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 اسالمي دورۀ به روايت متون در معماري دانان نقش رياضي
 جعفر طاهري

 معماري، شهرسازي و هنر اسالمي دانشگاه فردوسي مشهد ۀدانشكد استاديار
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 )15/6/1390، پذيرش: 1/5/1390 (دريافت:

 
 چكيده

دانان در فرايند تكـوين معمـاري از زوايـاي تاريـك و مـورد       نقش و سهم واقعي رياضي
عمراني و هاي  فعاليت ۀاسالمي است. با توسع م و معماري در دورۀواختالف مطالعات عل

ان در گـر  صـنعت معمـاران و   دانـان بـه   هاي نخست، رياضي نياز به علوم رياضي در سده
دانان افزون بر سرپرستي سـاخت برخـي    . رياضيدادند ل رياضي مشاوره ميبرخي مسائ

گروهـی از معمــاران و  تــر علـوم رياضــي در   كــاربرد دقيـق  بناهـاي حكــومتي، واسـطۀ  
با ارتقـاي دانـش   هجری  پنجم ۀد. از حدود سدشدنهجری  چهارم ۀتا سد گران صنعت

 جـز كـاربرد   دانان رياضيِ معماران و تقويت نقش محوري مهندسان معمار، سهم رياضي
 حاضــر الگـويي توصـيفي از نقــش   گيـر يافـت. مقالـۀ    حسـاب در ابنيـه كـاهش چشــم   

ـ    دانان و كاربرد دانش ر رياضي متـون   ۀياضيِ ايشان در فراينـد تكـوين معمـاري از روزن
دهـد   . الگـويي كـه نشـان مـي    كنـد  عرضه مـی هاي دوم تا يازدهم هجري  اريخي سدهت

هايي از شهرسـازي، سـاختارهاي آبـي، حسـاب      حوزه ردانان با وجود مشاركت د رياضي
در طراحـي  هاي نخست، در تمام اين دوران نقش چنـداني   ابنيه، و نجومِ معماري سده

 .اند يني بناها نداشتهيمعماري و نقوش تز
 

، گـر  صـنعت محاسب، منجم)، مهنـدس، معمـار،    دان، (هندسه دان رياضي ها: واژهكليد
 اسالمي دورۀ معماري،
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 سرآغاز
آثار معماري، مؤلفان و  چگونگی پيدايشهايي بر  متون تاريخي جهان اسالم روزنه

گويند  هايي سخن مي گروهاند. اين متون از  گيري اين آثار گشوده اندركاران شكل دست
بندي معماري  دادند. طبقه گيري بناها مشاوره و ياري مي به معماران و بنّايان در شكلكه 

هاي حكومتي خلفاي  عميق رياضيات با معماري و انگيزهپيوند  1،ذيل علوم رياضي
ا وجود دانان را در متن تكوين برخي آثار فاخر معماري قرار داده بود. ب عباسي، رياضي

متر از نقش كپژوهشگران  2،معماري دورۀ اسالمي دردانان،  گزارش متون از نقش رياضي
اند. مطالعات اندک موجود نيز اطالعات ناچيزي از سهم واقعي و  واقعي ايشان سخن گفته

منتهي  اند. فقدان اين اطالعات دست داده دانان در اين قلمرو به هاي مختلف رياضي نقش
رسد پيش  ي ايشان شده است. به نظر ميسهم واقعباب  به در پرده ماندن و يا مناقشه در

ين نكته اين كه تر از بررسي ابعاد اين مقوله بايد سه نكته را به خاطر داشت. مهم
كه  معماراندانان در معماري بدون بررسي تعامالت ايشان با  پرداختن به نقش رياضي
ت كه بررسي اين تعامالهستند ناممكن است. افزون بر اين  حلقۀ واسط اين اتصال

دهد. نكتۀ  دست مي ان دورۀ اسالمي بهگر صنعتايان و اطالعات مفيدي از معماران، بنّ
شود. زيرا مورخان قديم،  در اين متون يافت نمي» دان رياضي«كه تعبير كنوني  دوم اين

 ها در شعب علوم رياضي، مهندسوم رياضي را با توجه به تبحّر آندانشمندان عل
رغم كه متون تاريخي به  آخر ايناند. نكتۀ  نجم خطاب كردهم دان)، مُحاسب، يا (هندسه

اند. زيرا  گمراه كننده نگاري در مواردی م بر تاريخهاي بسيار، به دليل سنّت حاك آموزه
سير يا تأويل متن را دشوار از بناها، تف آميز يا اغراقبرخي مورخان با توصيف اجمالي 

ز بناهايي با متولّي حكومتي و فاخر سخن اند. از سوي ديگر اين متون غالباً ا ساخته
از اين  ،هاگيري آن اندركاران شكل شناخت معماري مردمي و دستاند. لذا بخشي از  گفته
 نيست.به طور مستقيم قابل استخراج  متون

                                              
بندي  مكانيك كاربردي] را ذيل علوم رياضي (تعاليم) طبقهالحيل [ ه، نجوم، موسيقي و علم. قُدما علوم حساب، هندس1

 كردند. مي
اسالمي است. اما  ۀوم به دوريازدهم هجری، در تاريخ رياضيات كشورهاي اسالمي موس ۀتا اواخر سددوم هجری  ۀ. اواخر سد2

اسالمي در تاريخ رياضيات و كمي  ۀدور ۀيابد. تحقيق حاضر به باز ادامه مي سيزدهم ۀدورۀ اسالمي در معماري (ايران) تا سد
 يش از آن محدود شده است. پ
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مطالعات سودمند پژوهشگران تاريخ علوم و معماري در دورۀ اسالمي نشان از دو 
بر  )1988( 2هولُد) و 1999( 1پژوهشگراني چون صليباديدگاه متباين با اين مقوله دارد. 

. ايشان اند كردهدانان و وجود ارتباط ميان متون رياضي با معماري تشكيك  نقش رياضي
زي ميان اصحاب اري را شفاهي دانسته و ارتباط ناچيورزيدن اصحاب معم سنت رياضي

)، 1989( 4)، چرباچي1978( 3بوالتف ند. اما پژوهشگران ديگري چوناين دو قلمرو قايل
بر نقش علوم،  )1995( اوغلونجيب  و )2002و  1998و  1995و  1992( 5اوزدورال

ثالً اوزدورال أكيد دارند. مدانان در معماري دورۀ اسالمي ت متون رياضي و رياضي
است.  دادهدانان  به رياضي ،معماري و صناعات وابستهها را در تكوين  ترين نقش اصلي
، از نقش اوغلو نيز در تحقيقي مفصل با تصريح بر سهم علوم رياضي در معماري نجيب

امه نشان كند. در اد ون رياضي مرتبط با معماري ياد ميدانان در نگارش مت رياضي مهم
و نبود  ثابت و محدوددر معماري دانان دورۀ اسالمي  ه نقش رياضيخواهم داد ك

 .اي را به تمامي اين دوران تعميم داد سويه يك ديدگاهتوان هر  نمي
 

  دورۀ اسالمیدانان در معماري  بازخواني نقش رياضي
، پس از شرح ابعاد ق) 372( حدود العالم من المشرق إلي المغربناشناس  ۀنويسند
 كند: از پيوند علوم با بناها ياد مي گونه مصر در نزديكي فُسطاط، اين اهرامرياضي 

در اين هِرَمين، بسياري از علوم طب و نجوم و هندسه و فلسفه حفر شده «
 ).132ص ... ،حدود العالم( »است

از منظر های اسالمی  ای به پيوند علوم با بناهای سرزمين دريچه ،اين عبارت كوتاه
 .است مورخان جهان اسالم

اين اصحاب بخشي از مرزهاي پيوند علوم (دقيقه) با معماري، وابسته به تعامالت ميان 
هاي نخست، به دليل  دانان سده دان در معماري است. رياضيدو قلمرو و نقش دانشمن

                                              
1. Saliba 

2. Holod 
3. Bulatov 

4. Chorbachi 
5. Özdural 
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هاي عمراني و نظارت بر امور  در برخي فعاليت ،جايگاه و ارتباط نزديك با دربار حكمرانان
دانان در  ت معدودي، توصيف نقش و سهم رياضيفقرادر د. اما جز ساخت حضور داشتن

 است.  نيامدهاين متون 
 

 دانان و شهرسازي رياضي
ها را از وقايع  ترين گزارش نخستين و مبسوط) يكي از هجری3سدۀ واضح يعقوبي(ابن  

دانان آورده است. طرح اين  ق) و حضور رياضي149-145السّالم،  ة(مدين ساخت بغداد
هاي نجومي منجماني است كه در  نخستين بناي متأثر از انديشهمحتمالً  1شهر مدوّر

 نويسد: . يعقوبي در اين باره مي)2و  1(تصوير  حضور ايشان بناي آن پي افكنده شد
اصحاب صناعت  ومهندسان ق)] براي فراخواندن 158-136[منصور(حكـ : «

 ومساحت كردن  وعلم مسّاحي،  كساني كه به و بالبناء) ة(أهل المعرفبنّايي 
و كارگران  بنّايانآشنايند (مأموراني) گسيل داشت...، و  تقسيم نمودن اراضي

 )بغداد(اني چون درودگران و آهنگران و مقنيّان را فرا خواند ... و آن گر صنعتو 
و  نوبخت منجمرا به شكل دايره  قرار داد و شهر را در همان وقتي كه 

مهندسان آن عبارت . ... ريزي كرد اختيار كرده بودند، پييه ه بن سارماشاءاللّ
: عبدهللا بن مُحرِز و حجّاج بن يوسف و عِمران بن وَضّاح و شهاب بن بودند از

 ومنجم و طبري كه  ابراهيم بن محمد فزاري، و نوبختكثير، با حضور 
هاي بيرون باره را چهار بخش كرد، و  بودند. [منصور] محلهاصحاب حساب 

(يعقوبي، » قرار داد مهندسانهر بخشي را در عهدۀ مردي از  سرپرستي
 ).12، 9، صصالبلدان

  

                                              
مردم به قصر خليفه آمده است (طبري،  ۀيكسان هم ۀوار بودن شهر بغداد، ايجاد فاصل دايره. در برخي متون دليل كاركردي 1

اي پالن  الگوي دايره ).220، صتاريخ فخري؛  ابن طقطقي، 3460، ص8ج ،تاريخ كامل؛ ابن اثير،4916، ص11، جتاريخ طبري
توسط  مهندسانو  حكيمانذكر فراخواني  شهر در ايران پيش از اسالم نيز وجود داشته است. حافظ ابرو خوافي پس از

(شهر ساساني گور)، به بنا كردن دوبارۀ شهر و شكل  اردشير بابكان و شكافتن كوه براي خروج آب از شهر غرق شدۀ فيروزآباد
 ).122، ص2ج جغرافياي...،(حافظ ابرو،  كند آن اشاره مي مدوّر



43/دانان در معماری... رياضینقش 

 

 
بطلميوس در كتاب اي  : مدل سياره1تصوير 

  1م).150( مجِسطي
: بغداد، بازسازي پالن شهر منصور (مأخذ: 2تصوير 

في  ةاالسالمي ةالعمارات العربيعيسي، سلمان؛ 
 )84، ص1ج؛ العراق

رسد قرارگيري قصر خليفه در مركز،  اي بطلميوس و پالن بغداد. به نظر مي مقايسۀ مدل دواير متحدالمركز سياره
 بياني استعاري از قرارگيري زمين در مركز كيهان باشد.

يعقوبي  2.مايۀ گزارش مورخان بوده است داد به دليل اهميت آن همواره دستشهر بغ
 نويسد:  در جاي ديگري مي

و كارگران را از هر  بنّايانو  مهندسانرامون تمام بغداد بارويي بركشيد و پي«...
، 3، جتاريخ اليعقوبي( »ناحيه فرا خواند (أحضر المهندسين و البنائين و الفعله)...

 ).109ص
نيز به احضار دانشمندان معروف   )ق380-(؟)336( ق) و مقدسي310-224( طبري

ق) و  150-80( چون ابوحنيفه ة)بالهندس ةالمعرف( هندسهدر فقه، عدالت، امانت و 
ر براي بنا نهادن بغداد ان و كارگران توسط منصوگر صنعتو گردآوري  ةحجّاج بن ارطا

                                              
 /www. history.ucsb.edu. مأخذ تصوير: 1
 تاريخ فخريهاي يعقوبي و ديگران آمده است. در  . گزارش ساخت بغداد در آثار مورخان بعدي و محتمالً با استناد به گزارش2

تقسيم شهر و ساختمان براي بر عهده گرفتن  سهدانا به علم هندان و هنرمندان، به فراخواني اشخاصي گر صنعتافزون بر 
القصه «نويسد:  مي» ذكر بناي دارالسالم بغداد«). خواندمير نيز ذيل 220، صتاريخ فخرياشاره شده است (ابن طقطقي،  آن

، 2ج(خواندمير، » بنياد كار كردند استادانچون اسباب تعمير بغداد به هم رسيد در ساعتي كه نوبخت منجم اختيار نمود، 
 ). 54، ص2). حافظ ابرو نيز به فراخواني مهندسان و بنّايان و اختيار طالع قوس توسط نوبخت اشاره دارد (حافظ ابرو، ج214ص
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ق) هم به 630-555اثير(). ابن 121، صمقدسي ؛4872ص، 11(طبري، ج كند اشاره مي
و ) 458، ص1(ج معجم البلدان). در 3442ص، 8(ج اشاره دارد دانان هندسهگزينش 

از اهل فضل، دادگر، محتمالً به نقل از طبري يا مقدسي آمده است كه منصور گروهي 
كه در ميان آنان حجاج بن  بر ساخت بغداد برگزيد اشرافبراي  دان فقيه و هندسه

در خصوص سازندگان قصر منصور به ) 4920، ص11(جو ابوحنيفه بودند. طبري  ةارطا
 استاد بنّايانكه مزد گويد  و ابن اثير میكند  اشاره مي) رئيس البنائين( رئيس بنّايان

 ).3461ص، 8(ج نيز به قرار روزي يك قيراط بوده است )األستاذ من البنائين(
با وجود فراخواني جماعت بسياري از اصحاب معماري، تصريح مورخان به حضور 

ست. اين ها ا امور ساخت از نكات جالب توجه اين گزارشسرپرستي دانان در  هندسه
دانان و مهندسان براي  ش رياضيرويه مبنايي فراهم آورد تا خلفاي بعدي عباسي به نق

هاي توسعۀ شهري و ساختارهاي آبي توجه نشان دهند. يعقوبي بار  بر فعاليت اشراف
براي ساخت شهري در ساحل شرقي دجله موسوم به  مهندسانديگر از فراخواني 

، البلدان(يعقوبي،  گويد ق) سخن مي218-198ـ : (حك توسط عبدهللا مأمون» باحَمشا«
[عباسي؟] از او خواسته  كند كه مأمون نقل مي موسي بن داود مهندس). 30-29صص

 (طبري، كه اگر بخواهد بنايي [شهري] بنياد كند، آن را مستحكم و ماندگار بنا كند
اي شهري و ه بندي زمين ق) نيز براي تقسيم227-218:   (حك ). معتصم4915ص، 11ج

يعقوبی ). 31ص، البلدان(يعقوبي،  را گرد آورد مهندسانطرح نقشۀ شهر سامره 
 نويسد: معتصم در سامره میيابي قصر  (همانجا) در بارۀ مكان

ها را اختيار كنيد. پس  ر كرد و گفت: مناسبترين اين موضعرا حاض مهندسان«
و اهل صنعت و  بنّايانچندين جا براي قصر برگزيدند ... و نوشت تا كارگران و 

 »ديگر صناعات فراخوانده شوند.
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 دانان و ساختارهاي آبي رياضي
هاي  در سده 1الحيل ويژه عالمان علم دانان، به حضور رياضيساختارهاي آبي، ديگر عرصۀ 

ۀ شهري و نخست دورۀ اسالمي است. در اين دوران نياز به منابع آبي براي توسع
(يا بند) و كاريز  ، سدمهندسان) را در امر ساخت نهر، پل( دانان كشاورزي، حضور رياضي

بندي  پس از فراخواندن مهندسان و تقسيم. بنا به گزارش يعقوبي، معتصم كرد ايجاب مي
و سنجش،  مهندسي آبهاي شهري سامره، اهل حِرَف و متخصصاني در  زمين

راي حفر نهر در هاي اسالمي ب هاي آن از زمين را از سرزمين استخراج و شناخت محل
نويسد  بن خرداذبه ميبه نقل از ا نيز). مقدسي 37ص(همان، غربي دجله فراخواند ۀكنار

را براي بازرسي  محمد بن موسي خوارزمي منجّمق) 232-227:   (حك هكه واثق باللّ
(مقدسي،  طرخان پادشاه خزر فرستاد ذوالقرنين يا سد يأجوج و مأجوج نزدسد 

ق) نيز براي ساخت شهر جعفريه و حفر نهري 247-232:   (حك ). جعفر متوكل362ص
خواست تا محلي  دربار مهندسان و 2محمد بن موسي بن شاكر منجّم در ميان آن از

 براي حفر نهر برگزينند. ظاهراً با وجود برآورد هزينۀ احداث نهر، اين كار عملي نشد
 ).39ص، البلدان(يعقوبي، 

شهري  ۀبويه، دوران نوسازي عمده در قلمرو توسع سدۀ چهارم هجري با برآمدن آل
ترين اثر مكتوب اين حوزه  مهم). 404ص: مقدسي،   (نك و بازسازي ساختارهاي آبي بود

با آن حفر كاريز و ابزارهاي مرتبط  ۀبار ابوبكر كرجي در انباط المياه الخفيهرا موسوم به 
دهد  از اين دوران گزارش مي ق)421-320( مسكويهابن  3.ه استتحرير درآورد ۀبه رشت

                                              
پردازد.  هاي عملي كردن مفاهيم رياضي در صناعات مي اي از رياضيات قديم است كه به روش ) شاخهها . علم الحيل(حيله1

برداري، باالبرها و تجهيزات احداث ساختارهاي آبي مورد بررسي قرار  حي، ترسيمي، نقشههمچنين در اين علم تجهيزات مسّا
كه شباهت بسياري با موضوعات علم الحيل دارد، ياد » علم عقود األبنيه«هاي تاريخي علوم نيز از  گيرند. برخي دانشنامه مي

علمي كه از آن احوال و اوضاع ابنيه و «ه است: ق) اين علم را چنين تعريف كرد749اند. ابن أكفاني (درگذشت در  كرده
ها و چيدن و منظم كردن واحدهاي همسايگي  ها، كيفيت كشيدن نهرها، حفر كاريزها، سدسازي بر روي آبراهه ساختمان

» و كشاورزي دارد ها و ساختن منازل شهرسازي]، قلعهشود. اين علم منافع بسياري در ساخت شهرها [ [المساكن] شناخته مي
 ). 192(ابن أكفاني، ص

دانان پرآوازۀ سدۀ سوم هجري بودند. محمد بن  . محمد، احمد و حسن، پسران موسي بن شاكر معروف به بنوموسي، از رياضي2
 ).147دانان) برجستۀ آن دوران بود (قرباني، ص موسي بن شاكر از مهندسان (هندسه

 به فارسی ترجمه كرده كه درايران چاپ شده است. های پنهانی آباستخراج اين كتاب را شادروان حسين خديوجم با عنوان . 3
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انبار  سازي، و ساخت بند و آب سازي، پل ق) در راه372-338:   (حك كه عضدالدوله
، 2، ججغرافيا(حافظ ابرو  ).477، ص(ابن مسكويه كارهاي بسياري در بغداد انجام داد

 نويسد: (بند امير) مي نيز در رابطه با اقدامات عضدالدوله در ساخت بند عضدي) 142ص
اين  مهندسكه  استاديرا طلب فرمود. ... و گويند  مهندسانو  استادان«

 » بدو باز خوانند.[از اين رو بند را] عمارت بود امير نام داشت، 
هيثم يا مهندس  ان با حوزۀ ساختارهاي آبي از ابندان گزارش ديگري از ارتباط رياضي

ۀ ادر است در رودخانشود كه ق هيثم مدعي مي ق) در دست است. ابن430-354بصري (
افزايش و نقصان آب سنجش ميزان تا در  عرضه كندنيل طرحي عملي از هندسه 

(الصنّاع ي از اصحاب معماري آگاه به هندسه رودخانه به كار آيد. او براي اين كار با گروه
ا با بررسي صنايع شود. ام راهي مي المتولّين للعِمارة بأيديهم ليستعينَ بهم علي هندسته)

 قفطي،( يابد ان، انجام عمل خود را غيرممكن ميهاي نيكوي پيشيني توار و هندسهاس
 ).288ص

 
 دانان و نجومِ معماري رياضي

اسناد تاريخي از نقش منجمان دورۀ اسالمي در دو حوزۀ نسبتاً متمايز در معماري سخن 
نجومي باشد يا كه موضوع آن يشان در ساخت بناها، فارغ از اين اند. اول مداخلۀ ا گفته

نباشد. دوم مداخلۀ ايشان در ساخت بنايي كه موضوع و كاركرد آن نجومي است. از 
تعيين و اختيار زمان مناسب (طالع سعد)  مواردی از قبيل توان به حوزۀ نخست مي

 اشاره كرد.تعيين سمت قبله در بناها  و شماري كاركرد گاه، شروع عمليات ساختماني
يا طالع هاي مهم، منجمان زمان مناسب  بناها و فعاليت اختسبراي شروع در گذشته 

(اختربيني) قديم محسوب  كردند. اختيارات از توابع احكام نجوم سعد را اختيار مي
شد. به گزارش اختيار وقت در ساخت بغداد اشاره كرديم. منابع دورۀ تيموري آكنده  مي

نيز شيوۀ تعيين، نگهداري و  شماري گاه 1.از گزارش اختيار وقت شهرها و بناها است
ها را  ترين گزارش ) يكي از كهنهجری3سدۀ ( رُسته ريخ بود. ابنتنظيم حساب زمان و تا

 آورده است:  هاي اصفهان شماري دروازه از كاركرد گاه
                                              

 .ش، جاهای مختلف 1336؛ تهران: طهوري،  ي اق ي رس ي د دب م ح م  ش وش ك، به القلوب ةنزهمستوفي،  : حمداللّه  . مثالً نك1
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دي و طلوع و غروب جَ ۀاين شهر به طرف طلوع و غروب ستار ۀدرواز چهار«
دي باشد، موقع در اولين درجه از برج جَشود. وقتي آفتاب  ۀ سرطان باز ميستار

د. و خورشيد مستقيماً بر آنها گير ه كامالً با درها روبرو قرار ميطلوع ستار
هنگام غروب مقابل يهوديه قرار و آفتاب در همان درجه و موقعيت  بد...تا مي
د، شعاع آن گيرد. و زماني كه آفتاب از اولين درجه از برج سرطان باش مي

آفتاب  طلوع ۀاسفنج مقابل درج ۀتابد، و درواز ب اسفنج ميدرست به با
كند. سپس مردم  طيره غروب مي ۀروي دروازه ب باشد. و در همان درجه رو مي

جديد ناميدند، و اين در  ۀهاي اخير درِ ديگري ساختند كه آن را درواز در زمان
ين تر نصب نشده بود، جز اينكه نزديك محاسبات نجومي يا فلسفياز روي 

 ).190، صاألعالق النفيسه» (در به وادي زرّين رود است
اكيۀ دمشق در شماري معبد انط ۀ چهارم هجري درباب گاهگزارش ديگري از سد
 نويسد: ) مي611، ص1دست است. مسعودي (ج

هاي  هر ساله در اين بناي عظيم، نور ماه به هنگام طلوع و در بعضي ماه«
 » .رود آن به درون ميتابستان از يكي از درهاي مرتفع 

هاي  اري براي تعيين وقت نماز در نامهشم هاي گاه ترين نمونه لبيكي از جا
ق) آمده است. او به طراحي و ساخت 832 در هدرگذشت( الدين جمشيد كاشاني غياث
در تمامي  از نور خورشيد به وقت نماز عصر يخي در محراب مسجد براي ورود پرتوسورا

كاركرد  .): طاهری، سراسر مقاله ؛ نيز نكـ39ص(باقري،  دكن طول سال اشاره مي
هايي از آثار معماري نيز بررسي شده است. بخش وسيعي از بناهاي  شماري در گونه گاه

در حوزۀ نخست مداخلۀ  .اند  تصور شده ارطاقي در ايران داراي اين ويژگيموسوم به چه
لي و آئيني نجوم در معماري ترين كاربرد عم منجمان، يقيناً تعيين سمت قبله مهم

ن در اين به نقش منجما 1اسالمي و اسناد تاريخي ۀاسالمي است. منابع نجومي دور
ق) به نقش عُلما و 11 و 10 ۀ(سد جالل منجم اند. مثالً مال خصوص اشاره داشته

). به نظر 414ص (منجم يزدي، مسجد جامع عباسي اشاره دارد ۀمنجمين تعيين قبل

                                              
 يابي در اسالم، نكـ :  هاي قبله . براي آگاهي بيشتر از تاريخ و روش1

King, David A., World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca: Innovation 
and Tradition in Islamic Science, Leiden: E. J. Brill, 1999.  
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هاي  ۀ اسالمي، چالشيابي در دور ها و ابزارهاي بسيار براي قبله رساله رسد با وجود مي
وجود داشته است. مثالً  بارهجدّي در تعامل معماران و بنّايان با منجمان در اين 

ۀ هاي نادرست بنّايان در تعيين قبل ق) پس از گاليه از روش440-362( ابوريحان بيروني
، ...تحديد نهايات( كند بله به ايشان توصيه مياي يافتن قاي بر شهر غزنه، روش ساده

مسجد شهر بغداد را  ۀطرح نقش ةشود حجاج بن ارطا ). در مثالي ديگر گفته مي249ص
راستايي مسجد با قصر،  ن قصر منصور در راستاي قبله و همكشيد. ظاهراً قرار نگرفت

اثير، ابن ؛ 4916ص، 11ج (طبري، باعث خارج بودن مسجد از راستاي قبله شده بود
  ).3460ص ،8ج

ي چون منجمان با موضوعات خاص نجومي، ساخت بناهاي در حوزۀ دوم فعاليت
اسالمي را  ۀۀ مهم دورجا گزارش اجمالي احداث چهار رصدخانرصدخانه قرار دارد. در اين

ق) با ورود به بغداد، 379-372:   (حك دهد كه شرف الدوله قفطي گزارش مي 1.ايم آورده
اي در باغ حكومتي به  ه را داد و سرپرستي احداث رصدخانهكواكب سبعدستور رصد 

. او واگذار شد ،آن زمان ۀاز مهندسان و منجمان برجست ،ق)391-360( ابوسهل كوهي
تضمين نتايج دقيق رصد]  برایها و نشست ديوارها [ براي ممانعت از حركت شالوده

). در همين 479صفطي، ق( كمال اهتمام و اعتنا به استحكام اساس و قواعد بنا نمود
:   حك(ی ديلم ۀفخرالدول) به فرمان ق384ی (ا رصدخانه جندىحامد بن خضر خُدوره 
ۀ اين رصدخان طراحي و اجرا نمود. ابزار اصلي در قلّۀ كوه طَبَرک شهر ري )ق387ـ366

، ...تحديد نهايات(بيروني،  ناميده شدسُدْس فخرى م به افتخار حامي آن عظيم ه
ق) به توصيه و سرپرستي 663-651:   (حك هفتم هجري نيز هالكو ۀ). در سد76ص

مراغه نمود.  ۀق) اقدام به ساخت رصدخان672-597( خواجه نصير الدين طوسي
رصدخانه را توصيف  برخي كيفيات نجومي اين) 103، ص3، جحبيب السير(خواندمير 
 سمرقند ق) مديريت احداث رصدخانۀ853-850 :  (حك بيگ الغ ،. دو سده بعدكرده است

سدس الدين بر اساس الگوي  الدين جمشيد كاشاني سپرد. غياث ق) را به غياث824(

                                              
 . براي آگاهي بيشتر از تاريخ رصدخانه در اسالم نكـ : 1

Sayili, Aydin. The Observatory in Islam and its Place in the General History of the 
Observatory, Ankara: Turkish Historical Society, Turkish Historical Society Publications, 
1960 
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، سرپرستي طراحي و نظارت بر (ربع) رصدخانه مراغه النهاري قوس نصففخری و 
بيگ به  خواندمير از فرمان الغ اسالمي را بر عهده گرفت. ۀدور ۀترين رصدخان بزرگ

الدين كاشي  انه زير نظر جمشيد كاشاني و معينكاردان براي بنا نهادن رصدخ استادان
 ). 20ص، 4جهمان، ( دهد خبر مي

 
 دانان و حساب ابنيه رياضي

ياز به ها، زمينه و نپيچيدگي مديريت انساني و مالي آنهاي عمراني و  يتگسترش فعال
اس متون رياضي و . بر اسكرد هاي گوناگون علوم را در معماري ايجاب مي حوزه ۀتوسع

(دبيران) در  دانان و به تعبيري محاسبان و كاتبان ترين نقش رياضي تاريخي، كاربردي
اي از دانش  فرايند ساخت بوده است. بخش عمده تمام اين دوران، كاربرد حساب در

در ذيل متون حساب به نگارش  ،ري و شرح نقش كاتبانكاربرد رياضيات در معما
گيري و  باً در امور محاسباتي چون اندازهدرآمده است. علم حساب ابنيه و عمارات غال

فزون بر امور است. كاتبان ا (مصالح و دستمزدها) كاربرد داشتهبرآوردهاي ساختماني 
هاي  مسّاحي، و برآورد هزينهل مرتبط با امور عملي چون حسابرسي، در مسائ ،ديواني

 ق) دربارۀ وظايف كاتبان276 در هدرگذشت( قُتَيبهيش و پس از اجرا دست داشتند. ابن پ
 نويسد:  ديوان مي
گيري مساحت  هاي من، مطالعۀ اشكال هندسي براي اندازه افزون بر كتاب«

هاي  ارتفاعالزاويه، حاده، منفرجه، و  ها الزم است، تا كاتب بتواند مثلث قائم زمين
ها و ديگر اشكال مدوّر و خطوط  ها و اشكال مختلف چهارضلعي و قوس مثلث

عمودي را تشخيص دهد، تا او بتواند دانش خود را نه تنها در نظر و كاغذ، بلكه 
گويند آن كه اموري چون اصول اجراي  عمالً در زمين بيازمايد. ...ايرانيان مي

ها، طول متغير  مجاري آب و بستن شكاف آبياري، بازكردن دهانۀ نهرها به روي
روز، دوران خورشيد، و مطالع ستارگان و حال ماه در استهالل و تأثير آن، 

هاي  ها و چندضلعي ها و چهارضلعي گيري مساحت مثلث سنجش اوزان، اندازه
هاي سنگي طاقي و ديگر انواع قوس و گذرگاه قوسي و سد،  نامنتظم، ساخت پل

كشي از نهرها، چگونگي ابزارهاي مورد استفادۀ  آباليروبي با سطل، و 
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داند در تربيت كاتبي ديوان  وران، و جزئيات شمارش را نمي ان و پيشهگر صنعت
 )15(ص» ناقص است.

مصالح (خشت و آجر) شهر بغداد ياد  ۀطبري از ابوحنيفه به عنوان اولين برآورد كنند
خت بغداد نخستين اثر رياضيات ). كمتر از نيم سده پس از سا4874ص، 11(ج كند مي

 عرضۀتوسط محمد خوارزمي به نگارش درآمد.  حساب الجبر و المقابلهعملي يعني 
 ۀاي براي گسترش دامن گيري مساحت آنها توسط او، مقدمه ۀ هندسي و اندازهاشكال پاي

سطح و حجم بناها و مصالح مصرفي توسط محاسبان و كاتبان  ۀاين اشكال براي محاسب
في ما داناني چون ابوالوفاء بوزجاني در  علم حساب ابنيه بعدها توسط رياضي گرديد.

مفتاح و جمشيد كاشاني در  يحتاج اليه الكتّاب والعمّال وغيرهم من علم الحساب
 هاي ديگر ناصر خسرو ۀ اسالمي نزديك شد. در گزارشبه كمال خود در دور الحساب

خود به ابعاد، اندازه و  ۀسفرنامدر تمامي  ق) به دليل اشتغال به امور ديواني394-481(
گيري و شمارش نموده  كرده، و يا خود مبادرت به اندازهمساحت شهرها و عِمارات اشاره 

هر قاهره توسط مهندسان است. او از مساحت كردن قصر سلطان در ميان ش
). شرف الدين علي يزدي نيز در ذكر بناي مسجد 77ص( كند دانان] ياد مي [هندسه

» [بيك چي] بيتك چيان«بنا با تعبير مغولي  ع سمرقند، از محاسبان و حسابرسانجام
 ). 1255، ص2، جظفرنامه( كند ياد مي

افزون بر محاسبان و كاتبان، جماعتي نيز بر درستي امور شهري، ساختماني و 
 فعاليت اصناف نظارت داشتند. اهل حِسبَه يا محتسبان افزون بر آشنايي اجمالي به

هاي مختلفي از  ، به برخي علوم رياضي نيز آگاهي داشتند. كتابي معمارييل اجرائمسا
ق) 7ابن اِخوَه ( 1.شود ره ميجا تنها به يك فقره اشااست كه در ايناهل حِسبَه در دست 

بران، بنّايان، كارگران،  ۀ حِسبَت بر نجاران، چوبكتابش ضمن سخن دربار 69در باب 
ساز نيز گفتگو  آهن مسمار در، و ساروج ۀش]، سفيدكار، سازند[نقا كاران؛ از روغنگر گچ

ها قبل از آغاز عمليات ساختماني،  ۀ هزينهچنين با تأكيد بر محاسبكرده است. او هم

                                              
. همچنين يكي از معدود 117، 5، صصاصناف در عصر عباسياز اهل حِسبَه و آثار ايشان نكـ : شيخلي، آگاهي . براي 1

األعالن  هللا محمد بن ابراهيم لخمي بنّاء،است: ابوعبد اينهاي مرتبط با اين حوزه، درباب كاربرد مسائل فقهي در معماري  رساله
 م.1989ق/  1409، تصحيح و تعليق محمد عبدالستار عثمان، اسكندريه، دارالمعرفة الجامعية، باحكام البنيان
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 در بارۀو است. او فعاليت اصناف ياد شده را بررسي كرده  آوردهبر نياز به آن  داليلي
 ي را به محتسبان يادآور شده استموارد ،كاري در صناعت اصناف امكان تقلّب و كم

 ). 229ص، ةمعالم القرب(
 

 مهندسان در معماري و صناعات
قعي برخي پژوهشگران از نقش وا غير كه منجر به ارزيابييكي از مشكالت خوانش متون 

» مهندس«است. زيرا در اين متون » مهندس«هاي واژۀ  ، داللتدانان گرديده رياضي
به تمامي افراد متبحّر در هندسه از جمله اصحاب معماري و  تعبيري عمومي است كه

نيز به صناعات عملي دقيق و » مهندسي«چنين واژۀ شد. هم ميدانان اطالق  رياضي
 جا كه اقليدسِرسد از آن رياضي) اطالق شده است. به نظر ميمبتني بر علوم (

مبتني بر علم دان، به نجّاري اشتغال داشته و اين صناعت و نيز معماري  هندسه
سه در اصحاب صناعات و نجّاران ماهر، به اعتبار پيشۀ اقليدس و نقش هند ،اند هندسه

 شدند.  صناعت ايشان مهندس خطاب مي
عملي، نقطۀ عطفي چهارم هجري با آثار ابوالوفاء بوزجاني در هندسه و حساب  ۀسد

اي عمراني و تدقيق و ه مرو معماري است. با گسترش فعاليتدانان با قل در ارتباط رياضي
دانان، مدلول مهندس  مندي علوم رياضي در ميان اصحاب صناعات و رياضي نظام

تر از گذشته شد. مثالً بنا به گفتۀ بيهقي [رئيس] معماران كوشك نو مسعود  روشن
). رشيدالدين فضل 651ص( بوده است مهندس نقّاشق) عبدالملك 432-421( غزنوي

 نويسد:  نيز در اشاره به مهندسان مي ق)718 در  هدرگذشته (اللّ
را نصب فرموده و تمامت آالت را بصرفة تمام قيمت و  معماران مهندس«

 ). 993، ص2(ج »كار بردن آن مقدار آالت معين گردانيده اجرت ب
ن و ساخت آ معماران مهندساسفزاري هم از طرح باغ جهان آراي هرات توسط 

اندمير ). خو318-317صص، 2، جروضه الجنّات( دگوي توسط استادان و بنّايان سخن مي
خود در  ۀق) براي ساخت مقبر703-694( خانشود كه غازان  در گزارشي يادآور مي

در شَنب تبريز ...،  استادان مهندس ومعماران مدقق فرمان داد تا «...  زمان حياتش
 ۀ(دور). شهر سلطانيه 187ص، 3ج، حبيب السير(» اي جهت مدفنش بنا نهادند قبّه
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ايلخاني در زنجان است، از جمله موارد  ۀق) نيز كه از آثار مهم دور713-704ساخت: 
ق) در ذكر 738( جالب توجه از همكاري مهندسان معمار و رسّامان خِبره است. القاشاني

ق) كه توسط غازان خان پي افكنده 716-703( ساخت شهر سلطانيه توسط اولجايتو
حاذق تيزنظر  استادان معمارو  مهندسان شاهرو  رسّامان ماهربه  شده بود

). ميرخواند نيز در خصوص همين 46-45صص(القاشاني،  كند اشاره مي دستچابك
 مهندسان چابكدستفقره به فراخواني اصنافِ محترفه و صنّاع، به بنّايان حاذق و 

و معماران  وسط). روشن است كه اشاره به ساخت گنبد مقبره ت427ص، 5(ج اشاره دارد
اصحاب صفت چابكدست براي مهندسان كه اصوالً براي برد كار استادان، و همچنين 

 ۀكتيبۀ برج كاشانبه مهندسان معمار است. در  اشاره دهد، صناعات و هنرمندان معنا مي
نيا،  (بزرگ دامغاني المهندس البنّامحمد الحسين ق) نيز معمار آن 700( بسطام

ياد شده نيز نبايد غير از معماران متبحّر در » امانرسّ«) آمده است. از سوي ديگر 81ص
 هندسه باشند. 

پس از ايلخانان مغول، عصر تيموري، آغاز شكوفايي هنري و فنّي آثار معماري و 
صناعات وابسته در آسياي ميانه و ايران است. مراجع تاريخي اين دوره از اهتمام مورخان 

  1كايت دارند.به نقش هندسه و مهندسان در صناعت معماري ح

كه در اشكال مختلف  اي كليدي است ۀ تيموري واژهدر متون دور» مهندس«عنوان 
ادبي براي مؤلفان اصلي بنا به كار رفته است. حافظ ابرو از ساخت مدرسه و خانقاه تحت 

ن سخ كاري) گچ( هرات توسط مهندسان و استاد قوام الدين در صنعت طياني ۀالقلع
دانيم كه اين بنا به همت خواجه علي  ). مي1349ص، جغرافياي...ابرو، (حافظ  گويد مي

 الدين شيرازي بنا گرديد قوام مار و مشاركت مهندس (معمار)حافظ شيرازي مع
نيز در گزارشي از پلي ساساني و پس از  2الدين علي يزدي ). شرف174صنيا،  (بزرگ

سازنده در علم اعداد و تفسير رموز عددي به كار رفته در پل، به توصيف تسلط مهندس 
ۀ كند كلم پل اشاره مي» ساخت«). او آنجا كه به 422ص، 1ج( حروف پرداخته است

                                              
 .تيغ و تنبورعناوين به كار رفته برای مهندسان و معماران در دورۀ تيموری نكـ : فصل پنجم از كتاب برای اطالع از . 1
اند اعتقادي راسخ به خواص حروف داشته است (قرباني،  اسالمي است. نوشته ۀدانان دور الدين علي يزدي از رياضي . شرف2

 ).282، صدانان نامه رياضي زندگي
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گويد، عنوان  پل سخن مي» طراحي«علم اعداد در  جا كه ازو آن كار بردهمعمار را به 
  برد. يكار مۀ آن به را براي سازند» مهندس«

ن معمار در ساخت بناهاي مهم دانان و مهندسا در دورۀ صفوي نيز به نقش رياضي
شهري چون مسجد جامع عباسي اصفهان اشاره شده است. اسكندربيگ، منشيِ شاه 

 معمارانطراحي و ساخت اين مسجد به  ۀبار ق) در1038-996:   (حك عباس كبير
ز پرگار دم مدقق كه در اعمال هندسي و دقايق كار هريك چون مرك مهندسانحاذق و 

). در كتيبۀ سر در مسجد 831ص، 2(تركمان، ج زدند، اشاره دارد ياز تفرّد و يكتايي م
هاي سلطنتي به روشني جامع عباسي از معمار و مهندس اصلي بنا و مباشر و ناظر بنا

 .ياد شده است

 (دورۀ اسالمی) دانان در معماري بازنگري نقش رياضي
هاي  آشنايي اندک و پايهضي و محتمالً قلمرو معماري و صناعات به دليل نياز به علوم ريا

اي  ۀ نظري، زمينههاي نخست اسالمي در هندس هان سدگر صنعتغير علمي جماعتي از 
كه علت شود  دانان فراهم آورده بود. چنان كه بوزجاني يادآور مي براي حضور رياضي

ن و دانا هاي هندسه خطاي اصحاب صناعات در مسائل هندسي، برداشت ظاهري از روش
دانان  ). قرارگيري دانشمندان و رياضي114ص( ستهابراهين رياضي آنعدم تفكر در 

باب جامعه و  هاي يوناني در خلفاي عباسي نيز متأثر از انديشهپرآوازه در رأس امور 
ق) و تأكيد او بر 339-259( ها بعدها در آراي فارابي مقاصد سياسي بود. اين انديشه

ۀ سوم او در طبق به كمال انعكاس يافت.آرماني  ۀمديريت عالمان علوم عقلي بر جامع
 دهد فاضله، حسابرسان، مهندسان، اطبّا و منجمان را قرار مي ۀگانۀ مدين اجزاي پنج

 ). 43ص(فارابي، 
عملي توسط ابوالوفاء بوزجاني و آموزش آن به برخي  ۀتدقيق و تدوين هندس

نقش آموزشي ي پژوهشگران از مايۀ برخ ، دستاعمال هندسيان در كتاب گر صنعت
هندسه به اصحاب صناعات را از دانان شده است. ايشان بر اين اساس آموزش  رياضي

هاي چهارم و پنجم  در سده رال بر وجود جلساتياند. اوزدو دانان دانسته هاي رياضي نقش
 است دانان تأكيد نموده ندسهان توسط هگر صنعتبراي آموزش هندسه به  هجري

و  كند كه معماران نيز اين سؤال را طرح مي ). چرباچي68-67م، صص1995(
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يادگيري در هندسه براي  دانشي ازچه و  ان چگونه هندسه را آموخته بودندگر صنعت
او افزون بر ارتباطي مستقيم، آموزش هندسه و روند علمي طراحي  بود؟ دسترس آنها

 داند يعملي م ۀدانان و رساالت هندس با رياضيهندسي به اصحاب صناعات را مرتبط 
رسالة و  اعمال هندسي. در اين ميان اوزدورال با استناد به كتاب )753-751(صص

داناني كه به  رياضي شود به طور اغراق آميزي مدعي مي 1اشكال متشابهه و متوافقه
دادند، نقش تعيين كننده و اصلي را در خلق  عملي را آموزش مي ان هندسۀگر صنعت

-171م، صص1992( اند ها بازي كرده حي ساختماننقوش هندسي و شايد طراالگوهاي 
وردهاي پيشرفتۀ ا. او در جاي ديگر برخي ساختارهاي اشكال رسالۀ فوق را از دست)172

او . )16م، ص2002( داند ان ميگر صنعتدر جلساتي مشترک با  دانان مسلمان رياضي
هايي  حل راهن از طريق اين مجالس آموزشي، اگر صنعتكه پيش از اين مدعي شده بود 

ۀ هاي آماد آوردند و دقيقاً به دليل همين نسخه ل خود به دست ميفوري براي مسائ
گونه پيشرفت واقعي ان و هنرمندان در طي شش قرن هيچ گر صنعتدانان بود كه  رياضي

 ). 55م، ص1995( نكردنددر علم هندسه 
ان گر صنعته معماران و ل به آموزش هندسه بديگر سو پژوهشگران ديگري قائدر 

چهارم هجري، با  ۀسد گر صنعتشود كه  يادآور مي 2دانان نيستند. بلوم توسط رياضي
آموخت. بلكه او  ابوالوفاء بوزجاني هندسه را نمي هاي كتاب دستورالعمل ۀاقتباس و مطالع

 رمپل. )21(ص گرفت و الگوي استادش فرا مي دانش ۀاين دانش را با پيروي از مجموع
نقوش هندسي  طرحطومارهاي تاشكند، براي  خالقكه استادكاران مدّعي است  نيز

كاربردي استفاده  ۀهندس هبعدي از دستورهاي ساد بعدي و سه دو ۀاستاندارد شد
 ،اوغلو نجيب( به دانش عالي در حساب و مثلثات نداشت يكردند كه ديگر نياز مي
دانان در قلمرو معماري  يكي از نقدهاي جدي بر نقش رياضي ). در اين ميان18ص

توسط مورخ علم جُرج صليبا وارد شده است. او به ارتباطي مستقيم و مستند ميان 
ها و  ان در اموري مانند ساخت ابزارهاي علمي همانند اسطرالبگر صنعتدانشمندان و 

                                              
نسخۀ خطي شمارۀ  درهاي ترسيم نقوش گره دوبعدي است. اين رساله  ملي شناخته شده در بارۀ روش. اين متن تنها رسالۀ ع1

 است. به جا مانده كتابخانۀ ملّي پاريس 169
2. Bloom 
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نويسد كه به  نال و اليروبي باور دارد. اما ميهمچنين ابزارهاي كشاورزي براي حفر كا
اعتنايي و نكوهش  مشاغل بي گونه اينديگر اصحاب عمار، بنا، مسّاح و رسد م نظر مي

دادند و  هاي علمي گوش نمي اني كه به توصيهگر صنعتته باشند. دانشمندان را برانگيخ
 هاي قديمي بعضاً خطاي به ارث رسيده از استادانشان بودند در عوض متكي به روش

  ).644(ص
فراط و تفريط پژوهشگران و استناد ايشان به فقراتي دهندۀ امالحظات پيشين نشان 

خاص از منابع تاريخي است. استناد بيش از حد به اين منابع محدود و تعميم آن به 
سويه به اين مقوله شده است. اگرچه صليبا نيز منجر به نگاهي يك  تمامي دورۀ اسالمي

ان از اين گر صنعتي اما به درستي ديدگاه پيرو سويه بركنار نيست از ديدگاهي يك
همان، ( داند را محتاج مدارک مستند بيشتري مي هاي آنها ها و دستورالعمل كتاب

 . )643ص
هاي دوم تا چهارم هجري با پيوستن به حلقۀ  دانان سده رياضي ،به گواهي اسناد

 گيري بناهاي صحاب معماري از راه اشراف بر شكلحكمرانان، در ارتباط نزديك با ا
و ششم پنجم  های در سدهويژه  هاي نخست و به اخر بودند. پس از سدهحكومتي و ف

 هاي فتوت و تصوف وري و پيوستن اين اصناف به حلقه هجري با انسجام اصناف پيشه
اعمال دانان و معماران رو به افول نهاد. بعد از  )، سطح تعامالت رياضي216ص (شيخلي،
و دانان بعدي، اصحاب معماري  ياضيتوسط رقابل توجه اين اثر  ۀو عدم توسع هندسي

اند. چنان كه  دار مسائل هندسي در صناعت خويش بوده صناعات وابسته غالباً خود عهده
ل نظري و ناچار از كسب علم هندسه براي مسائان را گر صنعتخلدون بنّايان و ابن 

 جر عملي چون ميزان كردن ديوارها، تعيين ارتفاع زمين براي جاري ساختن آب و رموز
ي در گردآوري، تدقيق و توسعۀ ). بوزجان811ص، 2خلدون، ج(ابن  داند اثقال مي

داناني  . رياضياي داشته است سي اصحاب معماري نقش تعيين كنندههاي هند روش
 در و محتمالً هاي موجود را علمي و دقيق كردند و باألخص بوزجاني روش مانند كرجي

اعمال اند. اما به استناد كتاب  زات نقش داشتهها و تجهي توسعه و تكامل بخشي از روش
اني و يا ي بوزجها مانده، اصحاب معماري از همۀ روش و گواهي آثار برجاي هندسي

ها و ابزارهاي خاص خود را طراحي و استفاده  و روش كردند كرجي استفاده نمي
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اوايل اين دوره ي از دانان در معمار ۀ اسالمي نقش رياضيدور ۀكه از ميان . با آنكردند مي
تر شد، ولي به كلّي خارج از اين عرصه نبودند. بلكه دانش حسابي ايشان از  بسيار كمرنگ

كه  چنان رفت. ه كار ميطريق كاتبان، منشيان يا مباشران ساختماني در فرايند ساخت ب
 دان بنيه نوشته شده براي كاتبان عربيل علم حساب اكتاب حساب بوزجاني و غالب رسائ

 اعمال هندسياو به زبان فارسي ترجمه نشد. در مقابل ترجمۀ  ۀف كتاب هندسبر خال
زبان هموار طيف وسيعي از اصحاب معماري فارسي بوزجاني راه را بر انتشار آن در 

ساخت. اما به مانند علوم حساب ابنيه اثر ديگري در تكميل آن نوشته نشد. بلكه پس از 
هندسه  ۀخود بر اساس اصول پاي ۀحيات خلّاقانعملي در اصناف معماري به  ۀاين هندس
 ادامه داد.

اسالمي، مهندسان معمار با توسعۀ دانش هندسي  ۀچهارم تا پايان دور ۀاواخر سد از
 اين انديشۀ نقشِ مهندسان بر يابند. بنا شكاري در متون تاريخي ميخود، نقش آ

صناعات وابسته، آن گونه كه ييني معماري و دانان) در طراحي بنا يا نقوش تز (رياضي
كه پيش از اين نيز طبري از بنّايان در نيست. چنان اند مطابق با اسناد  برخي پنداشته

-286( ) و نرشخي4920ص، 11ج، (طبري و طراحي) قصر منصور عباسي( ساخت
) 38ص(نرشخي،  در كشيدن طرح سراي و باغ پادشاه معمارانو  استادانق) از 348

و احتماالً استنباط از تعبير  ۀ ياد شدهدورال كه با استناد به دو رسالكنند. اوز ياد مي
داند  ق نقوش هندسي ميدانان)، ايشان را خال (هندسه دانان رياضي به» مهندسان«عمومي 

ۀ عملي در دانان را فاقد ممارست در عمل و تجرب برد كه بوزجاني هندسه از ياد مي
چنين بوزجاني صراحتاً به اهل صناعات ). هم114ص (ابوالوفاي بوزجاني، داند هندسه مي

ۀ ). روشن است كه مهارت در هندس43ص، همو( ماهر [در هندسه] آن دوران اشاره دارد
تواند جايگزيني مناسب براي تجارب طوالني معماران در عمل  نظري به تنهايي نمي

ه فعاليت هندسي محض نيست ك شود. به عبارتي طراحي بنا و نقوش تزئيني يك
راهي ها اساساً مبتني بر هم ر آن وارد شوند. بلكه اين فعاليتدانان بتوانند د هندسه

كه پژوهشگران بسياري چون كوستف ان خلّاقانه و توأمان نظر و عمل است. چن
رآزمودگي در ساخت و ساز بر اين باور آشكارند كه خلق بناها بدون تجربه و كا) 122(ص

آرايش و گسترش  زيرا ند،مي نيز مؤيّد اين مطلبآمد. آثار معماري اسال حاصل نمي
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 1»واگيره«زيرنقشِ هندسي  هندسه و ۀنقوش هندسي كه بر اساس مباني پاي ۀخلّاقان
دانان در هندسه را طي كرده است.  رياضيمسيري متمايز از دانش  گيرند، شكل مي

اشكال هندسي (گره) گام  ۀاصحاب معماري نيز به مرزهايي از دانش رياضيات و توسع
با اين حساب گفتۀ  2.دانان ناشناخته بود ها براي رياضي نهاده بودند، كه تا قرن

كه تزئينات گره را ناشي از پيشرفت رياضيات طي  نيز) 52ص (پوگاچنكووا، پژوهشگراني
 دانند فاقد سنديت است. هاي ميانه مي سده

 ۀدر توصيف بناها تا سد» مهندسان«ژۀ معناي وا ۀبار نظر صريح در با اين همه اظهار
امور مربوط به ساختارهاي رسد در  ازمند تأمل بيشتر است. به نظر ميچهارم هجري ني

اند. اين به  دان و معمار) نقش داشته نخست هر دو گروه مهندسان (رياضي هاي آبي سده
دانان)  ي(رياض مالً نيازمند حضور مهندسانآن معناست كه احداث ساختارهاي آبي محت

دانش هندسي  ۀپنجم هجري با توسع ۀاز سد برداري بوده است. براي اموري مانند نقشه
اصحاب معماري، نقش اصلي در گزارش عمليات ساختماني بر عهدۀ مهندسان معمار 

در متون دورۀ تيموري به روشني مراد از مهندسان در طراحي و ساخت ويژه  هب 3.است
الدين علي يزدي در گزارش باغ دلگشا  شرف دانان. رياضي هناها اصحاب معماري است، نب

اما همو در ذكر بناي مسجد  دانان نظر دارد، ظاهراً به هندسه» مهندسان دانشور« ۀاز واژ
برد. اين امر افزون بر آراستگي متن به  نام مي» مهندسان صاحب هنر«ند از جامع سمرق

ر معماري از منظر قدما دارد. جالب زيور صناعات ادبي، نشان از آميختگي هندسه و هن
، و پيرو كميل بن زياد در اصناف فتوت نيز مهندسان و بنّايان را در يك صنف«است كه 
كه كاربرد مبني بر اين  ب استدالل اوكين). با اين حسا151ص(شيخلي،  »اند قرار داده

ي نزديك دهندۀ معناي مليات ساختماني دورۀ تيموري نشاناصطالح مهندسان در آغاز ع
چنان كه )، مطابق اسناد نيست. 86ص(اوكين،  »معمار«تا  است» ، مسّاحبردار نقشه« به

شان  اند كه سازندگان تيموري همانند معاصران گوتيك گلمبك و ويلبر نيز نشان داده

                                              
 گيرد. كه كل نقش بر اساس آن شكل ميسلول واحد نقش مايه يا  . نقش1
 :  نك .2

J.Lu. Peter and Paul J. Steinhardt,  Decagonal and Quasi-Crystalline Tilings in Medieval 
Islamic Architecture, Science 315 , 2007, pp. 1106–1110.  

 ).521، 283، صص2: (شرف الدين علي يزدي، ج  توسط معماران. نك» حفر نهر برالس«. مثالً درخصوص 3
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كل روند طراحي را بر اساس سيستمي هندسي، بدون نياز به وجود يك  بايد مي
 2.)61ص 1،اغلو نجيب(دادند میدان شكل  رياضي

دانان و كاربرد دانش  هاي رياضي توان رئوس كلي وظايف و نقش بدين ترتيب مي
و زمان  3ايشان در معماري را بر اساس متون به تصوير كشيد. مشاركت در انتخاب زمين

چنين دانان نخستين نهاده بود. هم ۀ رياضيمناسب ساخت، اولين نقش را بر عهد
ۀ وظايف هاي شهري و نظارت بر ساختارهاي آبي در داير روژهسرپرستي و اشراف بر پ

عباسي قرار داشت. از سويي  خلفاي نخستين ۀدانان و مهندسان برجست رياضي
و   دانان متبحّر در علم هندسه در كاربردهاي عملي هندسه چون مسّاحي رياضي
ان) آموزش گر صنعت(ابوالوفاء و اي  و حتي در فقرهبرداري به معماران ياري  نقشه

هاي بزرگ قبل و بعد از ساخت  جراي پروژههاي ا بيني هزينه . برآورد و پيشدادند مي
هاي  ۀ گزارشدانان) نيز از ديگر نكات برجست (هندسه توسط محاسبان و يا مهندسان

ۀ امور حسابداري در بناها نيز تاريخي است. محاسبان افزون بر موارد فوق به كلي
قت احداث داناني هستند كه افزون بر اختيار و روه سوم از رياضياختند. منجمان گپرد مي

مديريت طرح رصدخانه ايفاي نقش شماري، تعيين جهت قبله و  بنا، در اموري چون گاه
نمودند. سرانجام گروه چهارم، كاتباني هستند كه با كسب دانش عمومي كاربرد علوم  مي
 : جدول).  (نك بر عهده داشتندالذكر را  ضي در معماري، بخشي از وظايف فوقريا

از موارد عمدۀ همكاري لم حساب ابنيه در سطحي محدود اين اموري چون ع بر بنا
هاي نخست اسالمي است. به عبارتي جز اين فقرات،  دانان يا كاتبان پس از سده رياضي

دانان  لوم رياضي، پيوند اندكي با رياضياصحاب معماري پس از سدۀ چهارم با كسب ع
هاي نخست نيز كه در ارتباط با حكومت  صحاب معماري سدهاند. بخش وسيعي از ا داشته

                                              
1. Necipoglu 

ترين مهندسان  ق) همگي از پرآوازه11و10های  معماران الهوري (سدهق)، و خاندان 9و 8های  الدين شيرازي (سده . مثالً قوام2
 ۀفهرستوارهای ايشان نكـ : منزوي، احمد،  اند. (برای اطالع از رساله معمار زمان خود بوده و رساالتي در علوم رياضي نوشته

 ش).1382 ي،المعارف بزرگ اسالم ةمركز دائر، تهران ؛مجلد چهارم، كتابهاي فارسي
دانان)  دهد مهندسان (رياضي هاي نخست، اسنادي در دست است كه نشان مي هاي مبهم واژۀ مهندس در سده رغم داللت. به 3

يابي برخي شهرها حضور داشتند. اگرچه مورخي چون خواندمير انتخاب مكان ساخت بغداد را به  اين دوران، دست كم در مكان
)؛ ولي فراموش نكنيم كه در زمان او اساساً اين فعاليت در دايرۀ 213، ص2، جحبيب السيردهد (خواندمير،  معماران نسبت مي

 خاص اصحاب معماري قرار داشت. 
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اند. در مورد اين جماعت نيز چنان  دانان نداشته قاعدتاً ارتباط چنداني با رياضي نبودند،
ترين راه كسب دانش رياضيات عملي از طريق  اند، معمول كه برخي پژوهشگران گفته

داناني  هجری به بعد رياضي هفتم ۀرچه در فقرات خاصي از سداستادانشان بوده است. اگ
يگاه باالي حكومتي در در جاق)  1030-953( چون نصيرالدين طوسي و شيخ بهايي

ها را  اما اين نمونه ،اند هاي عمراني نقش داشته و سرپرستي فعاليت گيري تصميم
 مام اين دوره تعميم داد. توان به ت نمي
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 اصحاب علوم رياضي و معماري در تكوين معماري دورۀ اسالمي از نقش: روايت متون جدول
 نقش و وظايفاصحاب معماري نقش و وظايف دانان رياضي

 مهندس
 دان) (هندسه

؛ برداري مسّاحي؛ نقشه
اختارهاي ساشراف بر 
 شهري و آبي

 مهندس
 (مهندس معمار)

ترين استاد معمار يا  اصلي
معماران متبحّري در علم 

اساس  هندسه كه
(هندسي) طراحي بنا با 
ايشان است. مهندس 
معمار معرفت بااليي در 

(هندسه) داشته  رياضيات
 است

 محاسب
 دان) (حساب

 ۀمساحت كردن و محاسب
 ۀمحاسب؛ مصالح
و هاي مصالح  هزينه

دستمزد افراد پيش و 
حسابرسي پس از اجرا؛ 

 مالي

 معمار

افرادي آگاه به هندسه بوده 
 ۀيفو زير نظر مهندس وظ

نظارت و بنا كردن طرح را 
بر عهده داشتند. برخي از 

ا مهندسان اين معماران ب
در طراحي مشاركت 

 اند داشته

 منجم
 (اخترشناس)

؛ اختيار طالع وقت (سعد)
؛ شماري در بناها گاه

؛ تعيين سمت قبله
مديريت طرح و ساخت 

 رصدخانه

 بنّا

بنّايان زير نظر معمار، 
متولّي احداث و اجراي 

اي (بخشي از) بنا بودند. بنّ
متخصص و ماهر را نيز 

 خواندند معمار مي

 كاتب
 (دبير)

افرادي داراي دانش 
عمومي در علوم رياضي 
كه برخي وظايف 

دار  هاي فوق را عهده گروه
 بودند.

 عمله، كارگر
افرادي كه زير نظر بنّا به 
كارهاي عملگي و خرد 

 مشغول بودند
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 گيری نتيجه
دانان دورۀ اسالمي با قلمرو معماري از طريق خلفاي نخستين عباسي براي  رياضيارتباط 

دانان توانستند به ياري جايگاه حكومتي و  سعه و عمران شهري محقق شد. رياضيتو
هاي كالن و فاخر  گيري برخي پروژه ستي و اشراف بر فرايند شكلدانش خود، سرپر

دانان را در ارتباط مستقيم با  وظايف رياضيبر عهده گيرند. اين  معماري اين دوران را
ل رياضي و فنّي ساخت مشاركت ري قرار داد و ايشان در برخي مسائاصحاب معما

ي و اصناف معمار ۀهاي اولي نطفهگيري  هجری، با شكل پنجم ۀنمودند. اما از حدود سد
اي دانش ارتق ين ارتباط رو به سستي نهاد.هاي ا رشته ارتقاي دانش رياضي اين اصناف

ان دان از ارتباط پيشين ايشان با رياضي تأثير ضي اصحاب معماري نيز تا حدودي بيريا
نها بخشي از كه ت نددانان را كاتبان و منشياني گرفت نبود. در اين دوران جاي رياضي

 م حساب ابنيه را بر عهده داشتند.دانان يعني عل وظايف رياضي
با ارتقاي دانش فني ساخت در اصناف اشكال و احجام  ۀهندس ۀتوسعۀ خلّاقان

راهي متمايز از متون رياضي را براي تداوم رياضيات  هجری چهارم ۀمعماري پس از سد
مهندس نيز براي خطاب اصحاب معماري، بياني  ۀدر معماري گشود. استعمال واژ
رياضيات، مادۀ  ۀصُوري (هندسي) است كه به واسط ۀاستعاري از نقش اصلي پديدآورند

معمار مطابق معناي لغوي آن، بيشتر بر به فعل رساندن  ۀواژ بخشد. اري را معنا ميممع
 داللت دارد. » عملِ معماري«صورت معماري يا 

دانان با معماري و اصحاب آن با استناد به  ن ترتيب دو دوره در ارتباط رياضيبدي
دانان براي  رياضيكه  دوم تا چهارم هجري، ۀاول از سد ۀمتون قابل تشخيص است. دور

اشراف بر فرايند آفرينش بناهاي حكومتي در ارتباط با اصحاب معماري بودند. در اين 
تا  چهارم ۀدوره تعبير مهندسان چندان براي اصحاب معماري مرسوم نبود. از پايان سد

از عرصۀ به تدريج  گر صنعتدانان با حضور مهندسان معمار و  پايان دورۀ اسالمي رياضي
دانان در معماري، با  روند. به عبارت ديگر ميزان سهم رياضي صناعات بيرون مياصناف 

ميزان دانش رياضي اصحاب معماري براي مقاصد عملي و انسجام اصناف ايشان در دورۀ 
 اسالمي نسبت معكوس دارد. 
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ۀ الزم است قدرداني و سپاس خويش را از دكتر مهرداد قيّومي بيدهندي در دانشكد: گزاری سپاس
 معماري دانشگاه شهيد بهشتي، براي نقطه نظرات ارزشمندشان بر اين مقاله ابراز دارم.

 
 

 منابع:
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  ي گ ن ره ف  راث ي م  ان ازم س ، ران ه ت ،ار اج ق ۀپايان دور ا ت اسالمي  ۀدور آغاز از  ران اي  اران م ع م نيا، زهره، بزرگ
 .ش1383ور،  ش ك

دانشگاه  ۀ احمد آرام، تهران،ترجم ،تحديد نهايات االماكن لتصحيح مسافات المساكن ابوريحان،بيروني، 
 .ش1352تهران، 

 .ش1350، دانشگاه فردوسي ،مشهد علي اكبر فيّاض،تصحيح ، تاريخ بيهقي ،ابوالفضلبيهقي، 

 ،و پانزدهم ميالديهاي چهاردهم  ي آسياي ميانه سدهشاهكارهاي معمار ،پوگاچنكووا، گالينا آناتولينا
 .ش1387 ود طبايي، تهران، فرهنگستان هنر،سيد داو ۀترجم

 .ش1350 جلد، تهران، اميركبير، 2، ايرج افشار ۀمقدمبا  ،تاريخ عالم آراي عبّاسي تركمان، اسكندر بيگ، 
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