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 چکیده
عملی در هنر   ۀدانان و متون هندسبازنگری نقش و سهم ریاضی هدف این مقاله 

است.   اسالمی  دوران  معماری  نقش و  که  است  این  مقاله  اصلی  مدعای 
  -بایست در فضای عقالنی می   هندسی  اعمال  ۀدانانی چون ابوالوفا و رسالریاضی 

چهارم هجری بررسی و تحلیل شود. به نظر    ۀبافتار اجتماعی علم در سدعلمی و  
  جریان نانوشته و تأثیرگذار گفتگوی علم و عمل در این قرن در سایۀ رسد  می 

شمار اندکی از متون ریاضیاتِ معماری قرار گرفته است. در این مطالعه تفسیری 
حوز دو  ارتباط  از  ]صناعات  ۀتاریخی  عمل  و  ]ریاضیات[  و معماری  علم   ]

می  ارائه  ذهنیت  تاریخ  بر  مبتنی  آنها  تاریخی،  شود.  صاحبان  شواهد  پایۀ  بر 
دانان در  از طریق گفتگو و مباحثه با فالسفه و ریاضی چهارم    ۀسد  گرانصنعت 

هایی موسوم به »مجالس العلم« ذهنیت علمی و دانش ریاضی خود را ارتقا  حلقه 
  گران صنعت گیری  را فارغ از میزان بهره   هندسی اعمال ۀدادند. از این منظر رسال

نماد مساعی دانشوران در آوردن فلسفه و ریاضیات  بایست به عنوان  از آن، می 
 . )هندسه( به حوزۀ عمومی به شمار آورد

هندسی  ها:کلیدواژه هجری  ۀسد  ،دانانریاضی   ،اعمال    ، گرانصنعت   ،چهارم 
  .مجالس علم



 1400 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 19، دورۀ تاریخ علم  /356

 مقدمه
دانان )مهندسان، منجمان و محاسبان( در هنر و معماری و  ریاضیبارۀ نقش و سهم    در

و    ۀاستفاد اسالمی    گرانصنعتبنّایان  ریاضیات دوران  متون  از  نظر  اتفاق)الصـنّاع( 
اعمال    به فرد  منحصر  ۀریاضیات عملی خاصه رسال  یهاشرفتیتقدم پ  1.وجود ندارد

بوزجان  (نجارت)  یهندس میان   388-328)  یابوالوفا  مشترک  مجالس  و  ق( 
و  ریاضی شمارگرانصنعتدانان  داشته    ی،  آن  بر  را  دانشوران  توسعکاز  و  تکوین    ۀ ه 

حضور  غیرمستقیم(  و  )مستقیم  نتایج  یا  دستاوردها  از  را  هندسی  تزئینی  الگوهای 
و بهریاضی این حوزه  فوق بدانند. در مقابل جماعت    ۀرسالتأثیر  طور خاص  دانان در 

مند و مستندی میان این دو  یگری از پژوهشگران معتقدند در این دوران ارتباط نظامد
در عمل از متون ریاضیات    گرانصنعتحوزه )علم و عمل( و صاحبان آنها وجود ندارد و  

دهد  ای در پیش گرفته و احتمال میکردند. در این میان ناصر رباط راه میانهاستفاده نمی
یا دانش نظری و عملی را ترکیب کردند و یا اینکه دانش نظری    و سازندگان  گرانصنعت 

(. هرچند او Rabbat, 1998: 36کسب کردند تا مهارت عملی خود را تکمیل کنند ) را 
ولی دیدگاه او بسیار   ،پیشین توازن و وفاق ایجاد کند  ۀکند میان دو دیدگاه عمدتالش می 

دانش نظری را کسب    گرانصنعتنه کند که در چه زمانی و چگوکلی است و روشن نمی
 2و با دانش عملی ترکیب کردند؟ 

کم سه دلیل عمده  پاسخ و مبهم باقی مانده است؟ دستلۀ فوق همچنان بیأچرا مس
یا شاید فقدان مدارک مستند و اتکای برخی دانشوران به همین   ( کمبود و 1وجود دارد:  

وابسته2منابع محدود؛   موضوع  آمیختن دو  ریاضی  گرانصنعت»تعامل    :(  و  و  دانان« 
( عدم آگاهی از سرشت و آداب آموزش 3از متون ریاضیات« و    گرانصنعت  ۀ»استفاد

های غیرموجه از نسبت علم و عمل در  و بنایان که منجر به تبیین  گرانصنعتدر اصناف  
و چهارم  جهان اسالم شده است. در این مقاله از منظر بافتار عقالنی و علمی قرون سوم 

و عمل در سد نسبت علم  و  مناقشه  این  به  نگریست.  ۀهجری  نجیب    چهارم خواهیم 

 
به 1 آنکه رسال.  از گفتگوهای مستقیمی میان ریاضی   اعمال هندسی   ۀرغم  و صنعت حاکی  چهارم   ۀگران سد دانان 

تزئینات    ۀگران درخصوص مشارکت در توسعدانان با بنایان و صنعت تعامل ریاضی   ۀبار   با این وجود در  ،هجری است
استفاد  و  اسالمی  )صنعت   ۀمعماری  ندارد  وجود  نظر  اتفاق  ریاضی  متون  از  این  Bier, 2019, 2گران  برای   .)

 Chorbachi, 1989; Bloom, 1993: ـ متضاد نک یهادیدگاه 
( در سنت آموزشی اسالمی )حدیث( دو روش نقل شفاهی و مکتوب تلفیق  1393شولر )گریگور  ۀنظری. بر اساس  2

 های متضاد ارایه دهد. ای میانه از این دیدگاه کند نظریه اند. او تالش می شده 
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به جریانم(  1995ش/  1379اوغلو ) و علمی سدهبه تفصیل  فلسفی  میانهای    ۀ های 
ای را برای متون ریاضیات در هنر و معماری قایل شد. اسالمی پرداخت و نقش ویژه

را   نقش  این  اخیرش  تحقیق  در  او  میکمرنگهرچند  تأثیرتر  به  و  از  شبکه  بیند  ای 
می   گرانکنش اشاره  متونی  چنین  نگارش  در  عمل  و  علم  اصحاب  مناسبات   1کندو 

(Necipoğlu, 2017, 33, 61  ؛ اما همچنان به بافتار فوق به عنوان هویت فراگیرِ قابل)
دانان با نیز به جلسات میان ریاضی   اوزدورالنگرد.  ارز با متون ریاضی نمی تحقیق هم 

های چهارم و پنجم پرداخته است. با این وجود او نیز بدون توجه به  در سده گرانصنعت 
ماهیت کار   شناخت  عدم  گویا  و  بافتار  هندسه  کردادعا    گرانصنعت این  به  که  دانان 

نقوش   یادر خلق الگوه  ی ن کننده و اصلییو نقش تعدادند  می  هندسه  آموزش  گرانصنعت 
طراحیو شا  یهندس بازساختمان  ید   ,Özdural, 1995, 172; Idem)اند  کرده  یها 

2000, 171) . 

است که نقش ریاضی  ۀمدعای اصلی مقال این  ابوالوفا و رسالحاضر    ۀ دانانی چون 
چهارم هجری و تأثیر این بافتار   ۀعلمی سد   -بایست در بافتار فلسفیمی   اعمال هندسی

توان تأثیر این  به عبارتی اگرچه نمی  بررسی شود.  گرانصنعت ان و  بر فضای ذهنی بنای
  ، گر نادیده گرفترساله را در تدوین و تدقیق دانش هندسه مورد نیاز استادان بنا و صنعت 

بیش از آنکه وابسته به    پنجم   ۀسداما ارتقای ذهنیت فلسفی، علمی و ریاضی ایشان در  
دانان این  وابسته به مساعی برخی فالسفه و ریاضی  ،متون علمی و خاصه این رساله باشد

به حوزۀ عمومی از طریق   -ویژه علوم ریاضیبه-  در آوردن حکمت نظریاست که عصر 
علمی   رسال  .اندتالش کردهمجالس  منظر  این  توسع  ۀ از  دلیل  آنکه  از  بیش   ۀابوالوفا 

در بافتار    دانان آن عصردر معماری باشد، نمادی از مساعی و مشارکت هندسه  هندسی
)هندسی(   ریاضیِ  ذهنیت  ارتقای  و  تدقیق  برای  حاکم  نیز    گرانصنعت علمی  و 

   عملی بوده است.  ۀسازی دانش هندسعمومی

پای بر  مقاله  این  بنا  ۀدر  چگونه  خواهیم کرد که  استدالل  تاریخی  و  یمتون  ان 
ری ا   گران صنعت  دانش  و  علمی  ذهنیت  دوران،  در    یاضین  حضور  طریق  از  را  خود 

با ریاضی دادند تا    ۀدانان سدمجالس علمی دانشوران و گفتگو  ارتقا  و  چهارم تدقیق 

 
نجیب1 می   .  تالش  توسعاوغلو  دیدگاه   ۀکند  پایه  بر  نه  را  علم  جریان  و  هندسی  تزئینی  و  الگوهای  محدود  های 

عوامل مختلف انسانی و غیرانسانی  از  ( در ترکیبی  Latour, 2005گران )کنش   ۀشبک  ۀنظری  ۀنگر بلکه بر پایجانبه یک 
 (. Necipoğlu, 2017, 31, 57دهد )توضیح  
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 اینکه بعدها توانستند با کسب علوم و معارف مورد نیاز حرفه و در خالل تبادالت درون
افتند. یدانان بدان راه نیاضیه رکند الگوهای هندسی شو ۀی از توسعیصنفی وارد مرزها

رفت از تنگنای ذوحدین میان دانش تجربی )علم    کوشیم راهی برای برونهمچنین می 
چهارم در علوم ریاضی    ۀسد   گرانصنعتعملی( و دانش اکتسابی )علم نظری( بنایان و  

می نظر  به  تعامل  بیابیم.  بررسی  ریاضی  گرانصنعترسد  و  با  بافتار  دانان  در  آثارشان 
تری از نسبت میان علم و  ای که در آن قرار داشتند، تبیین موجهفرهنگی و فضای ذهنی

عمل در دوران اسالمی ارایه خواهد داد. در بخش نخست مقاله به بافتار فلسفی و علمی 
چهارم هجری و گفتگوی اهالی علم و عمل و در بخش دوم، از منظر این    ۀحاکم در سد

ب برای  بافتار  معماری(  )هندسه  عملی  ریاضیات  متون  انتقادی    گرانصنعته  نگاهی 
 خواهیم کرد. 

 مجالس علم: عرصۀ گفتگوی علم و عمل
دوران    گرانصنعتبنایان و    نیازِ  مورد  ها و منابع کسب علوم و فنونِخاستگاه   ۀدر زمین

همتایانشان  با  گرانصنعت تبادل دانش تجربی  ( 1اسالمی دو دیدگاه عمده وجود دارد: 
و   شاگرد؛  به  استاد  عملی  آموزش  سنت  طریق  طریق  2از  از  علمی  ]ذهنیت[  رشد   )

غالب دانشوران بر اساس برخی مدارک    متون علمی.  ۀمصاحبت با دانشمندان ویا مطالع
نخست،   ۀکنند طریقو روش آموزش و تربیت استادکاران سنتی معاصر، ادعا می  1تاریخی 

وری است. هرچند این  کسب دانش تجربی در اصناف پیشهترین روش آموزش و  اصلی
از  اما نمی  ،وری قدیم معتبر استدیدگاه در کلیت اصناف پیشه توان شواهد تاریخی 

و    ۀواسطگفتگوی بی  های دانان در فعالیت و مشارکت ریاضی  گرانصنعتدانشمندان 
نشان خواهیم   کم در قرون نخستین هجری نادیده گرفت. در این بخشمعماری را دست

تری از منابع کسب علوم در اصحاب معماری داد ترکیب دو دیدگاه فوق تبیین موجه
 آورد.  چهارم هجری فراهم می ۀسد

کم به قرون جهان اسالم دست  گرانصنعتمستند ارتباط و تعامل دانشمندان و    ۀسابق
.  ددگرق( بازمی149-145نخستین هجری و در جریان ساخت شهر منصوری بغداد )

روایت این،  از  مشارکت ریاضیهای  پس  از  فعالیتمتعددی  و  دانان در  های عمرانی 

 
 روش: سرانهت . ی ان ح ب. س ه توفیق ه یشح و ت ترجمه . روران ن ه باق نم  . (ش1369) . احمد ن ب ی طفص، می الع: ـ کن. 1

  یلیهد س ماح  اممت و اه  به تصحیح  . هنر  انتسلگ   ش(. 1366. )حسین  ند ب م، احی مق  ؛ منشی ا(میدا و س ص  ارات شت)ان 
 منوچهری.   ۀتهران: کتابخان . اری سوان خ
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است )نک  ۀتوسع انتظار می 1390: طاهری،  ـ  شهری عصر عباسی گزارش شده  رود  (. 
خود را از طریق    ۀبخشی از علوم و فنون مورد نیاز حرف  گر و بنّاصنعتشماری از استادان  

های زیرساختی دانانی که سرپرستی برخی پروژهو ریاضیگفتگوی مستقیم با دانشمندان 
باشند.   و شهری را برعهده داشتند و شاید برخی متون علمی مرتبط با معماری اخذ کرده 

در میانۀ قرون دوم تا چهارم هجری متون ریاضی بسیاری پدید آمدند، اما تقریباً غالب  
بیایند. شماری دیگر   گرانصنعتآنها بیش از حد علمی و غیرکاربردی بودند که به کار  

  إیوان  مساحة فی»حساب ابنیه و عمارات« از جمله   ۀاز متون ریاضیاتِ معماری در حوز
( ] 260-185الکندی  و حساب  السبعق(  و منازل  دبیران  به کار  بیشتر  نیز  ابوالوفا   ]

(. در این میان Taheri, 2017, 760)  گرانصنعتآمدند تا بنایان و  ناظران ساختمانی می
 ۀشمارند. از جابربن حیان )سدبیاید انگشت  گرانصنعتآثار علمی مستقلی که به کار  

در رنگدوم هجری( که رساله نوشتای    ۀ تا سد  (al-Hassan, 2009)  آمیزی شیشه 
  گران صنعترا پدید آورد، اثری اختصاصی برای    اعمال هندسی ۀچهارم که ابوالوفا رسال

نرسیده ما  دست  خاصه    است.   به  آثار  انقالبی    هندسی  اعمال این  حتی  یا  تحول  چه 
نماید که  های بعد پدید آورند؟. چنین میتوانستند در پیشرفت هنر و معماری سدهمی 

توان با  تنها نمی   تعداد متون ریاضی مرتبط با صناعات معماری چنان اندک است که نه
بلکه قادر به    ،نسبت علم و عمل ارایه داد تکیه بر آنها تبیین تاریخی دقیق و موجهی از  

این شاید وقت آن رسیده باشد که    بر  تبیین نسبت ریاضیات و معماری هم نیستند. بنا
تر یعنی روح و فضای عقالنی و علمی  له فراتر از متون ریاضی و از منظری کلی أاین مس

 شود.  چهارم بررسی و تحلیل  ۀعلم و عمل در سد ۀحاکم بر ذهنیت نخبگان عرص

تحوالت عظیمی    ۀدر قرون نخستین هجری، زمیننهضت ترجمه و تألیف متون علمی  
حوزه علمی  در  و  فرهنگی  نیم  ۀسدهای  و  سد  ۀچهارم  آورد    ۀنخست  فراهم  پنجم 

فلسفی  ،  ررابگ  و   اوزنهگ نیات) تحوالت  عصر  را  هجری  سوم  سدۀ   .)369  ،1394
شمردهاند و برخی دانشوران آثار جاحظ )160- 255ق( را نمادی از نشستن ذهنیت 

عرص در  دینی  ذهنیت  جای  به  تجربی  روش  و  دانسته   ۀعلمی  )ارکون،   1اند اسالمی 
1395،  573(. به عالوه در همین قرن متون مهم ریاضیات در دربار خلفای عباسی 
پدید آمدند،  اما در سدۀ  چهارم یک خیزش تولید علم از درون و تحت تأثیر نهضت  

 
ای بر آنها سلطه داشت، عمر  اره تفکر تأویلی و اسطوره. البته ذهنیت علمی و تجربی در میان جوامع اسالمی که همو 1

 (.  580، 1395و عمق چندانی نداشت )ارکون، 
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اجتماعی و سیاسی شعوبیه و تحت حمایت حکمرانان شکل گرفت و  فلسفه و علوم در  
سایۀ رشد عقالنیت اجتماعی، رواداری و حمایت شبکۀ حامیان سیاسی و اقتصادی از  
حلقهها و مجالس علمی دانشمندان، توسعه و پیشرفت چشمگیری یافتند  )قانعی راد،  
1397، هفده(. یکی از ویژگیهای نیمۀ  این قرن، عمومیسازی مباحث دشوار فلسفی  
تودههای  میان  به  نخبگان  رسمی  و  حلقههای خصوصی  عاج  برج  از  فلسفه  آمدن  و 
)ارکون،  1395،  314  و  378(.   است  اجتماعی  مختلف  اصناف  و  گستردۀ  مردم 
و  هم اندیشی  در   فکری  باز  فضای  از  مملو  زمینهای  در  روشنفکرانه  و  عقلی  مباحث 
حلقههای دربار پادشاهان آلبویه یا سرای وزیران )مسکویه،  1376، 481( تا جلسات  
و  اصفهان  مراکز فرهنگی ری،  نظر  در  و  و   یا حلقههای بحث  دانشمندان  خصوصی 
بغداد، سدۀ  چهارم هجری  را به دوران منحصر  به  فردی در تمدن اسالمی بدل ساخته 

 بود )کرمر، 1375، 95-94(. 

چهارم شکل گرفت و چه تأثیری   ۀهای علم و عمل در سدهچه گفتگویی میان عرص
د فیلسوفان مکتب بغداد بر گفتگو و تعامل نظر و ینهاد؟. تأک   گرانصنعت بر ذهنیت  

 گوناگون علوم و صناعات  یهاحوزه   یختن عقالنیدرآم  یبرا   یمناسب  یهانهیعمل، زم
علوم فارابی،   بندی(. هرچند در طبقه180، 1379 ،اوغلو فراهم آورد )نجیب معماری

عملِ معماری )صناعت بناء( به دلیل ماهیت، موضوع و اهداف متفاوت، جزء علوم به 
رفت اما بخشی از وجوه نظری )علمی( آن ذیل حیل هندسی با عنوان »صناعت  شمار نمی

  فارغ از اختالف   (.38،  1397بیدهندی و مجتهدزاده،    )قیومی  1ریاست بنا« قرار گرفت
علوم و معماری، نیاز صناعات مدنی عملی به حکمت   تنسب  ۀبار  نظر اندیشمندان در 

دانان شد. این  به فالسفه و ریاضی  گرانصنعتنظری موجب گفتگوی نزدیک بنّایان و  
سد در  میان    ۀنزدیکی  مجالس  در  علمی  و  عقالنی  برپایی گفتگوهایی  با  چهارم 

عرصه از  بسیاری  نشست همتخصصان  در  فکری گوناگون  مکاتب  از  علوم  و  هایی ا 
پیشه اصناف  رسید.  ظهور  منصه  به  العلم«  »مجالس  به  این  موسوم  طریق  از  نیز  وری 

فلسفی می -مجالس  برگزار  منظم  صورت  به  )ارکون،  ادبی که  با  35،  1395شده   )
آثارشان  حلقه و  آراء  دانشمندان،  عمومی  شدند،های  ن، بازرگاناآنجاکه    تا  مرتبط 

پیشه و  دانشمندانهای  درس  درگاهی  وران گاهکارگران  و  می   علما    و  شدندحاضر 
به نظر می194،  1384)احمد،    داشتندیادداشت برمی این(.  به    گونه جلساترسد  که 
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اشاره خواهیم کردنمونه آن  از  و    عالوه بر عمومی  ، هایی  فلسفی  مباحث دشوار  کردن 
کنار    فراهم آوردند. در  گرانصنعت علمی، مقدماتی برای رشد ذهنیت فلسفی و ریاضی  

ای  علمی، آثار فلسفی ساده-رونق جلسات عمومی و غیررسمی آموزش مباحث فلسفی
فالسفه توسط  اخواننیز  فارابی،  چون  آمدند.  ای  پدید  رازی  مسکویه  و  شاید   الصفا 

اخوان محتوای    جماعت  از  فارغ  که  هستند  تأثیرگذارترین کسانی  از  ،  رسایلالصفا 
سازی و کاربست  مباحث فلسفی و علمی را به زبان ساده بیان کردند و راه را برای عمومی

(.  Alami, 2015و    1396: راگلس،  ـ  حکمت و علوم در هنر و معماری گشودند )نک
دیگر فیلسوفان در جلسات   سازی مباحث فلسفی توسطدر کنار این جماعت، عمومی

کند که چگونه  میروایت شد. ابوحیان توحیدی  حضوری و به صورت شفاهی انجام می 
ق( و یارانش به قصد تفرّج و استراحت از بغداد    300-375)ح  سجستانی   ابوسلیمان

کردند )به نقل  و در آنجا بحثی در خصوص ارتباط هنر، طبیعت و عقل برپا  بیرون رفتند  
(. این جلسات گزارش گزنفون از گفتگو و تعامل هنرمندان با 232،  1375از کرمر،  

بهره و  از سخنان حکیمانسقراط حکیم  ایشان  می  ۀگیری  یاد  به  را  آورد )گزنفون،  او 
ابن مطران 138،  1387 از    587)وفات    1(.  از موضوع مهمی، احتماالً در یکی  ق( 

  گران صنعتصناعت و اوصاف    شناختروشبارۀ ماهیت و    مجالس درس ابوسلیمان در
 کند:  یاد میچنین 

خاص   صناعتشناخت امور عام در    -1صانع را پنج چیز باید تا به کمال رسد: 
شناخت   -3شناخت امور ذاتی و عرضی که متعلق به آن صناعت است؛   -2او؛ 

آن صناعت؛   رفته در  به کار  و    -4قوانین  آنچه خیر  مفید است  اینکه هدفش 
اینکه از هر کس که چیزی از این صناعت به عهده گرفت پیش افتد   -5باشد؛ 

 (. 123، 1379)به نقل از کرمر 

ای میان لهأکشد که وجود مسگزارش فوق در وهلۀ نخست این فرضیه را پیش می
فگرانصنعت  پرداختن  به  منجر  می،  عملی  کلسوف  و  نظری  حکمت  به  بغداد  تب 

روش   حرفهصناعات،  اخالق  و  در صناعت  فلسفی  است.    گرانصنعت ای  تفکر  شده 
گر و بنّا با گسترۀ معارف رود که استادان صنعتعالوه بر مجلس ابوسلیمان انتظار می

 
مشتمل بر متون منسوب به ابوسلیمان ذیل عنوان »تعلیقات ابی سلیمان المنطقی« است )کرمر،   االطباءبستان   . کتاب1

چاپ عکسی از روی )  االلباءة  االطباء و روضبستان  ش(. 1386. ): ابن مطران، اسعد بن الیاسـ (. نک120، 1379
 . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  .ترجمه و تعلیقات مهدی محقق ۀبا مقدمه و خالص . (نسخه خطی 
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عقلی جدید مرتبط با صناعت خود در مجالس خصوصی یا بعضاً عمومی دیگر فالسفه  
روب دانشمندان  درهو  مسکویه  مثال  برای  باشند.  شده  عمل    رو  و  اندیشه  روش  بارۀ 

 نویسد:  و شناخت اصول و قوانین صناعت می  گرانصنعت 

ایشان اصول و قوانینی   سِاند که در نفوچنان   گرانصنعت   ۀدرودگر و زرگر و هم
آید، که بدان درودگر صورت در و تخت و زرگر صورت انگشتری و تاج  پدید می

ایشان موجود   نفِسچیزها در  شناسند؛ و اما فرد فرد این  را، به طور مطلق می 
یک  کنند، وگرنه هیچآنها را بدین قوانین استخراج می  [گرانصنعت ]نیست، و 

اند،  ممکن نیست زیرا این افراد بی نهایت ها[  ]صورت از آن دو را شناسایی افراد  
و یا هر انگشتری به اندازه شایسته و به مقدار   دَرو این برای آن است که هر  

شود، و حال آنکه صناعت جز  ساخته می   [الزم برای آن]  هماد  َسبِحَبایسته و به  
 .  (78، 1381)مسکویه،  اصول ضامن چیزی نیست شناختِ

نیز    گران صنعتدانان و  های مختلف علوم دقیقه میان ریاضیاین جلسات در حوزه
هندسه بود. غالب دانشوران    یکی از موضوعات گفتگو در این جلسات  1.شدبرگزار می

این علم در معماری و هنرهای وابسته تأکید داشته  این    2.اندبر نقش و جایگاه  شاید 
  ۀ لذا بر اساس گفت  ،تأکید از آن جهت است که هندسه متضمن ظهور صورت )فرم( است

از شئون ذاتی صناعات مابوسلیمان می  آن را  از گفتهتوان  آورد.  های  عماری به شمار 
برمی چنین  میان  ابوالوفا  جلساتی  که  )هندسه   گرانصنعت آید  مهندسان  برای  و  دانان( 

می   گرانصنعت های هندسی  طرح و حل مسایل و پرسش شده است )ابوالوفای  برگزار 
  ۀ (. نکتۀ مغفول مانده این سخنان که اهمیت آن کمتر از رسال105،  1389بوزجانی،  

و ساختارهای هندسی آن نیست، مباحثه و گفتگوی اصحاب علم و عمل    هندسی  مالاع
این جلسات و تألیف این   گرانصنعت )مهندسان و   ابوالوفا در  بغداد( پیش از حضور 

ترین  اما برخی از برجسته  ،رساله است. اطالعی از هویت این مهندسان ناشناس نداریم 
شناسیم. در کنار ابوالوفا بوزجانی، کسانی چون ابوسعید سنان  مهندسان این دوران را می

)وفات   قرّه  بن  ثابت  )  331بن  خازن  ابوجعفر  ح  ق(،  ق(،    360-350وفات 

 
اما به طریق قیاس    ،متون گزارش نشده استرغم آنکه شواهد مکتوبی از ارتباط پزشکان با اصحاب معماری در  . به1

ویژه پزشکان در دربار یا  رود تعامالت و گفتگوهایی میان بنایان و هنرمندان با اصحاب علوم طبیعی به انتظار می 
 (. Taheri, 2021: ـ مجالس عمومی برپا شده باشد )نک

هندسه حسی در تمامی صناعات که کلیه    الصفا بر کاربرد   بنا را ذیل حیل هندسی و اخوان  ت. فارابی صناعت ریاس2
 (. 1/71، 2005اصحاب صناعات قبل از انجام کار بدان نیاز دارند، تصریح کردند )اخوان الصفا،  
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ق(، ابوسهل کوهی    379ق(، ابوحامد صاغانی )وفات    376- 291عبدالرحمن صوفی )
نصر  360-391) عبداللّ  ق(،  عز بن  ابوسعید سجزی ی)ن  یزیه  چهارم(،  سده  دوم  مه 

)ن414)وفات   ابوالجود  سد  ۀمیق(،  اوا   ۀدوم  و  سدی چهارم  ابن  ۀل  و  هیثم   پنجم( 
به نظر    نظری و عملی این عصر رقم زدند.  ۀهندسق( تحوالت مهمی در    354-430)

یا    در مجالس دربار و   گرانصنعت دانان )مهندسان( و  ریاضی   ۀرسد گفتگو و مباحثمی 
بایست تأثیرگذارترین جریان برای نزدیکی علم و عمل و  وری را میهای پیشهکارگاه

های  به شمار آورد. گزارش  1وران عصر بویهیان و نیز فاطمیان مصردنیای مهندسان و پیشه 
   بعدی را از همین منظر بخوانیم.

مهم  از  یکی  شعبههندسه  پرسش    هایترین  مورد  ریاضی  از    گرانصنعتعلوم 
و    دانان در جلسات گفتگو یا مجالسریاضی این حال موضوع جلسات  با  العلم بود. 

بنای رصدخانه  محدود به این علم نبود. ساخت گرانصنعتدانان و ارتباط میان ریاضی 
قبله نیز  و  و  بنایان  با  منجمان  تنگاتنگ  همکاری  به  نیاز  دلیل  به  مساجد،  یابی 

های آشنایی و گفتگوی اصحاب علم و عمل بود. بر پایۀ  ، از دیگر عرصهگرانصنعت 
ابوسهل   متون،  ،  ابوحامد صاغانی )همان(،  479،  1371،  ی)ابن قفط  یوهکگزارش 

( در  76،  1352)بیرونی،    جندىحامد بن خضر خُ( و  728،  1383و کرامتی،    112
های بغداد و ری و آالت رصدی آن را چهارم سرپرستی طراحی و ساخت رصدخانه ۀسد

  ۀ ق( از مواجه442-362ابوریحان بیرونی )پنجم    ۀاول سد  ۀ. در نیمبر عهده داشتند
نکوهش  بنّایان غزنی، سطح  با  آنها  خود  نجومی  میبرانگیز دانش  از  و  د  کنرا گزارش 

احتمال   ۀبار  (. اوزدورال نیز به بحث در249گوید )همان،  یابی به آنان میآموزش قبله
خ عمر  و گفتگوی  )یارتباط  با جماعت517-440ام  و    یق(  معماران    گران صنعت از 

مسجد جامع اصفهان   یگنبد شمال  یاز او، طرح هندس  ی جبر  یا پرداخته و بر اساس رساله
. هرچند شاهدی تاریخی برای این فرضیه  (Özdural,1995)را متعلق به او دانسته است  

شاهی  اصفهان و تدوین زیج ملک  ۀدانیم خیام در جریان ساخت رصدخاناما می ،نداریم 
با   یاشانکنزدیک  ها با تعامالت  این گزارش  ۀ. مقایس(Sayili, 1960; 16)بوده است  

  ۀ ( این فرضیTaheri, 2009) در جریان ساخت رصدخانه سمرقند گراننعتصبنایان و 

 
گران مصر برای ساخت سد روی رود نیل در دست است. ق( با صنعت 430-354هیثم ) . گزارشی از ارتباط ابن1

گران صنعت  ی]اقدامات مهندسی[ نيکو یهاصنايع استوار و هندسه   ی سجالب آنکه او پس از بازدید از محل و با برر
 (. 288، 1371 ی ابن قفطنکـ : يابد ) ی و سازندگان پیشین، انجام پیشنهاد خود را غيرعملی م
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بنّا و بخشد که ریاضی منطقی را قوت می  استادان  با  ارتباط نزدیک  دانان یاد شده در 
ضاف بر اینکه اند. مُآشنایی با مسایل عملی ایشان بودهبه دنبال آن  گر آن دوران و  صنعت 

های عمرانی، ساختمانی و ...  دانان در فعالیتریاضیهای حضور  فصل مشترک گزارش
در   و  واقعی  محیط  در  اصناف  این  و گفتگوی  مباحثه  جلسات  غالب  است که  این 
و  این جلسات عموماً شفاهی  به تعبیری  انجام شده است.  بنایان »پای کار«  اصطالح 

ای  ر حرفهبه دلیل سنت کتمان اسرا  گرانصنعتتنها    کارگاهی بوده و از این جهت نه 
نداشته آن  مباحث  مکتوب کردن  به  این  تمایلی  مکتوب کردن  و  تدوین  بلکه  اند، 

و کرجی    دانان هم نبوده است. مگر آنکه به قول بوزجانیلۀ ریاضی أموضوعات غالباً مس
امتثال فرمان حکمرانی یا به مانند دیگر متون ادب، خواهش مریدان و طالبان آن علم  

  بوده باشد.

ترتی برمی   ببدین  چنین  تاریخی  شواهد  که از  ریاضی  آید  سدبرخی  چهارم   ۀدانان 
تالش کردند جایگاهی که فالسفه به علوم ریاضی و خاصه هندسه در صناعات عملی  

سازی و ارتقای علوم ریاضی در میان داده بودند را در عمل تحقق بخشند و به عمومی
عملی را    ۀدانش هندس  ۀرشد و توسعرسد یاری رسانند. به عبارتی به نظر می  گران صنعت 

و بنایان در تعامل شفاهی  گران صنعتباید در پیدایش و ارتقای ذهنیت علمی و ریاضی  
. هرچند بسیاری  کرددانان( این دوران جستجو  و گفتگو با فالسفه و مهندسان )هندسه

اندیش بر  فضا  این  تأثیر  میزان  و  تحوالت  این  درونی  جزئیات  و  ابعاد  علمی    ۀاز 
بایست در چنین  ابوالوفا می  اعمال هندسی  ۀاما به رسال  ،برای ما روشن نیست  گرانصنعت 

به عبارتی این رساله  سازی علوم دقیقه نگریسته شود.  سازی و عملیفضایی از عمومی
  گران صنعت ترین شاهد و نماد نشستن و ارتقای ذهنیت ریاضی ]هندسی[ در میان  مهم 

به تنهایی در حل مسایل هندسی   آنکه  از    گران صنعت است و الزم است پیش و بیش 
 چهارم نگریسته شود.  ۀمورد مداقه قرار گیرد، در بافتار اجتماعی علم در سد

 معماری: نگرشی انتقادی   ۀهندس

؟ نخستین  برگرفتندچهارم هجری    ۀعملی تا سد  ۀ نشی از متون هندسچه دا   گرانصنعت 
سوم   ۀمتون مهم هندسه توسط کسانی چون کندی، ثابت بن قرّه حرانی و بنوموسی در سد

دانان برجسته به کمال  چهارم و پنجم توسط جماعتی از ریاضی  ۀپدید آمدند و در سد
و یوشکویچ    دی مختلف آن، روزنفلهارسیدند. با وجود گسترۀ وسیع متون هندسه و شعبه

  گران صنعت کنند که از متون هندسۀ عملی که برای مسّاحان، سازندگان،  خاطرنشان می 
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 Rosenfeldو هنرمندان تألیف شده است، مدارک و منابع مناسبی در دسترس نیست )

and Youschkevitch, 1996, 448رسال هرچند  هندسی  ۀ(.  متون    اعمال  میان  در 
چهارم   ۀدانان سدنظیر و شاید یگانه است اما توجه ریاضیکم   گرانصنعت  مستقل برای

کتاب هشتم پاپوس اسکندرانی یکی از    1.شدعملی به این رساله محدود نمی  ۀبه هندس
آمده است که    ۀسوم به عربی ترجمه شد و در مقدم  ۀمتونی است که در حدود سد آن 

نجوم،  ریاضیات،  از  متشکل  نظری  باید حاوی بخشی  معماران  برای  آموزش  بهترین 
ساخت فلزات،  با  شامل کار  عملی  بخشی  و  و   و   فیزیک؛  نقاشی  هنر  نجاری،  ساز، 

(. در روایت عربی این متن چند  119،  1381کارکردن با این مصالح باشد )کوستوف،  
آمده    -ترین روش برای ترسیم نقوش هندسیکاربردی  به عنوان-  پرگاری  ۀله هندسأمس

با آن مواجه    گرانصنعت رسد هدف آن پرداختن به مسایلی بوده که  است و به نظر می
د سنان بن ثابت بن قرّه  ی(. پس از این رساله، ابوسع Berggren, 2016,106شدند )می 
  ی تقع ف  یمه مت یقشکال ذوات الخطوط المستاأل  یعضدالدوله ف  یلإ »انفذها    رسالۀدر  

عل  ةالدائر ریاضی   ،ها«یو  به  نخستین  مستقل  طور  به  است که  اسالم  جهان  در  دانی 
پرداخت. پس از او عبدالرحمن صوفی به درخواست    یطیو مح   یمحاط   یهای چندضلع

« را پدید  ةواحد  ةاالضالع کلها بفتح  ةیعمل االشکال المتساو   ی»ف  ۀعضدالدوله رسال
نوشته شده، حاوی ترسیمات هندسی بسیار   اعمال هندسیآورد. این رساله که پیش از  

های محاطی و محیطی )از مبتدی تا پیشرفته(  ابوالوفا درباب چندضلعی  ۀ بیشتری از رسال
« با پیروی از  ةها من الدائرشکال کلّاأل  نّأ »فی    ۀاست. بعدها ابوسعید سجزی در رسال

اشکال )و احجام(    ۀشان داد که دایره )و کره( ریشه و خاستگاه همحکمای باستان ن
دهند علم هندسه و  کم نشان میاست. این آثار و شمار زیادی از رسایل هندسی، دست

دانان بوده های مورد بررسی ریاضیترین حوزهریاضی در این عصر یکی از مهم   ۀفلسف
  است.

هم سا  ۀبا  در  فوق  هندسی  رسایل  اوصاف،  هندسیجامعیت    ۀیاین  قرار    اعمال 
معماری اهتمام چندانی   ۀبه نقش خاص آنها در جریان دانش هندس  دانشوران  اند و گرفته

زیرا تعداد این رسایل    ،کنداند. شاید این هم در اصل داستان تغییری ایجاد نمینداشته
جریان  بیاید چنان اندک است که جستجو و انتظار یک  گرانصنعت که مستقیماً به کار 

واقع منحصر به فرد    رسد. درمکتوب دانش ریاضیات ]هندسه[ معماری عبث به نظر می

 
 (. Kheirandish, 2017:  ـ سنت متنی اعمال هندسی )نک ۀبار  . در1



 1400 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 19، دورۀ تاریخ علم  /366

هندسیبودن   گستر  اعمال  با  قیاس  ریاضی  ۀدر  جماعت  میان  و  جلسات  دانان 
، بیانگر آن است که اوالً انتقال شفاهی دانش نه تنها سنت رایج در ارتباط  گرانصنعت 

این اصناف بوده، بلکه گویا تقاضایی   برای تألیف و تدوین متون ریاضیاتِ    نیزمیان 
سوی   از  متون    گرانصنعت مهندسی  این  فقدان  یا  کمبود  ثانیاً  است.  نبوده  میان  در 

دانان و  گر با ریاضیو تعامل استادانِ صنعت تخصصی به هیچ روی به معنی عدم ارتباط 
  گران صنعتاین موضوع بنیادین که   ۀبار  گیری از دانش ریاضی ایشان نیست. اما دربهره

توان اظهارنظر  چه دانشی  و در چه سطحی از این جلسات ]حل تمرین[ کسب کردند، نمی
و تبادل دانش در این    طور که پیشتر گفته شد، شیوۀ انتقال  این همان  بر  قطعی کرد. بنا

مجالس مبتنی بر سنت انتقال و یادگیری شفاهی در کارگاه )حل تمرین( بوده و لذا غالباً  
اند،  این برخالف آنچه برخی پنداشته  بر   بنا  آمده است.نسخه و اثری مکتوب پدید نمی 

به   معماری  )هندسی(  مهندسی  دانش  تعالی  و  تکوین  و    هندسی  اعمالمسیر  خالصه 
ن دانش  می محدود  این  از  بخش کوچکی  در  -شد.  آن  از  بخشی  از  پرده  ابوالوفا  که 

و    -دارداش برمیرساله ارتباط شفاهی مهندسان  و    ۀ)دانش پای  گرانصنعت در  نظری( 
)دانش عملی( به صورت    گرانصنعت صنفی  بخش کالن و اصلی آن در تعامالت درون

این منظر شما از  باقی مانده است.  اندک متون علمی مستقل برای  نانوشته و مکتوم  ر 
 تر است.   اصحاب معماری و جریان نانوشته گفتگوی علم و عمل قابل فهم 

شناختی در تحقیقات این حوزه، تمرکز اغلب  ویژه از منظر روشلۀ مهم دیگر بهأمس
است.   هندسی  اعمالویژه  مورخان علم و معماری بر روی متون ریاضیاتِ معماری به

های علمی آن دوران، بلکه از واقعیت فعالیت-این امر نه تنها آنها را از بافتار عقالنی
بنایان و   و تربیت عملی(  آموزش  و ترتیب  ، ماهیت معرفت گرانصنعتعملی )آداب 

ماهر در هندسه   گرانصنعت ریاضی و مراتب شغلی ایشان نیز غافل کرده است. ابوالوفا از  
گر که در جلسات  واقع استادانِ صنعت   یا در  گرانصنعت دهد که  شان می کند. این نیاد می 

  گران صنعتاند. این بودهمند بهرهسواد و دانش هندسی  ازدانان حضور داشتند با هندسه 
 ۀهای عملی و خالقانروش  ،اندعالوه بر آنکه دارای دانش مقدماتی در علوم ریاضی بوده

(. پیش از  43،  1389: ابوالوفا بوزجانی،  ـ  اند )نکخاص خود را نیز در هندسه داشته
به شده،  روشاین گفته  آنکه  ریاضی  یهارغم  پیشنهادی  ابوالوفا  مختلف  چون  دانانی 

آشنا از  روش   ییحاکی  با  همتایانش  برخی  و  طراو  و  مرسوم  هندسی  عملی یهای  قۀ 
ممکن است    م نموده کهیمتفاوت از طریقت آنان ترس  ییرهایمس  یاست، گاه  گرانصنعت 
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استفاده   (. برای  84،  1391نبوده باشد )طاهری و ندیمی،    گرانصنعتدر عمل مورد 
ترسیم ستاره ساد هندسهشت   ۀمثال،  بر  از  می   1،پرگاری  ۀپَر عالوه  به سادگی  توانست 

پرگاری، با چرخاندن یک مربع )صفحه یا خشت    ۀهندساز  های دیگری غیر  طریق روش
در ترسیم هفت و نه ضلعی    گرانصنعت همچنین    2. مربعی( روی مربع دیگر ایجاد شود

لۀ معروف ترکیب سه أحتی در مس  3.های خاص خود را ابداع کرده بودندمنتظم روش 
با  مربع ]باب دهم[، هندسه نه تنها فهم دگرانصنعتدانان حاضر در جلسه  از  ،  رستی 

در این زمینه نداشتند. را هم  گرانصنعت له، بلکه قدرت و خالقیت هندسی أصورت مس
له نیز، فاقد خالقیت و قابلیت اجرایی  أحل دقیق و علمی ابوالوفا برای این مسحتی راه

با هم79است )همان،   می   ۀ(.  اوصاف همچنان  هندساین  از رسایل   ۀتوان شواهدی 
آرایهی  اعمال هندسیعملی خاصه   و  به تزئینات  آنان را  و  های هندسی در دوران  افت 

ولی فارغ   ،های تطبیقی در جای خود جذّاب هستنداسالمی مرتبط ساخت. این مقایسه
دانان طرح شده، نه  ها پیش از ابوالوفا توسط دیگر ریاضی از اینکه برخی از این روش

ما  ( بلکه  Saliba, 1999, 643از ]همه[ آنها نیست )  گرانصنعتتنها به معنی استفاده  
الگوی تاریخی واقعی این دوران دور  تر از گفتگوی علم و عمل  را از فهم و ارایه  در 

 سازند. می 

 اعمال هندسیرسد هرچند  توان ارائه داد؟ به نظر میچه تبیینی از شرایط فوق می
  ، است   گرانصنعت دانان در پاسخ به مسایل هندسی مورد نیاز  نمادی از مساعی ریاضی

دانان نتوانستند شکاف و جدایی عمیق میان علوم محض  اما نه ابوالوفا و نه دیگر ریاضی
دانانی چون واقع ریاضی  در   های عملی )علم عملی( را پر کنند.)علم نظری( و فعالیت

و   اندو تدوین کردهعملی قدما را تدقیق    ۀصوفی و بوزجانی دانش هندس توسعه  و در 
  ی هندس اعمالاما به استناد   ، اندهای هندسی نقش داشتهاز اصول و روش یتکاملِ بخش

از همۀ روش  گرانصنعت مانده،    یآثار هنر و معماری برجا  یو گواه   ی هاو معماران 
 

ابوالوفا، تا   اعمال هندسی  ۀیاضی را فراتر از رسال( ارتباط تزئینات هندسی و متون ر1400نژاد و دیگران ). بهشتی 1
 (. 130دانند )ص پر را اقتباسی از این متون می هشت  ۀبرند و روش ترسیم ستار سوم به عقب می دۀ س
کشی و فقط . نویسنده در جریان مرمت بنایی تاریخی شاهد بود که بنایان چگونه خطوطی را بدون هیچ پرگار و خط 2

ها در  کردند و با ترکیب این خشت های دیگر ترسیم می )عرض( یک قطعه خشت )مدول پایه( روی خشت  ۀبا کنار
 ای را پدید آوردند. کنار یکدیگر نقش هندسی پیچیده 

آقـ  . نک3 بيرون   ی بوزجان  یهاروش   ۀمقايسش(. »1385. )، جعفری چاوش  ی ايان:  نه ضلع  ی و   .«منتظم  ی در ترسيم 
ضلعی منتظم در ریاضیات   هفتش(. » 1390. )؛ همو23-5ص  ،  چهارم  ۀسال چهارم، شمار  ،ميراث  ۀآين   ۀفصلنام 

 . 31-15میراث مکتوب، ص تهران: مرکز پژوهشی . هایی در تاریخ علمدر پژوهش  .«و هنرهای تزئینی اسالمی 
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فنی خاص خود    یو ابزارها  )دانش تجربی(  هاکردند و روشدانان استفاده نمیریاضی
به میرا  می کار  نظر  به  آثار ریاضیبستند.  فعالیت رسد غالب  به  معطوف  دانان چندان 

حتی همین معدود متون ریاضیاتِ معماری نیز نه تنها در علم   1. نبوده است گرانصنعت 
نبوده است.    گرانصنعتهندسه بلکه در دیگر شعب علوم ریاضی نیز مورد اعتنای غالب  

دانانی است که درباب یافتن جهت  یرونی به رغم آنکه یکی از نخستین ریاضیبرای مثال ب
قبله آثار مهمی نوشته و ارتباط نزدیک با بنایان و مشکالت و خطاهای ایشان داشته،  

های ساده برای ایشان تألیف نکرده است. همچنین با وجود حلکتابی کاربردی با راه
  گران صنعت یابی که  مناطق مختلف برای قبله  تدوین جداولی در طول و عرض جغرافیایی

یابی  قبله  ۀهای ساد( ، بسط و انتشار روش75،  1393کرد )هیل،  نیاز می را از محاسبه بی
این زمینه به زبان ساده و کاربردی در  آثار محدودی  انتشار  مثالً مجموعه رسایل  -  و 

صفوی درست و    ، حتی تا دورانیمیمساجد قد  ۀبازهم قبل  -169نویس پاریس  دست
(. گویا مانند بسیاری از موارد کاربرد  152،  1384شد )ابوالقاسمی،  ق تعیین نمییدق

اند استثنا  که دستی در علم نجوم داشتهرا  ریاضیات در معماری، اگر معدود معمارانی  
یابی  های تجربی، تقریبی ویا نادرست خود را در قبلهکنیم، برخی بنایان و معماران روش

بر اساس آثار برجای مانده    علوم حیل به کلی متفاوت بود.  ۀاند. وضعیت در حوزداشته
های میانه،  تردیدی در این نیست که همچون جهان باستان و اروپای سده  گرانصنعتاز  

غالباً فراتر از دانش فنی مکتوب    گران صنعتسطح و گسترش تکنولوژی و دانش فنی  
است. سط  بوده  و  تعداد  واقع  پیچیدگی  در  و  قدمت  تنوع،  مقابل  در  حیل  متون  ح 

شده در جهان اسالم    ساختارهای هندسی ]مهندسی[ و تکنولوژی باالی ابزارآالت ساخته
اعتنا هم نیستند   حتی شواهدی وجود دارد که دانشمندان    (.1393: هیل،  ـ  )نکقابل 

( بر  1395  : کانر،ـ  دوران اسالمی همچون همتایانشان در اروپای پس از رنسانس )نک
و استفاده از تجارب ایشان آثاری علمی خود را   گرانصنعتپایۀ روایت شفاهی از کار 

)ح    های پنهانیاستخراج آباند. برای مثال ابوبکر محمد کرجی کتاب  تألیف نموده
های آبی چون قنات را بر ق( مشتمل بر دانش اکتشاف، محاسبه و ساخت سازه  403

آورد. به گفتاساس دانش دیرینۀ پیشینیا گوبلو بعید است که    ۀن و تجارب خود پدید 

 
نهم هجری(، ذیل رسایل پاریس از این قاعده مستثنی   ۀ« )ح سدةو المتوافق   ةشکال المتشابه أ. رسالۀ »فی تداخل  1

اثر همچنان اتفاق   است. در مورد ماهیت و چگونگی پدید این  اوزدورال،  ـ  نظر وجود ندارد )نک  آمدن   :2002  ،
دان یا از توان متنی از ریاضی (. به نظر نگارنده این رساله را نمی 1396  و قیومی/مجتهدزاده،  2017اوغلو،    نجیب

 جملۀ متون ریاضیات دوران اسالمی برشمرد. 
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آن زمان   استفاده   -دانش تجربی صدهاساله داشتند  ۀکه پشتوان-مقنیان  این کتاب  از 
باشند )گوبلو،   فنی 130،  1371کرده  (. هرچند همچنان احتمال وجود تبادل دانش 

 ی وجود دارد.  های متوالصنفی در سدهمیان اصحاب علم و عمل همچون تبادل درون

دانان در معماری و هنرهای وابسته را نه  این میزان و سطح مشارکت ریاضی  بر  بنا
معماری، بلکه می  آثار ریاضیاتِ  ارتقای ذهنیت ریاضی و صرفاً در معدود  بایست در 

دانان  رودررو با دانشمندان و ریاضیگفتگوی  از طریق پیوند و    گرانصنعتدانش هندسی  
 ۀفارغ از آنکه تا چه میزان مورد استفاد  اعمال هندسیاز این منظر    .ردکآن زمان جستجو  

و تالش ریاضی دانان در  مخاطبانش بوده، نماد مکتوب جریان گفتگوی علم و عمل 
 ۀو ارتقای دانش هندس  گران صنعت سازی علوم ریاضی، تدقیق ذهنیت ریاضی  عمومی

گیری  هنگام از الهام  گیری زودجای نتیجه  رسد الزم است بهمعماری است. لذا به نظر می 
و   به   گرانصنعت بنایان  ریاضیات  متون  رسالاز  جستجوی   ۀویژه  بر  عالوه  ابوالوفا، 

مقایس و  شناخت  و  بیشتر  روشۀ  مستندات  حرفهتطبیقی  و  عملی  اصحاب های  ای 
های ها و روشایشان با همتایانشان از دیگر سرزمین  معماری، به ارتباط و تبادل فرهنگی

 دیگر انتقال و تبادل دانش فنی نیز بیندیشیم. 

 جهینت
به  میان و  سوم  قرون  در  علمی  و  عقالنی  هجری  ویژه  پردۀ  نیاز چهارم  احساس  و 

به علوم قدما، منجر به تجاذُب انتخابی و مجالست اصحاب علم و عمل    گرانصنعت 
معماری   اصحاب  اسالم،  جهان  در  دقیقه  علوم  پیشرفت  طالیی  عصر  از  پس  شد. 

پایدانش با   اخذ  ۀهای  ترکیب  در  را  ریاضیات  متون  یا  علم  مجالس  طریق  از  شده 
صنفی با همتایانشان توسعه و گسترش    ها و معارف و در تبادل درونای از دانشمجموعه

  ، اطالعی نداریم  گرانصنعتدادند. از میزان تأثیر این مجالس در ارتقای دانش ریاضی 
رسد استادان صناعات عملی در مواجهه با علوم و معارف زمان خود طی  اما به نظر می

  های مختلف، فهم و دانش عمومی وجلساتی مشترک با اهل علم و معرفت در حوزه
عجالتاً،  تخصصی خود را در زمینۀ علوم ریاضی )کمّی و تمثیلی( توسعه و ارتقا دادند. 

هر چه بکوشیم، جز حدسیات نخواهد بود. با    گرانصنعتبارۀ سطح دانش ریاضیِ    در
مورد نیاز صناعت    ۀگر با کسب علوم ریاضی پایاستادان صنعت  توان گفت میاین وجود  

از طریق مجالست و گفتگو   با همتایانشان،  با ریاضی خود  دانان، تبادل تجربه و فنون 
را   مهندسی خود  ریاضیاتِ  به صورت تجربی )علم  در حلقهدانش  های درون صنفی 
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و   بر آثار معماری و توسعمهم   توسعه دادند.عملی( رشد    ۀترین شاهد این مدعا عالوه 
ه پیش از این  »مهندس« ک  ۀالگوهای هندسی در صناعات معماری، اطالق معنادار واژ

گر از نیمۀ رفت، به استادان بنّا و صنعت کار میدانان( بهدانان )هندسه تنها برای ریاضی
این است که    ۀدر اکثر متون است. اما نکتپنجم    ۀسد مهم که نباید از نظر دور داشت 

از طریق این جلسات   گرانصنعت ارتقای ذهنیت علمی و رشد دانش ریاضیِ )هندسی(  
از شروط الزم تحول و توسع  حل تمرین و باید یکی  های پیچیدگی   ۀمتون هندسی را 

جذب و تأثیر تعالیم باطنی شمار آورد. در واقع  بهپنجم    هندسی آثار هنر و معماری از سده
و زیباشناختی حکما و متصوفه که ریاضیات را فراتر از ابعاد کمّی، حلقۀ واسط و تمثیلی 

بازخوانی میراث فرهنگی باستان، تبادل دانش  پنداشتند،  میان عالم محسوس و معقول می 
تحریم   گرانصنعت فنی   غیراسالمی،  و  اسالمی  ممالک  قلمرو  در  همتایانشان  های با 

توان از  شرعی در استفاده از تصاویر جانداران و دیگر عوامل انسانی و غیرانسانی را می
 شروط کافی این تحول به شمار آورد.  

هند  گمانبی ریاضیات دوران   یساعمال  متون  زیاد  بسیار  میان شمار  در  ابوالوفا، 
برجسته تنها  نه  این رساله  است.  یگانه  نقشی تراسالمی  نماد  دانان در  یاضیر  ینیآفرن 

چهارم هجری  ۀاتِ مهندسی، بلکه نماد گفتگوی علم و عمل در سدیاضیدانش ر ۀحوز
معماری به    ۀشرفت هندسی و پو شاید دوران اسالمی است. با این حال انتساب توسعه  

دانشوران   ۀبر عالق  یباشد، مبتن   یخیتار  کشواهد و مدار  ۀیه بر پاکش از آنیاین رساله، ب
دانان و متون ریاضی در هنر و فرد ریاضی به و پژوهندگان معاصر به اثبات نقش منحصر

  ۀ عملی با توسع  ۀارتباط رساالت هندس  یآنجاکه ادعا  معماری دوران اسالمی است. تا
ای از پیوند علم و عمل در جهان اسالم  های گستردهاین الگوهای تزئینی، منجر به تعمیم 

اوالً،    :شده است. بر این دیدگاه که بیشتر معاصر است تا تاریخی دو ایراد وارد است
تادان معمار توانست کتاب مرجع علمیِ هندسۀ عملی برای اسمی  هندسی  اعمالهرچند  

توان این رساله را جدای از بافتار علمی، جریان نانوشته  اما نمی ، گر بوده باشدو صنعت
از گفتگوی کاربردی علم )ریاضیات( و هنر و شبکۀ کنشگران )انسانی و غیرانسانی( 

ابوالوفا و رسالینکاگر فرض    یثانیاً، حت  ؛چهارم در نظر گرفت  ۀاین حوزه در سد   ۀ م 
نات پس از خود داشته  یو تزئ یمعمار یبر فرایند طراحی هندس یرین تأثیاش چنهندسه
  ۀ های مهندسی و ترئینات هندسی )دو و سه بعدی( از سدن حساب پیشرفتیبا ا   ،است

بودند  پنجم    ۀخود در سد  ۀیاول  یهاتر از نمونهده یچیار پیه بسک  را  ششم و هفتم هجری
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وسیع دانش   دانیم که توسعۀمنتسب نمائیم؟ می اش دان و اثر ریاضیباید به کدام ریاضی
دوم    ۀگر از نیمهندسۀ فضایی و مهندسی ساخت توسط استادان معمار و صنعت  ۀخلّاق

های  پنجم و در تبادل فرهنگی با همتایانشان در قلمرو سلجوقیان و فاطمیان، افق  ۀسد
این دوران که    نهد که متون ریاضیاتروی میدیگری از کاربردهای عملی هندسه پیش

 آنجا  ها تقریباً متوقف شده بود، قابلیت توضیح آن را ندارند. تاهای سریع آنپیشرفت
  ۀ دان مورد عالقکه پس از ابوالوفا دومین ریاضی  یاشانکد  ینهم هجری، جمش  ۀکه در سد

  ، معماران سمرقند  یمیترس  یهااز روش  ی ز با الگوبرداریمورخان علم و معماری است ن
قوسیترسدستورات   هندسم  و  تزئ  ۀها  مقرنس  یعناصر  مانند  بعدی  سه    ی برا را  نات 

بنا  ارائه کرده   یحاسبان ساختمانمُ اجمالیِ  بر  است.  اساس مالحظات  بر   ۀمطالع  این 
 هندسی اعمالرسد که اوالً، برخی دانشوران جایگاه و سهم ابوالوفا و حاضر، به نظر می 

را بیش از آنکه در واقع بوده و بدون نگاه به بافتار علمی و عملی حاکم بر آن دوران  
می  در  ،اندارزیابی کرده را  رساله  این  میانبایست  واقع  و    ۀدر  علم  اجتماعی  بافتار 

از این رو    .کردهجری بررسی و تحلیل  چهارم    ۀسد  گرانصنعت های عملی بنایان و  روش
توسط ابوالوفا و دیگر    گرانصنعتارتقای دانش ریاضی و معرفت هندسی  توان گفت  می 

از    گرانصنعت   ۀهمتایانش از طریق مجالس گفتگو و حل تمرین، اگر بیشتر از استفاد
م قرون  علم و عمل در اسال  ۀثانیاً، تمایل به ارتباط دو حوزرساله او نباشد، کمتر نیست.  

میانه از طریق شواهد بسیار اندک و بدتر از آن قیاس این پیوند با اروپای پس از قرون  
ای در پی داشته  کنندهرغم دستاوردهای جذاب، نتایج تاریخی گمراهتواند بهمیانه، می 

 باشد. 
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