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علم عقود ابنیه نخستین بار به این نام در ارشاد القاصد ابن اکفانی (سدۀ 8ق)
یاد شده است؛ اما تأمل در تعریف و متون منسوب به آن معلوم میکند که این

علم پیشینهای کهنتر دارد .نخستین نشانههای آن در احصاء العلوم فارابی و با
عنوان «علم ریاست بنا» یافت میشود .هیچ متنی از دوران اسالمی بهدست ما
نرسیده است که انتساب به این علم در آن ،یا در دانشنامهها ،تصریح شده باشد؛

فقط سخن از این است که ابن هیثم و ابوبکر کرجی در این علم تصنیفاتی
داشتهاند .دانشوران احتمال دادهاند که کتابهای این دو مهندس برجسته گم
شده باشد؛ اما این احتمال نیز میرود که کتابهای ایشان بهخطا به نام علم

دیگری ،مانند هندسۀ عملی ،شهرت یافته باشد .تصور اجمالیای که از موضوع
و هدف و کاربرد این علم از منابع اولیۀ طبقهبندی علوم بهدست میآید به داوری
در بارۀ این کتابها و شناسایی متون احتمالی دیگر متعلق به علم عقود کمک
میکند .از این طریق ،درمییابیم که بخش مهمی از کتاب اجرائاتِ الحفورِ و

األبنیۀ ابن هیثم ،بخشهایی از إنباطُ المیاه ابوبکر کرجی ،و تمامی رسالۀ
مجهولالمؤلف معروف به رسالۀ اعمال و اشکال در همین علم است .این
شناسایی و سپس برررسی محتوای این رسالهها تصویر روشنتری از علم عقود

ابنیه ،به منزلۀ علم اصلی مربوط به معماری در نظام علوم دوران اسالمی ،بهدست

میدهد و اهمیت بررسی آن ،مستقل از علم هندسۀ عملی ،را آشکار میکند .از
این بررسی ،معلوم میشود که این علم فروتر از مرتبۀ علم هندسۀ نظری (که
مهندسان نظری یا عالمان هندسه متکفل آن بودند) ،و فراتر از علم هندسۀ عملی
(که صانعان و بنّایان با آن سروکار داشتهاند) بوده است و معماران و سربنّایان
بدان عالم بوده و در آن مهارت داشتهاند.

کلیدواژهها :تاریخ علم ،صناعت بنا ،صناعت ریاست بنا ،عامالن معماری،

علم عقود ابنیه ،معماری اسالمی.
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مقدمه

بررسی نسبت علم و معماری در جهان اسالم حوزهای بهنسبت تازه است .وسماء خالد

شورباشی 1،از نخستین پژوهندگانِ این حوزه ،میگوید در دهۀ  1970که بررسی زمینههای
علمیِ هنر اسالمی را از طریق بررسی رسالههای هندسه و ریاضیات مسلمانان آغاز کرد،

استادانش در دانشگاه هاروارد قویاً منکر وجود چنین نسبتی بودند (شورباشی،

ص .)753این قولْ اوضاع و احوال حاکم بر مطالعات هنر اسالمی در آن زمان را نشان

میدهد .با این همه ،شورباشی توانست با جستجو در رسالههای هندسی دوران اسالمی،
سرنخهای مهمی از موضوع خود بیابد .از جملۀ آنها ،کشف مجموعۀ مهم
مجهولالمؤلفی متشکل از چند رساله در ترسیمات هندسی بود که به نامهایی چون رسالۀ
اعمال و اشکال ،جٌنگی فارسی در تداخل اشکال متشابه و متوافق 2،رسالۀ بینام 3،و

جُنگ بینام 4معروف است.

پس از دهۀ  ،1970تحقیق در بارۀ نسبت علم و معماری در جهان اسالم قوت

گرفت .در این میان ،بیشترین تمرکز بر ارتباط معماری با علوم دقیق ،بهویژه علم هندسه،
بوده است .شماری از دانشوران به هندسۀ عملی و پیوند این شاخه از هندسه با صناعات،

بهویژه معماری ،پرداختهاند .برخی از ایشان -چون نجیباوغلو 5،آلپای اوزدورال 6،الهه
خیراندیش ،و یان هوخندایک -7تأثیر علوم دوران اسالمی ،بهویژه هندسه ،را در

معماری این دوران برجسته میشمارند؛ هرچند که بر سر شیوه و واسطههای این تأثیر

اختالفهایی دارند .گروهی دیگر -چون یاسر طبّاع 8،تری آلن 9،و جرج صلیبا-10

معتقدند که بهرغم وجه هندسی غالب بر هنر و معماری اسالمی ،معماران و صانعان از
علم رسمی بیبهره بودند و دستاوردهای آنان ،بیش از هر چیز ،از تداوم نوعی میراث
مادی در بستری تجربی ناشی شده

است11.

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
 .11برای مالحظۀ بحثی مفصل در بارۀ دیدگاه محققان نامبرده ،نکـ  :مجتهدزاده ،1397 ،ص.30-12
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گویی تمرکز بیش از حد بر هندسۀ عملی و جایگاه آن در معماری دوران اسالمی

باعث شده که نقش سایر علوم مرتبط با معماری نادیده گرفته شود .یکی از این علوم

«علم عقود ابنیه» است ،که بهرغم پیوند آشکار نام آن با معماری ،تا کنون چنانکه باید
بدان توجه نکردهاند .برخی از دانشوران معماری اسالمی ،از جمله گلرو نجیباوغلو،

آن را از فروع هندسۀ عملی شمردهاند (نجیباوغلو ،1389،ص)197؛ و شاید همین
موجب شده است که از پرداختن به آن در کنار هندسۀ عملی غفلت شود .از دیگر علل

احتمالی کمتوجهی به این علم کمبودِ منابع و شواهد در بارۀ چیستی و کاربردهای این

علم است .در این مقاله ،میکوشیم با استفاده از اندک منابع موجود ،سیمای این علم را

روشنتر کنیم.
این مقاله پنج فصل دارد .در فصل  ،1پس از بحث لفظی در علم عقود ابنیه ،به

تعریف این علم و حوزههای کاربرد آن در کهنترین منبعی که در آن از این علم یاد شده
است ــ یعنی ارشاد القاصدِ ابن اکفانی ــ و متون پس از آن میپردازیم .در فصل  ،2با
بررسی اجمالی دیگر متون طبقهبندی علوم ،سیرِ تحوالتِ منجر به ظهور علم عقود ابنیه

در جهان اسالم را بررسی میکنیم .فصل  ،3به سابقۀ این علم و طرز تکوّن آن اختصاص
دارد .فصل  4در بارۀ نسبت این علم با علم هندسۀ عملی است .سرانجام ،در فصل ،5

در بارۀ محتوای علم عقود ابنیه بر اساس متون این علم بحث میکنیم.
تعریف علم عقود ابنیه و دامنۀ آن

«عقود» در عربی جمع مکسرِ «عِقد» و «عَقد» است .در لغتنامههای عربی ،معنای عِقد

را رشته و ری سمان و گره و قالده؛ و معنای عَقد را عهد ،پیمان بستن ،و دیگر اقسامِ
بستن ،از جمله بستنِ طاقِ بناها و درها ،نوشتهاند (لسان العرب و القاموس المحیط،

ذیل «عقد») .خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب العین (سدۀ دوم هجری) ،از کهنترین

لغتنامههای عرب ،پوشاندنِ بنا را در زمرۀ معانی «عَقد» آورده است (فراهیدی ،ذیل
«عقد») .همو در ذیل «طاق» آورده است« :عَقدُ البِناءِ حیثُ ما کان» (طاق یعنی پوشاندن
و بستنِ بنا هرگونه که باشد) (همان ،ذیل «طاق») .تهانَوی در کَشّافُ اصطالحاتِ الفنون

و العلوم ،معنای اصلی عقد را گرد آوردنِ اطراف جسم میداند (تهانوی ،ذیل «عقد»)،
که نمونۀ بارز آن طاق در معماری است .بنا بر این ،از نظر لغوی« ،علمُ العقودِ األبنیة»
به معنای «علم طاقهای بناها»ست.
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مهمترین و کهنترین منبعی که ما را از وجود علمی به نام علم عقود ابنیه آگاه میکند

کتابِ ارشاد القاصد الی اسنَی المقاصد از ابوعبدالله شمسالدین محمد بن ابراهیم،
مشهور به ابن اکفانی (درگذشته در 749ق) ،حکیم سدۀ هشتم ،است .ابن اکفانی در

این کتاب از فارابی و ابن سینا متأثر بوده و بهویژه تأثیر احصاء العلوم فارابی در کار او

محرز است (محمد عمر ،ص .)43در طبقهبندی او ،فروع هندسه عبارتاند از «علم

عقود االبنیه»« ،علم المناظر»« ،علم المرایا المحرّقه»« ،علم مراکزِ األثقال»« ،علم

المساحة»« ،علم إنباطِ المیاه»« ،علم جرِّ األثقال»« ،علم البنکامات»« ،علم اآلالت
الحربیه» ،و «علم اآلالت الرّوحانیه» (ابن اکفانی ،ص .)190در ارشاد القاصد ،موضوع
علم عقود ابنیه چگونگی پیافکندن بنا 1،طرز کشیدن جوی 2،حفر قنات 3،بستن سد بر

رود 4،و انتظامبخشی یا کنار هم چیدن خانهها5ست؛ و کاربرد آن در ساخت شهر و قلعه
و خانه 6و کشاورزی .7ابن اکفانی از وجود متونی در این علم یاد میکند؛ ازجمله کتابی

از ابن هیثم و کتابی از کرجی ،بدون ذکر نام کتابها (همان ،ص .)192بنا بر این ،این

علم در بسیاری از آنچه در آن روزگار در زمرۀ کار آبادانی و آبادان کردن بوده (قیومی و

داناییفر ،ص )65-60و بخشی از آن را امروزه معماری میخوانیم بهکار میآمده است.
بسیاری از دانشنامهنویسان پس از ابن اکفانی نیز از علم عقود ابنیه یاد کردهاند .از

مهمترینِ آنها شهابالدین قَلقَشَندی (درگذشته در 821ق) در صبح األعشٰی فی صناعة
االنشاء است .این کتاب دانشنامهای است حاوی اطالعات گوناگون در بارۀ جامعۀ
اسالمی در مصرِ دورۀ ممالیک .قلقشندی در جلد اول کتاب ،علم عقود ابنیه را اولین

علم از شاخههای دهگانۀ هندسه معرفی میکند .در توضیح این علم ،به این نکته بسنده

میکند که در این علم ،ابن هیثم و کرخی (کرجی) تصنیفاتی دارند (قلقشندی ،ج،1

ص .)559در فصل دوم از باب اول مقالۀ دهم با عنوان «فی الرسائل» ،از رسالهای

 .1أحوال أوضاعِ األبنیه
 .2کیفیة شقّ االنهار
 .3تقنیة ال ُقنِ ّی
 .4سدّ البثوق

 .5تنضید المساکن
ع و المنازل
 .6فی عمارةِ المُدُنِ و القِال ِ
 .7الفالحة
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متعلق به اواخر سدۀ هشتم (798ق) از جاللالدّین عبدالرحمن بلقینی کنانی ،قاضی
شافعی مصر ،یاد میکند که در طبقهبندی علوم است و شامل بیش از هفتاد علم؛ با علم

لغت آغاز و به فنّ تاریخ ختم میشود( 1همان ،ص .)237بنا بر نقل قلقشندی ،کنانی
عقود ابنیه را «عروس فنون» میخواند که کاربردش در ساختن قلعهها و باروها ،کندن

قناتها و حفر جویها ،آبادانی شهرها و بستن طاقها 2،احداث سدها و پلها ،طراحی

و ساخت خانهها ،و درختکاری و سامان دادن باغهای پردرخت است( 3همانجا).
این قول بسیار نزدیک به سخن ابن اکفانی است.
در دانشنامههای پس از صبح األعشٰی ،چون مفتاحُ السّعادة و مصباحُ السّیادة فی

موضوعِ العلومِ احمد بن مصطفی طاشکپریزاده (968 901ق) ،از فضالی مشهور

عثمانی ،و کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون ،از مصطفی بن عبداللّه ،مشهور به

حاجی خلیفه یا کاتب چلبی (1067-1017ق) ،مورخ عثمانی ،و کشّافُ اصطالحاتِ
العلومِ و الفنون ،از شیخ محمدعلی بن قاضی تَهانَوی ،دانشمند و کاتب هندی ،نیز علم

عقود ابنیه نام برده شده است؛ اما تعاریف و توضیحاتی که در آنهاست چندان تفاوتی

با توضیحات ابن اکفانی ندارد و گاه از آن نیز مختصرتر است.

سرانجام ،ابجد العلومِ صَدیق حسن خان قَنّوجی (درگذشته در 1307ق) ،از علمای

هند ،آخرین اثری است که ذکر آن از منظر مقالۀ حاضر حائز اهمیّت است .قنّوجی،

چون پیشینیان ،علم عقود ابنیه را از فروع علم هندسه میشمارد .تعریف او از این علم

همان تعریف ابن اکفانی است؛ با این تفاوت که او «إنباط المیاه ونقلها من األغوار الی
النجود» را ،که ابن اکفانی در زمرۀ فواید و کاربردهای هندسه آورده بود ،در تعریف
علم عقود ابنیه وارد میکند (قنوجی ،ج ،2ص .)318قنّوجی از «علم تعمیر مساکن»

 .1و هذه نسخة رسالة فی المفاخرة بین العلوم ،أنشأتُها فی شهور سنـة ثمان و تسعین و سبعمائة ،لقاضی القضاة شیخ
اإلسالم ،علّامة الزمان ،جاللالدّین عبدالرحمن ابن شیخ اإلسالم ،بقیة المجتهدین ،أبی حفص عمر البلقینی الکنانی
الشّافعی ،أمتع اللّه تعالى المسلمین ببقائه ،ذکرت فیها نیفا و سبعین علماً ،ابتدأتها بعلم اللّغة ،و ختمتها بفنّ التأریخ.
 .2در متن عربی «عقد القواصر» آمده است« .قواصر» جمع «قوصره» به معنای ظرفی از نی برای حمل خرماست .این
ظروف معموالً مدور و شبیه گنبدی کمخیز است .به این جهت ،عقد القواصر به معنای بستن طاق است.

 .3فقال علم عقود األبنیة :نعم ،أال أنّی أنا أجلّ مقاصدک ،وأعذب مواردک ،ونور عیونک ،وعروس فنونک؛ منّی
یستفاد بناء الحصون واألسوار ،ویتعرّف شقّ األقنیة وحفر األنهار ،وعمارة المدن وعقد القواصر ،وسدّ البثوق وبناء
القناطر ،وتنضید المساکن ووضع المنازل ،ونصب األشجار وترتیب الرّیاض ذوات الخمائل.
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نیز نام میبرد و آن را نام دیگر علم عقود ابنیه میخواند ،که از نظر او ،مهمترین علم در
مهار کردن تأثیر اوضاع و احوال جوّی در انسان است( 1همان ،ج ،2ص .)145سپس
به شرح جوانب و مراتب این علم و نیز انواع مسکن ،که موضوع اصلی این علم است،

میپردازد ،که در منابع طبقهبندیِ پیش از او به چشم نمیخورد .او این علم را منحصر
در دو جنبه میداند :یکی گزینشِ مکان 2و دیگری فراهم آوردن ساختمایهها و شیوه

های ساخت مسکن با آن ساختمایهها و دیگر مالحظات مربوط 3.قنّوجی میزان ارتفاع
مکان و تفاوت اشخاص و معایب زمین و مجاورت آن با جنگل و دریا و چشمه و

سرزمینهای دیگر را از عوامل مؤثر در تعیین مکان میداند؛ و رفعت خانهها و پستی و
بلندی و همسانی آنها و نیز مالحظات مربوط به بهداشت در خانهها را از عوامل مؤثر

در ساختن بناها میشمارد.

قنّوجی سپس به موضوعات این علم میپردازد و حمام ،محلهایی که بناها را در آنها
میسازند ،آبریزگاهها ،مقابر مردگان ،و اماکن عمومیای را که جمعیت کثیری را در بر
میگیرد -چون بیمارستان و زندان و عبادتگاه و مدرسه و رِباط و دیوان داوری و مجامع
مردم و خانههای لشکریان 4 -در زمرۀ انواع مساکن برمیشمرد .همچنین از کتابی در

زمینۀ اصول بهداشت 5به نام المنحةُ فی سیاسةِ الصّحة (تحفه در تدبیر سالمت) ،از
حکیم ماهرمحمد هراوی ،نام میبرد که در کالم در بارۀ این اماکن و مساکن« ،به

نیکوترین اسلوب و نو آورانهترین شیوه ،دادِ سخن داده است»( 6قنوجی ،ج،2

ص.)146
توضیحات قنوجی در بارۀ علم تعمیر مساکن و کتابی بیسابقه که در این زمینه معرفی
صحة) مهمترین وجه تمایز ابجد العلوم با متون پیش از آن،
میکند (المنحةُ فی سیاسةِ ال ّ

[ .1تعمیر المساکن ]:یسمّى بعلم عقود األبنیة کما سیأتی فی باب العین ،والمساکن حمایة للناس عن تأثیرات الجو
وهی أقوى الوسائط فی تغییر عوارض الألهویّة

 .2فی اختیار األماکن

 .3فی انتیار مؤون العمارة و طرق عمارة المساکن بها وما یتعلق بذلک من االحتراسات
 .4األماکن العمومیة وهی العمارات الحاویة ألناس کثیرین مثل المارستان والسجون والمعابد والمدارس والربط
ودواوین الحکم ومجامع الناس وبیوت العساکر

صحة
 .5قانون ال ّ

 .6تکفل لبیان الکالم على تلک األماکن وهذه المساکن على أحسن أسلوب وأبدع وضع وفیه ما یکفی إلدراک
حقائق صحة الهواء والمسکن والملبس والسفن وغیر ذلک

علم عقود ابنیه213/ ...

از حیث معرفی علم عقود ابنیه ،است .بر اساس ابجد العلوم ،در آن زمان علم عقود
ابنیه ،یا علم تعمیر مساکن ،متکفل شئون گوناگون معماری ،از گزینش مکان تا ساخت
بنا و تضمین سالمت ساکنان آن ،بوده است.

مقدمات ظهور علم عقود ابنیه

چنانکه گذشت ،ارشاد القاصد ابن اکفانی کهنترین متنی است که در آن ذکری از علم

عقود ابنیه رفته است .این کتاب در زمرۀ کتب طبقهبندی علوم است که وظیفۀ آنها معرفی
انواع علوم و نسبت آنها با یکدیگر است .طبقهبندی علوم از شیوههای علمشناسی

(فلسفۀ علم) مسلمانان بوده است که امروزه برخی از دانشورانِ تاریخ و فلسفۀ علم
اسالمی از آن با عنوان «رهیافت تطبیقی» یاد میکنند (مفتونی ،ص .)31مهمترین کارکردِ

رهیافتِ تطبیقی یافتن تمایزها و روابط علوم با یکدیگر است .این رهیافتْ ناظر به علمْ

در مقامِ تحقق (و نه تعریف) است .مهمترین ویژگیهای آثار تطبیقی علوم در تمدن

اسالمی ،نظیر آثار فارابی و ابنسینا ،شمارش (احصاء) علوم و طبقهبندی آنها بر محور
موضوع علم است .بنا بر این ،کتابهای طبقهبندیْ بهترین منابعِ اولیۀ شناسایی علوم و

نسبت آنها با دیگر علوم در دوران اسالمی است .اندیشمندان مسلمان علوم را بر اساس

روش ،منبع ،طرز دریافت ،و غایت آن در دستههای گوناگونی چون نظری و عملی ،عقلی

و شرعی ،حضوری و حصولی ،و دینی و دنیوی تقسیم کردهاند .همچنین سلسله مراتب
علوم ،تقدم و تأخر و شرافت ،و بهطور کلی تمایز و ارتباط بین علوم را بررسی کردهاند.

علمشناسیِ ایشان پسینی ،تجربی (عینی) ،توصیفی ،و معطوف به همۀ علوم است؛ و

تعیین جایگاه هر علم در طبقهبندی علوم از مهمترین مسائل آن است (همان ،ص-42
 .)43به این جهت ،هر علمی که در منابع علمشناسی اسالمی از آن نام بردهاند علمی
موجود (در مقابل مطلوب) و دارای پیشینهای در جهان واقع است .در این فصل ،نشان

و سابقۀ علم عقود را در دیگر کتب طبقهبندی علوم میجوییم.

هرچند که علم عقود ابنیه نخستینبار در سدۀ هشتم هجری در منابع طبقهبندی علوم

یاد شده است ،ردّ پای علوم مرتبط به معماری در این منابع دیرینهتر است و دستکم به

اوایل سدۀ چهارم هجری بازمیگردد؛ یعنی به یکی از مشهورترین منابع طبقهبندی علوم

که احصاء العلو ِم فارابی است .فارابی در احصاء از دو مفهوم مرتبط با معماری تحت
عناوین «صناعت بِناء» و «صناعت رئاست بِناء» یاد میکند .تحقیق پیشینِ نگارندگان

در بارۀ «مفهوم جایگاه معماری در منابع طبقهبندی علوم در قرون نخستین هجری با
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تکیه برا آراء ابونصر فارابی» نشان میدهد که این دو مفهوم با دو تعبیر از معماری در

ارتباطاند :یکی صناعت بنا ،که «مهارتی غیرقیاسی» است که با «عقل عملی مِهْنی»

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

ی ذیل حِیَلِ هندسی است .حیل هندسی از فروع علم حیل
در این معنا در زمرۀ علوم عمل ِ
است ،که از شاخههای اصلی علم تعالیم (ریاضیات) نزد فارابی است .پس در این

طبقهبندی ،صناعت ریاست بنا از فروعِ فروعِ دانش ریاضی است (قیومی و مجتهدزاده،

ص1.)39

با فلسفیتر شدن پارادایمِ علوم در جهان اسالم ،توجه به صناعات مدنیِ عملی و

دانشهای وابسته به آنها در متون طبقهبندی علم در جهان اسالم افول یافت (همان،

ص .)44از شواهد این تغییر این است که پس از فارابی ،در هیچیک از متون برجستۀ
طبقهبندی علوم نشانی از صناعت ریاست بنا نمییابیم .بروز سایر صناعات و علوم
وابسته به صناعات منابع طبقهبندی علوم در جهان اسالم نیز رفتهرفته فرود میگیرد تا

آنجا که ابوالحسن عامری ،در اقسام الحکمه ،و ابنسینا ،در شفاء ،نه تنها صناعات را
در زمرۀ علوم نمیشمرند ،بلکه از علوم وابسته به صناعات ،چون حیَل و جرِّ اَثقال و
نظایر آنها نیز فقط نام میبرند .ابنصاعد اَندُلُسی پا از این فراتر میگذارد و صناعات را

چیزی غیرعلم و در حوزۀ مهارتهای مشترک انسان و حیوان میشمارد (همان،
ص.)40
از اواسط سدۀ پنجم ،نوع نگاه به صناعات نیز در منابع طبقهبندی علوم تغییر کرد.

از اولین نشانههای چنین تغییری را میتوان نزد خود ابن سینا ،بهویژه در یکی از آخرین

آثار او ،منطق المشرقیین ،یافت .او در این کتاب ،صناعات مدنیِ عملی ،چون طب و
فالحت ،را در زمرۀ فروع و توابع حکمت میشمارَد (ابن سینا ،ص .)19در همان زمان
در غرب جهان اسالم ،ابنحزم اندلسی ،متفکر عقلگرا و در عینحال مخالف فلسفه،

صناعات مدنی عملی را ،چون فالحت و صناعت بنا ،در زمرۀ علوم دنیوی ،یاد میکند

(ابن حزم ،ج ،4ص .)81میتوان دید که همزمان با نقد اندیشۀ فلسفی در جهان اسالم،
توجه به صناعات عملی ،که از نیمۀ سدۀ چهارم و با اوج گرفتن تفکر مشائی به مَحاق
 .1فارابی تنها به علوم قیاسی پرداخته و صناعات عملی ،از جمله معماری در این معنا ،را از طبقهبندی خود کنار
گذاشته است.

علم عقود ابنیه215/ ...

رفته بود ،بار دیگر افزایش مییابد .لذا شگفت نیست که جایگاه این صناعات در
طبقهبندی علوم دوران اسالمی با ظهور غزالی ،مشهورترین منتقد فلسفه در جهان اسالم،
دستخوش تغییری بزرگ شود.

إحیاءُ علوم الدینِ ابوحامد محمد غزالی (505-450ق) ،متکلم و فقیه و عارف

طوسی ،از مهمترین و پرنفوذترین متون علم اخالق اسالمی ،از حیث طبقهبندی علوم

نیز دارای اهمیّت است .مشغولیت اصلی غزالی در پارۀ دوم عمرش بازگرداندن توجه
عالمان و مؤمنان به اصل دین ،یعنی اخالق و تذهیب نفس بود .برای این منظور ،بایست

شأن علوم مرتبط با تهذیب نفس را در نسبت با علوم دیگر روشن میکرد .از همینجا
بود که ناچار شد در نظام متعارفِ طبقهبندی علوم بازنگری کند و طرحی نو دراندازد؛

طرحی که در آن« ،علم آخرت» و نسبت دیگر علوم با آن روشن باشد (تریگر 1،ص.)3

إحیاء العلوم کتابی در حوزۀ طبقهبندی علوم نیست؛ پس در آن ،با طبقهبندیها و

توضیحات مرسوم در بارۀ اقسام علوم و فروع هر قسم سروکار نداریم .غزالی به علوم و
فنون و هر امر دیگر انسانی از حیث ربط آن به جایگاه انسان در هستی و تعالی انسان و

سلوک او در طریق الهی توجه میکند .ازاینرو ،به صناعات و پیشهها و آنچه در بسیاری
از متون فلسفی اموری مبتذل دانستهاند به همان اندازه اعتنا میکند که به علومی که در

روزگار او شریف و بلندمرتبه میشمردند.

غزالی ،به پیروی از روایتی منقول از پیامبر اسالم(ص) ،دنیا را مزرعۀ آخرت میداند؛
یعنی جایی که باید در آن کشت و محصولش را پس از مرگ دِرود« .هدف خلق در دین
و دنیا گرد آمده است؛ و دین نظام نمیگیرد ،مگر به نظام دنیا .امر دنیا نیز نظام نمیگیرد،

مگر به اعمال آدمیان»( 2غزالی ،إحیاء العلوم ،ص)20؛ و از همین جا است که حِرَف و

صنایع اهمیت مییابد .به نظر غزالی ،اعمال و پیشهها و صناعات آدمیان منحصر به سه
قسم است :قسم اول ،صناعات اصلی است که عالَم جز با آنها قوام نمییابد؛ و آن چهار

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

برزیگری .قسم سوم ،صناعات تکمیل کننده و زینتبخش صناعات اصلی است؛ چون

1. Treiger
 .2أن مقاصد الخلق مجموعة فی الدّین والدنیا وال نظام للدّین إال بنظام الدّنیا ،فإنّ دنیا مزرعة اآلخرة [ ]...ولیس
ینتظم امر الدّنیا إال بأعمال اآلدمیین
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آشپزی برای برزیگری و صبّاغی برای ریسندگی (غزالی ،همانجا) .غزالی همین تقسیم

را ،با تغییری جزئی ،در کیمیای سعادت ،که خالصه و ترجمۀ فارسی احیاء و متأخر بر
آن است ،میآورد .در آنجا پس از ذکر اینکه دنیا منزلی از منازل راه دین و زا ِد آخرت
است ،میگوید حاجت تن در دنیا سه چیز است :خوردنی و پوشیدنی و مسکن؛ و چنانکه

اصل دنیا این سه است ،ضرورت آدمی نیز سه چیز است :برزیگری و جوالهی و بنّایی.

سپس فروع و مکملهای این صناعات را ،همچنانکه در احیاء ،برمیشمرد؛ و میافزاید

انسانها ،از جمله اصحاب این پیشهها ،ناگزیر از تعامل با هماند .در این تعامل ،کسانی
به حق خود قانع نیستند و ناگزیر بین مردم خصومت و نزاع پیش میآید .رفع این نزاعها
خود وجود سه قسم صناعت دیگر را الزم میآورَد« :سیاست و سلطنت» و «قضا و

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

نظامی که غزالی پیش مینهد متضمن فهمی تازه از جایگاه صناعات عملی ،از جمله
معماری ،در طبقهبندی علوم است؛ زیرا از نظر او ،دانش پیشهها و حِرَف نه دانشی

فرعی ،بلکه از دانشهای عقلی دنیوی و همتراز حساب و هندسه و طب و نظایر آنهاست1

(غزالی ،إحیاء العلوم ،ص .)24هریک از این دانشها از حیث کاری که در آبادی دنیا،

به منزلۀ مزرعه و یکی از منازل آخرت میکنند اهمیت مییابند؛ آنچنانکه قوام کار دنیا
به سه دانش اصلی از میان همین دانشها ،یعنی برزیگری و جوالهی و بنّایی ،وابسته

است .علوم عملی دیگری هم که برای ادارۀ دنیا و تنظیم روابط آدمیان الزم است ،چون
فقه و قضا و سیاست ،از امتداد و توسعۀ زندگی انسان در طی همین صناعات پیش می

آید .به این جهت ،صناعت معماری یا بنّایی ،اگرچه در زمرۀ علوم آخرت نیست ،یکی
از سه صناعت اصلی برای پیش رفتن در منازل آخرت است .چنین توجهی به معماری

پیش از غزالی سابقه

ندارد2.

طبقهبندی غزالی از علوم دنیوی و اخروی ،بهویژه قول او به تقدم سه صناعت یا علم
دنیویِ برزیگری و بنّایی و جوالهی بر دیگر علوم و صناعات دنیوی ،پس از او در آراء

اندیشمندان اسالمی در حوزهها و پایگاههای علمی متفاوت ،بسیار تکرار شد؛ از
فخرالدین رازی (درگذشته در 606ق) ،متکلّم اشعری ،گرفته تا نصیرالدین طوسی

 .1فال یتعجب من قولنا :إن الطب والحساب من فروض الکفایات ،فإن أصول الصّناعات أیضاً من فروض الکفایات
کالفالحة والحیاکة والسیاسة بل الحجامة والخیاطة

 .2برای مالحظۀ تحقیقی مفصل در بارۀ جایگاه معماری در إحیاء العلوم ،نکـ  :کاخانی.1395 ،
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(672-597ق) ،فیلسوف مشائی و متکلم شیعه .فخرالدین رازی در جامع العلوم ،از
نخستین دانشنامههای فارسی ،آراء غزالی در إحیاء العلوم و کیمیای سعادت در بارۀ

حِرَف وصنایع را عیناً تکرار کرده است (فخرالدین رازی ،ص .)465-464نصیرالدین

طوسی نیز در در اخالق ناصری ،در ذکر مراتب صناعات ،الگویی کامالً مشابه با الگوی

غزالی در إحیاء بهدست میدهد؛ یعنی علوم و صناعات را برمبنای ضرورت آنها برای

اجتماعات انسانی مرتب میکند (نصیرالدین طوسی ،ص .)210-208پس میتوان از
پارادایم فکری جدیدی در طبقهبندی علوم سخن گفت که غزالی بنیاد کرد و اندیشمندان

پس از او در طی چند سده آن را دوام و قوام بخشیدند .در این پارادایم ،صناعات عملی
جایگاهی دوباره ،و بهمراتب باالتر از جایگاهشان در تقسیمات فارابی ،یافت؛ چنانکه

مثالً نصیرالدین طوسی در اخالق ناصری ،از «دانستن مصالح افعال صناعی» نیز چون
بخشی از حکمت عملی یاد کرد (همان ،ص.)9

پارادایم غزالی هرچند موجب طرح دوبارۀ صناعات مدنی عملی (غیرقیاسی) در

گفتمان علمیِ جهان اسالم شد؛ نتوانست سنت فلسفیای که در آن ،علم نظری را بر علم

عملی و صناعت ترجیح میدادند ،یکسره از میدان بهدر کند .سنت فلسفی مشائیانِ متقدم
بهنحوی تعدیل یافته در آراء اندیشمندانی چون بابا افضل کاشانی ،نصیرالدین طوسی،
قطبالدین شیرازی ،و شمسالدین آملی تداوم یافت .با این حال ،رویکرد غزالی موجب

توجه بیشتر به علوم وابسته به صناعات (علوم عملی قیاسیِ فارابی) در طبقهبندیهای

علوم گردید .در طبقهبندیهای سدههای ششم و هفتم هجری ،چون جاودان نامه 1و
اخالق ناصری ،این علوم حضوری برجستهتر از جایگاهشان در طبقهبندیهای اواخر

سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم دارد .از سدۀ هشتم هجری بهبعد ،این علوم در کتابهای

طبقهبندی علم با تفصیل بیشتر شرح شد .تحت تأثیر چنین تحوالتی است که از آن زمان

بهبعد ،شاخههای مختلف علوم صناعی ،از جمله علم عقود ابنیه ،در متون طبقهبندی
علوم ،و بهطورخاص ارشاد القاصد ،دوباره ظاهر میشود.

 .1جاودان نامه یا جاودان خرد ،رسالهای فلسفی از افضلالدین محمد بن حسین کاشانی (ح  582یا -592پس از
654ق) معروف به بابا افضل ،شاعر و فیلسوف ایرانی سدۀ هفتم هجری ،است .جاودان نامه چهار باب و سی و پنج

فصل دارد .بابا افضل نخستین فصل را به «شناختن اقسام علوم» اختصاص داده است .او علوم را به سه بخش
«دنیاوی» و «آخرتی» و «علم اندیشه» تقسیم کرده است ،که گواه تأثر او از غزالی است؛ گرچه بابا افضل مشرب فلسفی
دارد و غزالی ضدفلسفه است .در جاودان نامه ،صناعات و علوم عملی را ذیل علم کردار ،که در کنار علم گفتار دو

شاخهی اصلی علوم دنیا را شکل میدهد ،تقسیمبندی میکند (چیتیک.)1392 ،
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پیشینۀ علم عقود ابنیه

گفتیم که ابن اکفانی در تقسیمبندی علوم در ارشاد القاصد بسیار متأثر از فارابی است.

او تقریباً همۀ شاخههای علم حیل در احصاء را که پس از فارابی فقط برخی از عالمان،
آن هم پراکنده ،از آنها یاد میکردند در زمرۀ فروع هندسه دوباره سامان داد .بر این

اساس ،شاید علم عقود ابنیۀ او نیز جلوهای از علم ریاست بنای فارابی باشد؛ با این
تفاوت مهم که ابن اکفانی  ،برخالف فارابی ،به تعریف علم عقود ابنیه و حتی معرفی
متون آن می پردازد .پس شاید علم عقود ابنیه علمی تازه بوده باشد که در فاصلۀ زمان
فارابی تا ابن اکفانی ،بر اثر توسعۀ علوم و تخصصیتر شدن شاخههای علم در جامعۀ
اسالمی پیدا شده است .در این صورت ،شبههای پیش میآید :ابن اکفانی میگوید« :و

در این علم ،هم ابن هیثم و هم کرجی را کتابی است»( 1ابن اکفانی ،ص)192؛ اما ابن

هیثم و کرجی هردو در سدههای چهارم و پنجم میزیستند؛ یعنی بسیار نزدیکتر به
فارابی تا به ابن اکفانی .این شبهه را با این احتمال میتوان رفع کرد که ابن اکفانی متونی

از گذشته را کتبی متناسب با علمی نو شمرده باشد .از سوی دیگر ،دانشوران همواره با

استناد به همین قول ابن اکفانی ،گفتهاند که ابن هیثم رسالهای در عقود ابنیه (فی العقود)

دارد که مفقود است (طباطبایی ،ص .)59رسالۀ مفروض کرجی در عقود ابنیه نیز چنین

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

چنین وضعی در بارۀ این هردو متن مهم و در دست نبودن هیچ متن محرزی در علم

عقودْ ذهن را به سوی فرضیهای دیگر میرانَد .میدانیم که ابن هیثم و کرجی هر دو به

مهندس ملقباند؛ و این لقب ر ا نه فقط به سبب دانش نظری هندسه ،بلکه به سبب تبحّر
در هندسۀ عملی و رساالتی یافتهاند که در فروع عملیِ علم هندسه ،چون مساحت و نقل

میاه ،نوشتهاند .از ابن هیثم رسالهای به نام المساحة و رسالۀ دیگری به نام مقالةٌ فی

ل الهَندَسیّة بهجا مانده که محتوای آنها در حیطۀ
اجرائاتِ الحفورِ و األبنیةِ بِجمیعِ االشکا ِ

حوزههای کاربرد علم عقود ابنیه است که پیشتر یاد کردیم .اینها غیر از رسایل او در
مباحث هندسۀ عملی ــ از شیوۀ اندازهگیری ارتفاع کوهها و سازههای بلند تا طرز کار با
پرگار برای رسم دقیق دوایر بسیار بزرگ ــ است (طباطبایی ،ص .)57کرجی نیز چنین

وضعی دارد .مشهورترین کتاب او ،إنباط المیاه الخفیه ،از معتبرترین منابع مهندسی آب
 .1وفیه کتاب إلبن هیثم وکتاب للکرجی
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در فرهنگ اسالمی است .در بخشهایی از این کتاب ،کرجی با معرفی دقیق ابزارهای

نقشهبرداری ،که برخی ساختۀ خود اوست ،تسلط چشمگیرش بر علم مساحت را نشان

می دهد .کرجی آثار دیگری نیز در علم جبر و مقابله و حساب عملی داشته (رحیمی،
ص )58که ارتباط آنها با معماری روشن شده است (نکـ  :طاهری ،ص .)50-49بنا بر
این ،موضوع بخش مهمی از آثار کرجی و ابن هیثم همان مباحثی است که ابن اکفانی

به عنوان مباحث علم عقود ابنیه یاد کرده است .پس شاید مقصود ابن اکفانی از اینکه
«و در این علم ،هم ابن هیثم و هم کرجی را کتابی است» همین کتابهای ایشان بوده
باشد.

در این صورت ،مانعی نیست که بپذیریم «علم عقود ابنیه» علمی است کهنتر از سدۀ

هشتم که نخستین بار در حدود آن سده چنین نام گرفت و با همین نام به منابع طبقهبندی

علوم راه یافت .چنین فرضی میتواند به تصویری تازه از جایگاه معماری در علوم دوران

اسالمی راه ببرد .این تصویر بر سه مرحلۀ مجزا استوار است :در مرحلۀ اول ،که سدههای
سوم تا پنجم هجری را در برمیگیرد ،معماری عموماً مفهومی پیشهورانه دارد و اگر در

حوزۀ علوم هم یاد شود ،چون صناعتی عملی (صناعة البناء) است که البته با پارهای از
علوم ریاضی و هندسی سروکار دارد .در این مرحله ،پارادایم حاکم بر طبقهبندی علوم

در جهان اسالم پارادایم حِکمی یا فلسفی است که در آن علوم غیرحکمی ،بهویژه

صناعات عملی ،جایگاه مهمی ندارد .مرحلۀ دوم ،از نیمه سدۀ پنجم تا اواخر هفتم
هجری را در بر میگیرد که نقد تفکر فلسفی ،بهویژه بهدست کسانی چون غزالی ،به
تحولی عمومی در شأن صناعات انجامید و مفهوم صناعات را در طبقهبندیهای علوم
از پیشه به نوعی علم (علم دنیوی) ارتقا داد .چنین ارتقایی به اعتنای بیشتر به صناعات

انجامید؛ به ویژه شأن معماری که غزالی آن را یکی از سه علم اصلی دنیوی میشمارد.

احتماالً تحت تأثیر همین الگوست که در آن زمان ،برخی از منابع طبقهبندی علوم ،چون

جاوداننامۀ بابا افضل کاشانی یا اخالق ناصری نصیرالدین طوسی ،به مراتبِ صاحبان
حرف و صنایع نیز توجه بیشتری نشان دادهاند .در این منابع ،معموالً به مناسبتهایی بر

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

 .1بابا افضل کاشانی در دو رسالهاش ،یکی ساز و پیرایهی شاهان پرمایه و دیگری مدارج الکمال ،از مراتب مختلف
اصحاب صناعات ،بر اساس میزان بهره شان از قوت عقل نظری و نفس عاقله ،سخن میگوید و در هر دو رساله،
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مجزا اما مرتبط -مهندسی و بنّایی -سروکار داریم .میدانیم که مشابه چنین دوگانهای

در طبقه بندی فارابی نیز ،در قالب بنّایان و رئیس بنّایان ،وجود داشت؛ اما پس از او

ن نوعی معرفتِ
کمتر بر آن تأکید میکردند .بنا بر این ،مرحلۀ دوم را میتوان مرحلۀ تکوّ ِ
معطوف به معماری محسوب کرد .مرحلۀ سوم مرحلۀ شکفتن و بالیدنِ این معرفت است.

در این مرحله ،گ سترش و پرداختگی پیشه و معرفت معماری به حدی رسید که

علمشناسان آن را چون علمی مجزا به نام «علم عقود ابنیه» به رسمیت شناختند .این عل ْم

متونِ نظری خود را نیز داشته که عمدتاً حاصل کارِ مهندسان دوران اسالمی ،چون کرجی

و ابن هیثم ،بوده؛ و احتماالً در همۀ چند سدهای که این علم در حال تکوّن بوده محل
استفاده و مراجعۀ مهندسان و معماران بوده است .شاید به همین سبب باشد که ابن

اکفانی آنها را در شمار متون این علم آورده است .از علم عقود ابنیه در منابع معاصر

ابنکفانی ،چون درة التاج قطبالدین شیرازی و نفائس الفنون شمسالدین آملی ،خبری
نیست .این نیز خود قرینه ای است بر نوظهور بودن این علم و تثبیت نشدن آن در منابع

طبقهبندی علوم تا آن زمان .اما در منابع پس از سدۀ هشتم ،چون صبح األعشٰی
قلقشندی ،مصباح السّعادۀ طاشکپریزاده ،کشف الظنون حاجی خلیفه ،و کشاف

اصطالحات تهانوی ،از این علم یاد کردهاند .بسط بیشتر تعریف این علم در این آثار
و نیز متون جدیدی که در صبح األعشٰی و ابجد العلوم در حوزۀ این علم از آن یاد

کرده اند خود دلیلی است بر توسعه و تثبیت بیشتر جایگاه علم عقود ابنیه از سدههای
هشتم تا سیزدهم هجری.
نسبت علم عقود ابنیه با هندسۀ عملی
چنانکه گذشت ،بیشترِ دانشورانِ تاریخ هنر و معماری اسالمی علم عقود ابنیه را شاخهای
از علم هندسۀ عملی به شمار میآورند .در مقابل ،در منابع اولیۀ طبقهبندی علوم ،در

هرجا که سخنی از این علم هست ،هرچند که همواره آن را از فروع هندسه شمردهاند؛

در ذیل هندسۀ علمی نیاوردهاند و حتّی از متون مهم هندسۀ عملی ،چون اعمال الهندسۀ

میان «مهندسان و بنایان» و «استادان و پیشهوران» از این حیث فرق میگذارد (چیتیک .)1392 ،نصیرالدین طوسی
نیز در مواضع مختلفِ اخالق ناصری چنین تمییزی را قایل است (نکـ  :نصیرالدین طوسی1413 ،ق ،ص 95و

 173-172و .)245
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ابوالوفای بوزجانی (درگذشته در 388ق) ،در شمارِ متون علم عقود ابنیه یاد نکردهاند.
ی قول رایج یادشده به تردید میاندازد.
این تعارض است که پژوهنده را در درست ِ

آشنایی مسلمانان با هندسۀ عملی ،چون بسیاری دیگر از موضوعات علم هندسه،
مرهون نهضت ترجمه ،بهویژه ترجمۀ قسمتی از مجموعۀ 1پاپوس اسکندرانی( 2فعال در

حدود 320م) است .این مجموعۀ ریاضی در اصل مشتمل بر هشت ،یا به روایتی دوازده،

کتاب (مقاله) بوده ،که امروز متن یونانیِ بخش دوم کتاب دوم و تمام کتابهای سوم
تا هشتمِ آن در دست است (کرامتی ،1383 ،ص .)489در میان این کتابها ،کتاب
هشتم پاپوس در تاریخ علوم دوران اسالمی اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا تا جایی که میدانیم،

تنها بخش مجموعۀ پاپوس است که به عربی ترجمه شده است همین کتاب است.
موضوع کتاب هشتم علم حیل است و مباحثی چون گرانیگاه اجسام ،سطوح شیبدار،

و چند مسألۀ جالب هندسی .ترجمۀ عربی در بسیاری از مواضع با متن یونانی منطبق
است؛ اما دو تفاوت نیز دارد :یکی اینکه مترجم عربی آن را چون کتابی مستقل تدوین

کرده ،نه قسمتی از مجموعهای مفصل؛ دیگر اینکه مترجم چند مسألۀ بسیار جالب در

بارۀ ترسیمات هندسی با دهانۀ ثابت پرگار («پرگار یک فتحه») به کتاب افزوده است
که کهنترینِ این قبیل ترسیمات بهشمار میرود (همانجا) .ترسیم با دهانۀ ثابت پرگار،

ل هندسۀ نظری یا
یا هندسۀ پرگاری ،از مبانیِ هندسۀ عملی است .در ترسیمات معمو ِ
اقلیدسی ،میتوان دهانۀ پرگار را به اندازۀ الزم کم و زیاد کرد (کرامتی،1392 ،

ص)73؛ اما محدودیتها و ضرورتهای عملی است که ترسیم با دهانۀ ثابت پرگار را

توجیه میکند؛ زیرا اگر بتوان بر دشواریِ ترسیم با دهانۀ ثابت فایق شد ،در عمل کار با
آن آسانتر است .بهعالوه ،این کتاب بخشی مفصل در بارۀ ابزارها و دستگاههای صانعان

را شامل میشود ،که نشان میدهد صانعان بایست بیش از ریاضیدانان طالب آن بوده
باشند (برگرن ،ص .)107به این ترتیب ،میتوان تاریخ سنت هندسۀ عملی در جهان

اسالم را به دستکم یک سده پیش از بوزجانی ،یعنی زمان ترجمۀ کتاب هشتم مجموعۀ

پاپوس در نیمۀ سدۀ سوم هجری ،بازگرداند.

شاهد دیگری که ظهور علم هندسۀ عملی پیش از سدۀ چهارم هجری را تأیید میکند
احصاء العلوم فارابی است .فارابی هندسۀ عملی را صراحتاً از شعب علم هندسه معرفی
1. Synagoge
2. Pappus of Alexandria

 /222تاریخ علم ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1396

میکند .با توجه به ویژگی تجربی و پسینی کتابهای طبقهبندی علوم ،پیداست که هندسۀ

عملی در این زمان به حدی از استقالل و اعتبار رسیده بود که به کتابی چون احصاء راه
یابد .توجه بسیاری که دانشمندان برجستۀ مسلمان از اواخر سدۀ سوم تا نیمۀ سدۀ چهارم

به هندسۀ عملی کردند چنان است که بیتردید این برهه را باید برهۀ بلوغ و شکوفایی

هندسۀ عملی در جهان اسالم دانست.

تقریباً همزمان با ابوالوفا ،دو ریاضیدان بزرگ دیگر نیز به هندسۀ عملی توجه نشان
دادند :یکی ابوسعید سجزی (فعال در حدود 370ق) ،که از او چندین رساله در نجوم،

و نیز رسالهای در تثلیث زاویه در دست است (مصاحب ،ذیل «سجزی ،احمد بن

عبدالجلیل) ،و گفتهاند که نسخهای از کتاب هشتم پاپوس اسکندرانی برای خود

استنساخ کرده بود؛ دیگری عبدالرحمن صوفی (376-291ق) ،که رسالهای با نام عملُ
ل المتساویةِ االضالعِ بفتحةٍ واحدة را به امر عَضُدالدّولۀ دیلمی (حکـ -338 :
األشکا ِ

372ق) ،در روزگار پادشاهی او ،یعنی دستکم ده سال پیش از اعمال الهندسۀ

ابوالوفای بوزجانی ،نوشت (کرامتی .)74 ،1392 ،پس چرا کتاب ابوالوفا بیش از این
دو متقدمِ خود شهرت یافته ،استنساخ و ترجمه و شرح شده ،و به نمونۀ رسالۀ هندسۀ

عملی معروف شده است؟
برای یافتنِ پاسخ این پرسش ،نگاهی دقیقتر به سیاق و جزئیات کتاب ابوالوفا الزم

است .کتاب دیباچهای کوتاه دارد که در بعضی از نسخههای آن بهجا مانده؛ از جمله
نسخهای مجلل که برای الغبیگ تیموری (درگذشته در 853ق) کتابت شده است.

ابوالوفا در این دیباچه میگوید بهاءالدولۀ دیلمی (حکـ 403-379 :ق) به من امر کرد

که در بیان آنچه در دربار او در بارۀ اعمالِ پرکاربردِ هندسه در نزد صانعان سخن میرود
کتابی بنویسم خالی از علل و براهین ،تا استفاده از آن برای صانعان سهل باشد و طریقۀ

کار را بر ایشان آسان کند( 1ص 2نسخۀ خطی ،مندرج در قربانی و شیخان ،ص.)112
تأ کید بر کاربرد کتاب برای صانعان در عناوین و متن کتاب هم بهگونههای مختلف
تکرار شده است .عناوین کتاب در نسخههای قدیمتر از حیث پیوند آن با صانعان گویاتر

است .عنوان نسخۀ قاهره چنین است :کتاب النِّجارة فی أعمال المِسطَرَةِ و البَرکارِ و
 .1قد امتثلت بارسمه موالنا الملک شاهنشاه السید األجل المنصور بهاءالدوله وضیاءالملة و غیاث األمة ،أطال اللّه
بقاه وادام عاله فی قدرته وسلطانه ،من اثبات المعانی التی کان یتذاکر بحضرته العالیة من األعمال الهندسة التی تکثر
استعمالها عند الصّناع مجرداً من العلل والبراهین یسهل علی الصّناع تناوله ویقرب علیهم طریقته.

علم عقود ابنیه223/ ...

الکونیا؛ و عنوان نسخۀ استانبول چنین :کتاب ابوالوفاء فی ما یَحتاج الیه الصُّنّاعُ من
أعمالِ الهَندَسَة  .ابوالوفا در مواضع گوناگون رساله ،از جمله در آغاز باب دهم ،تصریح

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

همین جنبۀ عملی و کاربردی کتاب ابوالوفا برای صانعان شاید مهمترین تفاوت کار

ابوالوفا با معاصرانش باشد .هرچند که ابوسعید سجزی و عبدالرحمن صوفی نیز هر دو
به هندسۀ عملی و شرح برخی از اعمال و ابزارهای هندسی مهم مربوط به آن پرداختهاند؛

گویی در پرداختن به هندسۀ عملی ،توجه آنان معطوف به کاربرد کتاب برای صانعان
نبوده است .ابوسعید سجزی ،از بزرگترین منجمان جهان پیشامدرن ،از جمله به مهارت
در ساختنِ ابزارهای نجومی شهره بوده؛ چندانکه یک اسطرالب ساختۀ او ،مشهور به

اسطرالب زورقی ،به دلیل ابتنا بر حرکت زمین و ثَباتِ خورشید ،اعجاب عالمانی چون

بیرونی را برانگیخته بود (کوهکن ،ص .)37در چنان وضعی ،طبیعی مینماید که هدف
او از استنساخ کتاب هشتم پاپوسْ اشتغاالت علمی خود او باشد تا پاسخگویی به نیاز

صانعان .عبدالرحمن صوفی نیز ،بنا بر مقدمۀ رسالهاش ،به امر عضدالدوله به هندسۀ

عملی پرداخت (میرابوالقاسمی و باقری ،ص)90؛ و هیچ سخنی از فایدۀ احتمالی کتاب
برای صانعان در آن نیست و بلکه شیوۀ برهانی و استداللی رسالۀ او تقریباً شکی باقی

نمیگذارد که مخاطب اصلی این کتاب صانعان نبودهاند 1.بنا بر این ،میتوان کتاب
ابوالوفا را نخستین کتابی دانست که در هندسۀ عملی اختصاصاً برای صانعان تألیف
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

ندارند .تری آلن ،مورخ معماری ،نبودِ شاهد متنی در این باره را دلیلی بر ناموفق بودن

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

 .1البته این واقعیت منافاتی با آن ندارد که این رساله بعدها در حوزههای صناعی ،خصوصا صناعت معماری ،هم به
کار رفته باشد؛ چنانکه میدانیم نسخهای از این رساله به همراه شرح اعمال الهندسه ابوالوفا و تصنیف مدخل علی

حیل پاپوس براساس نسخۀ سجزی همگی در مراغه ،تقریباً همزمان با ساخت رصدخانۀ مشهور آن زیر نظر نصیرالدین

طوسی ،نسخهبرداری شده بود.
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کتابهایی بهره نمیگرفتهاند (ص .)644در مقابل ،برخی دیگر ،چون نجیب اوغلو و
اوزدورال و خیراندیش ،از تأثیر این کتاب ،و در مقیاس وسیعتر دانش هندسۀ عملی،
در صناعات و معماری دفاع میکنند (نکـ  :نجیب اوغلو.)2017 1،

برای پاسخ دادن به این پرسش ،پیش از هرچیز ،الزم است روشن کنیم هنگامی که

از کاربرد هندسۀ عملی ،بهویژه کتاب اعمال الهندسه ،برای صانعان ،از جمله معماران،

سخن میگوییم ،منظور چه کاربردی و در چه وجهی از صناعت معماری است .فارابی
در احصاء در تعریف هندسۀ عملی میگوید:
از خطوط و سطوحی بحث میکند که اگر کسی که با آنها سروکار دارد نجّار

باشد ،در چوب است؛ و اگر آهنگر باشد ،در آهن است؛ و اگر بنّا باشد ،در

دیوار است؛ و اگر مسّاح باشد ،در سطح زمینها و کشتزارهاست .همچنین است
کار هرکس دیگری که با هندسۀ عملی سروکار دارد .یعنی او برای مادۀ خارجی

که در آن صناعت مورد استفاده قرار میگیرد ،در ذهن خود خطوط و سطوح

چهارضلعی بودن و دایره بودن و مثلث بودن را تصویر میکند (ص.)77

براساس این تعریف ،کاربرد هندسۀ عملی در درجۀ اول در آن صناعاتی است که

فارابی «صناعات مدنی عملی» یا «صناعات عملی غیرقیاسی» مینامد .بنا بر این ،در

خصوص معماری ،کتاب ابوالوفا را باید کتابی در حوزۀ صناعت بناء ،و نه ریاست بناء،
به شمار آورد .عالوه بر این ،خالی بودن متن کتاب از براهین هندسی و اینکه در هیچیک

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

به عبارت دیگر ،مخاطب این کتاب عالمان هندسه نبودهاند؛ بلکه بنا بر محتوای کتاب،

عنوان ،و نیز شروح آن ،مخاطب کتاب ابوالوفا از «مهندسین و صُنّاع» در مقدمۀ ابوالوفا
تا «جمعی از مهندسین و کثیری از صناع» در شرح سدۀ یازدهمی مال محمدباقر یزدی

متغیّر است (خیراندیش 2،ص .)114همۀ اینها مؤید این رأی است که کتاب را عامالن
صناعت بنا ،بهویژه بنّایان ،بهکار میبردهاند.

بهجا نماندن شاهد متنی برای کاربرد این کتاب در بین بنایان نهتنها این رأی را نقض

نمیکند ،بلکه مؤید آن است؛ زیرا شعبۀ غیرقیاسی صناعت بنا ،دستکم از زمان فارابی
1. Necipoğlu
2. Kheirandish

علم عقود ابنیه225/ ...

به بعد ،از حوزۀ علوم رسمی برکنار بود و شأن آن را نیافت که در منابع رسمی ثبت شود.

در این قول نیز که این کتاب ،بهرغم نیّت مؤلف و سفارشدهندهاش ،مقبول اهل عمل
معماری نیفتاد سخت محل تردید است .از این کتاب نسخهها و ترجمهها و شرحهای

بسیار بهجا مانده است که گواه خواهندگان بسیار است .آن خواهندگان چه کسانی بودند

و آن نسخهها نیاز چه کسانی را برآورده میکرد؟ تاریخ کتابت نسخههای کتاب هم
قرینهای مؤید مقبولیت کتاب در نزد اصحاب عمل معماری است؛ زیرا همگی با مواقع

رونق و شکفتگی معماری و رویدادهای مهم آن مقارناند :بغداد سدۀ چهارم  ،شام سدۀ

ششم ،مراغۀ سدۀ هفتم ،سمرقند سدۀ نهم ،استانبول و اصفهان سدۀ دهم و یازدهم
ن حامی
هجری .همۀ سفارشدهندگان این نسخهها و ترجمهها و شرحها از شاهان و امیرا ِ
معماری بودند .این قراینْ احتمال ربط این کتاب به عمل معماری را قوت میبخشد.

یکی از مترجمان برجستۀ کتاب ابوالوفای بوزجانی ابواسحاق کوبُنانی (فعال در -845
886ق) ،عالم و ریاضیدان و مهندس برجسته (کرامتی ،1372 ،ص ،)173در دیباچۀ
رساله میگوید رساله را به امر شمسالدین ابوبکرشاه ترجمه کرده است که «تا خشتی بر

خشتی نهند مزدوران چابکدست مؤثرات افالک چنان استادی مهندس بر سطح خاک
ندیده» (خیراندیش ،ص )123بهنظر میرسد این کاربرد بیشتر در حوزۀ عمل و آموزش
بنّایان بوده است ،تا در حوزۀ عمل رؤسای صناعت بناء یا طرحریزی ابنیه.

ی دانشِ مورد نیاز بنّایان (اهل صناعت بِنا) بوده است بدین معنا
این که هندسۀ عمل ْ
نیست که رؤسای بنایان (سربنایان /معماران و مهندسان /اهل صناعتِ ریاست بنا) از

چنین دانشی بینیاز بودند .سخن بر سر این است که مخاطب هندسۀ ابوالوفا بنّایان و
اهل عمل معماری بودهاند و این کتاب را در تعلیم و عمل بهکار میبردهاند .رؤسای

ایشان نیز ،که ناگزیر از مرتبۀ ایشان گذر کرده بودند ،هندسۀ عملی را میشناخته و در آن

ال مهمترینِ
مهارت داشتهاند؛ اما بایست به علومی دیگر نیز مسلط میبودند که احتما ً
آنها علم عقود ابنیه ،یا سَلَفِ آن «ریاست بنا» ،بوده است.
متون علم عقود ابنیه

گستردگی علم عقود ابنیه و ربط آن با چند علم دیگر این احتمال را پیش میآورد که

متون آن عالمانه و به زبان اهل علم باشد؛ اما معدود متون بهجامانده در این علم گواهِ

غلبۀ وجه عملی و کاربردی بر وجه نظری و استداللی در آن است .کتاب إنباطُ المیاهِ

الخفیۀ ابوبکر کرجی که ،بنا بر منابع طبقهبندی علوم احتماالً یکی از متون این علم
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است ،بیشتر رسالهای عملی و صناعی است .در آن سخنی از مباحث نظری هندسه نیست؛

بلکه حاوی مباحثی است چون طرز عملی شناسایی منابع آب زیرزمینی ،اقسام آبها ،و

طریقۀ اصالح آبهای ناگوار (فاسد) ،و احکام شرعی مرتبط با چاه و کاریز ،و حتی

ساختن تنبوشه و طرز عمل آوردن مالط آهک ،مسّاحی و ابزارهای آن ،که برخی ابداع

خود اوست ،و شیوۀ استوار کردن نقبهای زیرزمینی و گشودن مجاری مسدود ،و طرز
تحویل گرفتن کار از مقنیان (ابوبکر کرجی.)1373 ،

متن دیگری که میتوان آن را نمونهای از متون علم عقود ابنیه شمرد رسالۀ مشهور به

اعمال و اشکال یا همان مجمل بینام است که در مقدمۀ مقالۀ حاضر از آن یاد کردیم.
از نیمۀ دهۀ  1970که شورباشی آن را شناسایی و معرفی کرد تا مطالعات جامع اخیرِ
اوزدورال ،نجیب اوغلو ،خیراندیش ،و هوخندایک ،دانشوران همواره آن را متنی در

هندسۀ عملی معرفی کرده و سخنی از پیوند آن با علم عقود نگفتهاند .اما با توجه به
تمایزی که در این مقاله میان دو حوزۀ هندسۀ عملی و علم عقود ابنیه نشان دادیم ،و به
دالیلی که ذکر خواهد شد ،به ظن قوی این متن رسالهای در علم عقود ابنیه است .پیش

از هرچیز ،به نظر میرسد مخاطبان این متن نه بنّایان ،یعنی جماعتِ مرتبط با هندسۀ
عملی ،که استادان صناعت بنا ،یعنی معماران و رؤسای بنّایانند .نویسندۀ ناشناس اثر،

که برخی از دانشوران او را ابواسحاق کوبنانی ،ریاضیدان ایرانیِ سدۀ نهم دانستهاند

(خیراندیش ،ص . )117مخاطبان خود را استادان صناعت بنا اعالن کرده و از ایشان
میخواهد تا راه هایی که در کتاب برای حل مسائل ذکر شده است در عمل بیازمایند
(ب 189نسخۀ خطی در نجیب اوغلو ،2017 ،ص .)354اصطالحات و ارجاعات
بهکار رفته در رساله نیز تعلق آن به علم عقود ابنیه را تأیید میکند .در سراسر رساله ،برای
ذکر عملهای هندسی ،از واژۀ «عقد» بیش از هر واژۀ دیگری استفاده شده است.

عقودی هم که در رساله بیان شده است عالوه بر گرههای دوبعدیِ مرسوم در نقوش،

برخی از اَعمالِ سهبعدی ،یعنی طاقها و پوششهای بنا ،را نیز در بر میگیرد .نویسنده

در ترسیم بسیاری از اعمال ،لزوم استفاده از قواعد علم مخروطات را یادآوری میکند و

در فقرهای جالب ،در توضیح نسبت یک عقد میگوید« :حصول چنین مثلثی مشکل
است و از اصول اقلیدسی خارج میافتد و آن در علم مخروط است» (ب185

نسخۀ خطی در نجیب اوغلو ،همان ،ص .)363در جای دیگر ،به طریقی از ابن هیثم،

که میدانیم کتابی در علم عقود ابنیه داشته است ،ارجاع میکند ،که خود قرینهای دیگر
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بر تعلق این متن به علم عقود ابنیه است (ب 191نسخۀ خطی مندرج در نجیب اوغلو،

همان ،ص .)350عالوه بر اینها ،برخی از دانشوران متأخر هم که در این رساله تحقیق

کردهاند ،از تفاوت سیاق رساله با رسالههای هندسه یاد کردهاند؛ چه هندسۀ نظری و
چه هندسۀ عملی .از جمله ،نجیب اوغلو معتقد است ویژگیهای این رساله «بهسختی با

انواع رایج رساالت هندسه نظری جور درمیآید؛ درست همانطور که اشکالِ متوافقِ

متداخلِ مجمل بینام را با معیارهای هندسۀ عملی یا دستورالعملهای مسّاحی نمیتوان

توضیح داد» (نجیب اوغلو ،همان ،ص .)57مجموع دالیل یادشده این احتمال را قوت

میبخشد که مجمل بینام یا رسالۀ اعمال و اشکال به علم عقود ابنیه تعلق داشته باشد،
نه به هندسۀ عملی.

اگر این حدس درست باشد ،یعنی رسالۀ اعمال و اشکال رسالهای در علم عقود ابنیه

باشد ،آنگاه میتوان وارد حلقۀ دوم دور فهم شد و از روی این رساله به برخی از

ویژگی های احتمالی متون علم عقود ابنیه راه برد .گویی جایگاه چنین متونی در میانۀ

متون هندسۀ نظری و متون هندسۀ عملی بوده است .شاید به همین علت باشد که از یک
سو ،این رساله ،و حتی برخی از نسخههای متأخرتر هندسۀ عملی ابوالوفای بوزجانی ،در
برخی از مواضع حاوی برهانهای هندسی است؛ و از سوی دیگر ،شیوۀ این رساله

متضمن نوعی عملگرایی نیز هست .نویسندۀ رساله در عین آنکه از نیاز به علم
مخروطات برای حل برخی از مسائل یاد و به رسائلی از ابن هیثم ارجاع میکند؛ بخشی

را هم به معرفی «گونیای مِسطَره» اختصاص میدهد که برای تسهیل رسم مقاطع

مخروطی است (برگ 191نسخۀ خطی در نجیب اوغلو ،همان ،ص .)349گاهی هم در
کنار ذکر راههای هندسی ،از راههای سادهتر صناعی یاد میکند که به تعبیر او نتایجش
به نتایج علمی «عظیمْ تقریب است» (ب 193نسخۀ خطی در همو ،ص.)345

بر این اساس ،میتوان گفت که حوزۀ علم عقود ابنیه حوزهای تخصصی از صناعت
بنا بوده است که صاحبان آن ،یعنی معماران یا سربنّایان ،دانشی متوسط در هندسه

داشتند .این دانش فراتر از دانش هندسۀ عملی بنّایان بود؛ اما به پایۀ دانش مهندسان

نظری ،از قبیل ابن هیثم ،نمیرسید .شبیه این وضع را از معماران اسپانیاییِ سدۀ هفدهم
نقل کردهاند .لوپِس دِ آرِناس 1،معمار و نجار اسپانیایی ،در رسالهاش که سخت ملهم از

روشهای معماران اسالمی سابق بر او در اَندُلُس است ،میگوید سرمعمار ،بر خالف
1. Diego López de Arenas
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استادکار ،باید جامع تجربه و علم باشد؛ از جمله خواندن و نوشتن و حساب در حدی
که بر تعیین خراج و بها قادر باشد (نجیباوغلو ،1389 ،ص .)216اگر علم عقود

ابنیه علمی در میانۀ هندسۀ نظری عالمان هندسه و هندسۀ عملی بنّایان بوده باشد ،آنگاه
نوبت به پرسشهای دشوار دیگری میرسد که نیازمند تحقیقهای دیگری است :آیا این
میزان از علم ریاضی برای همۀ پیچیدگیها و ظرایف معماری کفایت میکرد ،یا گاهی
کار معماری به عالمان هندسه و مهندسان برجسته هم میافتاد؟ آنچه به حساب معماری

مربوط است -مانند اندازهگیری و برآورد مقدار ساختمایهها و مواد -که در متون علم
عقود ابنیه جایی ندارد ،چگونه و با چه محملی و بهدست چه کسانی آموزش داده میشد

و به عمل درمیآمد؟ آیا علم عقود ابنیه طراحی آن دسته از جنبههای فنی معماری را هم
که پای آنها به علم حیَل میکشد ،چون طراحی فوّاره و انتقال آب به طبقات باال که

نمونههای ارزندهای در معماری دوران اسالمی دارد ،متکفل بوده است؟
مؤخره

علم عقود ابنیه از معدود علوم رسمی دوران اسالمی است که مستقیماً با معماری ارتباط

دارد .معتبرترین شواهد تاریخیِ وجود چنین علمی در منابع اولیۀ طبقهبندی علوم یافت
میشود .کهنترین نمونۀ ذکر نام این علم در ارشاد القاصد ابن اکفانی (سدۀ هشتم
هجری) است ،که آن را از فروع علم هندسه شمرده است .بنا بر ارشاد القاصد ،کاربرد

علم عقود ابنیه از طراحی و پی افکندن بنا تا حفر قنات و بستن سد بر رودخانهها را
شامل میشود .بر این اساس ،علم عقود ابنیه علمی است که جنبههای مختلف معماری

(صناعت بنا) را ،از طراحی و تنظیم اوضاع محیطی تا اجرا و استحکام سازهای ،در بر

میگیرد؛ و احتماالً از همین روست که متون آن از آثار هندسیِ ابوبکر کرجی و ابن هیثم
گرفته تا کتاب طبیِ المنحةُ فی سیاسةِ الصّحة را شامل است .با اینکه علم عقود ابنیه با

این عنوان نخستین بار در سدۀ هشتم هجری در متون طبقهبندی علوم ظاهر شد؛ ذکر

آثار عالمانی چون ابن هیثم و کرجی در شمار متون این علم نشان میدهد که این علم

پیشینهای کهنتر دارد.

علم عقود ابنیه در طی مسیری در سدههای چهارم تا هشتم هجری بهتدریج تکوّن
یافت .شاهد آغاز این مسیرْ احصاء العلوم فارابی است که در آن ،معماری به دو جنبۀ

قیاسی (عقلی) و غیرقیاسی (مهارتی) تقسیم شده است .فارابی شعبۀ غیرقیاسی معماری

را از طبقهبندی علوم کنار مینهد و شعبۀ قیاسی آن را تحت عنوان صناعت ریاست بِنا

علم عقود ابنیه229/ ...

در زمرۀ فروع علم حیل ،از شاخههای علم تعالیم (ریاضی) ،مینشاند .گویی همین شعبه
است که در اوائل سدۀ هشتم ،ابن اکفانی آن را با عنوان علم عقود ابنیه در طبقهبندی

علوم درج میکند .بر این اساس ،علم عقود ابنیه یکی از شاخههای علم هندسه ،احتماالً
مستقل از هندسۀ عملی ،بوده است .تصور اجمالیای که از طریق منابع طبقهبندی علوم

از علم عقود بهدست میآوریم به ما کمک میکند که منابع احتمالی گمشده یا ناشناختۀ

این علم را بازبشناسیم .به نظر نگارندگان ،بخشهایی از رسالۀ اجرائاتِ الحفورِ و األبنیةِ

ابن هیثم ،بخشهایی از إنباط المیاه ابوبکر کرجی ،و تمامی رسالۀ مجهول المؤلف

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

آن در حد فاصل هندسۀ نظری و هندسۀ عملی قرار میگیرد .در این صورت ،علم عقود

ابنیه در فهم رابطه علم و معماری در دوران اسالمی اهمیت بسیار دارد؛ زیرا برخالف
هندسۀ عملی ،که بنا به قول فارابی و ابوالوفای بوزجانی ،هندسهای فاقد برهان و استدالل
و منحصر به صانعان بوده و احتماالً به همین دلیل هرگز رسم ًا در متون طبقهبندی علوم

وارد نشده است؛ علم عقود ابنیه دارای وجهی برهانی و استداللی بوده و دستکم از سدۀ
هشتم به بعد تقریباً در همۀ دانشنامهها و متون معتبر طبقهبندی علوم از آن یاد شده است.

به نظر میرسد برای شناخت بهتر نسبت علم و معماری در جهان اسالم ،الزم باشد از
تأکید مفرط بر هندسۀ عملی دست کشید و عالوه بر آن ،به دیگر فروع علم هندسه،

بهویژه علم عقود ابنیه ،عنایت بیشتری کرد.
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