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چکیده
ابوالوفا بوزجان از ریاض دانان یت از اول دورۀ اسالم است که کشاب او در بارۀ
اعمال هتدس زمیتهساز مباحث و یتحقیقات بسیاری در حوزههای یتاریخ علم،
معماری و صتاعات وابسشه بوده است .با وجود این ،یتاکتون سهم واقع او در
صتاعات معماری در سایۀ جایگاه علم او پتهان و ناشتاخشه مانده است .هدف
این مقاله روشن ساخشن می اث ابوالوفا در ریاضیاتِ معماری میان اصحاب و
دستاندرکاران معماری با یتکیه ب روش یتحلیل (شباهتهای ساخشاری) یتاریخ
است .ب ای این پس از نیمنگاه به زمیتههای یتکوین آثار حساب و هتدسۀ عمل
او در سدۀ 4ق11/م ،روشهای هتدس ابوالوفا و میزان عمل بودن آنها را با

روشهای معماران و صتعشگ ان در کتار یکدیگ ب رس

یتطبیق ک دهایم.

یافشههای پژوهش حاض نران م دهتد که ه چتد ابوالوفا در کشاب اعمال هندسی
مبان هتدسۀ عمل  -بهویژه در هتدسۀ مسطحه  -را گ دآوری ،یتدقیق ک ده و
راهحلهای مخشلف را ب ای مسائل ع ضه ک ده است ،اما روشهای او نقش
چتدان در ط اح هتدس اصحاب معماری نداششه است .زی ا اصحاب صتاعات
بخش قابل یتوجه از مسائل این کشاب را به دلیل وجود روشهای سادهیت و
عمل یت به کار نب دهاند .چتین م نماید که می اث اصل ابوالوفا در معماری ،علم
حساب ابتیه است ،که او مقدمات حساب عمل را ب ای دبی ان ،محاسبان و
ناظ ان مالیۀ ساخشمان یتدوین نمود.
کلیدواژهها :ابوالوفا بوزجان ؛ اعمال هتدس ؛حساب؛ صتعشگ ان؛ معماری
 .1مقالۀ حاض ب گ فشه از رسالۀ دکش ی نویستدۀ مسؤول ( )1388زی نظ دکش هادی ندیم و مراورۀ دکش
حسین معصوم همدان و دکش مهدی محقق با یتجدید نظ و اضافات است.

* نویسندة مسؤول
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مقدمه
بییت دید ابوالوفا بوزجان

(388-328ق) ب جسشهیت ین ریاض دان

است که به

ع صههای نظ ی و عمل ریاضیات در صتاعات معماری 1دورۀ اسالم پای گذاششه
است .ابوالوفا این جایگاه را در این حوزۀ میانرششهای مدیون آثاری در حساب و

بهویژه هتدسۀ عمل است که ب ای ب آوردن نیازهای دستاندرکاران و اصحاب

2

صتاعات معماری به علوم ریاض پدید آورد .در این میان کشاب اعمال هندسی او به
عتوان رسالهای متحص به ف د در هتدسۀ عمل و نیز یک از معدود استاد مکشوب در
یتاریخ معماری دستمایۀ ب رس و یتحلیل بسیاری از پژوهرگ ان معاص بوده است .با
وجود یتحقیقات ارزشمتد در بارۀ این کشاب و آثاری از این دست ،این یتحقیقات
غالباً از نگاه یکسویۀ مورخان علم  -با رویک د یتحلیل هتدس  -یا مورخان معماری
 با رویک د یتوصیف  -ب کتار نبوده است .این رویک دهای یکسویه نیز متج به درپ ده ماندن نقش واقع ابوالوفا و آثاری از این دست ،و در نشیجه زیادهروی در یتعیین

سهم آنها در قلم و صتاعات معماری شده است .از سوی دیگ  ،رویک دهای مبشت ب
یتحلیل هتدس بعضاً متج به یتفسی های ناروا از کارب د مسائل این کشاب در معماری،

و نیز در پ ده ماندن می اث حسابی ابوالوفا ،یعت حساب ابتیه و عمارات شده است.

مالحظات پیرین این پ سش را پیش روی م نهد که بهراسش ابوالوفا بوزجان چه
سهم در دانش ریاضیات معماری داششه است؟ پاسخ به این پ سش ب رس علم و
معمارانۀ آثار او را در کتار واکاوی زمیتههای نگارش چتین آثاری در زمانۀ او

م طلبد .این ب رس ها به نوبۀ خود م یتوانتد به بازخوان و ارزیابی دوبارۀ پیوند میان
می اث علم ابوالوفا و جامعۀ اصتاف صتاعات معماری بیتجامد .بازخوان می اث
ابوالوفا از کارب د علوم ریاض

در صتاعات معماری یا آنچه در ایتجا «دانش

ریاضیاتِ معماری» م خوانیم بهمتظور دستیابی به اهداف زی است:
 بازخوان معمارانۀ اعمال هندسی و پی ب دن به زمیتههای شکلگی ی آثاری ازاین دست در سدۀ چهارم هج ی؛

 .1در نوششار حاض از صتاعت معماری و صتاعات وابسشه به آن چون نجاری ،کاشیکاری ... ،در مقیاس بتا و شه
با عتوان «صتاعات معماری» یاد شده است.
 .2در نوششار حاض از اصتاف دخیل در ف ایتد ط اح و اج ای صتاعات معماری ،چون پیرهور ،صتعشگ  ،بتّا و
معمار با عتوان «اصحاب صتاعات یا اصحاب معماری» یاد شده است.

بازخوان می اث ابوالوفا بوزجان در صتاعات معماری 65/

 ب رس کارب دهای مشون هتدسه و حساب ابوالوفا در ف ایتد شکلگی ی آثارمعماری از م حلۀ ط اح یتا ساخت؛
 روشن ساخشن سهم و نقش ابوالوفا در دانش مکشوب ریاضیات معماری؛ -نقد و یتحلیل ب خ ارزیابیهای پژوهرگ ان.

نخسشین ردّپای دانش ریاضیاتِ معماری در مشون ریاضیات دورۀ اسالم یتوسط

ف انشس ووپکه1855( 1م) یافت شد .او با یتحلیل انشقادی یت جمهای فارس از اعمال

هندسی 2،یتوجه دیگ پژوهرگ ان یتاریخ علم و بعدها یتاریخ هت و معماری را به مشون

ریاضیات کارب دی ب ای اصحاب صتاعات جلب نمود .به دنبال ووپکه ،شماری از

یتاریخنگاران هت چون «پَ یس داون 3و ویوله لو دوک 4نیز از اولین کسان بودند که
به اسشتاد پژوهش ووپکه اظهار ک دند که به نظ م رسد نقشهای پیچیدۀ هتدس و
آثار هت ی در جهان اسالم مبشت ب علوم ریاض بوده که در رسالههای م بوط به هتدسۀ

عمل آمده است» (نجیباوغلو ،ص.)76

5

5

6

در ادامه پژوهرگ ان بسیاری چون زویت  ،ک استووا ،بوالیتف ،ق بان و شیخان،
11

و دیگ ان از اریتباط اعمال هندسی با

چُ باچ  8،بلوم 7،اوزدورال،

11

کشاب حساب ابوالوفا یتوسط ووپکه ،لوک ،

14

نجیباوغلو

اصحاب صتاعات و کارب د هتدسه در معماری سخن گفشتد .در مقابل بهرغم ب رس
12

اسکیم ،

13

روزنفلد و یوشکیویچ،

1. Woepcke
 .2این یت جمه را نجم الدین محمود کوبتان  ،ب ادر ابواسحاق کوبتان  ،در نیمۀ دوم سدۀ 7ق15/م آغاز ک ده بود که
با م گ زودهتگام نجم الدین ،ابواسحاق کار را پی گ فت (در این باره نک  :ک امش « ،ابواسحاق کوبتان ») .این
یت جمه یک از رسائل جتگ است که شامل  25رساله در علوم ریاض است .این جتگ در کشابخانۀ مل پاریس به
شمارۀ  167نگهداری م شود .در نوششار حاض از این مجموعۀ دستنویس با عتوان «رسایل پاریس» یاد شده
است.
3. Prisse d'Avennes
4. Violet-Le Duc
5. Suter
6. Krasnova
7. Bulatov
8. Chorbachi
9. Bloom
10. Özdural
11. Necipoglu
12. Luckey
13. Skirmer
14. Rozenfeld and Youschkevitch
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کان 1،اِرِن ک ویشز2،و سعیدان ،این اث چتدان که باید در سی یتاریخ کارب د علوم
حسابی در ف ایتد ساخت آثار معماری(ابتیه) مورد یتوجه نبوده است.
بهرغم این پژوهشهای پ شمار و ارزشمتد ،می اث واقع ابوالوفا در صتاعات

معماری همچتان آکتده از ابهام است .این ابهام افزون ب کم شواهد یتاریخ و
روشهای یکسویه ب رس آثار او ،به نظ م رسد بیرش ناش از جایگاه ابوالوفا در

یتاریخ علم بوده است .ب ای این متظور مقالۀ حاض با روش یتحلیل یتاریخ ب آن است
با در نظ نگ فشن سلطۀ علم ابوالوفا میان پژوهرگ ان معاص  ،ب یتطبیق روشهای
هتدس او و ط یقۀ اصحاب صتاعات یتکیه کتد .از این رو نخست با م وری اجمال ب

زمیته و زمانۀ عص ابوالوفا ،به مؤلفههای شکلگی ی و یتکوین دانش ریاضیات
معماری در آثار او اشاره م شود .سپس بخشهای مهم از اعمال هندسی مورد
ب رس یتحلیل و معمارانه ق ار گ فشه است .امید م رود این مالحظات مقدمهای ب
آشکارسازی سهم ابوالوفا بوزجان در دانش ریاضیات معماری و بازخوان می اث

باشد که او در اصتاف معماری و صتاعات وابسشه ب جای نهاده است.
ابوالوفا و زمینههای تکوین ریاضیاتِ معماری

محمد بن محمد بن یحیی بن اسماعیل بن عباس [مرهور به ابوالوفا بوزجان ] به سال

328ق741/م در بوزجان (نزدیک نیرابور) زاده شد .او در بیست سالگ به بغداد

عزیمت ک د و در همانجا درگذشت (ابن ندیم ،ج 3.)258 ،3ابوالوفا زمان پا به
بغداد نهاد که به قول آدام مِشس رنسانس اسالم در شه های مهم س زمینهای

اسالم  ،به ویژه بغداد رقم خورده بود .سدۀ 4ق11/م افزون ب افول نقش خلفای
عباس و پ اکتدگ حکومت در س زمینهای اسالم با رشد بیسابقۀ علوم در جهان

اسالم مقارن بود .در این میان ابوالوفا در فضای عقالن حاکم ب جامعۀ دوران آل
بویه 4که بییتأثّ از اندیرههای فالسفهای چون فارابی 5در طبقهبتدی علوم عقل نبود،
با آثار ریاضیات دانروران یونان و اسالم مواجه شد .در این میان او دامتۀ علوم
1. Cahen
2. Ehrenkreutz
 .3دربارۀ زندگ و آثار ابوالوفای بوزجان نک  :ک امش « ،بوزجان ».
 .4دربارۀ وقایع و زندگ اجشماع در دوران آل بویه نک  :سجادی« ،آل بویه».
 .5فارابی صتاعات ابتیه یا معماری[ریاسة البتاء] را ذیل ریاضیات عمل (حیل هتدس ) ق ار م دهد (ص.)71
یتعبی «ریاسة» از ریرۀ رأس به معتای س پ سش کار ،اسشادکاران ،بتّایان و کارگ ان گ فشه شده ،که اشارهای ص یح ب
ریاست و حاکمیت [حیل] هتدس ب صتاعات معماری است.

بازخوان می اث ابوالوفا بوزجان در صتاعات معماری 67/

ریاض را به علوم دیگ ی چون مثلثات و ابزارهای مسّاح و یت سیم گسش ش داد.
البشه در این دوران آثار مشفاویت در علم حساب پدید آمد و مسی های یتازهای در علم
هتدسۀ عمل و علم الحیل گروده شد .ب ای مثال نیاز به ساخت سازههای آبی چون
قتات ،ابوبک محمد ک ج (5ق11/م) را ب آن داشت یتا در حدود 413ق کشاب

انباط المیاه الخفیه (اسشخ اج آبهای پتهان ) را ب ای ابوغانم مع وف بن محمد
بتگارد .در قلم و سیاس و اجشماع نیز ایجاد ف مان واییهای مسشقل در جهان اسالم
متج به گسش ش شه نریت

و فعالیتهای عم ان

شد .فعالیتهای عم ان

با

ف اخوان اصحاب صتاعات مسلمان و غی مسلمان از س زمینهای مخشلف ،نیاز و
1

زمیتۀ کارب د ریاضیات در اموری چون یتقسیم زمین و فعالیتهای ساخشمان را
ایجاب م ک د .بدین یت یتیب رونق یتجارت به هم اه عم ان زی بتایی و شکوفایی
شه نریت  ،همگام با پیر فتهای علوم کارب دی ،زمیتههای مساعدی از فعالیت و

یتعامل اصتاف صتاعات علم و عمل را از اقصا نقاط جهان اسالم ف اهم آورده بود.

این یتحوالت زمیته و نیاز به یتدوین اصول و مبان دانش کارب د ریاضیات را ب ای
اصحاب معماری ف اهم م ساخت.

حساب و هتدسۀ ابوالوفا به واقع اصل یت ین آثاری هسشتد که او در آنها یتالش ک ده

است یتا پایههای ریاضیات کارب دی در صتاعات معماری را گ دآوری و یتدقیق نماید.
به گفشۀ ک م ابوالوفا با نبوغ و یتبحّ ش در ریاضیات و به واسطۀ نیاز ف مان وایان در
رسیدگ به امور دیوان و مدی یت امور مال

2

متزلش رفیع در دسشگاه دولش یافت

(ک م  ،ص .)282این جایگاه حکومش در کتار مدی یت بیمارسشان بزرگ بغداد،
یتعامالت اجشماع ابوالوفا را گسش ش داد و زمیتههای پیوند و یتعامل او را با سطوح
مخشلف جامعه از جمله صاحبان اصتاف معماری ف اهم آورد .یتعامالت ابوالوفا با دو
صتف از مهمیت ین اصتاف یعت دبی ان و اصحاب صتاعات ،زمیتههایی را ف اهم آورد

یتا بخر از دانش ریاض مورد نیاز ایران یتوسط او مورد مداقّه ق ار گ فشه و در جهت
گ دآوری ،یتدقیق و یتدوین دانش ریاضیات معماری گام ب دارد.
 .1به گفشۀ مورخان چون مقدس (مقدس  ،صص215و ،)222مسکویه رازی (ابن مسکویه ،ص )231و ابن
خلدون (ج ،2ص ،)518در ق ون نخسشین اسالم بتّایان و صتعشگ ان از ای ان و دیگ بالد به م اکز بالد اسالم
آمدند.
 .2در مورد وظایف دبی ان و کایتبان در سدۀ چهارم هج ی ،و نقش کشاب حساب ابوالوفا نک  :مشس ،ج،1
صص.115-75
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در ابشدا ق ارگی ی ابوالوفا در دسشگاه ف مان وایی آل بویه و اریتباط با جماعش از
دبی ان ،کایتبان و کارگزاران حکومت به مدت یک دهه ،وی را بیش از دیگ ان در
مواجهه با ابعاد مخشلف این اصتاف و نقاط قوت و ضعف ایران ق ار داد .افزون ب

این مقام بلتد ابوالوفا در میان دبی ان و جایگاه باالی اجشماع این صتف 1در
حکومتها و جامعه ،او را به سوی یتدوین دانش حساب مورد نیاز اف اد شاغل در امور
یتجارت ،محاسبان و ناظ ان ساخشمان هدایت ک د .از سوی دیگ گفشه شد که
ف مان وایان آل بویه جتبش وسیع در امور عم ان شه ی و معماری ایجاد ک ده بودند.
گویشین یادآور م شود که اصتاف و صتعشگ ان مخشلف ،با جتبشهای اجشماع که در

درون آنها در ج یان بود به سوی شکلگی ی جماعات و حلقههای مخشلف اجشماع
ب ای سامان دادن به فعالیت ح فهای و یتدوین آداب ح فهای صتاعات و آموزش
پیوسشه در این اصتاف پیش م رفشتد (شیخل  ،ص .)54ابوالوفا با حضور در مشن

جماعش از صتعشگ ان و با آشتایی مقدمایت از ب خ مسائل که صتعشگ ان و بتّایان در
امور ریاض با آن روبهرو بودند ،مهمیت ین مسألۀ ریاضیات ایران را فقدان مبان دقیق
علم هتدسه دید .از این رو ب ای پاسخ به این مسأله ،پس از حداقل سه دهه حضور در
بغداد و محشمالً اریتباط با این اصتاف به واسطۀ جایگاهش ،مبادرت به یتدقیق و

یتدوین دانش هتدس مورد نیاز صتعشگ ان و سازندگان صتاعات معماری نمود .ه چتد
اصحاب معماری پیش از ابوالوفا از دانش هتدسۀ م یتبط با ح فۀ خود بیبه ه نبودند
ول یتا پیش از او در جهان اسالم ،دانش مکشوب ریاضیات معماری آن گونه که او به

یتدقیق و عموم ک دن آن دست یازید ،وجود نداششه است.
مالحظات پیرین دیباچهای کویتاه ب چگونگ

آغاز یتدوین دانش ریاضیات

معماری و پیوند نظاممتد ریاضیات با صتاعات معماری در نیمۀ دوم سدۀ چهارم
هج ی است .ابوالوفا کوشید مسی کارب د علم یت علوم ریاض در این صتاعات و

اصتاف وابسشه و نیازمتد به ریاضیات را پیریزی و هموار کتد .در ادامه به سهم
ابوالوفا در یتدوین هتدسۀ عمل ب اساس کشاب «فی ما یحتاج الیه الصانع من االعمال

الهندسیه»« ،التجاره» یا «اعمال هندسی» خواهیم پ داخت .این کشاب به هم اه فی ما
یحتاج الیه الکتّاب و العمّال و غیرهم من علم الحساب یا المنازل فی الحساب در

 .1در مورد جایگاه اجشماع دبی ان نک  :ابن مسکویه ،ص411
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حساب ابتیه و عمارات ،بدنۀ می اث مکشوب ابوالوفا در کارب د علوم ریاض در
صتاعات معماری را شکل دادهاند.
بازخوانی معمارانۀ اعمال هندسی

ابوالوفا بوزجان در دهۀ پایان عم ش مهمیت ین اث در هتدسه عمل را به خواست
بهاءالدوله ابونص فی وز (حک 413-357 :ق) نگاشت .چتان که از این کشاب
ب م آید ،وی در این اث در یتالش ب ای گ دآوری ،یتدقیق و یتدوین مسائل هتدسه عمل
مورد نیاز اصحاب معماری ،با ارائۀ روشهای ساده و فاقد ب هان بوده است .همچتین

او روشهای یتازه پیرتهاد ک ده و ب خ روشهای موجود را یتصحیح ک ده و یتوسعه

داده است .البشه گفشه م شود که شه ت اعمال هتدس به سبب یت جمهها 1،ش وح،

2

اقشباسها و بعدها یتحلیلهایی است که ط سدههای مخشلف از آن صورت گ فشه
است .ه چتد انشظار م رفت یت جمۀ این اث به فارس موجب اسشفادۀ آن یتوسط یتعداد
بیرش ی از اصحاب معماری در س زمینهای اسالم  ،به ویژه در ای ان باشد اما ب

خالف آنکه انشرار و شه ت این اث نزد اصتاف ریاض دانان درست است؛ در ادامه
نران خواهیم داد که این گفشه به سادگ قابل یتعمیم به اصتاف صتاعات معماری

نیست.

بتا به گفشۀ ابوالوفا ظاه اً مبان و روشهای اسشوار و دقیق ب ای حل مسائل
هتدس میان پیرهوران و اصحاب معماری وجود نداششه است (بوزجان  ،صص 115و
 .)114ه چتد پیش از ابوالوفا ،ب خ ریاض دانان در آثار خود به ب خ نقشهای

عمل هتدسه در مقاصد نظ ی و عمل مانتد مسّاح پ داخشه بودند ،اما از آنجا که
آثاری از این دست ب ای ریاض دانان نوششه شده بود ،ظاه اً نشوانسشهاند در مسی
ط اح هتدس اصحاب معماری نقر داششه باشتد .ب ای مثال خوارزم در جبر و
مقابله به پیمایش اشکال هتدس  ،و عبدال حمان صوف  ،پیش از ابوالوفا ،در رسالهای
متسوب به او با عتوان فی عمل االشکال المتساویه االضالع کلها بفتحة واحدة ،به

یت سیم چتد ضلع های متشظم به ضلع معلوم با خطکش و پ گار با دهانۀ ثابت پ داخشه
بودند .با وجود این یتالشها که غالباً مبشت ب جتبههای ص فاً علم اشکال هتدس
 .1به جز یت جمۀ سدۀ نهم نجمالدین محمود و ابواسحاق کوبتان  ،یت جمۀ کهت از این کشاب از مش جم ناشتاس
با عتوان «کشاب نجارت» در دست است که نباید دی یت از سدۀ 6ق نوششه شده باشد.
 .2ب ای آگاه از یت جمهها و ش وح این اث نک  :ق بان و شیخان ،صص.16-13
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بود ،ابوالوفا یتالش ک د اصل یت ین کشاب کارب دی را در علم هتدسه به زبان ساده ب ای
اصحاب معماری بتگارد.
ابوالوفا در آغاز این کشاب پس از مع ف و یتحلیل ابزارهای یت سیم هتدس ،

روشهای دقیق و یتق یبی یت سیم اشکال هتدس در صتاعات را ع ضه م کتد .او ب ای
ه یک از این یت سیمات ،چتدین روش مشفاوت ارائه داده و در مواقع به روش م سوم
اصحاب صتاعات نیز اشاره م کتد .به نظ م رسد ابوالوفا ب آن بود یتا با ارائۀ
روشهای مخشلف به صتعشگ ان ،افزون ب دادن آزادی انشخاب به ایران در ش ایط

مخشلف ط اح و اج ا ،دامتۀ راهحلهای مسائل هتدس را گسش ش دهد .او همچتین
به ب خ روشهای هتدس که پیش از او نزد اصحاب صتاعات م سوم بوده اشاره
م کتد .با وجود آنچه در ابشدا به نظ م آید ،روشهای هتدس ابوالوفا بهرغم آنکه
حاک از آشتایی او با ط یقۀ عمل صتعشگ ان است ،گاه مسی هایی مشفاوت از مسی

آنان یت سیم نموده که در عمل کارایی چتدان نداششه است.

همان طور که اشاره شد اعمال هندسی پس از ووپکه در کانون یتوجه و ب رس
پژوهرگ ان یتاریخ علم ،هت و معماری بوده است .این پژوهرگ ان ه یک به نوع

کوشش ک دهاند پ ده از ابعاد علم  ،فت و کارب دی این اث ب دارند .در ایتجا کوشش
م کتیم با یتحلیل محشوایی و گام به گام بابهایی از این کشاب ،ب نقش و سهم واقع
ابوالوفا در هتدسۀ کارب دی روشت افکتیم.
اعمال هندسی مرشمل ب  13باب است که ابوالوفا در آن پس از مقدمهای ب

ابزارها به روشهای یت سیم اشکال هتدس مورد نیاز صتعشگ ان و بتایان(اهل عمل،
اصحاب صتایع) اشاره ک ده است.
ابوالوفا در باب نخست به مع ف شیوۀ یتهیه و کارب د ابزارهای یت سیم صتعشگ ان
چون خطکش ،پ گار و گونیا م پ دازد .او پس از مع ف انواع پ گار (دوالبی و

ریسمان سیاه) ،روشهایی را ب ای امشحان درسش آنها ارائه م دهد .او به این مسأله
واقف است که دقت یت سیمات با پ گار نیازمتد ثابت نگه داششن دهانۀ آن است.

1

ابوالوفا در غالب مشن ب آن است که در کتار ع ضۀ روشهای دقیق هتدس  ،به ب خ
روشهای م سوم صاحبان حِ َف ب ای همان مسائل اشاره کتد .ب ای مثال او پس از
 .1اهمیت دقت اعمال و یت سیمات هتدس

این طور بیان م شود که «در گسش ش و یت کیب نقشمایهها،

کوچکیت ین خطای یت سیم به زودی ابعادی قابل مالحظه به خود م گی د ،و آرایش کل [نقشهای] گ هکر را
یکس ه به هم م ریزد» (ماه التقش ،ص.)82
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مع ف و یتوصیف گونیا 1،در مسألۀ یت سیم خط عمود ب یک پاره خط ،پس از ارائۀ
راهحل خود ،به راهحل صتعشگ ان که مبشت ب قاعدۀ مرهور فیثاغورث است ،اشاره
م کتد(بوزجان  ،ص .)12همان گونه که در ادامه خواهیم دید شواهد یتاریخ یتا به

ام وز نران م دهتد که اصحاب معماری به دلیل در اخشیار داششن روشهای سادهیت و

عمل یت در مورد این مسأله و مسائل دیگ  ،یتمایل چتدان به اسشفاده از روشهای
ابوالوفا نداششهاند.
ابوالوفا بابهای دوم یتا شرم اعمال هندسی را به مبان هتدسه و یت سیم اشکال پایه

اخشصاص داده است .در واقع این پتج باب بتیادییت ین مبان یت سیمات هتدسۀ عمل

در فن معماری و صتاعات است .در باب دوم ،دو مسألۀ کارب دی و مهم شایسشۀ یتأمل
دوباره است .در مسألۀ شرم از باب دوم (= فرود آمدن عمود بر یک صفحه از
نقطهای واقع در خارج آن) ابوالوفا پس از ارائۀ راه حل خود به روش م سوم اهل

صتاعت با شاقول 2اشاره م کتد (ص .)18روش هتدس ارائه شده یتوسط ابوالوفا
بسیار پیچیدهیت از روش همیرگ بتّایان است و حل این مسأله با روش ابوالوفا در
بیرش موقعیتها عمل نیست .ظاه اً یتعهد ابوالوفا به عتوان یک ریاض دان در ارائۀ

راه حلهای دقیق هتدس  ،متج به پیرتهاد این روش شده است .در مسألۀ هرشم همین
باب (= از نقطۀ ا خطی موازی خط مستقیم بج رسم کنیم) ،ابوالوفا بار دیگ به
روش اهل صتاعت اشاره م کتد ،که بازهم از روش هتدس او سادهیت و عمل یت است
(ص .)17صتعشگ ان ب ای این مسأله ،یک س خط کش یا ریسمان کریده را در
نقطۀ ا خارج از خط مف وض بج نهاده و س دیگ را روی خط بج ح کت م دهتد
یتا خط موازی آن رسم شود .حش ام وزه نیز با وجود یتجهیزات نوین نقرهب داری این
روش بسیار معمول است .البشه به نظ م رسد روش ابوالوفا این حسن را دارد که در
طولهای زیاد ،خطای کمش ی نسبت به روش صتعشگ ان دارد.

3

 .1ابواسحاق کوبتان در یت جمۀ خود گونیا را این گونه یتع یف م کتد :و اما غ ض از کونیا که زاویۀ قائمه است
ساخشن چهارسوهاست [م بع] و بصالح آوردن کتجهای بتاها و مانتد این(...رسایل پاریس ،ب گ .)142
 .2ب ای یتوصیف اسباب کار بتّایان در دستنویس م بوط به سدۀ نهم یا دهم هج ی نک  :خانمحمدی ،ص.14
 .3آخ ین مسألۀ باب دوم ساخت آیتۀ سوزان است .این مسأله پیش از ابوالوفا یتوسط دانرمتدان دیگ نیز ب رس
شده بود .از آنجا که ساخت آیتههای سوزان در ب خ مقاصد عمل کارب د داششه است؛ به نظ م رسد ابوالوفا در
اث خود طیفهای مخشلف از صتعشگ ان و ابزارسازان را مدّ نظ ق ار داده است .ابن مسکویه یک از یتواناییهای
ابوالفضل بن عمید (=اسشاذال ئیس :از 361-328ق751-737/م وزی رکنالدوله بود) در علم الحیل را ساخت
آیتههای آیترزا از راه دور عتوان م کتد (ص.)335
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باب سوم به مهمیت ین اشکال هتدس در صتاعات ،یعت یت سیم چتدضلع های
متشظم ب اساس ضلع معلوم م پ دازد .باب چهارم نیز در بارۀ یت سیم همان اشکال
باب سوم ول از ط یق محاط نمودن در دای ه است .در آغاز این باب ابوالوفا به
یتفاوت روش مهتدسین و صتعشگ ان ماه و زب دست (!؟)  -که ب ای اثبات حقانیت
روش خود آنان را دلیل ق ار داده بود  -اشاره نموده و ط یق صتاع مبشت ب ب اهین
هتدس را یتوصیه م کتد:
مشداول میان اهل صتاعت آن است که چون در دای ه یا ب دای ه شکل مضلّع
خواهتد ک د محیط آن دای ه را به عدد اضالع قسمت کتتد ،پس شکل یتمام
کتتد ... .این نوع عمل نه به نزدیک مهتدسان پستدیده باشد و نه به نزدیک
زی کان و ماه ان اهل صتاعت .بلکه عمل پستدیده به نزدیک ایران آن باشد
که ابشدا به نوع از یتدبی ضلع مخمّس یا مسدّس یا معر یا غی آن با دست
آرند ... .چه آنچه به قسمت عمل حاصل کتتد در فشح و ضم پ گار بارهای
بسیار رنج بیتتد و مطلوب اال به مرقت و یتعب حاصل نیاید و آن نیز به یتق یب
و یتخمین باشد نه به یتحقیق و یقین .و چون حال ب این جمله است واجب
نمود که در اسشخ اج اضالع اشکال ،ط یق صتاع اخشیار کتیم که صحت آن
به ب هان هتدس شتاخشه باشیم(همان.)43 ،

بتا به گفشۀ ابوالوفا ،اصحاب صتاعات چتدضلع های متشظم را از ط یق یتقسیم

محیط دای ه به یتعداد اضالع یت سیم م کتتد ،یتا ایتکه بخواهتد ب اساس یک ضلع
مف وض ،چتدضلع را یت سیم کتتد [روشهای باب سوم] .اما چ ا اصحاب صتاعات از
روش محاط ک دن در دای ه بهرغم یتص یح ابوالوفا ب یتق یبی و دشوار بودن آن (!؟) یتا به
ام وز اسشفاده ک دهاند؟ نکشهای که احشماالً ابوالوفا از آن مطلع نبوده این است که دای ه

مبتا و شکل پایۀ یت سیم غالب اشکال ،نقوش و حش ساخشار کل ابتیه بوده است .در واقع
یت سیم ه  nضلع در ط اح هتدس بتا یا نقوش باید ب مبتای دای ه و زمیتهای مف وض

شکل گی د .همچتین ط حهایی با ابعاد مخشلف نیز با یتک ار یک نقش مبتا در دای ه

ایجاد م شدند 1.پس ایتکه صتعشگ ان با یتدبی ی ضلع چتدضلع را بیابتد ،در واقع

خالف مسی ی است که سالیان دراز در ط اح هتدس صتاعات معماری پیموده م شده

است 2.ب خ شواهد نیز از اسشفاده نک دن صتعشگ ان از روشهای یت سیم هفت و نه
 .1ب ای الگوهای هتدس در ط حهای اسالم

نک  :سعید و پارمان ،فصل دوم.

 .2این روش یتوسط اسشادکاران معماری ستش معاص در یت سیم نقوش نیز به کار م رود (نک  :ماه التقش.)1381 ،
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ضلع متشظم ابوالوفا حکایت دارند .م دانیم که یت سیم این اشکال متج به معادلۀ
درجۀ سوم و مقاطع مخ وط شده و راهحل دقیق ندارند .از این رو صتعشگ ان
روشهایی یتق یبی را در پیش م گ فشتد که بعضاً ابداع خود آنان بود و در مشون
ریاض ب جای مانده از دورۀ اسالم دیده نم شوند 1.بتا ب این با وجود یتالشهای

ب خ ریاض دانان در یت سیم و محاط نمودن هفت ضلع متشظم در دای ه 2،به نظ
م رسد غالب روشهای آنان نشوانسشهاند در مسی فعالیت ریاض

معماران و

صتعشگ ان نقش چتدان داششه باشتد.

بابهای هفشم یتا نهم دربارۀ ساخشارهای یت کیبی اشکال هتدس (اشکال در و ب

اشکال؛ یتقسیم اشکال) است .این سه باب ،مقدمات ورود به مصادیق معماری و پل
میان اشکال پایۀ هتدس و نمونههای کارب دی هتدسه در صتاعات معماری است.
بابهای هرشم «در قسمت مثلثات» و نهم «در قسمت مربعات به اقسام» از متظ

یتفکیک و یتقسیم زمینهای شه ی یا کراورزی ،و مسائل شه سازی حایز اهمیتاند.
در باب هرشم به شیوههای مخشلف یتقسیم مثلثها به نسبتهای معین و بالعکس
«چندبرابر کردن مثلثها» پ داخشه شده است .در باب نهم که کارب دهای عمل

بیرش ی در این حوزه از صتاعات دارد ،زمینهای چهارضلع به نسبتهای معین

یتقسیم شده است .ابوالوفا در بخش مجزای انشهایی باب نهم «در گشودن راه» آشکارا
به کارب د عمل این دست از مسائل هتدس در امور روزم ه اشاره دارد .شاید یتوجه
ویژه ف مان وایان آلبویه به بازسازیهای شه ی ،ابوالوفا را ب آن داششه است یتا ب خ

راهحلهای هتدس را ب ای یتقسیم زمینهای شه ی یا کراورزی میان اف اد ،جهت
مقاصد راهسازی ،وراثت و یا یتخصیص عادالنۀ زمین پیرتهاد دهد .محشمالً وظیفۀ
ابوالوفا به عتوان دیوانساالر ،اِعمال قوانین دقیق هتدس ب ای یتقسیم زمینها به
متظور نیل به مقاصد فوق بوده است .این نظ را قول از ابنخلدون نیز یتأیید م کتد.
او مساحت را از ف وع علم هتدسه دانسشه و یک از کارب دهای آن را یتقسیم محوطهها

و اراض میان ش کا یا ورثه و مانتد ایتها یاد م کتد (ابن خلدون،ج ،2ص.)1118
البشه به نظ م رسد این دست از مسائل بیرش به کار مسّاحان م آمده یتا معماران و
 .1به طور مثال ،ب ای راه حل یتج بی یت سیم نه ضلع متشظم یتوسط اسشاد محمود ماه التقش نک  :آقایان چاوش ،
ص. 6
 .2هوختدایک( )Hogendijk,1984در مقالهای به ب رس ساخشارهای دقیق هفت ضلع متشظم در هتدسۀ یونان
و ع بی که در یتعدادی از نسخههای اصل متشر نردۀ ع بی محفوظ مانده ،پ داخشه است.
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بتّایان .با این حال راسش آزمایی کارب د این دست از مسائل در عمل نیازمتد مطالعۀ
یتطبیق با شواهد یتاریخ از جمله یافشههای باسشانشتاسان و مطالعات مورخان هت و
معماری است.

باب دهم «در قسمت و تألیف مربعات» مرشمل ب مسائل است که مورد یتوجه

خاص پژوهرگ ان معاص بوده است 1.ابوالوفا پس از اشاره به کارب د وسیع مسائل
بابهای پیرین یتوسط اهل صتاعت در بارۀ این مسأله م گوید:
اکتون در این باب قسمت ک دن بعض اشکال به اقسام ،چتانچه اهل صتاعت
آن را اسشعمال کتتد و آن را سؤال کتتد ،یاد خواهیم ک د .و آن ب یدن م بعها
است به نوع که از آن م بعهایی کوچک حاصل شود و پیوست م بعها به
یکدیگ چتانکه از همه یک م بع پیدا شود و از ب ای آن قاعدههای کل بتهیم
که بدان رجوع نمایتد .چه همه آنها که پیرهوران به کار م دارند بی اصل است
و ب آن اعشمادی نیست و غلط بسیار واقع م شود در آن قسمتهای ایران.
اما ه گاه که کار را ب قانون علم کتتد آسان گ دد( .بوزجان  ،ص.)115

این سختان درب دارندۀ دو نکشۀ قابل یتأمل آن روزگار است .نخست م اجعۀ
اصحاب صتاعات به مهتدسان و پ سش از آنان .و دیگ مبتای نادرست اعمال هتدس
بهکارگ فشه شده یتوسط اصحاب صتاعات (الصتّاع) .در بارۀ نکشه اول ،ابن خلدون

یادآور م شود که:

صتاعت [درودگ ی] اساساً در یتمام انواع آن به قسمت مهم از دانش هتدسه
نیاز دارد .زی ا الزمۀ بی ون آوردن صورتها از م حلۀ قوّه به فعل ،به روش
اسشوار این است که به یتتاسب میان اندازهها ،خواه عموم یا خصوص آگاه
باشیم و ب ای دریافشن یتتاسب اندازهها ناچار باید به مهتدس رجوع ک د» (ابن
خلدون ،ج ،2ص.)814

2

 .1اوزدورال ( )Özduralمعشقد است که صتعشگ ان که روشهای خود را ب ای ساخشن م بعها یتوصیف ک ده بودند
احشماالً یا از صتف نجاران بودند ،به ویژه آنهایی که در متبّتکاری مهارت داششتد ،یا کسان بودند که با
کاش کاری س وکار داششتد ،و با ب یدن یک قطعه از مصالح و ق ار دادن در قسمتهایی و چیدن اجزا در الگوها
ب ای ساخشن اشکال مخشلف کار م ک دند ( ،2111ص.)152
 .2ابن خلدون در جای دیگ م گوید :گاه صتعشگ ان در مسائل از هتدسه یتص ف م کتتد ،مانتد هموار ک دن
دیوارها از لحاظ وزن [یت از] و یتعیین اریتفاع سطح زمین ب ای جاری ک دن آب و امثال ایتها .و بتا ب این بتایان
ناچار باید در اینگونه مسائل هتدسه بصی باشتد (ابن خلدون،ج ،2ص.)811
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از این متظ مقصود ابوالوفا از نگارش کشاب ،دسشیابی آسان اهل صتاعات به
مبان اسشوار هتدس و بینیازی از رجوع به مهتدسان است .در بارۀ نکشه دوم همان
طور که در ادامه نران خواهیم داد اشارۀ ابوالوفا به مبان نادرست هتدس صتعشگ ان
از نظ اسشدالل هتدس محض درست ،ول از نظ کارب د عمل هتدسه یا یتلفیق نظ و

عمل چتدان اسشوار نیست .زی ا این دقت نظ در روی کاغذ ،باید قابلیت پیادهسازی
در عمل را نیز داششه باشد.
مسألۀ یت کیب سه م بع چالش ب انگیزیت ین بخش اعمال هتدس میان پژوهرگ ان

معاص بوده است .در ایتجا کوشش م کتیم این مسأله را از دریچۀ نظ ی و کارب دی

یتحلیل کتیم .ابوالوفا به حضور خود در بعض از مجالس 1میان جماعش از صتعشگ ان
و مهتدسان(هتدسهدانان) اشاره م کتد .او ب این باور است که اصحاب صتاعات
(سدۀ چهارم) غالباً در هتدسۀ نظ ی س رششه ندارند .از این روست که با یتحلیل

راهحلهای ایران ،نادرست بودن بعض و عمل نبودن بعض دیگ را نران م دهد ،و
در نهایت راه حل خود (یتصوی  )4را ارائه م دهد .او در این خصوص م نویسد:
در این باب که یت کیب[م بع] از عددی بود غی م بع و غی مؤلف از دو م بع
جماعش از مهتدسان و اهل صتاعت غلط بدان عمل کتتد[ .مهتدسان به جهت
آنکه در عمل ممارسش ندارند و هت وران و پیرهکاران به واسطۀ آنکه در علم
ب هان بییادهاند  ...چه هت متد را غ ض آن است که او را عمل مسی گ دد و
درسش آنچه مهتدس یتق ی کتد به مراهده و احساس باور دارد و او به ب اهین
خط

قانع نم شود] ...من در مجلس

حاض بودم [و آنجا جماعش

از

هت متدان و مهتدسان بودند و از ایران پ سیدند که سه م بع مشساوی چگونه
یک م بع بسازند] .آنان که سخن از هتدسه م گفشتد خط به آسان اسشخ اج
ک دند که م بع آن خط مساوی ه سه م بع باشد .هیچ کس از صُتّاع آن را
نپستدید و بدان قانع نرد چه ایران را چتان م بایست که آن م بعات را قسمت
کتتد به اقسام که چون با یکدیگ یتألیف کتتد م بع حاصل آید .و کسان که
سخن از صتاعت م گفشتد چتد وجه ای اد ک دند که صحت بعض از آن به
ب هان معلوم شد و فساد بعض نیز به آسان روشن گرت (بوزجان  ،ص.)114

 .1حض ت ف بعض المجالس و فیه جماعة من الصتّاع و المهتدسین (نسخۀ ع بی ایاصوفیا ،ب گ .)53
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یتصوی  ،1روش مهتدسان ب ای یافشن ضلع م بع

یتصوی  ،2روش اول صتعشگ ان در یت کیب سه م بع

(یت سیم از نگارندگان)

(یت سیم از نگارندگان)

یتصوی  ،3روش دوم صتعشگ ان در یت کیب سه م بع

یتصوی  ،4روش ابوالوفا در یت کیب سه م بع

(یت سیم از نگارندگان)

(یت سیم از نگارندگان)

در گزارش باال ابوالوفا مهتدسان را به دست نداششن در عمل و صتعشگ ان را به
دست نداششن در نظ مشهم م کتد .او دقیقاً به اسشوار نبودن راه حلهای صتعشگ ان و
نیز عدم رضایت و اقتاع ایران از روش مهتدسان اشاره دارد .اما نکشۀ پتهان این
گزارش این است که ابوالوفا به ما نم گوید که آیا صتعشگ ان هم روش او را پذی فشه و

پستدیدهاند یا نه .با نگاه به روش ابوالوفا و اسشواری راه حل هتدس او ،مشأسفانه به
نظ م رسد روش او در این فق ه نیز چتدان عمل و کارب دی نیست .زی ا این راه حل
اگ چه به لحاظ علم  -البشه در نظ  -ب یت از روشهای صتعشگ ان است اما با دقت
در روش او مسائل و مرکالت مهم چون ب ش و شکسشن گوشههای یتیز و اصطالحاً

در بتایی یتیرهخور نبودن را در اج ا موجب م شود .در ایتجا ظاه اً یتوجه بیرش به
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دقت هتدس مسأله است نه مسائل اج ا ،گسش ش مدوالر ط ح و ایجاد سطوح وسیع و
یا حش کارب د یتزییت  .اگ صتعشگ ان با یت کیب سه م بع م خواسشهاند سطح را
بپوشانتد یا یت کیبی از اشکال ایجاد کتتد؛ قاعدیتاً افزون ب مسألۀ اج ای ساده و بهیته،

به کیفیت بص ی نقش ایجاد شده نیز اهمیت بسیار م دادهاند .از این رو به نظ

م رسد صتعشگ ان از روش ابوالوفا نیز به دلیل دشواری اج ا و عدم امکان گسش ش
متاسب ط ح ناراض

بوده باشتد .در صوریت که [گسش ش] ه دو م بع یت کیبی

صتعشگ ان ،بهرغم اندک خطا و باق ماندن قطعات کوچک اضاف  ،دستکم اج ای
بهیته و متاسبی در قالب نقوش ساده دارد (یتصاوی  5و.)6بتا ب این مالحظات به نظ

م رسد که ابوالوفا نه یتتها به ایتالف مصالح در این روش یتوجه نداششه است ،بلکه آن
را گسش ش نداده یتا دریابد که حاصل کار با الگوهای هتدس رایج معماری آن روزگار
نیز سازگار نیست (یتصوی )5

1

یتصوی  ،5گسش ش روش اول

یتصوی  ،6گسش ش روش دوم

یتصوی  ،5گسش ش روش ابوالوفا

صتعشگ ان در یت کیب سه

صتعشگ ان در یت کیب سه

م بع (یت سیم از نگارندگان)

م بع(یت سیم از نگارندگان)

(یت سیم از نگارندگان)

مسألۀ یت کیب سه م بع در حاشیۀ پایان رسالهای با عتوان األعمال ابی بکر الخلیل

التاجر الرصدی از مجموعه رسایل پاریس نیز آمده است (یتصوی  .)8در آنجا ب ای
یت کیب سه م بع افزون ب راه حل ابوالوفا (یتصوی 8الف) ،راه حل دیگ ی(یتصوی
8ب) نیز آمده است .به نظ م رسد آمدن این مسأله در ایتجا که هیچ اریتباط با

موضوع رساله (در اریتفاع م یتفعات) ندارد ،یتوسط ف د دیگ ی باشد .همچتین در
رسالۀ تداخل اشکال متشابهه و متوافقه از رسایل پاریس ،مسألۀ یتبدیل یک مسشطیل به

 .1اوزدورال نیز بهرغم آنکه بیرش اث ابوالوفا را ب ای مقاصد یتزییت م بیتد و به کارب د دیگ فصول کشاب یتوجه
ندارد ،معشقد است که راه حل ابوالوفا کیفیتهای یتزییت مانتد ساخشارهای قبل را که یک م بع معادل پتج م بع
بود ،ندارد ( ،2111ص.)182
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م بع همارز ط ح شده است (رسایل پاریس ،ب گ  .)182vاوزدورال (،2111
صص )188-186پیش از این با مقایسۀ این دو به یترابه راه حل بدون اسشدالل در
حاشیۀ رسالۀ األعمال ابی بک (یتصوی 8ب) و راه حل مسألۀ «م بع همارز مسشطیل

مف وض» (یتصوی  )7اشاره ک ده بود .او از راه حل یتبدیل مسشطیل به م بع همارز ،با

ق ار دادن مسشطیل به ابعاد  3به  ، 1یعت سه م بع در کتار هم ،م بع از یت کیب سه
م بع به دست آورده است(همان ،ص ،186یتصوی 7ب).

ب

الف

یتصوی ( ،7دست راست) یتبدیل

یتصوی ( ،8باال) دو راه حل در

یک مسشطیل به م بع همارز

یت کیب سه م بع(رسایل پاریس،

(اوزدورال ،2111 ،ص.)186

ب گ )136v

اگ چه یتوجه اوزدورال به یترابه این دو مسأله جالب یتوجه است ،ول به نظ
م رسد او این مسأله را اندک پیچیده و شلوغ ک ده است .اگ نگاه به یتصوی  7الف
بیتدازیم ،کافیست دو م بع را یتتها با خط مورب همانتد این مسأله قطع نموده و

قطعات ایجاد شده را حول م بع سوم ق ار دهیم (یتصوی  .)11البشه شیوۀ به دست
آوردن این راه حل (یتصوی 8ب) در رساله نیامده است و ما یتالش ک دهایم راه حل
بدون یتوضیح رسالۀ األعمال ابی بک را که بهرغم شباهت با مسأله «یتبدیل یک

مسشطیل به م بع همارز» ،سادهیت از آن است ،ارائه دهیم (یتصوی  .)11همان طور که
م بیتیم این روش و نقش به دست آمده ،افزون ب دقت باالی هتدس و گسش ش به
م ایتب بهش از راه حل ابوالوفا ،دارای کیفیت گسش ش سادهیت و با قطعات کمش ی نیز
نسبت به گسش ش اوزدورال (یتصوی  )11از مسألۀ «م بع همارز مسشطیل مف وض»

است.
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یتصوی  ،11روش یت سیم :م بع  ABCDمف وض است .کاف است خط  DNرا با
زاویه  31درجه ،با گونیا و یا یت سیم یک دوازده ضلع متشظم (محاط در دای ه) و
یت سیم شعاع  DNبهدست آوریم .سپس پاره خط  BNرا در نقطه  Mنصف م کتیم.

یتصوی ( ،11اوزدورال،2111 ،
ص)188

و پاره خط  KMرا موازی  DNیت سیم م کتیم ( .)KD=BMسپس قطعات  4-1را
حول م بع سوم ق ار م دهیم( .ط ح و یت سیم از نگارندگان).

ابوالوفا در مسألۀ پایان این باب با یتجزیۀ م بع به دو م بع که ضلع یک از آنها
معلوم است ،به نقر دست م یابد که در معماری «چلیپا» نامیده م شود (یتصوی
 .)12پ سش قابل ط ح این است که آیا این ط ح یتزئیت آن گونه که ب خ پتداششهاند
از ابشکارات ابوالوفا ب ای یتجزیۀ یک م بع بوده و یا پیش از او نیز در صتاعات به کار

م رفشه است؟ اوزدورال یادآور م شود که ب خ ب این باورند که ابوالوفا این روش را
از ریاض دانان هتدی وام گ فشه است و آن را راه ب ای اثبات قضیۀ فیثاغورث
م داند ( ،1775ص .)56ب خالف نظ اوزدورال ،اوالً ابوالوفا همانتد س اس کشاب
قصد و نیازی به اثبات قضیۀ فیثاغورث به صتعشگ ان نداششه است .ثانیاً با ف ض عدم

وجود نمونههایی از این نقش در آثار معماری پیش از ابوالوفا ،به نظ م رسد ساخشار
درون مسأله متج به شکلگی ی این نقش شده است .ابوالوفا یتتها مسألهای را  -نه به
قصد خلق شکل یتزییت  -حل ک ده است ،زی ا پیش از ابوالوفا ،ثابت بن ق ّه نیز در

اثبات قضیۀ فیثاغورث از یت کیب دو م بع به م بع همارز ،به همین نقش رسیده بود
(یتصوی .)13

روزنفلد خاط نران م کتد که ثابت در فی الحجة المنسوبة الی سقراط فی المربع و
قطره سه اثبات جدید ب ای قضیۀ فیثاغورث ع ضه ک ده است .در اثبات اول از م بع

که ب روی ویت مثلث قائم الزاویه  ABCساخشه شده است دو مثلث مساوی با مثلث
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مف وض را که ب روی دو ضلع م بع بتا م شوند ب م داریم و به دو ضلع دیگ م بع
اضافه م کتیم و شکل که بدین یت یتیب بهدست م آید عبارت است از م بعهایی که ب
روی ساقهای مثلث قائم الزاویه ساخشه شده باشد (گیلیسپی ،ص .)335م بع BCHI

درواقع عبارت است از مجموع م بعهای  ABDEو  EFHGکه ب ساقهای مثلث
 ABCبتا شده است (راشد 1،ج ،2ص.)456

یتصوی  ،12یتجزیۀ م بع معلوم به مجموع

یتصوی  ،13روش ثابت بن ق ه در اثبات قضیۀ فیثاغورس ،ساخشن

م بع دو عدد نامشساوی یتوسط ابوالوفا

م بع از دو م بع که ضلع ه یک ساقهای کوچک مثلث قائم

(یت سیم از نگارندگان)

الزاویه است ،و م بع حاصل قط مثلث است( .یت سیم از نگارندگان)

چتانکه م بیتیم هدف ثابت بن ق ّه ارائۀ اثبایت ب ای قضیه فیثاغورس است ،نه
یتجزیه و یت کیب م بعها و یا حش ارائۀ نقر یتزییت چون چلیپا .از این رو به نظ

م رسد این مسأله و نقش ایجاد شده در آن از جمله مسائل است که نران م دهد
چلیپا پیش از ابوالوفا از دیگ آثار هتدس

ریاض دانان قابل دستیابی بوده و

نم یتوان آن را به ابوالوفا نسبت داد .البشه این سخن بدان معت هم نیست که نقش
چلیپا را ریاض دانان ابداع ک دهاند .بتا ب این مالحظات انشساب جتبههای یتزییت و

زیباشتاخش به کشاب اعمال هندسی فاقد مبان اسشوار است .چ اکه اساساً به شهادت

مشن کشاب،این امور دغدغه و مسألۀ ابوالوفا و همشایانش در پ داخشن به این دست از
موضوعات نبوده است .بتا ب این باب دهم اعمال هندسی ب خالف آنچه یتصور
ک دهاند و آن گونه که از مشن کشاب ب م آید ،درصدد ایجاد و خلق نقوش یتزییت

نیست .بلکه ص فاً حل مسائل عمل است که اصحاب صتاعات با آن روب و بودهاند.
از این رو اعمال هتدس را م بایست از متظ ی کامالً علم در جهت حل دقیق و

1. Rashed
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ب هان

مسائل مشداول اصحاب معماری و به ویژه در اریتباط واقع

با ف ایتد

شکلگی ی آثار معماری و صتاعات وابسشه مورد مطالعه ق ار داد.
میراث علمی ابوالوفا در ریاضیاتِ معماری

ابوالوفا در دانش ریاضیاتِ معماری دو می اث از خود ب جای نهاد .نخست اعمال

هندسی که به دلیل ناچیز بودن مدارک ب جای مانده دربارۀ صتاعات معماری ق ون
نخسشین اسالم  ،آن را گوه نایاب در زمان ما نمایانده است .در نشیجه ب خ
پژوهرگ ان این یگانه شاهد را ستدی معشب ب ای اظهارنظ در خصوص اصتاف و

صتاعات معماری آن دوران انگاششهاند.

در میان ریاض دانان دورۀ اسالم  ،ابوالوفا شاید یتتها کس بود که به دالیل چون
موقعیت سیاس  ،اجشماع و ح فهای در زمانهای که نیاز به یتوسعۀ معماری بسیار
احساس م شد یتوانست یتا حدودی در مسائل ریاض این اصتاف وارد شود .یتأکید ما
ب محدود بودن ورود او مبشت ب عدم اطالع او از ب خ روشهای ط اح هتدس

اصحاب صتاعات است .البشه این ورود بدان جهت نیز بوده که بتیانهای علوم نوین
ریاض در دستاندرکاران اصتاف معماری آن روزگار هتوز در م احل ابشدایی بود.

این نظ را یتا حدودی شواهد ب جای مانده از آثار معماری و یتزییتات یتا سدۀ چهارم
هج ی نیز یتأیید م کتد .یتا آنجا که م دانیم در آثار معماری پیش از سدۀ چهارم

اشکال هتدس سادهای به کار م رفشهاند در صوریت که بخش قابل یتوجه از یتوسعۀ
هتدس در یتزییتایت چون نقوش هتدس گ ه از سدۀ پتجم هج ی به بعد است (نجیب

اوغلو ،ص.)144

به نظ م رسد اظهارات ابوالوفا مبت ب دست نداششن صتعشگ ان در هتدسۀ نظ ی
چتدان پذی فشت نیست .زی ا با یتوجه به سابقۀ معماری و ریاضیات پیش از ابوالوفا ،به
یقین اصحاب صتاعات از حداقل دانش هتدس مورد نیاز خود بیبه ه نبودند .از
سویی ابوالوفا و اصحاب صتاعات دو دیدگاه کامالً مشفاوت به ریاضیات داششهاند:

ابوالوفا مسائل را بیرش از زاویۀ علم و ب هان م نگ یست درصوریت که مخاطبان او
مسائل علم و اج ایی را در کتار هم در نظ م گ فشتد .ب ای همین دو راه حل که
صتعشگ ان ب ای یت کیب سه م بع دادهاند ،بهرغم اندک خطا که در اج ا قابل اصالح
است ،افزون ب نقش کارب دی ،حاک از قدرت خالقیت و هم اه نظ و عمل آنان
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است .این مسأله نران م دهد که نباید نقش قدریتمتد و متسجم یترکیالت اصتاف در
آموزش درون از اسشاد به شاگ د را از یاد ب د.

1

الزم به یادآوری است که یت سیمات و آثار ب جای مانده از اصحاب معماری نران

دهتدۀ میزان باالی علم هتدسه نیست .بلکه غالب هتدسۀ بهکار رفشه در آنها مبشت ب

مبان سادهای است که ابوالوفا در کشاب خود ب آنها یتص یح داششه است .ول آنچه در
این آثار وجود دارد ،نوع شهود هتدس به ویژه در یت کیب احجام فضایی است که از
نقوش پایه و سادۀ هتدس  ،ط حها و صوریتگ یهای مشتوع و پیچیدهای خلق شده
است .به عبارت دیگ اگ اصحاب معماری مشک ب آموزشها و یا کشاب ابوالوفا

بودهاند ،چگونه م یتوان این یت کیبهای مشتوع حجم را یتوضیح داد .ممکن است
همچون اوزدورال ادعا کتیم که مهتدسان [هتدسهدانان] به ایران آموزش م دادند
( ،2111ص .)151این نظ هم به دلیل یترکیالت س ّی پیرهوری ،اریتباط ضعیف

ایران با ریاض دانان و کم اطالع کس چون ابوالوفا از روشهای ط اح ایران قابل
پذی ش نیست .در ه حال شواهد یتاریخ یتا به ام وز نران م دهتد که اصحاب
معماری غالباً از ب خ روشهای هتدس ابوالوفا به دلیل در اخشیار داششن روشهای

عمل و به ویژه سادهیت اسشفاده نک دهاند .از این رو نظ ایت مبت ب ایتکه ب رس دقیق

نسخ خط و مدارک قدیم مانتد اعمال هتدس  ،ما را به فهم ط یقۀ اصل یتاریخ علم

ط اح در جهان اسالم نزدیک م کتد (چ باچ  2،ص ،)566چتدان اسشوار نیسشتد.

بتاب مالحظات پیرین از آنجا که ف ایتد ط اح هتدس در معماری مبشت ب

ساخشارهای ساده و پیچیدۀ هتدسۀ مسطحه و فضایی است .ابوالوفا به درسش نیاز این
صتاعات را مبان دقیق اعمال هتدس باألخص هتدسه مسطحه یترخیص داد .او با
گ دآوری و یتدقیق یت سیمات هتدس مورد اسشفاده اصحاب صتاعات ،یتالش ک د
مبتایی علم و عمل در هتدسه پیریزی کتد .ه چتد کشاب هتدسۀ او محشمالً در

جماعش از اصتاف معماری یتا حدودی گسش ش یافت .اما ب خالف آنچه بعضاً

پتداششه م شود نقش قابل یتوجه در ب خ روشهای م سوم و اج ایی این اصتاف
نداششه است .این اظهارنظ مبشت ب روشهای مشفاوت اصحاب معماری با روشهای
ابوالوفا ،حش یتا به ام وز است .بهطور خالصه روش یت سیم خط عمود ب یک
 .1البشه یتتها رسالۀ فی تداخل اشکال المتشابهه و المتوافقه در مجموعۀ رسایل پاریس از این قاعده مسشثت است.
این رساله را نیز به هیچ روی نباید مشت از یک ریاض دان یا از جملۀ مشون ریاضیات دورۀ اسالم ب شم د.
2. Chorbachi
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صفحه ،یت سیم چتدضلع ها ب اساس یک ضلع معلوم ،روش نه چتدان جالب یت کیب
سه م بع یتوسط ابوالوفا و در نهایت باب سیزدهم (یتقسیم سطح ک ه) از جملۀ مواردی
است که با روشهای هتدس اصحاب معماری در عمل همخوان چتدان نداششه و

معماران یتا به ام وز همچتان از ط یقههای اخشصاص خود اسشفاده ک دهاند .در همین
فق ۀ آخ معماران ب ای یتقسیم سطح احجام ک هگون از یتقسیم نصفالتهاری [ناو]
گتبد و اج ای الگوی نقوش ب روی یک قاچ الگو و پیادهسازی و نصب کاش و
یتزییتات ب روی گتبد (که غالباً ک وی یا بخر از ک ه نیسشتد) اسشفاده م ک دند.

نکشۀ مهم قابل ط ح ایتکه ط حهای هتدس در آثار معماری نران م دهتد که

اصحاب معماری به ویژه پس از سدۀ چهارم بیش از آنکه به علم هتدسه  -غالب ًا
مسطحه  -اعمال هتدس مشّک باشتد ،درگی یت کیب اشکال و احجام فضایی در
یت کیب سقفها و یتزییتات سه بعدی مانتد مق نس بودند .بدین یت یتیب به نظ م رسد
بیرش ین نقش ابوالوفا را باید یتدقیق ب خ روشهای م سوم و بیرش از آن گ دآوری و

یتدوین مبادی پایۀ علم هتدسه مسطحه به شمار آورد .بلوم( 1ص )21نیز البشه از متظ

یتاریخ یادآور م شود که صتعشگ سده 4ق11/م نه با خواندن دسشورالعملهای کشاب
ابوالوفا که با پی وی از آموزههای اسشادش هتدسه را م آموخت.

بتاب مالحظات پیرین به نظ م رسد می اث مهم ابوالوفا در صتاعات معماری را
باید در میان همشایان محاسب و دبی ش جسشجو ک د .م دانیم که آن بخش از کارب د
ریاضیات در ف ایتد ساخت ابتیه و ش ح نقش مسّاحان ،دبی ان و کارگزاران امور

ساخشمان در ف ایتد ساخت ابتیه ،ذیل ب خ مشون حساب آمده است (طاه ی،
ص.)47
می اث دیگ  ،کشاب حساب عمل او یعت فی ما یحتاج الیه الکتّاب و العمّال و

غیرهم من علم الحساب 2است که ستجش سهم ابوالوفا در ریاضیات معماری بدون

نیمنگاه به آن ممکن نیست .ه چتد پژوهرگ ان محشوای این کشاب را ب رس

1. Bloom
 .2این کشاب که بین سالهای 366-351ق756-761/م نوششه شده ،یتاکتون به هیچ یک از زبانهای الیتیت و
فارس یت جمه نرده است .احمد سلیم سعیدان نسخۀ ع بی یتصحیح شدۀ این کشاب را به هم اه بخر از کشاب
الکافی فی الحساب ک ج یتحت عتوان تاریخ علم الحساب عربی در سال  1751به چاپ رسانده است.
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ک دهاند 1.اما بهرغم اهمیت این کشاب در سی یتاریخ حساب ابتیه و عمارات ،چتدان
که باید در قیاس با مفتاح الحساب جمرید کاشان مورد اهشمام نبوده است.
ه چتد پیش از ابوالوفا کسان چون کتدی (261-185ق) در رسالۀ نایافشۀ او

کشاب رسالته فی مساحه إیوانا ( 2ابن ندیم ،ج ،3ص ،)188خوارزم در جبر و مقابله
و دیگ ان اشارایت به کارب د علوم حسابی در مسّاح و ف ایتد ساخت ابتیه داششهاند،

اما به نظ م رسد ابوالوفا در قیاس با ایران به طور متسجمیت ی به کارب د این علوم
ب ای مقاصد دبی ان و حسابداران امور ساخشمان پ داخشه است .او ب خالف پیریتیان

یتتها به امور مسّاح اکشفا نک ده و مسائل دیگ ی از فعالیت دبی ان ساخشمان را
مدوّن ساخشه است .در واقع ابوالوفا یتالش م کتد فعالیتهای محاسبایت از جمله

مسّاح  ،نقرهب داری ،مش ه و ب آورد ساخشمان و حسابداری و امور مال در ف ایتد
ساخت را میان دستاندرکاران این امور مورد یتدقیق و یتدوین ق ار دهد .این فعالیتها
بهروشت در رئوس متازل سوم و هفشم کشاب دیده م شوند (نک  :سعیدان.)1751 ،

متزل سوم کشاب حساب ابوالوفا که به واحدها و اندازهگی ی مساحت اشکال
مسطح ،احجام فضایی ،و اندازهگی ی فواصل و اریتفاعها م پ دازد در قیاس با آثار
پیرین بحث مبسوط از مقدمات کار مسّاحان و دبی ان است .در باب هفشم از متزل

هفشم ابوالوفا راهکارهایی ب ای اندازهگی ی ع ض نه ها ،یتعیین مسافت و یا اریتفاع
اشیای غی قابل دسش س ،به کمک یتخشهای مدّرج و چرم ِ مشح ک ارائه م دهد
(سعیدان ،ص .)251یتعیین ع ض و یتقسیمبتدی نه ها ب ای بسشن یا ساخشن سد،
س بتد و پل ،و نیز ب ای مقاصد مخشلف چون کراورزی ،انشقال و یتقسیم آب از

رودخانه به نه ها و حش ب ای مقاصد نظام در بغداد آل بویه حایز اهمیت بسیار بوده
است .گزارشهایی در تجارب االمم در مورد ساخت مواردی از سد و پل در این
دوران ،این قول را یتأیید م کتد (ابن مسکویه ،صص  358و  .)414همچتین

بابهای سوم یتا شرم از متزل هفشم به مسائل عمل حسابداری در ساخت ابتیه

 .1ووپکه در 1855م فه ست متازل و بابهای کشاب را ب اساس نسخۀ دانرگاه لیدن (شمارۀ  )773به ف انسه
یت جمه ک ده است و دیوید کیتگ در مقالهای به ب رس و نقد محشوای مشن ع بی این کشاب پ داخشه است
( .)1753سعیدان نیز در مقالهای ( )1754محشوای متازل این اث را مع ف و یتوصیف ک ده است.
 .2در ش ح که دانیل باربارو ( )Daniele Barbaroدر ق ن 11ق16/م ب کشاب ویش ویوس نوششه ،از این رساله
به کشابی مخشص یتتاسبات هتدس و حسابی و موزون که در محاسبه اریتفاع و مساحت یتاالرهای طاقدار به کار
م رود یاد شده است (نجیباوغلو ،ص.)214
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اخشصاص دارد .1این امور که یتا پیش از این مورد یتوجه نظاممتد ق ار نگ فشه بود ،به
محاسبه و ب آورد دسشمزد آج چیت  ،دسشمزد حف و یتقسیمبتدی نه ها و چاهها
م پ دازد .بدین یت یتیب ب یت ی این اث نسبت به آثار پیرین در ارائه دامتۀ گسش دهیت ی از
علم حساب در جهت مقاصد یتوسعههای شه ی و ساخت ابتیه در سدۀ 4ق11/م است.
به عباریت دیگ  ،ابوالوفا ب یتدوین مقدمات جامع و ساده از کارب د علوم حسابی زمان
خود در معماری و یتصحیح روش مخاطبان خود در این مسائل همت گماششه است.
این مباحث در آن زمان زمیتهای را ف اهم آورد که بهرغم عدم اقبال غالب ریاض دانان
به حساب ابتیه ،مقدمات نظ ی حساب ابتیه و عمارات یتدوین و بتیان نهاده شود.

نتیجهگیری
با وجود مالحظات پیرین ،سخن گفشن اسشوار از می اث و سهم واقع ابوالوفا در
کارب د ریاضیات و به ویژه هتدسه در معماری راه درازی در پیش دارد .زی ا آگاه ما

از می اث صتاعات معماری ق ون نخسشین اسالم

یتا زمان ابوالوفا و سازوکار

فعالیتهای عمل اصتاف معماری یتا به ام وز ناچیز است .ضمن ایتکه مشون یتاریخ
و ریاض که به گونهای مسشقیم و غی مسشقیم م یتواند به کار شتاخت این اصتاف

بیاید ،م بایست در متظومهای پیوسشه مطالعه شوند .اما آنچه از اعمال هتدس ب م آید
آن است که ابوالوفا خود به عمل نبودن ب خ راه حلهای پیرتهادیاش و یا عدم
اسشفادۀ صتعشگ ان از آنها یتا حدودی واقف بوده است .بتا ب این با ب رس یتطبیق
اعمال هتدس و روشهای اصحاب معماری م یتوان اسشدالل ک د که این کشاب

ب خالف آنچه شماری از پژوهرگ ان معاص پتداششهاند اهمیت چتدان در روشهای
هتدس م سوم اصحاب معماری نداششه است .این موضوع گسش ش و اسشفادۀ معماران
و صتعشگ ان از این کشاب را با یت دید مواجه م سازد؛ ه چتد نم یتوان در نقش این

کشاب در یتدقیق و پیرتهاد روشهای جدید میان جماعش از اصحاب معماری یت دید
ک د .در مقابل کشاب حساب ابوالوفا در سی یتاریخ علم حساب ابتیه نقطۀ عطف
است که دانش ریاضیات معماری را ب ای دبی ان و ناظ ان امور مالیۀ ساخشمان
دستکم یتا پیش از جمرید کاشان یتدوین نموده است.
 .1کان در مقالهای درباب مسائل مال و مالیات ع اق در دورۀ آل بویه ،ب خ مسائل کشاب ابوالوفا (متازل چهارم
یتا هفشم) را ب اساس نسخۀ کشابخانۀ لیدن ب رس ک ده است ( .)1952اِرِن ک ویشز نیز در مقالهای همچون مقالۀ
پیرین ،ابعاد اقشصادی ،مسائل مال و سیسشم مقیاسهای به کار رفشه در عملیات مال م بوط به مالیات و پ داخت
هزیتهها را یتوسط ابوالوفا مطالعه ک ه است (.)1962
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با اسشتاد به آثار معماری ،ریاضیات در این اصتاف مسی ی رو به رشد را ط
م ک د که ابوالوفا در ب ههای از این مسی  ،غالب روشهای م سوم دستاندرکاران
معماری در هتدسۀ مسطحه را گ دآوری و مبتایی علم بخرید .ه چتد ایران از همۀ

این یتالش اسشفاده نک دند .اما فضای عقالن حاکم ب جامعه و نیاز این اصتاف به
یتوسعه و یتجهیز به علوم روز در عین اریتباط ایران با پیرهوران دیگ س زمینهای

اسالم  ،و البشه یتالش ابوالوفا ،همگ راههای یتوسعۀ خلّاقانۀ هتدس را در سدههای
پتجم به بعد در معماری هموار ک دند 1.بتا ب این می اث هتدس ابوالوفا میان

اصحاب صتاعات معماری را م یتوان در رئوس زی خالصه ک د:

 یتالش در عموم ساخشن علم هتدسه عمل که یتا آن هتگام بیرش مخشصجماعش از صتعشگ ان ماه بود.
 یتدقیق روشهای م سوم هتدس و پیرتهاد روشهای جدید .ه چتد بسیاری ازاین روشها به دلیل دشواری اج ا یا عدم انطباق با مسی ط اح هتدس

صتاعات معماری مورد اسشفاده ق ار نگ فت.
 ابوالوفا روشهایی را به کار گ فت که بهرغم عمل نبودن یا عدم اسشفادهیتوسط اصحاب صتاعات ،م یتوانست زوایای دیگ ی از حل مسائل هتدس را
به ایران بتمایاند.
تقدیر و تشکر :الزم است م ایتب قدردان

و سپاس خویش را از دکش یونس ک امش

در م کز

دائ ةالمعارف بزرگ اسالم و دکش احمد دانائ نیا در دانرگاه کاشان ب ای یتذک ات ارزشمتدشان در
بارۀ این مقاله اب از داریم.

 .1به نظ م رسد اطالق واژۀ مهتدس یا مهتدسان معمار به بتّایان یتوسط مورخان از سدۀ پتجم به بعد ،ناظ ب همین
پیر فتهای هتدس در آثار این دوران است.
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