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چکیده

مقالۀ پیش رو با هدف شناخت چگونگی تأثیر رسالۀ «هندسۀ عملی» بوزجانی
بر شکلگیری نونگارههای هندسۀ پرگاری ،در هنر و معماری سلجوقی نوشته
شده است .گام نخست این پژوهش مطالعۀ جایگاه این رساله در سنت رساله

های هندسۀ عملی است  .این پژوهش در گام بعد ،ساختار تزیینات هندسی تا

زمان پدید آمدن رساله را مورد بررسی قرار داده و به روند شکلگیری و سیر

تکامل سبک نوین برآمده از ساختار هندسۀ پرگاری پرداخته است که همزمان با
تحریر رساله و یا متأخر از آن ظاهر شدهاند .در پایان ،پژوهش با توجه به روش

های هندسیِ ارائه شده در رساله و نقوش موجود در آن ،بر جایگاه رسالۀ بوزجانی

در شکلگیری نونگارههای پرگاری در تزیینات هندسی سبک سلجوقی تأکید
میکند.

کلیدواژهها :ابوالوفاء بوزجانی ،ترسیمات پرگاری ،تزیینات هندسی ،هندسۀ
عملی ،هنر سلجوقی.

 .1این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ هنر اسالمی با عنوان «شناخت ساختار و بنیان هندسی در
نقوش و تزیینات هنر دورۀ سلجوقی ایران» نوشتۀ مهدی بهشتینژاد با راهنمایی دکتر صمد سامانیان و مشاورۀ دکتر

امیر مازیار است.
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مقدمه

رسالۀ «هندسۀ عملی» بوزجانی ،از معدود رسالههای نگاشته شده در هندسۀ عملی است
که از سدههای میانۀ اسالمی برجای مانده است .مدعای رساله ارائۀ راهکارهایی برای

استفادۀ صنعتگران است و میزان کارآمدی آن موضوعی است که همواره در گفتگوی
میان پژوهشگران هنر و معماری اسالمی ،بهویژه در حوزۀ تزیینات هندسی ،با اختالف

نظر همراه بوده و آراء متفاوتی را از «نداشتن کاربرد مفید و مؤثر» تا «ارائۀ دستوراتی
ویژه به منظور طراحی» نتیجه داده است .از این رو سؤال اصلی پژوهش ،نحوۀ کاربرد
مؤثر رساله در میان صنعتگران است .این مقاله به منظور دستیابی به پاسخ این پرسش،

دامنۀ بحث را به ترسیم اشکال منتظم با استفاده از هندسۀ پرگاری محدود کرده است،
که نقطة مشترک میان اکثر مسائل مطرح شده در رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی با نونگاره
های هندسیِ عصر سلجوقی است.گام نخست پژوهش بررسی اهمیت رسالۀ هندسی

بوزجانی در سنت تحریر رسالههای هندسی است که با جستجوی دالیل تحریر ،بررسی

بابها و مسائل مطرح شده در آن همراه است .پژوهش در گام بعد بر جستجوی ساختار
و روش ترسیم تزیینات هندسی تا زمان تحریر رساله متمرکز است و به تغییرات پدید

آمده در نحوۀ ترسیم تزیینات هندسی ،همزمان و یا متأخر از تحریر رسالۀ بوزجانی

پرداخته است .بخش پایانی پژوهش ،با مد نظر قرار دادن دستورات مطرح شده در رسالۀ

بوزجانی ،و همچنین پارهای نقوش موجود در آن ،چگونگی تأثیر رسالۀ «هندسۀ عملی»
را در روند پدیدار شدن سبک هندسیِ شاخص عصر سلجوقی ،مشخص کرده است.
پیشینۀ پژوهش
ترجمه و تصحیح رسالۀ «هندسۀ عملی» بوزجانی ،در تألیفات :بوزجانی نامه (قربانی و

شیخان1371 ،ش) ،کتاب النجاره (آقایانی چاوشی1389 ،ش) و هندسۀ ایرانی
(جذبی1392 ،ش) ،مورد توجه بوده است و در مقالهای چون «نقدی بر تحقیق و

تصحیح «ترجمۀ کتاب النجاره» بوزجانی» (طاهری1390 ،ش) ،به اختصار مطالعه شده

است .طاهری در این مقاله نتیجه گرفته است که رسالۀ بوزجانی کارآمدیِ ناچیزی در
هنر و معماری اسالمی داشته است و این موضوعی بحث برانگیز است که در پژوهش

های قبل از آن نیز طیفی از آراء متفاوت را نتیجه داده است .از یک سو با نظرات

پژوهشگرانی چون بلوم1993( 1م) ،هولود (1988م) ،صلیبا (1999م) ،طاهری

1. Bloom
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(1390ش1394 ،ش) و طاهری و ندیمی (1391ش) مواجهیم که با ناچیز دانستن تأثیر

رسالههایی چون رسالۀ بوزجانی بر هنر و معماری اسالمی ،هندسۀ پدید آمده در آثار
معماران و صاحبان فنون را به وجود سنتی شفاهی میان معماران و صاحبان فنون مربوط

دانستهاند و بر انتقال سینه به سینۀ ریاضیاتِ کاربردی آنها از استاد به شاگرد صحه

گذاردهاند .به طور کلی از نظر ایشان «توسعۀ خلّاقانۀ هندسۀ اشکال و احجام با ارتقای

دانش فنی ساخت در اصناف معماری پس از سدۀ چهارم هجری راهی متمایز از متون

ریاضی را برای تداوم ریاضیات در معماری گشود» .از سوی دیگر محققانی چون
اوزدورال1995( 1م1996 ،م1998 ،م2000 ،م) ،شورباشی (چورباچی)1989( 2م)،

نجیب اوغلو (1389ش) و سرهنگی2005( 3م) هستند که با اشاره به پارهای مسائل
مطرح شده در رسالۀ بوزجانی و استناد به مشابهت دستورات آن با شیوۀ ترسیمِ نمونه
هایی از نقوش و آرایههای هندسی ،بر تأثیر رسالههایی از این دست بر تزیینات هنر و

معماری اسالمی تأکید دارند.
با توجه به چنین آراء متفاوتی ،پژوهش حاضر ،بر تأثیر رسالۀ بوزجانی بر گروهی

ویژه از تزیینات هنر و معماری اسالمی تأکید دارد؛ مجموعه تزییناتی که در ساختار
طراحی ،شیوۀ ترسیم اشکال منتظم به شیوۀ هندسۀ پرگاری را بهکار میبرند و در رسالۀ

هندسۀ عملی بوزجانی نیز مسائل و ترسیم آنها به کمک روش هندسۀ پرگاری آمده است.

از این رو فرضیۀ پژوهش ،تأثیر راهکارهای ارائه شده در رسالۀ بوزجانی بر نونگارههای

هندسی است که همزمان و یا متأخر از تحریر رساله پدید آمد و در این دوره از اهمیت
ویژهای برخوردار شدند ،آن طور که در عصر سلجوقی راه تکامل و شکوفایی را طی

کردند و یکی از مهمترین سبکهای هندسی در هنر و معماری اسالمی را پدید آورده
اند.

این مقاله در بخش نخست ،با ارائۀ تاریخچهای کوتاه ،توجه به ترسیم اشکال منتظم
در رسالههای هندسی پیش از رسالۀ بوزجانی را مطالعه کرده است ،پس از آن ،اهمیت

این ترسیمها در رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی و مطالب این رساله بررسی شدهاند.

تغییرات پدید آمده در شیوۀ ترسیم تزیینات هندسی ،همزمان و یا متأخر از تحریر رساله

1. Özdural
2. Chorbachi
3. Sarhangi
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و اهمیت یافتن نونگارههای هندسیِ متکی به چندضلعیهای منتظم و ترسیمات پرگاری،

بخش بعدی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است .بخش پایانی ،تالشی در
به منظور درک رابطۀ میان راهکارهای رسالۀ بوزجانی و نحوۀ ترسیم نونگارههای عصر

سلجوقی است.
بازخوانی جایگاه رسالۀ بوزجانی در سنت رسالهنگاری هندسی

کتاب فی ما یحتاج الیه الصانع من اعمال الهندسة (ترسیمات هندسی مورد نیاز

صنعتگران) ،عنوان رسالهای است نوشتۀ ابوالوفا بوزجانی ،ریاضیدان مشهور قرن
چهارم هجری؛ چنانکه از مقدمۀ رساله برمیآید (قربانی و شیخان ،ص ،)112دلیل

تحریر اطاعت امر ملک ابو ناصر بهاءالدوله (حکـ 403-379 :ق) بوده است و به

منظور استفادۀ صنعتگران .با در نظر گرفتن دورۀ حکومت بهاءالدوله و نیز سال مرگ

ابوالوفاء بوزجانی ،یعنی 387ق ،می توان تاریخ تألیف این رساله را سالهایِ پایانی

سدۀ چهارم هجری دانست.
موضوع ترسیم اشکال منتظم و هندسۀ پرگاری ،پیش از تحریر رسالۀ بوزجانی نیز

مورد توجه ریاضیدانان بوده است ،از جملۀ این رساله ها میتوان به رسالۀ هشتم پاپوس
در علم الحیل اشاره کرد که در روزگار بنوموسی ،در میانۀ قرن سوم هجری ترجمه و در
برگردان عربی ،چند مسألۀ ترسیم پرگاری به آن افزوده شده بود (کرامتی« ،پاپوس»،

ص .)491-489این موضوع ،در رسالۀ کوتاه و مستقلِ فی األشکال ذوات الخطوط
المستقیم (متی تقع فی الدائرة و علیها) (ابن ندیم ،ص535؛ قفطی ،ص ،)195از سنان

بن ثابت (درگذشته در 331ق) با موضوع چندضلعیهای محاطی و محیطی 1آمده است.
توجه به مسألۀ ترسیم اشکال منتظم از طریق تقسیم دایره به کمانهای مساوی را در

سدههای بعد نیز میتوان دید .رسالۀ فی عمل ضلع المسبع المتساوی االضالع فی الدائرة

نوشتۀ صاغانی ،دو رسالۀ فی استخراج ضلع المسبع المتساوی االضالع و فی عمل

مخمس متساوی االضالع فی مربع المعلوم نوشتۀ ابوسهل کوهی (احتماالً در گذشته در

405ق؛ برگرن ،ص ،)18رسالۀ عمل المسبع فی الدائرة و قسمة الزاویة المستقیم الخطین

بثالثة اقسام متساوی نوشتۀ ابوسعید سجزی (سدۀ چهارم هجری؛ قربانی،

زندگینامه،...ص ،)424 ،255رسالۀ فی أنّ األشکال کلها من دائرة ،با شرح دو مسألۀ

 .1برای مطالب بیشتر نکـ  :قربانی ،زندگینامه،...ص271
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ترسیمات هندسی از نصربن عبداللّه عزیزی (ریاضیدان سدۀ چهارم هـجری؛ قربانی،

همان ،ص ،)485دو رساله از ابوالجود (در گذشته در سدۀ پنجم هجری) :الی ابی
محمد عبداللّ ه الحاسب فی طریقی ابی سهل الکوهی و شیخه ابی حامد الصاغانی فی

عمل المسبع المساوی االضالع فی الدائرة و عمل المسبع فی الدائرة ارسله إلی ابی

الحسن احمد بن محمد بن اسحق (کرامتی« ،تسبیع دایره» ،ص ،)294-292یکی از
فصول هفتگانۀ رسالۀ التجرید اصول الهندسه با موضوع ترسیم چندضلعیهای محاطی

و محیطی از نسوی (درگذشته در 473ق) و دومقاله با موضوع کثیراالضالعهای منتظم

و کثیرالسطوحهای منتظم ،عنوانهای چهاردهم و پانزدهم از مقاالت پانزدهگانۀ شفا
(انوار ،ص ،)5نمونهای از مجموعه رسالههای نوشته شده از اواسط قرن سوم تا اوایل
قرن پنجم هجری در موضوع ترسیم اشکال منتظم در دایره و هندسۀ پرگاری هستند 1.به

اینها باید رسالۀ عبدالرحمن صوفی (احتماالً درگذشته در 376ق؛ قفطی ،ص )227را

نیز افزود که در میان این رسالهها از جایگاه ویژهای برخوردار است .به نظر میرسد این

رساله نمونۀ نسبتاً جامعی از مسائل ترسیم اشکال منتظم با بهکارگیری هندسۀ پرگاری

در این دوره است که تمامی برهانها و ترسیمات مقدماتیِ مورد نیاز ترسیم اصلی را به

همراه دارد .صوفی مینویسد:
موضوع [رساله] ،چگونگی ترسیم شکلهای متساوی االضالع ،با بهکارگیری

یک دهانۀ ثابت پرگار [است ،که] موالیم ،امیر عضدالدوله  ...مرا امر فرمود به

توضیح و پاسخ به سؤال وی مبنی بر امکانپذیر بودن ترسیم شکلهایِ منتظمی
چون مربع ،پنج ضلعی و از این دست ...،با بهکارگیری یک دهانۀ ثابت پرگار،

 ...چنانکه به نظر نمیرسد هیچ مهندسی [هندسه دانی] تاکنون از عهدۀ انجام

آن برآمده باشد (میرابوالقاسمی و باقری ،ص.)2

این مقدمه عالوه بر اهمیت یافتن ترسیم اشکال منتظم و بهکارگیری هندسۀ پرگاری،

گواه تازگیِ این شیوه های ترسیم است ،که روندی از توجه و تکامل را مشخص میکند؛

از ضمیمهای چند صفحهای در قرن سوم تا موضوعی مستقل در قالب رسالهای مستقل
در اواخر قرن چهارم هجری .از این رو بهکارگیری این ساختار جدید ترسیم ،که خود

 . 1موضوعی چون تسبیع دایره ،به دلیل ترسیم تقریبی و غیر دقیق آن با پرگار و خط کش (چنانچه بوزجانی در رسال

خویش به انجام رسانده است) ،ریاضی دانان اسالمی را به استفاده از روشهایی دیگری چون مقاطع مخروطی در حل

این مساله واداشت.
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در قرن چهارم هجری پدید آمد ،نمیتوانست قبل از شکلگیری ،به واسطۀ سنت

پیشنهادی بلوم ،مبنی بر آموزش سینه به سینۀ دانش هندسه و از طریق استاد به شاگرد به
بنّایان و صاحبان فنون این سده منتقل شود (ص.)1

به نظر میرسد رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی که حدود یک دهه پس از رسالۀ صوفی

نوشته شده است (طاهری ،ص ،)4گامی در جهت عملی کردن دانش هندسۀ پرگاریست.

در دیباچۀ شرح منسوب به کمالالدین ابن یونس (ریاضیدان سدههای ششم و هفتم
هجری) بر رسالۀ بوزجانی آمده است که در میان کتب متقدمان و متأخران ،هیچ کتاب

مستقلی در باب ترسیمات هندسۀ [عملی] به دست وی نرسیده است ،مگر کتاب
ابوالوفای بوزجانی (کرامتی« ،زندگینامه و کارنامۀ علمی ،»...ص .)8-7شرحها و

بازنویسیهای رساله نیز گواهی بر اهمیت آن در سدههای مختلف است .پژوهشهای

انجام شده وجود یک نسخۀ عربی 1،سه ترجمۀ فارسی (قربانی و شیخان ،ص)15-13
و دو شرح ،یکی در قرن ششم و دیگری در دورۀ صفویه (کرامتی ،همان ،ص )7را تأیید

میکنند .از این رو چندان دور از حقیقت نیست اگر این رساله را که در نیمۀ دوم قرن

چهارم هجری تألیف شده است نخستین رسالۀ هندسۀ عملی بپنداریم که با تأکید بر
ترسیم اشکال منتظم و استفاده از هندسۀ پرگاری نوشته شده است.

جستجوی دالیل تحریر رسالۀ هندسۀ عملی

بوزجانی با نگارش این رساله در پی چه بوده است؟ وی عالوه بر ساماندهی غالب

موضوعات ترسیم اشکال منتظم پیش از خود به روش هندسۀ پرگاری ،برهانهای

هندسیِ مسائل را حذف کرده است و گاه به تقریب و تخمین و بهکارگیری شیوۀ معمول
صنعتگران نیز متوسل شده است ،مثال نقضی بر این مدعا که «ابوالوفاء مسائل را بیشتر

از زاویۀ علمی و برهانی مینگریست» و نه عملی (طاهری و ندیمی ،ص .)19به گفتۀ

اوزدورال ( ،1995ص ،)5آنچه بوزجانی ارائه میدهد راهی است که وی سعی داشته بر
اساس آن نظریههای کامالً انتزاعیِ ریاضی را برای صنعتگران قابل فهم کند و روش او

کامالً شخصی و متمایز از راهکار تمامی ریاضیدانان همعصرش است .آن طور که او در
دیباچه چنین مینویسد:

 .1با توجه به گفتۀ برگرن مبنی بر اشتباه بودن انتساب نسخۀ دست نویسی با عنوان الحیل الروحانیة و األسرار الطبیعیة
فی دقایق اشکال الهندسیة به ابونصر فارابی ،این نسخۀ عربی رونویسی دیگری از اعمال هندسی بوزجانی است.
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امتثال نمودم فرمان ملک منصور بهاء الدوله اطال اللّه بقاءه در اثبات معانی
[که] به حضرت عالی او مذاکرات آن میرفت ،از اعمال هندسی که صُنّاع
استعمال آن بسیار کنند ،مجرد گردانیده از علّت و برهان[ .تا بدین ترتیب] اهل
صناعات آن را (این معانی را) به آسانی فهم توانند کرد و استعمال هر طریقتی

بر ایشان آسان باشد (آقایانی چاوشی ،ص.)3

از این رو در تفاوتی آشکار با سایر رساله های هندسی ،بوزجانی با هدفی کاربردی،
نتایج حاصل از هندسۀ نظری را با صنعتگران درمیان نهاد .گروهی غایب در گفتگوی

میان صوفی و عضدالدوله ،که اکنون در مذاکرات بوزجانی و بهاءالدوله ،رو آوردن آنان
به عملی نمودن هندسه ،نه تنها دلیل شکلگیری رساله شده است ،بلکه طرح مسائل،

نیازها و مشکالت صنعتگران در جلساتی با حضور هندسهدانان ،بابها و مسائل رساله

را نیز مشخص کرده است .از این رو ادعای رساله ارائه راهکارهایی ساده به منظور کاربرد
به صنعتگران است .بوزجانی بدین منظور در رسالۀ خود به دستهبندی مسائل در بابهای

مختلف با موضوعات مشخصی پرداخته است.
بررسی بابها و مسائل مطرح شده در رساله

رسالة النجاره یا «هندسۀ عملی» در سیزده باب سامان یافته است .مقدمهای کوتاه و در

پی آن باب نخست در شناخت خط کش و پرگار و گونیا (جذبی ،ص .)13در این فصل
بر اهمیت درستی این ابزار و به ویژه پرگار به منظور پدیدآوردن ترسیماتی صحیح و دقیق

تأکید شده است و شرحی از انواع پرگارها ،آزمایش درستی کارکرد و ذکر بهترین نمونۀ

آن آمده است .باب دوم رساله در بارۀ اصولی است که یاد کردن آنها به عنوان مقدمه

الزم است ،مسائلی ساده و اساسی در ترسیمهای اقلیدسی تا «معماران و صنعتگران برای
ترسیمات مشکلتر» مهیا شوند (آقایانی چاووشی ،1389 ،شصت و نه) .باب سوم در
ساختن شکلهای متساوی االضالع ،باب چهارم در محاط کردن شکلها در دایره ،باب

پنجم در محیط کردن دایره بر اشکال ،باب ششم در محاط کردن دایره در شکلها و

پارهای مسائل ،باب هفتم در محاط کردن شکلها در شکلها یا محیط کردن شکلها

بر شکلها (قربانی و شیخان ،ص 55 ،54 ،47 ،42و  )56که در آن به ترسیم اشکال
منتظم با تکیه بر ترسیمات پرگاری و محاط و محیط کردن آنها در و بر یکدیگر پرداخته

شده است و حالتهای مختلف آنها را آورده است ،باب هشتم در تقسیم سطح مثلث

ها ،باب نهم در قسمت مربعات به اقسام ،باب دهم در تقسیم مربعها و ترکیب آنها،
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باب یازدهم در جدا کردن راه ،باب دوازدهم در تقسیم دایرهها و باب سیزدهم در تقسیم
کردن سطح کره و رسم اشکالی که بر کره میتوان کشید (جذبی ،ص،54 ،47 ،44

 64 ،62و  .)65از این رو برخالف نظراتی مبنی بر «اندک بودن ترسیمات و روشهای
هندسی ارائه شده در کتاب بوزجانی» (طاهری ،ص ،)5میتوان مشاهده کرد که حدود

 93مسأله از 160مسألۀ مطرح شده در رساله به موضوع ترسیمات پرگاری شکلهای

منتظم و مباحثی در بارۀ آن پرداخته است.

توجه و تأ کید رساله عالوه بر ترسیم اشکال منتظم و هندسۀ پرگاری ،بر صنعتگرانی

است که یک سوی گفتگوی رساله را تشکیل داده و سؤاالتشان بابهای رساله را فراهم
آورده است .واژههایی چون مهندسان ،صاحبان فن ،ماهران در صنایع ،اهل صناعت،
جدا کردن راه ،مساحی ،جدا کردن زمین ،جادهسازی ،ساختن خانه اصطالحاتی هستند

که صنعتگران و یا مسائلشان را مخاطب قرار دادهاند چنانکه بوزجانی آورده است« :من
در مجلسی حاضر بودم و آنجا جماعتی صنعتگران و مهندسان بودند و از ایشان پرسیدند

که سه مربع متساوی چگونه یک مربع بسازند؟» سؤالی که به مباحثهای طوالنی میان

صنعتگران و مهندسان انجامیده و با داوری بوزجانی همراه بوده است (آقایانی چاوشی،
ص .)114گویا در فضای پدید آمده از چنین گفتگو و ارتباط تنگاتنگی که «تعاملی میان
اهل نظر و اهل عمل» در بغداد آن روزگار بود (نجیب اوغلو ،ص ،)168صنعتگران

مجالی مییافتند تا برای سؤاالت خویش پاسخی احتمالی دست و پا کنند.

بدین ترتیب در دهههای پایانی سدۀ چهارم هجری ،رسالۀ «هندسۀ عملی» بوزجانی

به منظور ارائۀ روشهای هندسی ،به منظور کاربرد در آثار صنعتگران ،ترسیماتی را در
بابهایی مشخصی سامان داد .ساختار کلی بابهای رساله بر پایۀ طرح مسائل و
مشکالت صنعتگران و راهکارهای این مسائل قرار دارد و تمرکز غالب آنها بر پرگار و
ترسیم اشکال منتظم و روشهایِ پرگاری است .اما این رساله که گفته میشود «از طریق

آن هندسۀ عملی به صنعتگران آموزش داده شده[ ،چگونه] نقشی تعیین کننده در ایجاد

الگوها و طراحی نقشها ایفا کرده است؟» (سرهنگی و دیگران ،ص )2-1پاسخ در

بررسی سیر تحول ساختارِ نقوش و تزیینات از نخستین قرون اسالمی تا پایان قرن پنجم
هجری است.
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بررسی ساختار تزیینات هندسی تا زمان نوشته شدن رسالۀ بوزجانی

دستورات و شیوههای رسالۀ بوزجانی با تزییناتِ هندسیِ خاصی ارتباط دارند که
ساختارشان بر ترسیماتِ پرگاری استوار است .اما این تزیینات در چه دوره و زمانی پدید

آمده و چه نسبتی با ساختار تزیینات قبل از خود داشته اند؟ 1پاسخ نیازمند بررسی

تزیینات هندسی در هنر و معماریِ عهد اموی و سدههای میانۀ اسالمی است که در

نخستین گامهای شکلگیری از سنتهای شناخته شدۀ ساسانی و بیزانسی و میراث هنری
برجای مانده از آنها متأثر بودند (هیلن براند ،ص34؛ رایس ،ص .)5در هنر اموی،

تزیینات هندسی ،به کفپوشهای موزاییکی و نورگیرها محدود بود که درحاشیۀ سبکِ
غالبِ طبیعت گرایانۀ غیرشمایلی این دوره قرار داشت (االسعد و سعیدپور ،ص.)13
منشأ این تزیینات هندسی نقوش و آرایههای یونانی-رومی بود (کرسول ،ص ،)72که
توسط استادکارانی از قسطنطنیه ،به هنر و تمدن اسالمی راه یافت (گرابار،1379 ،

ص.)144
این تزیینات هندسی بر زیرنقش شبکه استوار بود؛ ساختاری دوگانه که حاصل چینش

مثلثهای متساویاالضالع در شبکۀ مثلث و جدولهای سامان یافته بر مربعهای چفت
و بسط شده به یکدیگر در شبکۀ مربع است .از این دو شبکۀ اصلی اسلوبهای فرعی

دیگری از ترکیب با دایره یا از چرخشِ  45درجهایِ شبکۀ مربع پدید میآمد .نورگیرها
و تزیینات هندسی مسجد جامع دمشق (96-87ق) (گرابار ،1396 ،ص )150و

موزائیک کاریهای خربة المفجر (125-105ق) نمونههایی هستند که بر اساس این

شبکهها درست شدهاند (کرسول ،1393 ،ص196 ،182-181؛ نیز نکـ  :تصویر )a1
و به طور کلی آنها را به سه گروهِ «بند بند»« ،کالسیک» و «کاغذ دیواری» تقسیم میکنند
(گرابار ،1992 2،ص.)139-137

بهکارگیری این سبک هندسی در اوایل عصر خلفای عباسی (نجیب اوغلو،
ص ،)131غالب تزیینات هندسی این دوره تا قرن چهارم هجری را با سبک اموی پیوند

میداد (اتینگهاوزن و گرابار ،ص 3.)108تزیینات گچبری مساجد «نُه گنبد» (نیمۀ

 .1این موضوع در مقالۀ دیگری با عنوان «بررسی زمینهها و ساختار تزیینات هندسی در آثار هنری ایران دورۀ
سلجوقی» توسط همین نویسندگان مورد بررسی قرار گرفته است.

2. Grabar
 .3برای مطالعۀ بیشتر نکـ  :کرسول ،ص364-321؛ گرابار ،1379 ،ص218-211؛ رایس ،ص34؛ گرابار،1391 ،
ص.75-74
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نخست قرن سوم) (کرسول ،ص« )340جورجیر» (قرن چهارم هجری) (هیل و گرابار،

تصویر« ،)312جامع نائین» (قرن چهارم هجری) (پوپ ،ص )85-84و همچنین
آرایههای مزار عرب آتای در تیم ناحیه سمرقند (357-356ق) (اتینگهاوزن و گرابار،

ص )303نمونه هایی از غلبۀ ساختار شبکه بر نقوش و تزیینات هنر و معماری تا اواخر
قرن چهارم هجری هستند (تصویر  b1و . )c1

تصویر .1تزیینات پدید آمده بر ساختار شبکه  :aدمشق ،مسجد جامع ،سال 87ق ،شبکۀ مرمرین
(کرسول ،ص55؛ ترسیم از نگارنده)؛  :bسامرا ،قرن سوم ،گچبری تزیینی (هیلن براند ،ص403؛
ترسیم از نگارنده)؛ بلخ ،مسجد نُه گنبد ،قرن سوم ،تزیینات گچبری (www.archnet.org؛ ترسیم از
نگارنده)

برآمدن ساختار نونگارههای پرگاری

هرچند تا واپسین دهههای قرن چهارم هجری ،ساختار شبکه بر تزیینات هنر و معماری
تسلطی بی چون و چرا داشت ،با این حال این دوره شاهد پدیدار شدن نونگارههایی
است که بر ترسیم اشکال منتظم به شیوۀ هندسۀ پرگاری تکیه دارد .بهرغم برخی

شباهتها ،این نگارهها قابلیت ترسیم بر اسلوب شبکه را ندارند و بر ساختار ترسیمی
کامالً متفاوتی استوار هستند .این اسلوب جدید تزیینی همزمان با پیشرفت چشمگیر

مسلمانان در علوم هندسی به آرامی رخ نمود (االسعد و سعیدپور ،ص )13و در قرن
پنجم هجری و عصر سلجوقیان بزرگ به فعلیت تام رسید (نجیب اوغلو ،ص.)137
ساختار این اسلوب نو (که پس از این دوباره به آن باز خواهیم گشت) ،چنان به پرگار،

ترسیمات پرگاری و دقت حاصل از آن وابسته است که بدون استفاده از این ابزار ترسیم
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این تزیینات غیرممکن خواهد بود .به نظر می رسد تزیین «هشت و چلیپای» 1جامع

نائین (پوپ ،ص )85-84و گچبری نیشابور ،هر دو در قرن چهار هجری (تصویر ،)2

سادهترین نمونههای شکل یافته در این سبک هستند که در برج شبلی (قرن 5ق) (کاتلی
و هامبی ،ص )108تکرار شدهاند و نقش پیچیدهتری نیز پدید آوردهاند .گسترش این

الگو تا نیمۀ دوم قرن پنجم هجری مجموعهای از نونگارههای هندسی را در برجهای

دوگانۀ خرقان (برج شرقی 460ق و برج غربی 488ق) (استروناخ ،ص ،)6گنبد تاج
الملک مسجد جامع اصفهان (466ق) (رایس ،ص ،)64سه گنبد ارومیه و مقبرۀ

عالءالدین ورامین (قرن 6ق) (پوپ ،ص ،)89آرامگاه خواجه اتابک و مسجد جامع

فریومد (قرن 6ق) (هیل و گرابار ،تصاویر  534و )576فراهم آورد.

تصویر .2سیر تکاملی نونگارههای پرگاری ،از «هشت و چلیپا» تا «شمسه و هشت ترنج» بر اساس
زیرنقش چهار منتظم :a .نیشابور ،قرن چهارم ،تزیینات گچبری (بائر 2،ص122؛ ترسیم از نگارنده)؛
 :bدماوند ،برج شبلی ،قرن پنجم ،تزیینات آجری (استروناخ ،ص16؛ ترسیم از نگارنده)؛  :cخرقان،
برجهای دوگانه ،قرن پنجم ،تزیینات آجری (استروناخ ،تصویر  9الف؛ ترسیم از نگارنده)

نقش راهکارهای رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی در ترسیم نونگارههای پرگاری
قبل از هر چیز باید پرسید بررسی سیر تحوالت دانش هندسه و روند تکامل تزیینات

هندسی ،ارائه دهندۀ چه شواهدی است تا بتوان آن را به منظور توضیحِ چگونگی تأثیر
رسالۀ بوزجانی بر شکلگیری نونگارههای پرگاری بهکار گرفت؟ بیگمان اتفاقی نیست

که این دو از وجوهی مشترک و اساسی برخوردارند .وجوه مشترکی چون بهکارگیری

پرگار به عنوان اصلیترین ابزار ترسیم و بهکارگیری دستوراتی یکسان در طراحی اشکال
« .1هشت و چلیپا» از طریق ترسیم در شبکه نیز پدید میآید با این تفاوت که نقش بهدست آمده در شبکه بر خالف
نقوش سبک پرگاری از ویژگی انتظام نقش و اضالع هم اندازه برخوردار نیستند.

2. Baer
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منتظم تا همزمانی و یا تأخر در رخ نمودن تزیینات متکی به هندسۀ پرگاری در هنر و
معماری اسالمی بهنسبت زمان نگارشِ رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی .مجموعۀ چنین
شواهدی ما را بر آن خواهد داشت که این نقاط مشترک را اتفاقی فرض نکنیم و میان
تزیینات برآمده از هندسۀ پرگاری در عصر سلجوقیان بزرگ و رسالۀ هندسۀ عملی
بوزجانی ارتباطی تصور کنیم و این ادعا با شواهد دیگری نیز تقویت میشود:

 -1بهکارگیریِ اَعمالِ هندسیِ رسالۀ بوزجانی در ترسیم نقش :بررسی تزیینات نوظهورِ
عصر سلجوقیان بزرگ آشکار میسازد که غالب این تزیینات با تمام تنوع و پیچیدگی

ظاهریشان ،از زیرنقشهایی محدود و مشخص برای ترسیم استفاده میکنند؛ اساس این
ترسیمات بر پایۀ ترسیم اشکال منتظم محاط و محیط در و بر دایره با تکیه بر ترسیمات

پرگاری است و غالباً بر دو فرم کلی مربع و شش ضلعی منتظم استوار است و با تکامل

زیرنقشها ،تزیینات پیچیدهتری در این سیر تحول و تکامل پدید آمده است (تصویر.)3

تصویر .3زیر نقش مربع و نقوش متفاوت حاصل از آن؛ بهنسبت پیچیدهتر شدن زیرنقش ،نقوش
پدیده آمده نیز پیچیدهتر میشوند.

شاید بهترین شیوۀ درک چگونگی تأثیر رسالۀ بوزجانی بر ترسیم تزیینات پرگاری

انتخاب و بررسی مراحل ترسیم زیرنقشی است که تزیینات پرگاری از آن حاصل میشود.

از این رو ترسیم نمونهای چون زیرنقش مبتنی بر چهار ضلعی منتظم ،به عنوان یکی از

مهمترین زیرنقشهای هندسی عصر سلجوقیان بزرگ ،شیوۀ بهکارگیری ترسیمات
موجود در این رساله را آشکار میکند.

آغاز ترسیم ،رسم مربع با استفاده از مسألۀ  27باب سوم است که خود به مسألۀ

دیگری وابسته به عمل گونیا است (تصویر  ،)a4مسألهای با چند شیوۀ ترسیم در باب
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اول رساله .انجام این مراحل (تصاویر  )f4-b4تصویر ارائه شده در مسألۀ  27از باب

سوم را پدید می آورد (تصویر  .)g4نخستین و سادهترین تزیین حاصل از این زیرنقش،

هشت و چلیپا ،نیازمند ترسیمات دیگری در این مربع است .ترسیماتی نظیر محاط کردنِ
دایره و تقسیم آن به هشت قسمت مساوی و این مسألۀ  48از فصل چهارم است که در

بارۀ ساخت هشت ضلعی منتظم است و انجام آن نیازمند مسألۀ چهارم از باب دوم است
با موضوع تقسیم زاویه به دو نیمۀ مساوی (تصویر  .)h4ترسیم قطرهای مربع و متصل

کردن نقاط برخورد دایره و قطرها به یکدیگر زیرنقشی را پدید میآورد که میتوان از آن
سادهترین نقش را استخراج کرد (تصویر  .)l4-i4بهکارگیری دستورات بیشری از این

نوع که در رساله آمدهاند ،دستیابی به نقوش پیچیدهتری را ممکن میکند .تکاملی که

در پیچیدهتر شدن نقوشِ برج شبلی ،برجهای خرقان و بناهایی از این دست قابل مشاهده

است و تا به امروز در ترسیم چنین تزییناتی کاربرد دارد (تصویر  b2و .)c2

تصویر .4مراحل ترسیم هشت و چلیپای پرگاری با بهکارگیری دستورات بوزجانی؛  :aعمل گونیا
(قربانی و شیخان ،ص 5متن عربی رساله)؛  :b-fترسیم مربع متساویاالضالع با استفاده از عمل
گونیای بوزجانی (ترسیم از نگارنده)؛  :gمربع حاصل از عمل گونیا (قربانی و شیخان ،ص 16متن
عربی رساله)؛  :hعمل دایره در مربع و مثمن نمودن دایره؛  :iمتصل نمودن نقاط برخورد اقطار با
دایره به یکدیگر؛  :Jپدید آمدن سادهترین زیرنقش؛  kو  :lترسیم و استخراج نهایی هشت و چلیپای
پرگاری از زیرنقش مربع (ترسیم از نگارنده)

-2نقوش موجود در رساله :به باور برخی پژوهشگران مهمترین تزیین پرگاری موجود

در متن رسالۀ بوزجانی ،مسألۀ « ،139آخرین مسئله از باب دهم» (آقایانی چاووشی،
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ص )122-121است (تصویر  1.)a5از نظر اوزدورال این طرح ابتکاری بوزجانی،
گواهی بر آغاز فرآیند ایجاد تزیینات هندسی بر مبنای مباحث رساله است .وی باور دارد

که ویژگی ذاتی این نقش بهدلیل تقارن چرخشیِ موجود درآن مورد توجه صنعتگران قرار

گرفت ،چنانکه با افزودن چهار مثلث قرینۀ همسان بر محور وتر ،مربع اصلی را به مربعی
بزرگتر تبدیل کرده و الگویِ تزیینی چهار ترنج را پدید آوردند (اوزدورال،1995 ،

ص .)5هرچند به نظر میرسد نخستین تزیین حاصل از این فرایند در عصر تیموری رخ
نموده است 2اما روند سادهتری نیز میتوان درنظرگرفت؛ قرینه کردن نقش ارائه شده بر

هر ضلع ،طرحی بهدست میدهد که از جمله تزیینات برجهای دوگانۀ خرقان است که
تنها با فاصلۀ چند دهه از نگارش رساله ساخته شدهاند (تصویر  .)b5نقش دیگری که

در متن رساله وجود دارد ،نقشی معروف به «هشت و صابونک» است که از قرار گرفتن
دو شکل منتظم هشت و چهار ضلعی در کنار یکدیگر پدید میآید (تصویر  )d5که در

مسائل  46و  47از باب سوم و  102-100از باب هفتم (جذبی ،ص 27و  )97دیده

میشوند .همچنین از عمل ساخت هشت ضلعی در دایره (آقایانی چاوشی ،ص51؛
تصویر  )e5نقشی معروف به «هشت و چهار لنگه» حاصل میشود (تصویر  .)f5طرح
دیگری که میتوان الگوهای احتمالی آن را در رسالۀ بوزجانی جستجو کرد ،طرح گنبد

تاج الملک مسجد جامع اصفهان است .این طرح که بر اساس رسم پنج ضلعی منتظم
است در هفت مسأله از  21مسألۀ 3باب سیزدهم 4دیده میشود .در این میان ،مسألۀ
( 188جذبی ،ص )71به گونهای ویژه با طرح کلی گنبد تاج المک اصفهان مطابقت

دارد (تصویر)6؛ گنبدی که «به طور کامل بر مبنای طرح مثلث خیامی استوار بوده» و
طراحی آن را به عمر خیام نسبت دادهاند (اوزدورال ،1998 ،ص.)13

 .1برخی پژوهشگران به مسائل دیگری در رساله و ارتباطش با تزیین پرداختهاند .در این پژوهش تنها مسائلی مرتبط
با ترسیمات پرگاری مورد توجه بوده است .برای مطالعه در بارۀ سایر تزیینات موجود در رساله نکـ :
Chorbachi, Wasma'a K. (1989), “In the tower of Babel: Beyond symmetry in Islamic design”.
& Özdural, Alpay, (1996), “On Interlocking Similar or Corresponding Figures and Ornamental
Patterns of Cubic Equations”.
 .2برخی تزیینات مسجد جامع اصفهان بر این اساس ترسیم شده اند.
 .3مسائل ( 158 ،157 ،156 ،155 ،152 ،151 ،150آقایانی چاوشی ،ص.)136-121

 .4به دلیل مفقود بودن دو باب از رساله ،مجموع بابهایِ ارائه شده در کتابهایِ منتشر شده بر اساس یازده باب
سامان یافته است.
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تصویر .5تزیینات پرگاری هنر سلجوقی ،با الهام از طرحهای رسالۀ بوزجانی؛  :aدر قسمت و تألیف
مربعات (قربانی و شیخان ،ص 60متن عربی رساله)؛ :bخرقان ،برجهای دوگانه ،تزیینات آجری بر
اساس طرح ( aماهرالنقش ،ص( )160ترسیم از نگارنده)؛  :cعمل مثمن در مربع (قربانی و شیخان،
ص 35متن عربی رساله)؛  :dاصفهان ،مسجد جامع ،تزیینات آجری ،ترسیم نقش هشت و صابونک
بر اساس شکل ( cهیل و گرابار ،تصویر 309؛ ترسیم از نگارنده)؛  :eعمل مثمن در دایره (قربانی و
شیخان ،ص 25متن عربی رساله)؛  :fاطلس نیلی رنگ ،ترسیم هندسی بر اساس طرح ( eپوپ،
ص135؛ ترسیم از نگارنده)

تصویر .6ساختار گنبد مسجد جامع اصفهان بر اساس پنج ضلعی منتظم محاط در دایره؛  aو  :bنحوۀ
ترسیم چندوجهیها در کره (قربانی و شیخان ،ص 68متن عربی رساله)؛  d ،cو  :eمراحل ترسیم
نقش گنبد تاج الملک اصفهان بر اساس پنج ضلعی منتظم محاط در دایره (ترسیم از نگارنده)؛ :f
اصفهان ،مسجد جامع ،گنبد تاج الملک ،تزیینات آجری ()www.Archnet.com

عالوه بر این ،به نظر نمیرسد شرحها و استنساخهای به عمل آمده از این رساله با

هدفی غیر از جنبۀ عملی آن به انجام رسیده باشد .زیرا بنا به گفتۀ خود بوزجانی ،این
رساله عاری از برهانهای محض هندسی بوده و به تبع آن از کاربردی مؤثر در هندسۀ

نظری برخوردار نیست .با وجودِ نداشتنِ کاربردی مهم و مؤثر در هندسۀ نظری ،آیا هدفی

جز کاربرد عملی میتوان برای این شرحها و استنساخهای انجام شده در دورههای
مختلف در نظر گرفت؟ بررسی رسالۀ کوبنانی با موضوع ترسیمات گره ،در عصر
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تیموری ،این نکته را قابل تأملتر خواهد ساخت ،زیرا قرار گرفتن رسالۀ بوزجانی به

عنوان مقدمۀ این رسالۀ ترسیمی حکایت از دیدگاهی دارد که این رساله را به عنوان

مقدمهای بر ترسیم تزیینات هندسی فرض کرده است.
نتیجه

به نظر میرسد هرگونه قضاوتی در بارۀ چگونگی تأثیر رسالۀ «هندسۀ عملی» بوزجانی بر

شکلگیری تزیینات متکی به ترسیم نقوش منتظم به شیوۀ هندسۀ پرگاری وابسته به این

موضوع خواهد بود که آن را چگونه رسالهای در نظر بگیریم؟ به طور قطع نمیتوان آن

را تألیفی در شاخۀ هندسۀ محض دانست ،همچنان که نمیتوان آن را رسالهای در جهت

ترغیب صنعتگران به کاربرد هندسه در عمل به حساب آورد ،که به عکس ،این رسالهای
است که به دلیل نیاز طبقۀ صنعتگران به هندسه پدیدآمده است .دور از ذهن نیست که

تالشِ طبقۀ صنعتگرِ قرن چهارم هجری در استفاده از روش طراحی اشکال منتظم و
دانش نوپای ترسیم پرگاری ،ایشان را در برهانهای پیچیدۀ رسالههای محض هندسی

گرفتار نموده و نیاز به تبیین و توضیح چنین مسائلی را برایشان پدید آورده باشد؛ وظیفه

ای که محول نمودنش به بوزجانی ،این رساله را به گونهای قابل فهم و به آسانترین شکل
ممکن پدید آورد.
اکنون روشن است که رسالۀ بوزجانی نه پدید آورندۀ ترسیمات اشکال منتظم هندسی

و هندسۀ پرگاری و نه عامل گرایش صنعتگران به چنین هندسه ای است .اهمیت این

رساله به دلیل نقش واسطی است که میان هندسۀ نظری و کاربرد آسان آن در میان
صنعتگران ایفا کرده است و شاهد موفقیت رساله در ایفای چنین نقشی ،شکلگیری
سبکی تزیینی مبتنی بر ترسیمات پرگاری اشکال منتظم است که در عصر سلجوقیان

بزرگ رخ نمود و به یکی از مهمترین اسلوبهای تزیینی در هنر و معماری اسالمی

تبدیل شد .از این رو میتوان رسالۀ «هندسۀ عملی» بوزجانی را کتابچهای راهنما با
دستوراتی پایهای و مقدماتی دانست که به سادهترین شکل ممکن صنعتگران را قادر

ساخت تا با ترسیم و تکامل زیرنقشهایی منتظم و متکی به هندسۀ پرگاری ،بر حسب

ذوق و خالقیتشان ،نقوشی نو ،متفاوت و پیچیده را پدید آورند .شاید تنها پس از تدوین

و نگارش رسالههایی در هندسۀ عملی پرگاری و بهکارگیری آنها در ترسیمِ تزیینات سبک

سلجوقی است که میتوان این شاخه از هندسه را در سنت آموزش سینه به سینۀ جماعت
بنّایان و صنعتگران جستجو کرد و از آن سخن به میان آورد.
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