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 (12/06/1398، پذیرش: 31/04/1398)دریافت: 
 چکیده

 ق(8 ۀدس) ابن اکفانی القاصد ارشاد در نام نیا به بار نینخست هیابن عقود علم
 نیا که کندیم معلوم آن به منسوب متون و فیتعر در تأمل اما است؛ شده ادی

 با و یفاراب لعلوما احصاء در آن یهانشانه نینخست. دارد ترکهن یانهیشیپ علم
 ام دستبه یاسالم دوران از یمتن چیه. شودیم افتی «بنا استیر علم» عنوان

 اشد؛ب شده حیتصر ها،دانشنامه در ای آن، در علم نیا به انتساب که است دهینرس
 یفاتیتصن علم نیا در یکرج ابوبکر و ابن هیثم که است نیا از سخن فقط

 مگ برجسته مهندس دو نیا یهاکتاب که انددهدا احتمال دانشوران. اندداشته
 علم نام به خطابه شانیا یهاکتاب که رودیم زین احتمال نیا اما باشد؛ شده

 موضوع از که یایاجمال تصور. باشد افتهی شهرت ،یعمل ۀهندس مانند ،یگرید
 یرداو به دیآیم دستبه علوم یبندطبقه ۀیاول منابع از علم نیا کاربرد و هدف و

 کمک عقود علم به متعلق گرید یاحتمال متون ییشناسا و هاکتاب نیا ۀبار در
 و الحفورِ اجرائاتِ کتاب از یمهم بخش که میابییدرم ق،یطر نیا از. کندیم

 ۀسالر یتمام و ،یکرج ابوبکر اهیالم نباطُإ از ییهابخش ،ابن هیثم ۀیاألبن
 نیا. است علم نیهم در اشکال و اعمال ۀرسال به معروف المؤلفمجهول

 قودع علم از یترروشن ریتصو هارساله نیا یمحتوا یبرررس سپس و ییشناسا
 دستهب ،یاسالم دوران علوم نظام در یمعمار به مربوط یاصل علم ۀمنزل به ه،یابن
از  .کندیم آشکار را ،یعمل ۀهندس علم از مستقل آن، یبررس تیاهم و دهدیم

ه نظری )ک ۀعلم هندس ۀود که این علم فروتر از مرتبشاین بررسی، معلوم می
ملی ع ۀمهندسان نظری یا عالمان هندسه متکفل آن بودند(، و فراتر از علم هندس

اند( بوده است و معماران و سربنّایان )که صانعان و بنّایان با آن سروکار داشته
 اند.بدان عالم بوده و در آن مهارت داشته

 ،عامالن معماری ،صناعت ریاست بنا صناعت بنا، ،لمتاریخ ع ها:کلیدواژه
  .معماری اسالمی ،علم عقود ابنیه
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 مقدمه
نسبت تازه است. وسماء خالد به ایهبررسی نسبت علم و معماری در جهان اسالم حوز

های که بررسی زمینه 1970گوید در دهۀ از نخستین پژوهندگانِ این حوزه، می 1،شورباشی
، آغاز کرد انانهندسه و ریاضیات مسلم هایهرا از طریق بررسی رسال علمیِ هنر اسالمی

)شورباشی،  استادانش در دانشگاه هاروارد قویاً منکر وجود چنین نسبتی بودند
. این قولْ اوضاع و احوال حاکم بر مطالعات هنر اسالمی در آن زمان را نشان (753ص
هندسی دوران اسالمی،  هایهشورباشی توانست با جستجو در رسالدهد. با این همه، می

مهم  ۀآنها، کشف مجموع ۀهای مهمی از موضوع خود بیابد. از جملسرنخ
 ۀرسال هایی چونالمؤلفی متشکل از چند رساله در ترسیمات هندسی بود که به ناممجهول

و  3،نامبی ۀرسال 2،جٌنگی فارسی در تداخل اشکال متشابه و متوافق، اعمال و اشکال
 معروف است. 4نامجُنگ بی

نسبت علم و معماری در جهان اسالم قوت  در بارۀتحقیق  ،1970 ۀپس از ده
یژه علم هندسه، وبیشترین تمرکز بر ارتباط معماری با علوم دقیق، به ،گرفت. در این میان

، ندسه با صناعاتعملی و پیوند این شاخه از ه ۀبوده است. شماری از دانشوران به هندس
الهه  6،آلپای اوزدورال 5،اوغلوچون نجیب- اند. برخی از ایشانویژه معماری، پرداختهبه

ویژه هندسه، را در تأثیر علوم دوران اسالمی، به -7یکخیراندیش، و یان هوخندا
 های این تأثیرشمارند؛ هرچند که بر سر شیوه و واسطهمعماری این دوران برجسته می

 -10صلیبا جرجو  9،تری آلن 8،چون یاسر طبّاع- هایی دارند. گروهی دیگراختالف
معماران و صانعان از  ،رغم وجه هندسی غالب بر هنر و معماری اسالمیمعتقدند که به
از تداوم نوعی میراث  ،بیش از هر چیز ،بهره بودند و دستاوردهای آنانعلم رسمی بی

 11مادی در بستری تجربی ناشی شده است.

                                              
1. Wasma’a Khalid Chorbachi 

2. A Persian Compendium on Similar and Complementary Interlocking Figures 

3. The anonymous treatise 

4. The anonymous compendium 

5. Gülru Necipoğlu 

6. Alpay Özdural 

7. Jan Pieter Hogendijk 

8. Yasser Tabbaa 

9. Terry Allen 

10. George Saliba 

 .30-12ص، 1397: مجتهدزاده، ـ نک ،بردهدیدگاه محققان نام ۀبار بحثی مفصل در ۀبرای مالحظ .11
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عملی و جایگاه آن در معماری دوران اسالمی  ۀیی تمرکز بیش از حد بر هندسگو
باعث شده که نقش سایر علوم مرتبط با معماری نادیده گرفته شود. یکی از این علوم 

که باید رغم پیوند آشکار نام آن با معماری، تا کنون چنانکه به ،است« علم عقود ابنیه»
، اوغلورو نجیبدانشوران معماری اسالمی، از جمله گلاند. برخی از بدان توجه نکرده

(؛ و شاید همین 197ص ،1389اوغلو،اند )نجیبعملی شمرده ۀآن را از فروع هندس
عملی غفلت شود. از دیگر علل  ۀموجب شده است که از پرداختن به آن در کنار هندس

این  تی و کاربردهایچیس در بارۀتوجهی به این علم کمبودِ منابع و شواهد احتمالی کم
م را سیمای این عل ،کوشیم با استفاده از اندک منابع موجودمی ،علم است. در این مقاله

 تر کنیم.روشن

به  ،پس از بحث لفظی در علم عقود ابنیه ،1این مقاله پنج فصل دارد. در فصل 
شده  م یادترین منبعی که در آن از این علهای کاربرد آن در کهنتعریف این علم و حوزه

با  ،2پردازیم. در فصل ــ و متون پس از آن می ابن اکفانی ارشاد القاصدِاست ــ یعنی 
سیرِ تحوالتِ منجر به ظهور علم عقود ابنیه  ،بندی علومبررسی اجمالی دیگر متون طبقه

این علم و طرز تکوّن آن اختصاص  ۀبه سابق ،3کنیم. فصل در جهان اسالم را بررسی می
 ،5در فصل  ،عملی است. سرانجام ۀنسبت این علم با علم هندس در بارۀ 4صل دارد. ف
 کنیم. محتوای علم عقود ابنیه بر اساس متون این علم بحث می در بارۀ

 آن ۀتعریف علم عقود ابنیه و دامن
های عربی، معنای عِقد نامهاست. در لغت« عَقد»و « قدعِ»در عربی جمع مکسرِ « عقود»

سمان و گره و قالده؛ و معنای عَقد را عهد، پیمان بستن، و دیگر اقسامِ را رشته و ری
 ،القاموس المحیطو  لسان العرباند )بستن، از جمله بستنِ طاقِ بناها و درها، نوشته

ن تریاز کهن ،(هجری دوم ۀسد) نیکتاب العدر  یدیل بن احمد فراهیخل«(. عقد»ذیل 
، ذیل آورده است )فراهیدی« عَقد»عانی م ۀر زمرپوشاندنِ بنا را د ،های عربنامهلغت

)طاق یعنی پوشاندن « عَقدُ البِناءِ حیثُ ما کان»آورده است: « طاق»همو در ذیل «(. عقد»
نون کَشّافُ اصطالحاتِ الفتهانَوی در «(. طاق»و بستنِ بنا هرگونه که باشد( )همان، ذیل 

، «(عقد»، ذیل داند )تهانویسم میردنِ اطراف جمعنای اصلی عقد را گرد آو ،و العلوم
 «علمُ العقودِ األبنیة»این، از نظر لغوی،  بر بارز آن طاق در معماری است. بنا ۀکه نمون

 ست.«های بناهاعلم طاق»به معنای 



 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 15، دورۀ تاریخ علم/ 210

کند ترین منبعی که ما را از وجود علمی به نام علم عقود ابنیه آگاه میترین و کهنمهم
 ،الدین محمد بن ابراهیمابوعبدالله شمساز ی المقاصد ارشاد القاصد الی اسنَکتابِ 

در  ابن اکفانیهشتم، است.  ۀحکیم سد(، ق749درگذشته در ) ابن اکفانیمشهور به 
 اوکار  درارابی ف العلوم احصاءتأثیر  ویژهبهثر بوده و أسینا مت ابن و این کتاب از فارابی

علم » اند ازروع هندسه عبارتبندی او، فدر طبقه (.43ص، محرز است )محمد عمر
علم » ،«األثقال علم مراکزِ» ،«قهعلم المرایا المحرّ» ،«علم المناظر» ،«عقود االبنیه

علم اآلالت » ،«ماتاعلم البنک» ،«ثقالألا علم جرِّ» ،«المیاه علم إنباطِ» ،«ةالمساح
 ، موضوعقاصدارشاد ال. در (190ص، ابن اکفانی) «وحانیهعلم اآلالت الرّ»و  ،«الحربیه

بستن سد بر  3،حفر قنات 2،کشیدن جویطرز  1،افکندن بناعلم عقود ابنیه چگونگی پی
آن در ساخت شهر و قلعه  کاربردو  ؛ست5هاا کنار هم چیدن خانهیبخشی و انتظام 4،رود

 ابیکت کند؛ ازجملهاز وجود متونی در این علم یاد می ابن اکفانی. 7و کشاورزی 6و خانه
این، این  بر (. بنا192ص)همان،  هاذکر نام کتاب بدون ،از کرجی کتابییثم و ه از ابن

 و یومیقکار آبادانی و آبادان کردن بوده ) ۀعلم در بسیاری از آنچه در آن روزگار در زمر
 آمده است. کار میخوانیم به( و بخشی از آن را امروزه معماری می65-60ص فر،ییدانا

از  اند.نیز از علم عقود ابنیه یاد کرده ابن اکفانیپس از  یساننوبسیاری از دانشنامه
 ةفی صناع عشٰیصبح األ( در ق821درگذشته در ندی )شَلقَالدین قَشهاب ترینِ آنهامهم

 ۀجامع در بارۀاطالعات گوناگون ای است حاوی است. این کتاب دانشنامه االنشاء
علم عقود ابنیه را اولین  کتاب، اولدر جلد  . قلقشندیممالیک ۀدور اسالمی در مصرِ

 دهبسنبه این نکته  ،کند. در توضیح این علمهندسه معرفی می ۀگانهای دهعلم از شاخه
، 1ج ،)قلقشندی تصنیفاتی دارند (کرجی)هیثم و کرخی  ابن ،کند که در این علممی
 ایلهاز رسا ،«فی الرسائل»دهم با عنوان  ۀ(. در فصل دوم از باب اول مقال559ص

                                              
 هیاألبن أوضاعِ أحوال .1
 االنهار شقّ ةیفیک .2
 یّ الُقنِ ةیتقن .3
 البثوق سدّ .4
 المساکن دیتنض .5
 المنازل و القِالعِ  و المُدُنِ عمارةِ یف .6
 الفالحة .7
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عبدالرحمن بلقینی کنانی، قاضی  الدّین( از جاللق798هشتم ) ۀسداواخر  متعلق به
؛ با علم علم شامل بیش از هفتاد است وبندی علوم در طبقهکند که یاد میشافعی مصر، 

 بنا بر نقل قلقشندی، کنانی (.237ص)همان،  1شودتاریخ ختم می فنّ لغت آغاز و به
ها و باروها، کندن خواند که کاربردش در ساختن قلعهمی« فنون عروس»عقود ابنیه را 

ها، طراحی سدها و پل احداث 2،هاها، آبادانی شهرها و بستن طاقها و حفر جویقنات
 جا(.)همان 3است های پردرختسامان دادن باغکاری و ها، و درختو ساخت خانه

 است. ابن اکفانیاین قول بسیار نزدیک به سخن 

ی یادة فالسّ عادة و مصباحُالسّ مفتاحُ چون ،عشٰیصبح األ پس از هایانشنامهددر 
، از فضالی مشهور ق(968 901) زادهپریکمصطفی طاش بن احمد العلومِ موضوعِ
مشهور به  ،ه، از مصطفی بن عبداللّسامی الکتب و الفنونأکشف الظنون عن و  ،عثمانی
 اصطالحاتِ  افُکشّ، و عثمانیمورخ  ق(،1067-1017) چلبی خلیفه یا کاتب حاجی
ز علم ، نیهندیوی، دانشمند و کاتب هانَاز شیخ محمدعلی بن قاضی تَ ،و الفنون العلومِ

 یفاوتت آنهاست چندانعقود ابنیه نام برده شده است؛ اما تعاریف و توضیحاتی که در 
 است. مختصرتراکفانی ندارد و گاه از آن نیز  با توضیحات ابن

از علمای  ،(ق1307درگذشته در ) وجینّخان قَ دیق حسنصَ ابجد العلومِ ،سرانجام
وجی، قنّ  حاضر حائز اهمیّت است. ۀآخرین اثری است که ذکر آن از منظر مقال ،هند

علم  از این او. تعریف شماردمیاز فروع علم هندسه  را ، علم عقود ابنیهپیشینیانچون 
ار الی نقلها من األغونباط المیاه وإ» اوت که با این تفاو ؛است ابن اکفانیهمان تعریف 

فواید و کاربردهای هندسه آورده بود، در تعریف  ۀدر زمراکفانی  را، که ابن« النجود
« علم تعمیر مساکن»وجی از (. قن318ّ، ص2ج کند )قنوجی،علم عقود ابنیه وارد می

                                              
یخ ثمان و تسعین و سبعمائة، لقاضی القضاة ش ـةها فی شهور سنفی المفاخرة بین العلوم، أنشأتُ ةرسال خةو هذه نس. 1

نانی حفص عمر البلقینی الک المجتهدین، أبی ةم، بقیعبدالرحمن ابن شیخ اإلسال الدّینالزمان، جالل ةاإلسالم، علّام
 .ریخأ، و ختمتها بفنّ التة، ابتدأتها بعلم اللّغذکرت فیها نیفا و سبعین علماً ،تعالى المسلمین ببقائه هأمتع اللّ ،الشّافعی

 خرماست. اینرفی از نی برای حمل ظبه معنای  «قوصره»جمع  «قواصر»آمده است.  «عقد القواصر»در متن عربی . 2
 بستن طاق است.معنای خیز است. به این جهت، عقد القواصر به مدور و شبیه گنبدی کم ظروف معموالً

نونک؛ مّنی عروس فذب مواردک، ونور عیونک، وأعال أنّی أنا أجلّ مقاصدک، وأ : نعم،ةفقال علم عقود األبنی. 3
ناء بعقد القواصر، وسدّ البثوق واألنهار، وعمارة المدن و یستفاد بناء الحصون واألسوار، ویتعرّف شقّ األقنیة وحفر

 .ترتیب الرّیاض ذوات الخمائلالقناطر، وتنضید المساکن ووضع المنازل، ونصب األشجار و



 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 15، دورۀ تاریخ علم/ 212

ترین علم در مهم از نظر او،که  ،خواندعقود ابنیه می علم برد و آن را نام دیگرنام می نیز
 سپس(. 145ص ،2ج)همان،  1انسان است دری جوّ اوضاع و احوالثیر أت مهار کردن

که موضوع اصلی این علم است،  ،به شرح جوانب و مراتب این علم و نیز انواع مسکن
این علم را منحصر  اوخورد. به چشم نمی اوبندیِ پیش از که در منابع طبقه ،پردازدمی
و شیوه هامایهساختو دیگری فراهم آوردن  2مکان گزینشِداند: یکی دو جنبه میدر 
میزان ارتفاع  قنّوجی 3ها و دیگر مالحظات مربوط.مایهمسکن با آن ساخت ی ساختها

مکان و تفاوت اشخاص و معایب زمین و مجاورت آن با جنگل و دریا و چشمه و 
و پستی و  هاخانهرفعت  و ؛داندیین مکان میهای دیگر را از عوامل مؤثر در تعسرزمین

ها را از عوامل مؤثر مالحظات مربوط به بهداشت در خانه و نیز بلندی و همسانی آنها
 شمارد.در ساختن بناها می

 هادر آن را که بناها هاییمحلپردازد و حمام، به موضوعات این علم می قنّوجی سپس
که جمعیت کثیری را در بر  ای راو اماکن عمومی ،ن، مقابر مردگاها، آبریزگاهسازندمی
دیوان داوری و مجامع  باط وچون بیمارستان و زندان و عبادتگاه و مدرسه و رِ- گیردمی

شمرد. همچنین از کتابی در انواع مساکن برمی ۀدر زمر 4 -های لشکریانمردم و خانه
از  ،(تحفه در تدبیر سالمت) ةحالصّ ةِفی سیاس ةُالمنح به نام 5بهداشت اصول ۀزمین

به » ،اماکن و مساکن این در بارۀدر کالم برد که نام می ،حکیم ماهرمحمد هراوی
 ،2جقنوجی، ) 6«است دادِ سخن داده ،ترین شیوهو نو آورانه اسلوبنیکوترین 

 (.146ص

زمینه معرفی  که در این سابقهکتابی بیعلم تعمیر مساکن و  در بارۀتوضیحات قنوجی 
، نآبا متون پیش از  ابجد العلومترین وجه تمایز ( مهمةحالصّ  ةِفی سیاس ةُالمنح) کندمی

                                              
أثیرات الجو للناس عن ت ةى بعلم عقود األبنیة کما سیأتی فی باب العین، والمساکن حماییسمّ]تعمیر المساکن:[ . 1

 ةهویّفی تغییر عوارض الأل وهی أقوى الوسائط
 ماکناأل اریاخت یف. 2
 االحتراسات من بذلک تعلقی وما بها المساکن ةعمار طرق و ةالعمار نومؤ اریانت یف .3
 والربط والمدارس والمعابد والسجون المارستان مثل نیریکث ألناس یةالحاو العمارات یوه یةالعموم األماکن .4

 العساکر وتیوب الناس ومجامع الحکم نیودواو
 ةحالصّ  قانون .5
تکفل لبیان الکالم على تلک األماکن وهذه المساکن على أحسن أسلوب وأبدع وضع وفیه ما یکفی إلدراک . 6

 حقائق صحة الهواء والمسکن والملبس والسفن وغیر ذلک
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زمان علم عقود  آندر  ،ابجد العلوماساس  . براستمعرفی علم عقود ابنیه،  حیثاز 
ان تا ساخت مک گزینشاز  ،معماری گوناگونشئون متکفل تعمیر مساکن، علم  یاابنیه، 

  بوده است. ،آن بنا و تضمین سالمت ساکنان

 مقدمات ظهور علم عقود ابنیه
 ترین متنی است که در آن ذکری از علمکهن ابن اکفانی ارشاد القاصدکه گذشت، چنان

آنها معرفی  ۀبندی علوم است که وظیفکتب طبقه ۀعقود ابنیه رفته است. این کتاب در زمر
سی شناهای علمشیوه بندی علوم ازانواع علوم و نسبت آنها با یکدیگر است. طبقه

علم  ۀعلم( مسلمانان بوده است که امروزه برخی از دانشورانِ تاریخ و فلسف ۀ)فلسف
 ن کارکردِ یترمهم .(31صی، )مفتونکنند یاد می« رهیافت تطبیقی»اسالمی از آن با عنوان 

 لمْناظر به ع این رهیافتْ. استگر یزها و روابط علوم با یکدییافتن تما یقیتطب افتِیره
علوم در تمدن  یقیآثار تطب یهایژگین ویترف( است. مهمیتحقق )و نه تعر در مقامِ

آنها بر محور  یبندنا، شمارش )احصاء( علوم و طبقهیسو ابن یر آثار فارابی، نظیاسالم
ایی علوم و شناس ۀبندیْ بهترین منابعِ اولیهای طبقهاین، کتاب بر بنا .استموضوع علم 
شمندان مسلمان علوم را بر اساس یانددیگر علوم در دوران اسالمی است. نسبت آنها با 
 ی، عقلی و عملیچون نظر یگوناگون یهات آن در دستهیافت، و غایدر طرزروش، منبع، 

مراتب  سلسله همچنیناند. م کردهیتقس یویو دن ینیو د ،یحصول ی و، حضوریو شرع
 .اندکرده یبررس را علومن یز و ارتباط بیاتم یطور کلو به ،خر و شرافتأعلوم، تقدم و ت

 و ؛ستعلوم ا ۀهمو معطوف به  ،یفی، توصی )عینی(، تجربینیپس یِ ایشانشناسعلم
-42ص ،هماناست ) آنل ئن مسایترعلوم از مهم یبنددر طبقه هر علمگاه ین جاییتع

اند علمی شناسی اسالمی از آن نام بردههر علمی که در منابع علم ،ن جهتیبه ا (.43
ای در جهان واقع است. در این فصل، نشان موجود )در مقابل مطلوب( و دارای پیشینه

 جوییم.بندی علوم میعلم عقود را در دیگر کتب طبقه ۀو سابق

دی علوم بنهشتم هجری در منابع طبقه ۀبار در سدهرچند که علم عقود ابنیه نخستین
کم به تر است و دستماری در این منابع دیرینهردّ پای علوم مرتبط به مع ،یاد شده است

دی علوم بنگردد؛ یعنی به یکی از مشهورترین منابع طبقهچهارم هجری بازمی ۀاوایل سد
از دو مفهوم مرتبط با معماری تحت احصاء فارابی است. فارابی در  احصاء العلومِ که 

دگان حقیق پیشینِ نگارنکند. تیاد می« صناعت رئاست بِناء»و « صناعت بِناء»عناوین 
بندی علوم در قرون نخستین هجری با مفهوم جایگاه معماری در منابع طبقه» در بارۀ
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دهد که این دو مفهوم با دو تعبیر از معماری در نشان می« تکیه برا آراء ابونصر فارابی
« هْنیعقل عملی مِ»است که با « مهارتی غیرقیاسی»اند: یکی صناعت بنا، که ارتباط

است. دیگری صناعت ریاست « صناعات مدنی عملی» ۀ)ماهر( مرتبط است و در زمر
ری )متفکر( مرتبط است. معما« عقل عملی مُرَوّی»بنا، که صناعتی قیاسی است که با 

علوم عملیِ ذیل حِیَلِ هندسی است. حیل هندسی از فروع علم حیل  ۀدر این معنا در زمر
. پس در این لیم )ریاضیات( نزد فارابی استهای اصلی علم تعااست، که از شاخه

صناعت ریاست بنا از فروعِ فروعِ دانش ریاضی است )قیومی و مجتهدزاده،  ،بندیطبقه
 1(.39ص

توجه به صناعات مدنیِ عملی و  ،تر شدن پارادایمِ علوم در جهان اسالمبا فلسفی
 ،م افول یافت )همانبندی علم در جهان اسالهای وابسته به آنها در متون طبقهدانش

 ۀیک از متون برجستدر هیچ ،(. از شواهد این تغییر این است که پس از فارابی44ص
یابیم. بروز سایر صناعات و علوم بندی علوم نشانی از صناعت ریاست بنا نمیطبقه

گیرد تا یرفته فرود مبندی علوم در جهان اسالم نیز رفتهوابسته به صناعات منابع طبقه
ا تنها صناعات ر نه ،شفاءدر  ،سیناو ابن ،اقسام الحکمهدر  ،که ابوالحسن عامریآنجا 

بلکه از علوم وابسته به صناعات، چون حیَل و جرِّ اَثقال و  ،شمرندعلوم نمی ۀدر زمر
اعات را گذارد و صنصاعد اَندُلُسی پا از این فراتر میبرند. ابننظایر آنها نیز فقط نام می

 ،شمارد )همانهای مشترک انسان و حیوان میمهارت ۀدر حوز چیزی غیرعلم و
 (.40ص

کرد.  بندی علوم تغییرنوع نگاه به صناعات نیز در منابع طبقه ،پنجم ۀاز اواسط سد
رین ویژه در یکی از آخبه ،سینا توان نزد خود ابنن تغییری را میهای چنیاز اولین نشانه

 چون طب و ،عملی صناعات مدنیِ ،در این کتاباو ، یافت. منطق المشرقیین ،آثار او
 در همان زمان(. 19صسینا،  )ابن شمارَدمیفروع و توابع حکمت  ۀرا در زمر ،فالحت

فلسفه، مخالف حال گرا و در عینمتفکر عقل ،حزم اندلسیابن ،در غرب جهان اسالم
 دکنمییاد دنیوی،  علوم ۀصناعت بنا، در زمر ، چون فالحت ورا صناعات مدنی عملی

 ،فلسفی در جهان اسالم ۀزمان با نقد اندیشتوان دید که هم(. می81ص ،4جحزم،  )ابن
اق حچهارم و با اوج گرفتن تفکر مشائی به مَ ۀسد ۀکه از نیم ،توجه به صناعات عملی

                                              
 نارک خود یبندطبقه زا را معنا، نیا در یمعمار جمله از ،یعمل صناعات و پرداخته یاسیق علوم به تنها یفاراب .1

 .است گذاشته
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در  که جایگاه این صناعات شگفت نیستیابد. لذا بار دیگر افزایش می ،رفته بود
ران اسالمی با ظهور غزالی، مشهورترین منتقد فلسفه در جهان اسالم، بندی علوم دوطبقه

 دستخوش تغییری بزرگ شود.

 و فقیه و عارف (، متکلمق505-450محمد غزالی ) ابوحامد علوم الدینِ حیاءُإ
لوم بندی عطبقه از حیث ،اسالمی علم اخالق متون و پرنفوذترین ترین، از مهمطوسی

دوم عمرش بازگرداندن توجه  ۀشغولیت اصلی غزالی در پارماهمیّت است.  داراینیز 
عالمان و مؤمنان به اصل دین، یعنی اخالق و تذهیب نفس بود. برای این منظور، بایست 

جا نکرد. از همیشأن علوم مرتبط با تهذیب نفس را در نسبت با علوم دیگر روشن می
گری کند و طرحی نو دراندازد؛ بندی علوم بازنبود که ناچار شد در نظام متعارفِ طبقه

 .(3ص 1)تریگر، و نسبت دیگر علوم با آن روشن باشد« علم آخرت»طرحی که در آن، 
ها و بندیبا طبقه پس در آن، ؛بندی علوم نیستطبقه ۀکتابی در حوز حیاء العلومإ

و  غزالی به علوم سروکار نداریم. فروع هر قسمعلوم و  اقسام در بارۀتوضیحات مرسوم 
نون و هر امر دیگر انسانی از حیث ربط آن به جایگاه انسان در هستی و تعالی انسان و ف

اری ها و آنچه در بسیرو، به صناعات و پیشهکند. ازاینسلوک او در طریق الهی توجه می
کند که به علومی که در اندازه اعتنا می اند به هماناز متون فلسفی اموری مبتذل دانسته

 شمردند.یف و بلندمرتبه میروزگار او شر

داند؛ میآخرت  ۀمزرعرا  دنیا ،)ص(به پیروی از روایتی منقول از پیامبر اسالم ،غزالی
هدف خلق در دین »یعنی جایی که باید در آن کشت و محصولش را پس از مرگ دِرود. 

 ،گیردمین مگر به نظام دنیا. امر دنیا نیز نظام ،گیردو دنیا گرد آمده است؛ و دین نظام نمی
ست که حِرَف و ا جا و از همین؛ (20ص، إحیاء العلوم)غزالی،  2«مگر به اعمال آدمیان

ها و صناعات آدمیان منحصر به سه اعمال و پیشه ،غزالیبه نظر یابد. صنایع اهمیت می
و آن چهار  ؛یابدم جز با آنها قوام نمیکه عالَ است صناعات اصلی ،قسم اول :قسم است

کشورداری  ،معماری )بِناء( ،ریسندگی )حیاکة( ،برزیگری )زراعة( چیز است:
چون آهنگری برای  ؛صناعات اصلی است آن خادمِ صناعاتِ )سیاسة(. قسم دوم، 
چون  ؛بخش صناعات اصلی استکننده و زینت صناعات تکمیل برزیگری. قسم سوم،

                                              
1. Treiger 

س ]...[ ولی ةاآلخر ةدنیا مزرع نیا، فإنّال بنظام الدّإین ین والدنیا وال نظام للدّفی الدّ ةأن مقاصد الخلق مجموع .2
 عمال اآلدمیینأإال ب نیاینتظم امر الدّ
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قسیم زالی همین ت(. غجاهمان)غزالی،  ریسندگیبرای  صبّاغیو  برزیگریبرای  آشپزی
تأخر بر مو  احیاءفارسی  ۀترجم خالصه و ، کهکیمیای سعادتدر  ،با تغییری جزئی ،را
آخرت  دنیا منزلی از منازل راه دین و زادِ  پس از ذکر اینکهآورد. در آنجا است، می آن

 کهگوید حاجت تن در دنیا سه چیز است: خوردنی و پوشیدنی و مسکن؛ و چناناست، می
یی. ای و بنّهضرورت آدمی نیز سه چیز است: برزیگری و جوال ،یا این سه استاصل دن

 افزایدو می ؛شمرد، برمیاحیاءکه در چنانهمهای این صناعات را، سپس فروع و مکمل
اند. در این تعامل، کسانی ها، ناگزیر از تعامل با همها، از جمله اصحاب این پیشهانسان

ها ن نزاعآید. رفع ایاگزیر بین مردم خصومت و نزاع پیش میبه حق خود قانع نیستند و ن
قضا و »و « سیاست و سلطنت» آورَد:خود وجود سه قسم صناعت دیگر را الزم می

 (. 74-71ص، کیمیای سعادت)غزالی، « صناعت فقه»و « حکومت

 ملهاز جفهمی تازه از جایگاه صناعات عملی،  نهد متضمنپیش می غزالی نظامی که
ها و حِرَف نه دانشی دانش پیشه او،زیرا از نظر  ؛استبندی علوم ری، در طبقهمعما
 1استهتراز حساب و هندسه و طب و نظایر آنهای عقلی دنیوی و همبلکه از دانش ،فرعی

که در آبادی دنیا،  کاری از حیثها این دانشهریک از  .(24ص، إحیاء العلوم)غزالی، 
قوام کار دنیا  کهچنانآنیابند؛ کنند اهمیت میزل آخرت میمزرعه و یکی از منا ۀمنزلبه 

بنّایی، وابسته  و جوالهی و گرییها، یعنی برزبه سه دانش اصلی از میان همین دانش
دنیا و تنظیم روابط آدمیان الزم است، چون  ۀاست. علوم عملی دیگری هم که برای ادار

می پیشهمین صناعات نسان در طی ازندگی  ۀفقه و قضا و سیاست، از امتداد و توسع
علوم آخرت نیست، یکی  ۀاگرچه در زمر ،به این جهت، صناعت معماری یا بنّایی آید.

از سه صناعت اصلی برای پیش رفتن در منازل آخرت است. چنین توجهی به معماری 
 2پیش از غزالی سابقه ندارد.

لم تقدم سه صناعت یا ع به قول او ویژهبهبندی غزالی از علوم دنیوی و اخروی، طبقه
علوم و صناعات دنیوی، پس از او در آراء  دیگردنیویِ برزیگری و بنّایی و جوالهی بر 

 از ؛تکرار شد های علمی متفاوت، بسیارها و پایگاهدر حوزه اندیشمندان اسالمی
 طوسیالدین نصیر تا اشعری، گرفته متکلّم ،ق(606درگذشته در فخرالدین رازی )

                                              
ایات ضاً من فروض الکفصول الصّناعات أیالحساب من فروض الکفایات، فإن أ. فال یتعجب من قولنا: إن الطب و1

 جامة والخیاطةالسیاسة بل الحکالفالحة والحیاکة و
 .1395 ،: کاخانیـ ، نکحیاء العلومإجایگاه معماری در  ۀبار تحقیقی مفصل در ۀبرای مالحظ .2
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ز ا جامع العلوم،رازی در فخرالدین . فیلسوف مشائی و متکلم شیعه، ق(597-672)
 در بارۀ کیمیای سعادتو  العلوم حیاءإغزالی در  آراءهای فارسی، نخستین دانشنامه

الدین (. نصیر465-464ص رازی،فخرالدین ) ه استتکرار کرد عیناً ع رایف وصنارَحِ
گوی مشابه با ال صناعات، الگویی کامالً مراتب ذکر در ،اخالق ناصرینیز در در  طوسی

برمبنای ضرورت آنها برای دهد؛ یعنی علوم و صناعات را دست میبه حیاءإغزالی در 
 ازتوان می پس(. 210-208ص ،طوسینصیرالدین ) کندانسانی مرتب میاجتماعات 

مندان اندیش و کرد دسخن گفت که غزالی بنیا بندی علومدر طبقه پارادایم فکری جدیدی
صناعات عملی  ،طی چند سده آن را دوام و قوام بخشیدند. در این پارادایمدر پس از او 

که چنان ؛در تقسیمات فارابی، یافتجایگاهشان مراتب باالتر از جایگاهی دوباره، و به
 چون نیز« دانستن مصالح افعال صناعی»، از اخالق ناصریدر نصیرالدین طوسی  مثالً

 (.9ص)همان،  کردی یاد بخشی از حکمت عمل

صناعات مدنی عملی )غیرقیاسی( در  ۀموجب طرح دوبار هرچندپارادایم غزالی 
بر علم  ار علم نظری در آن، که ایگفتمان علمیِ جهان اسالم شد؛ نتوانست سنت فلسفی

سنت فلسفی مشائیانِ متقدم در کند. از میدان به یکسره ند،دادعملی و صناعت ترجیح می
ی، افضل کاشانی، نصیرالدین طوس اندیشمندانی چون بابا ءیافته در آرا تعدیل نحویبه

 وجبمرویکرد غزالی  با این حال،الدین آملی تداوم یافت. و شمس ،الدین شیرازیقطب
های بندیقهدر طب فارابی( عملی قیاسیِ وابسته به صناعات )علوم توجه بیشتر به علوم

و  1نامه جاودان، چون و هفتم هجری ششم هایدهسهای بندی. در طبقهدیگردعلوم 
 های اواخربندیطبقه از جایگاهشان در تربرجسته یحضور این علوم اخالق ناصری،

ی هادر کتاب این علوم بعد،هجری به مشته ۀسداز  دارد. پنجم ۀسد یلااو و چهارم ۀسد
آن زمان ست که از ا. تحت تأثیر چنین تحوالتی شدبندی علم با تفصیل بیشتر شرح طبقه

ندی ب، از جمله علم عقود ابنیه، در متون طبقهصناعیهای مختلف علوم شاخه بعد،به
 .شوددوباره ظاهر می، ارشاد القاصدطورخاص م، و بهوعل

                                              
پس از -592یا  582الدین محمد بن حسین کاشانی )ح ای فلسفی از افضلرساله ،جاودان خردیا  نامه دانوجا .1

پنج  و چهار باب و سی نامه جاودان ست.ا هجری، هفتم ۀسدشاعر و فیلسوف ایرانی  ،( معروف به بابا افضلق654
اختصاص داده است. او علوم را به سه بخش  «شناختن اقسام علوم». بابا افضل نخستین فصل را به داردفصل 

مشرب فلسفی  افضل که گواه تأثر او از غزالی است؛ گرچه بابا ه است،درتقسیم ک «علم اندیشه»و  «آخرتی»و  «دنیاوی»
، که در کنار علم گفتار دو صناعات و علوم عملی را ذیل علم کردار ،نامه جاوداندر  دارد و غزالی ضدفلسفه است.

 (.1392)چیتیک،  کندبندی میتقسیم دهد،ی اصلی علوم دنیا را شکل میشاخه
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 علم عقود ابنیه ۀپیشین

ارابی است. بسیار متأثر از ف ارشاد القاصدبندی علوم در در تقسیم ابن اکفانیگفتیم که 
 ،را که پس از فارابی فقط برخی از عالمان احصاءهای علم حیل در شاخه ۀریباً هماو تق

فروع هندسه دوباره سامان داد. بر این  ۀکردند در زمرآن هم پراکنده، از آنها یاد می
ا این ب ؛فارابی باشد ای از علم ریاست بنایاو نیز جلوه ۀشاید علم عقود ابنی ،اساس

، برخالف فارابی، به تعریف علم عقود ابنیه و حتی معرفی یابن اکفانتفاوت مهم که 
زمان  ۀپردازد. پس شاید علم عقود ابنیه علمی تازه بوده باشد که در فاصلمتون آن می

 ۀر جامعهای علم دتر شدن شاخهعلوم و تخصصی ۀ، بر اثر توسعابن اکفانیفارابی تا 
و »ید: گومی ابن اکفانیآید: میای پیش اسالمی پیدا شده است. در این صورت، شبهه

ابن (؛ اما 192ص، ابن اکفانی) 1«هیثم و هم کرجی را کتابی استدر این علم، هم ابن 
به  ترزیستند؛ یعنی بسیار نزدیکهای چهارم و پنجم میو کرجی هردو در سده هیثم

متونی  اکفانی بناتوان رفع کرد که . این شبهه را با این احتمال میابن اکفانیفارابی تا به 
مواره با دانشوران ه ،از گذشته را کتبی متناسب با علمی نو شمرده باشد. از سوی دیگر

)فی العقود(  ای در عقود ابنیهرساله ابن هیثماند که ، گفتهابن اکفانیاستناد به همین قول 
مفروض کرجی در عقود ابنیه نیز چنین  ۀ(. رسال59صدارد که مفقود است )طباطبایی، 

، در جای دیگری از آن یاد نشده است )رحیمی، ارشاد القاصدضعی دارد و جز در و
 (.58ص

این هردو متن مهم و در دست نبودن هیچ متن محرزی در علم  در بارۀچنین وضعی 
ه و کرجی هر دو ب ابن هیثمدانیم که رانَد. میای دیگر میعقودْ ذهن را به سوی فرضیه

ا نه فقط به سبب دانش نظری هندسه، بلکه به سبب تبحّر و این لقب ر ؛اندمهندس ملقب
 چون مساحت و نقل ،اند که در فروع عملیِ علم هندسهعملی و رساالتی یافته ۀدر هندس

 فی مقالةٌدیگری به نام  ۀو رسال المساحةای به نام اند. از ابن هیثم رسالهنوشته ،میاه
 ۀطجا مانده که محتوای آنها در حیبه الهَندَسیّة اجرائاتِ الحفورِ و األبنیةِ بِجمیعِ االشکالِ 

تر یاد کردیم. اینها غیر از رسایل او در های کاربرد علم عقود ابنیه است که پیشحوزه
ا های بلند تا طرز کار بها و سازهگیری ارتفاع کوهاندازه ۀعملی ــ از شیو ۀمباحث هندس

(. کرجی نیز چنین 57صت )طباطبایی، پرگار برای رسم دقیق دوایر بسیار بزرگ ــ اس
آب  ، از معتبرترین منابع مهندسیخفیهإنباط المیاه الوضعی دارد. مشهورترین کتاب او، 

                                              
 یلکرجل ابوکت ثمیه بنإل کتاب هیوف .1
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کرجی با معرفی دقیق ابزارهای  ،هایی از این کتابدر فرهنگ اسالمی است. در بخش
ن اگیرش بر علم مساحت را نشخود اوست، تسلط چشم ۀبرداری، که برخی ساختنقشه

دهد. کرجی آثار دیگری نیز در علم جبر و مقابله و حساب عملی داشته )رحیمی، می
 بر (. بنا50-49ص: طاهری، ـ ( که ارتباط آنها با معماری روشن شده است )نک58ص

 انیابن اکفهمان مباحثی است که  ابن هیثماین، موضوع بخش مهمی از آثار کرجی و 
د کرده است. پس شاید مقصود ابن اکفانی از اینکه به عنوان مباحث علم عقود ابنیه یا

 های ایشان بودههمین کتاب« و هم کرجی را کتابی است ابن هیثمو در این علم، هم »
 باشد.

 ۀتر از سدعلمی است کهن« علم عقود ابنیه»در این صورت، مانعی نیست که بپذیریم 
بندی قههمین نام به منابع طبهشتم که نخستین بار در حدود آن سده چنین نام گرفت و با 

تواند به تصویری تازه از جایگاه معماری در علوم دوران علوم راه یافت. چنین فرضی می
های اول، که سده ۀمجزا استوار است: در مرحل ۀاسالمی راه ببرد. این تصویر بر سه مرحل

ارد و اگر در ورانه دگیرد، معماری عموماً مفهومی پیشهسوم تا پنجم هجری را در برمی
ای از البناء( است که البته با پاره علوم هم یاد شود، چون صناعتی عملی )صناعة ۀحوز

لوم بندی عپارادایم حاکم بر طبقه ،علوم ریاضی و هندسی سروکار دارد. در این مرحله
 ویژهدر جهان اسالم پارادایم ِحکمی یا فلسفی است که در آن علوم غیرحکمی، به

پنجم تا اواخر هفتم  ۀدوم، از نیمه سد ۀجایگاه مهمی ندارد. مرحل صناعات عملی،
 به دست کسانی چون غزالی،ویژه بهنقد تفکر فلسفی، بهکه  گیردمی بر هجری را در

های علوم بندیدر شأن صناعات انجامید و مفهوم صناعات را در طبقه تحولی عمومی
اعات نین ارتقایی به اعتنای بیشتر به صناز پیشه به نوعی علم )علم دنیوی( ارتقا داد. چ

. شماردویژه شأن معماری که غزالی آن را یکی از سه علم اصلی دنیوی میانجامید؛ به
وم، چون بندی علبرخی از منابع طبقه ،احتماالً تحت تأثیر همین الگوست که در آن زمان

احبان به مراتبِ صنصیرالدین طوسی، اخالق ناصری بابا افضل کاشانی یا  ۀنامجاودان
هایی بر معموالً به مناسبت ،اند. در این منابعحرف و صنایع نیز توجه بیشتری نشان داده

با دو مفهوم  ،چندان که گویی در معماری 1اند؛تفاوت شأن مهندس و بنّا تأکید کرده

                                              
ختلف از مراتب م ،مدارج الکمالو دیگری  ی شاهان پرمایهساز و پیرایهاش، یکی بابا افضل کاشانی در دو رساله. 1

 ،گوید و در هر دو رسالهسخن می ،شان از قوت عقل نظری و نفس عاقلهاصحاب صناعات، بر اساس میزان بهره
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 ایدانیم که مشابه چنین دوگانهسروکار داریم. می -مهندسی و بنّایی- مجزا اما مرتبط
بندی فارابی نیز، در قالب بنّایان و رئیس بنّایان، وجود داشت؛ اما پس از او در طبقه

معرفتِ  تکوّنِ نوعی ۀتوان مرحلدوم را می ۀمرحل ،این بر کردند. بناکمتر بر آن تأکید می
شکفتن و بالیدنِ این معرفت است.  ۀسوم مرحل ۀمعطوف به معماری محسوب کرد. مرحل

سترش و پرداختگی پیشه و معرفت معماری به حدی رسید که در این مرحله، گ
 به رسمیت شناختند. این علمْ « علم عقود ابنیه»شناسان آن را چون علمی مجزا به نام علم

متونِ نظری خود را نیز داشته که عمدتاً حاصل کارِ مهندسان دوران اسالمی، چون کرجی 
ای که این علم در حال تکوّن بوده محل چند سده ۀ، بوده؛ و احتماالً در همابن هیثمو 

ن ابمهندسان و معماران بوده است. شاید به همین سبب باشد که  ۀاستفاده و مراجع
از علم عقود ابنیه در منابع معاصر  آنها را در شمار متون این علم آورده است. اکفانی

ی، خبری آمل الدینشمس نفائس الفنونالدین شیرازی و قطب درة التاجکفانی، چون ابن
ای است بر نوظهور بودن این علم و تثبیت نشدن آن در منابع نیست. این نیز خود قرینه

 ٰیعشصبح األهشتم، چون  ۀبندی علوم تا آن زمان. اما در منابع پس از سدطبقه
کشاف و  ،حاجی خلیفه کشف الظنونزاده، پریکطاش ۀمصباح السّعاد ،قلقشندی

اند. بسط بیشتر تعریف این علم در این آثار علم یاد کردهتهانوی، از این  اصطالحات
این علم از آن یاد  ۀدر حوز ابجد العلومو  عشٰیصبح األو نیز متون جدیدی که در 

های اند خود دلیلی است بر توسعه و تثبیت بیشتر جایگاه علم عقود ابنیه از سدهکرده
 هشتم تا سیزدهم هجری.

 عملی ۀنسبت علم عقود ابنیه با هندس

ای که گذشت، بیشترِ دانشورانِ تاریخ هنر و معماری اسالمی علم عقود ابنیه را شاخهچنان
در  ،بندی علومطبقه ۀآورند. در مقابل، در منابع اولیعملی به شمار می ۀاز علم هندس

اند؛ هرجا که سخنی از این علم هست، هرچند که همواره آن را از فروع هندسه شمرده
 ۀاعمال الهندسعملی، چون  ۀاند و حتّی از متون مهم هندسعلمی نیاورده ۀسدر ذیل هند

                                              
نصیرالدین طوسی  (.1392گذارد )چیتیک، میفرق  حیثاز این « نورااستادان و پیشه»و « مهندسان و بنایان»میان 

و  95ق، ص1413: نصیرالدین طوسی، ـ چنین تمییزی را قایل است )نک اخالق ناصرینیز در مواضع مختلفِ 
 (.245و  172-173
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اند. در شمارِ متون علم عقود ابنیه یاد نکرده ،ق(388درگذشته در ابوالوفای بوزجانی )
 اندازد. این تعارض است که پژوهنده را در درستِی قول رایج یادشده به تردید می

چون بسیاری دیگر از موضوعات علم هندسه، عملی،  ۀآشنایی مسلمانان با هندس
)فعال در  2پاپوس اسکندرانی 1ۀمجموعقسمتی از  ۀویژه ترجمبه ،مرهون نهضت ترجمه

ریاضی در اصل مشتمل بر هشت، یا به روایتی دوازده،  ۀم( است. این مجموع320حدود 
سوم  هایکه امروز متن یونانیِ بخش دوم کتاب دوم و تمام کتاب ،کتاب )مقاله( بوده

کتاب  ،ها(. در میان این کتاب489ص، 1383تا هشتمِ آن در دست است )کرامتی، 
 ،دانیمهشتم پاپوس در تاریخ علوم دوران اسالمی اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا تا جایی که می

پاپوس است که به عربی ترجمه شده است همین کتاب است.  ۀمجموعتنها بخش 
 ،دارو مباحثی چون گرانیگاه اجسام، سطوح شیبموضوع کتاب هشتم علم حیل است 

عربی در بسیاری از مواضع با متن یونانی منطبق  ۀجالب هندسی. ترجم ۀلأو چند مس
است؛ اما دو تفاوت نیز دارد: یکی اینکه مترجم عربی آن را چون کتابی مستقل تدوین 

در  سیار جالبب ۀلأای مفصل؛ دیگر اینکه مترجم چند مسکرده، نه قسمتی از مجموعه
زوده است به کتاب اف«( فتحه پرگار یک)»ثابت پرگار  ۀترسیمات هندسی با دهان بارۀ

 ،ثابت پرگار ۀجا(. ترسیم با دهانرود )همانشمار میترینِ این قبیل ترسیمات بهکه کهن
نظری یا  ۀعملی است. در ترسیمات معموِل هندس ۀاز مبانیِ هندس ،پرگاری ۀیا هندس
، 1392الزم کم و زیاد کرد )کرامتی،  ۀپرگار را به انداز ۀتوان دهانمی ،اقلیدسی

ثابت پرگار را  ۀهای عملی است که ترسیم با دهانها و ضرورت(؛ اما محدودیت73ص
کار با  ثابت فایق شد، در عمل ۀکند؛ زیرا اگر بتوان بر دشواریِ ترسیم با دهانتوجیه می

های صانعان ابزارها و دستگاه در بارۀاب بخشی مفصل عالوه، این کتتر است. بهآن آسان
دانان طالب آن بوده یدهد صانعان بایست بیش از ریاضکه نشان می شود،را شامل می
عملی در جهان  ۀتوان تاریخ سنت هندسمی ،(. به این ترتیب107صرن، باشند )برگ

 ۀجموعمتاب هشتم ک ۀکم یک سده پیش از بوزجانی، یعنی زمان ترجماسالم را به دست
 سوم هجری، بازگرداند. ۀسد ۀپاپوس در نیم

ند کچهارم هجری را تأیید می ۀعملی پیش از سد ۀشاهد دیگری که ظهور علم هندس
عملی را صراحتاً از شعب علم هندسه معرفی  ۀفارابی است. فارابی هندس احصاء العلوم

                                              
1. Synagoge 

2. Pappus of Alexandria 
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 ۀاست که هندسبندی علوم، پیدهای طبقهکند. با توجه به ویژگی تجربی و پسینی کتابمی
راه  حصاءاالل و اعتبار رسیده بود که به کتابی چون قعملی در این زمان به حدی از است

چهارم  ۀدس ۀسوم تا نیم ۀمسلمان از اواخر سد ۀیابد. توجه بسیاری که دانشمندان برجست
کوفایی و شبلوغ  ۀتردید این برهه را باید برهعملی کردند چنان است که بی ۀبه هندس

 عملی در جهان اسالم دانست.  ۀهندس

شان عملی توجه ن ۀدان بزرگ دیگر نیز به هندسزمان با ابوالوفا، دو ریاضیتقریباً هم
 ،که از او چندین رساله در نجوم ،ق(370دادند: یکی ابوسعید سجزی )فعال در حدود 

، احمد بن سجزی»ای در تثلیث زاویه در دست است )مصاحب، ذیل و نیز رساله
ای از کتاب هشتم پاپوس اسکندرانی برای خود اند که نسخهعبدالجلیل(، و گفته

عملُ ای با نام ق(، که رساله376-291بود؛ دیگری عبدالرحمن صوفی )استنساخ کرده 
-338 دیلمی )حکـ : ۀرا به امر عَضُدالدّول األشکاِل المتساویةِ االضالعِ بفتحةٍ واحدة

 ۀاعمال الهندس کم ده سال پیش ازپادشاهی او، یعنی دستق(، در روزگار 372
(. پس چرا کتاب ابوالوفا بیش از این 74، 1392ابوالوفای بوزجانی، نوشت )کرامتی، 

 ۀهندس ۀرسال ۀدو متقدمِ خود شهرت یافته، استنساخ و ترجمه و شرح شده، و به نمون
 عملی معروف شده است؟ 

ا الزم تر به سیاق و جزئیات کتاب ابوالوفی دقیقبرای یافتنِ پاسخ این پرسش، نگاه
جا مانده؛ از جمله های آن بهای کوتاه دارد که در بعضی از نسخهاست. کتاب دیباچه

ق( کتابت شده است. 853درگذشته در بیگ تیموری )ای مجلل که برای الغنسخه
( به من امر کرد ق403-379دیلمی )حکـ :  ۀگوید بهاءالدولابوالوفا در این دیباچه می

رود در نزد صانعان سخن می اعمالِ پرکاربردِ هندسه در بارۀکه در بیان آنچه در دربار او 
 ۀکتابی بنویسم خالی از علل و براهین، تا استفاده از آن برای صانعان سهل باشد و طریق

(. 112صخطی، مندرج در قربانی و شیخان،  ۀنسخ 2)ص 1کار را بر ایشان آسان کند
مختلف  هایگونهکید بر کاربرد کتاب برای صانعان در عناوین و متن کتاب هم بهتأ

اتر تر از حیث پیوند آن با صانعان گویهای قدیمتکرار شده است. عناوین کتاب در نسخه
کتاب النِّجارة فی أعمال المِسطَرَةِ و البَرکارِ و قاهره چنین است:  ۀاست. عنوان نسخ

                                              
 هاللّ طالأ ،ةماأل غیاث و ةوضیاءالمل بهاءالدوله منصورال جلاأل السید شاهنشاه الملک موالنا بارسمه امتثلت قد. 1

 تکثر التی ندسةاله عمالاأل من العالیة بحضرته یتذاکر کان التی المعانی اثبات من ،وسلطانه قدرته فی عاله وادام بقاه
 .طریقته علیهم ویقرب تناوله الّصناع علی یسهل والبراهین العلل من مجرداً الصّناع عند استعمالها
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 کتاب ابوالوفاء فی ما یَحتاج الیه الصُّنّاعُ مناستانبول چنین:  ۀ؛ و عنوان نسخالکونیا
ح تصری ،. ابوالوفا در مواضع گوناگون رساله، از جمله در آغاز باب دهمأعمالِ الهَندَسَة

کند که این کتاب را درخور کسانی نوشته است که اندک فهم و ممارستی در هندسه می
 (.156 خطی، در همان، ۀنسخ 46داشته باشند )ص

اوت کار ترین تفعملی و کاربردی کتاب ابوالوفا برای صانعان شاید مهم ۀهمین جنب
ابوالوفا با معاصرانش باشد. هرچند که ابوسعید سجزی و عبدالرحمن صوفی نیز هر دو 

 ؛نداعملی و شرح برخی از اعمال و ابزارهای هندسی مهم مربوط به آن پرداخته ۀبه هندس
توجه آنان معطوف به کاربرد کتاب برای صانعان  ،عملی ۀهندس گویی در پرداختن به

ترین منجمان جهان پیشامدرن، از جمله به مهارت از بزرگ ،نبوده است. ابوسعید سجزی
او، مشهور به  ۀکه یک اسطرالب ساختدر ساختنِ ابزارهای نجومی شهره بوده؛ چندان

چون  اعجاب عالمانی ،تِ خورشیداسطرالب زورقی، به دلیل ابتنا بر حرکت زمین و ثَبا
نماید که هدف (. در چنان وضعی، طبیعی می37صبیرونی را برانگیخته بود )کوهکن، 

یی به نیاز گواو از استنساخ کتاب هشتم پاپوسْ اشتغاالت علمی خود او باشد تا پاسخ
 ۀاش، به امر عضدالدوله به هندسرساله ۀصانعان. عبدالرحمن صوفی نیز، بنا بر مقدم

احتمالی کتاب  ۀ(؛ و هیچ سخنی از فاید90صعملی پرداخت )میرابوالقاسمی و باقری، 
ی باقی او تقریباً شک ۀبرهانی و استداللی رسال ۀبرای صانعان در آن نیست و بلکه شیو

توان کتاب می ،این بر بنا 1اند.گذارد که مخاطب اصلی این کتاب صانعان نبودهنمی
ف عملی اختصاصاً برای صانعان تألی ۀی دانست که در هندسابوالوفا را نخستین کتاب

 شد. اما آیا این کتاب در نیل به هدفْ کامیاب بود؟

دانشوران بر سر کامیابی کتاب ابوالوفا از حیث مفید بودن برای صانعان اتفاق نظر 
 نمورخ معماری، نبودِ شاهد متنی در این باره را دلیلی بر ناموفق بود ،ندارند. تری آلن

مورخ علم، معتقد است که  ،. جرج صلیبا(11)ص دانداین کتاب در نیل به مقصود می
های موروثی خود متعصب بوده و از چنین صانعان به عالمان توجهی نداشته و در شیوه

                                              
هم به ،یخصوصا صناعت معمار ی،صناع هایحوزه در بعدها رساله که این ندارد آن با منافاتی واقعیت این البته. 1

 علی خلمد تصنیفوفا و لابوا الهندسه اعمالشرح رساله به همراه  یناز ا یانسخه دانیمیم کهچنانکار رفته باشد؛ 
یرالدین نص نظر یرمشهور آن ز ۀزمان با ساخت رصدخانهم باًیدر مراغه، تقر یهمگ یسجز ۀنسخبراساس  پاپوس حیل

 .بودشده  یبردارنسخه طوسی،
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اوغلو و  برخی دیگر، چون نجیب ،. در مقابل(644)ص اندگرفتههایی بهره نمیکتاب
 ،عملی ۀتر دانش هندساین کتاب، و در مقیاس وسیع از تأثیر ،اوزدورال و خیراندیش

 (.2017 1نجیب اوغلو، )نکـ : کننددر صناعات و معماری دفاع می

برای پاسخ دادن به این پرسش، پیش از هرچیز، الزم است روشن کنیم هنگامی که 
 ، برای صانعان، از جمله معماران،اعمال الهندسهویژه کتاب عملی، به ۀاز کاربرد هندس

منظور چه کاربردی و در چه وجهی از صناعت معماری است. فارابی  ،گوییمسخن می
 :گویدمیدر تعریف هندسۀ عملی  احصاءدر 

کند که اگر کسی که با آنها سروکار دارد نجّار از خطوط و سطوحی بحث می
در  ،و اگر بنّا باشد ؛و اگر آهنگر باشد، در آهن است ؛باشد، در چوب است

ها و کشتزارهاست. همچنین است در سطح زمین ،و اگر مسّاح باشد ؛دیوار است
جی خار ۀعملی سروکار دارد. یعنی او برای ماد ۀکار هرکس دیگری که با هندس

در ذهن خود خطوط و سطوح  ،گیردکه در آن صناعت مورد استفاده قرار می
 (.77)ص کندچهارضلعی بودن و دایره بودن و مثلث بودن را تصویر می

اول در آن صناعاتی است که  ۀعملی در درج ۀکاربرد هندس ،راساس این تعریفب
در  ،نای بر نامد. بنامی« صناعات عملی غیرقیاسی»یا « صناعات مدنی عملی»فارابی 

ناء، صناعت بناء، و نه ریاست ب ۀکتاب ابوالوفا را باید کتابی در حوز ،خصوص معماری
یک ودن متن کتاب از براهین هندسی و اینکه در هیچبه شمار آورد. عالوه بر این، خالی ب

بندی علوم از این کتاب در شمار متون علم عقود ابنیه یاد نشده است شاهد از منابع طبقه
دیگری بر این مدعاست که این کتابْ مرجعِ وجه قیاسی یا علمیِ صناعت بنا نبوده است. 

تاب، اند؛ بلکه بنا بر محتوای کبه عبارت دیگر، مخاطب این کتاب عالمان هندسه نبوده
لوفا ابوا ۀدر مقدم« مهندسین و صُنّاع»عنوان، و نیز شروح آن، مخاطب کتاب ابوالوفا از 

یازدهمی مال محمدباقر یزدی  ۀدر شرح سد« جمعی از مهندسین و کثیری از صناع»تا 
امالن اینها مؤید این رأی است که کتاب را ع ۀ. هم(114ص 2)خیراندیش، متغیّر است

 اند.بردهکار میویژه بنّایان، بهصناعت بنا، به

ی را نقض تنها این رأجا نماندن شاهد متنی برای کاربرد این کتاب در بین بنایان نهبه
ان فارابی کم از زمغیرقیاسی صناعت بنا، دست ۀکند، بلکه مؤید آن است؛ زیرا شعبنمی

                                              
1. Necipoğlu 

2. Kheirandish 
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. آن را نیافت که در منابع رسمی ثبت شود علوم رسمی برکنار بود و شأن ۀبه بعد، از حوز
اش، مقبول اهل عمل دهندهرغم نیّت مؤلف و سفارشدر این قول نیز که این کتاب، به

 هایها و شرحها و ترجمهمعماری نیفتاد سخت محل تردید است. از این کتاب نسخه
ی بودند کسان جا مانده است که گواه خواهندگان بسیار است. آن خواهندگان چهبسیار به

 های کتاب همکرد؟ تاریخ کتابت نسخهها نیاز چه کسانی را برآورده میو آن نسخه
ای مؤید مقبولیت کتاب در نزد اصحاب عمل معماری است؛ زیرا همگی با مواقع قرینه

 ۀ، شام سد چهارم ۀاند: بغداد سدرونق و شکفتگی معماری و رویدادهای مهم آن مقارن
دهم و یازدهم  ۀاستانبول و اصفهان سد ،نهم ۀفتم، سمرقند سده ۀسد ۀششم، مراغ
ها از شاهان و امیرانِ حامی ها و شرحها و ترجمهدهندگان این نسخهسفارش ۀهجری. هم

. بخشدمعماری بودند. این قراینْ احتمال ربط این کتاب به عمل معماری را قوت می
-845 ابواسحاق کوبُنانی )فعال درکتاب ابوالوفای بوزجانی  ۀیکی از مترجمان برجست

 ۀ(، در دیباچ173ص، 1372دان و مهندس برجسته )کرامتی، عالم و ریاضی ،ق(886
 بر یخشت ات»الدین ابوبکرشاه ترجمه کرده است که گوید رساله را به امر شمسرساله می

 اکخ سطح بر مهندس یاستاد چنان افالک مؤثرات دستچابک مزدوران نهند یخشت
عمل و آموزش  ۀرسد این کاربرد بیشتر در حوزنظر میبه (123)خیراندیش، ص« دهیند

 ریزی ابنیه.عمل رؤسای صناعت بناء یا طرح ۀبنّایان بوده است، تا در حوز

عملْی دانشِ مورد نیاز بنّایان )اهل صناعت بِنا( بوده است بدین معنا  ۀاین که هندس
ن و مهندسان/ اهل صناعتِ ریاست بنا( از نیست که رؤسای بنایان )سربنایان/ معمارا

ایان و ابوالوفا بنّ ۀنیاز بودند. سخن بر سر این است که مخاطب هندسچنین دانشی بی
اند. رؤسای بردهکار میاند و این کتاب را در تعلیم و عمل بهاهل عمل معماری بوده

ته و در آن شناخی را میعمل ۀایشان گذر کرده بودند، هندس ۀایشان نیز، که ناگزیر از مرتب
ترینِ بودند که احتمااًل مهماند؛ اما بایست به علومی دیگر نیز مسلط میمهارت داشته

 ، بوده است.«ریاست بنا»یا سَلَفِ آن  ،آنها علم عقود ابنیه

 متون علم عقود ابنیه
ه آورد کگستردگی علم عقود ابنیه و ربط آن با چند علم دیگر این احتمال را پیش می

جامانده در این علم گواهِ متون آن عالمانه و به زبان اهل علم باشد؛ اما معدود متون به
یاهِ نباطُ المإوجه عملی و کاربردی بر وجه نظری و استداللی در آن است. کتاب  ۀغلب

علم  بندی علوم احتماالً یکی از متون اینابوبکر کرجی که، بنا بر منابع طبقه ۀالخفی
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ای عملی و صناعی است. در آن سخنی از مباحث نظری هندسه نیست؛ الهاست، بیشتر رس
و  ،هابلکه حاوی مباحثی است چون طرز عملی شناسایی منابع آب زیرزمینی، اقسام آب

های ناگوار )فاسد(، و احکام شرعی مرتبط با چاه و کاریز، و حتی اصالح آب ۀطریق
حی و ابزارهای آن، که برخی ابداع مسّا ،ساختن تنبوشه و طرز عمل آوردن مالط آهک

های زیرزمینی و گشودن مجاری مسدود، و طرز استوار کردن نقب ۀخود اوست، و شیو
 (. 1373تحویل گرفتن کار از مقنیان )ابوبکر کرجی، 

ور به مشه ۀای از متون علم عقود ابنیه شمرد رسالتوان آن را نمونهمتن دیگری که می
حاضر از آن یاد کردیم.  ۀمقال ۀاست که در مقدم ناممل بیمجیا همان  اعمال و اشکال

که شورباشی آن را شناسایی و معرفی کرد تا مطالعات جامع اخیرِ  1970 ۀده ۀاز نیم
یک، دانشوران همواره آن را متنی در اوغلو، خیراندیش، و هوخندا اوزدورال، نجیب

به  اند. اما با توجهنگفته عملی معرفی کرده و سخنی از پیوند آن با علم عقود ۀهندس
عملی و علم عقود ابنیه نشان دادیم، و به  ۀهندس ۀتمایزی که در این مقاله میان دو حوز

ای در علم عقود ابنیه است. پیش دالیلی که ذکر خواهد شد، به ظن قوی این متن رساله
 ۀدسبا هنرسد مخاطبان این متن نه بنّایان، یعنی جماعتِ مرتبط به نظر می ،از هرچیز

اس اثر، ناشن ۀعملی، که استادان صناعت بنا، یعنی معماران و رؤسای بنّایانند. نویسند
 اندنهم دانسته ۀدان ایرانیِ سدریاضی ،که برخی از دانشوران او را ابواسحاق کوبنانی

. مخاطبان خود را استادان صناعت بنا اعالن کرده و از ایشان (117)خیراندیش، ص
هایی که در کتاب برای حل مسائل ذکر شده است در عمل بیازمایند اهخواهد تا رمی

(. اصطالحات و ارجاعات 354، ص2017نجیب اوغلو، خطی در  ۀنسخ 189)ب
برای  ،ر رسالهکند. در سراسرفته در رساله نیز تعلق آن به علم عقود ابنیه را تأیید می کاربه

دیگری استفاده شده است.  ۀواژبیش از هر « عقد» ۀهای هندسی، از واژذکر عمل
 ،های دوبعدیِ مرسوم در نقوشعقودی هم که در رساله بیان شده است عالوه بر گره

نده گیرد. نویسهای بنا، را نیز در بر میها و پوششبعدی، یعنی طاقبرخی از اَعمالِ سه
د و کنمیلزوم استفاده از قواعد علم مخروطات را یادآوری  ،در ترسیم بسیاری از اعمال

 حصول چنین مثلثی مشکل»گوید: ای جالب، در توضیح نسبت یک عقد میدر فقره
 185)ب« افتد و آن در علم مخروط استاست و از اصول اقلیدسی خارج می

 ،ابن هیثمبه طریقی از  ،. در جای دیگر(363نجیب اوغلو، همان، ص خطی درۀ نسخ
ای دیگر کند، که خود قرینهاست، ارجاع می دانیم کتابی در علم عقود ابنیه داشتهکه می



 227/ ...علم عقود ابنیه

۲۲7 

 

نجیب اوغلو، خطی مندرج در  ۀنسخ 191بر تعلق این متن به علم عقود ابنیه است )ب
برخی از دانشوران متأخر هم که در این رساله تحقیق  ،. عالوه بر اینها(350همان، ص

 نظری و ۀه هندساند؛ چهندسه یاد کرده هایهاز تفاوت سیاق رساله با رسال ،اندکرده
ی با سختبه» های این رسالهاوغلو معتقد است ویژگی نجیب ،عملی. از جمله ۀچه هندس

طور که اشکالِ متوافقِ درست همان ؛آیدانواع رایج رساالت هندسه نظری جور درمی
ان توهای مسّاحی نمیعملی یا دستورالعمل ۀرا با معیارهای هندس ناممجمل بیمتداخلِ 

(. مجموع دالیل یادشده این احتمال را قوت 57نجیب اوغلو، همان، ص« )توضیح داد
، به علم عقود ابنیه تعلق داشته باشد اعمال و اشکال ۀرسالیا  ناممجمل بیبخشد که می

 عملی. ۀنه به هندس

 ای در علم عقود ابنیهرساله اعمال و اشکال ۀرسالاگر این حدس درست باشد، یعنی 
دوم دور فهم شد و از روی این رساله به برخی از  ۀان وارد حلقتوگاه میباشد، آن

 ۀهای احتمالی متون علم عقود ابنیه راه برد. گویی جایگاه چنین متونی در میانویژگی
عملی بوده است. شاید به همین علت باشد که از یک  ۀنظری و متون هندس ۀمتون هندس

 عملی ابوالوفای بوزجانی، در ۀر هندسهای متأخرتسو، این رساله، و حتی برخی از نسخه
این رساله  ۀشیو ،و از سوی دیگر ؛های هندسی استبرخی از مواضع حاوی برهان

رساله در عین آنکه از نیاز به علم  ۀگرایی نیز هست. نویسندمتضمن نوعی عمل
شی کند؛ بخارجاع می ابن هیثممخروطات برای حل برخی از مسائل یاد و به رسائلی از 

دهد که برای تسهیل رسم مقاطع اختصاص می« گونیای مِسطَره»هم به معرفی را 
. گاهی هم در (349نجیب اوغلو، همان، ص خطی در ۀنسخ 191مخروطی است )برگ

 کند که به تعبیر او نتایجشتر صناعی یاد میهای سادهاز راه ،های هندسیکنار ذکر راه
 .(345همو، صخطی در  ۀخنس 193)ب« عظیمْ تقریب است»به نتایج علمی 

 ای تخصصی از صناعتعلم عقود ابنیه حوزه ۀتوان گفت که حوزبر این اساس، می
بنا بوده است که صاحبان آن، یعنی معماران یا سربنّایان، دانشی متوسط در هندسه 

ان دانش مهندس ۀعملی بنّایان بود؛ اما به پای ۀداشتند. این دانش فراتر از دانش هندس
هفدهم  ۀرسید. شبیه این وضع را از معماران اسپانیاییِ سد، نمیابن هیثمقبیل  نظری، از
اش که سخت ملهم از معمار و نجار اسپانیایی، در رساله 1آرِناس،اند. لوپِس دِ نقل کرده

گوید سرمعمار، بر خالف های معماران اسالمی سابق بر او در اَندُلُس است، میروش
                                              

1. Diego López de Arenas 
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از جمله خواندن و نوشتن و حساب در حدی  ؛به و علم باشداستادکار، باید جامع تجر
(. اگر علم عقود 216ص، 1389، اوغلوکه بر تعیین خراج و بها قادر باشد )نجیب

گاه عملی بنّایان بوده باشد، آن ۀنظری عالمان هندسه و هندس ۀهندس ۀابنیه علمی در میان
این  های دیگری است: آیاحقیقرسد که نیازمند تهای دشوار دیگری مینوبت به پرسش

اهی کرد، یا گها و ظرایف معماری کفایت میپیچیدگی ۀمیزان از علم ریاضی برای هم
افتاد؟ آنچه به حساب معماری کار معماری به عالمان هندسه و مهندسان برجسته هم می

 علم که در متون -ها و موادمایهگیری و برآورد مقدار ساختمانند اندازه- مربوط است
شد دست چه کسانی آموزش داده میعقود ابنیه جایی ندارد، چگونه و با چه محملی و به

های فنی معماری را هم آمد؟ آیا علم عقود ابنیه طراحی آن دسته از جنبهو به عمل درمی
کشد، چون طراحی فوّاره و انتقال آب به طبقات باال که که پای آنها به علم حیَل می

 ای در معماری دوران اسالمی دارد، متکفل بوده است؟دههای ارزننمونه

 مؤخره

علم عقود ابنیه از معدود علوم رسمی دوران اسالمی است که مستقیماً با معماری ارتباط 
بندی علوم یافت طبقه ۀدارد. معتبرترین شواهد تاریخیِ وجود چنین علمی در منابع اولی

م هشت ۀ)سد ابن اکفانی ارشاد القاصددر ذکر نام این علم  ۀترین نمونشود. کهنمی
د کاربر ،ارشاد القاصدهجری( است، که آن را از فروع علم هندسه شمرده است. بنا بر 

ها را افکندن بنا تا حفر قنات و بستن سد بر رودخانهعلم عقود ابنیه از طراحی و پی
 ختلف معماریهای معلم عقود ابنیه علمی است که جنبه ،شود. بر این اساسشامل می

بر  ای، در)صناعت بنا( را، از طراحی و تنظیم اوضاع محیطی تا اجرا و استحکام سازه
 ن هیثمابگیرد؛ و احتماالً از همین روست که متون آن از آثار هندسیِ ابوبکر کرجی و می

نیه با را شامل است. با اینکه علم عقود اب ةحالصّ ةِفی سیاس ةُالمنحگرفته تا کتاب طبیِ 
بندی علوم ظاهر شد؛ ذکر هشتم هجری در متون طبقه ۀاین عنوان نخستین بار در سد

دهد که این علم و کرجی در شمار متون این علم نشان می ابن هیثمآثار عالمانی چون 
 تر دارد.ای کهنپیشینه

تدریج تکوّن های چهارم تا هشتم هجری بهعلم عقود ابنیه در طی مسیری در سده
 ۀفارابی است که در آن، معماری به دو جنب احصاء العلومآغاز این مسیرْ  یافت. شاهد

اسی معماری غیرقی ۀقیاسی )عقلی( و غیرقیاسی )مهارتی( تقسیم شده است. فارابی شعب
قیاسی آن را تحت عنوان صناعت ریاست بِنا  ۀشعب نهد وکنار میعلوم بندی را از طبقه
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 نشاند. گویی همین شعبهعلم تعالیم )ریاضی(، می هایفروع علم حیل، از شاخه ۀدر زمر
بندی آن را با عنوان علم عقود ابنیه در طبقه ابن اکفانی ،هشتم ۀاست که در اوائل سد

ماالً احت ،های علم هندسهعلم عقود ابنیه یکی از شاخه ،کند. بر این اساسعلوم درج می
ی علوم بنداز طریق منابع طبقهای که بوده است. تصور اجمالی ،عملی ۀمستقل از هندس
 ۀناختشده یا ناشکند که منابع احتمالی گمآوریم به ما کمک میدست میاز علم عقود به

 األبنیةِ  اجرائاتِ الحفورِ و ۀهایی از رسالاین علم را بازبشناسیم. به نظر نگارندگان، بخش
المؤلف  مجهول ۀلابوبکر کرجی، و تمامی رسا نباط المیاهإهایی از ، بخشابن هیثم

توان در همین علم است. از بررسی این متون می اعمال و اشکال ۀرسالمعروف به 
دریافت که علم عقود ابنیه قسمی از علم هندسه است که از حیث دانش الزم برای فهم 

گیرد. در این صورت، علم عقود عملی قرار می ۀنظری و هندس ۀآن در حد فاصل هندس
زیرا برخالف  ؛ه علم و معماری در دوران اسالمی اهمیت بسیار داردابنیه در فهم رابط

ای فاقد برهان و استدالل هندسه ،که بنا به قول فارابی و ابوالوفای بوزجانی ،عملی ۀهندس
علوم  بندیو منحصر به صانعان بوده و احتماالً به همین دلیل هرگز رسمًا در متون طبقه

 ۀسد کم ازدارای وجهی برهانی و استداللی بوده و دستوارد نشده است؛ علم عقود ابنیه 
است.  بندی علوم از آن یاد شدهها و متون معتبر طبقهدانشنامه ۀهشتم به بعد تقریباً در هم

 الزم باشد از ،رسد برای شناخت بهتر نسبت علم و معماری در جهان اسالمبه نظر می
آن، به دیگر فروع علم هندسه،  عملی دست کشید و عالوه بر ۀتأکید مفرط بر هندس

 ویژه علم عقود ابنیه، عنایت بیشتری کرد.به
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