منـاره خـود در فصـلي مجـزا بـه بررسـي       ميهيلن برند در كتاب معماري اسـال . 7
ي اوايل دوره اسـالمي،  ها منارهي برخي چهاروجهاز فرم  ها مناره. در بررسي اشكال و هندسه پردازد يم 

(ر.ك برنـد،   رسـد  يمـ ي ا اسـتوانه ي و وجه هشتي تركيبي از مربع، ها فرم تيدرنهاي و ا استوانهبه فرم 
  .)213-290، صص1387

  منابع 
  الف: چاپي

 قرآن كريم -

 .1377، ترجمه جمشيد ارجمند، نشر فرزان، تهران، ن تصوير بهشتاصفهااستيرلن، هانري،  -

 .1390، علم معمار، تهران، ، ترجمه ونداد جليليحس وحدتاردالن، نادر ، بختيار، الله ،  -

يعقوب آژند، چاپ دهم، انتشارات  ترجمه، هنر و معماري اسالمي، گرابر، الگ، اتينگهاوزن، ريچارد -
 .1393 ،سمت، تهران

ـ ر برنامـه ترجمه ايرج اعتصام، چاپ سـوم، شـركت پـردازش و     معماري اسالمي،، نبرند، هيل - ي زي
 .1386شهري، تهران، 

، چاپ پنجم، ترجمه يعقوب آژند، انتشارات سمت، هنر و معماري اسالمي، شيال، بلوم، جاناتان، بلر -
 .1391تهران،

 .1389تهران،ر، ، چاپ اول، نشر كلهايران  نهان در معماريي پها حكمت عبداهللا، ح،پور -

، جلـد سـوم،   تـا بـه امـروز    خيتـار  از  شيپـ سيري در هنر ايران از دوران پوپ، آرتور، اكرمن، ف،  -
 .1388و فرهنگي، تهران،   ميانتشارات عل

فرهنگي،  مي، چاپ ششم، انتشارات علهاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستانپور نامداريان، تقي،  -
 . 1386 تهران،

تدوين غالمحسين معماريـان، چـاپ پـانزدهم،     ايران،  ميآشنايي با معماري اسال ،پيرنيا، محمدكريم -
 .1389نشر سروش دانش، تهران،

، حوزه هنـري، تهـران،   وعه مقاالت، دفتر مطالعات ديني، مجممباني هنر معنويبوركهارت، تيتوس،  -
1376. 
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فرهنـگ رجـاء،   ، ترجمه دكتر حشمت جزني، چاپ اول، مركـز نشـر   معماري اسالميدوپولو، پ،  -
 .1368، جا يب

 .1374، چاپ اول، سروش، تهران، ، ترجمه بابك عاليخانيمعاني رمز صليبگنون، رنه،  -

، چـاپ سـوم،   ، جلـد دوم و سـوم  مجموعه مصنفات شـيخ اشـراق  يحيي،  نيالد شهابسهروردي،  -
 .1380پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 

 .1390رجمه فاطمه توفيقي، چاپ سوم، دانشگاه اديان و مذاهب، قم،، تراز اعدادآنه ماري،  شيمل، -

 .1378، تهران)، دانشگاه الزهراء (س،عالمه طباطبائي  �61ی� ا�ح@��شرح  محمدحسين،باطبايي، ط -

، فرهنگـى  مفـاخر  و آثـار  انجمـن ،  اول چـاپ  ، اشـراق  شيخ آثار اصطالحات فرهنگ، خالد ،غفارى -
 .1380، هرانت

 ، تنظـيم و ويـرايش:  »معني رمزي صـورت در معمـاري اسـالمي   «از و رمز هنر ديني، رخالد، عزّام،  -
 .1380، مهدي، سروش، تهران، فيروزان
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