ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵
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ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻫ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻬﺮوز ذﺑﯿﺤﯿﺎن

١

ً
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻌﺪ
از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻠﺐ در اول ژوﺋﯿﮥ ۱۱) ۲۰۱۶
ﺗﯿﺮ  (۱۳۹۵در ﺳﻦ  ۶۴ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .او اﺳﺘﺎد رﯾﺎﺿﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎوﺳﻮن در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .ﻋﻼﻗﮥ واﻓﺮ او
ﺑﻪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽ و
ﻫﻨﺮ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ او ﺑﻮد.
او در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﮐﺎرﺑﺮدی را از داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ وﯾﺸﯿﺘﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﻨﺘﺮل
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و از ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺎوﺳﻮن ﺷﺪ .او رﺋﯿﺲ دورۀ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎوﺳﻮن و ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ دو دوره ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺠﻠﮥ ﺷﺒﮑﮥ ﻧﮑﺴﻮس ٢ﺷﻤﺎرۀ
) ۱۴(۲در ﺳﺎل  ۲۰۱۲و ) ۱۸(۱در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﻮد .رﺿﺎ
ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺎ
اﻟﻬﺎم از ﻫﻨﺮ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از او را »ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻞﻫﺎ« ٣داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻞﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را
 .١داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﻦbehrooz.zabihian@gmail.com ،
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از دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪن و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮمﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪور در ﻣﻌﻤــﺎری ،ﺑــﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ و ﻓﮑــﺮی ﻫﻨﺪﺳــﻪ اﺷــﺎره ﻣـﯽﮐﻨﻨــﺪ .در دوران ﺧﻼﻓــﺖ
ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن در ﺑﻐــﺪاد )ﻣﺮﮐــﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﻋﻠﻤــﯽ ﺟﻬــﺎن اﺳــﻼم در آن زﻣــﺎن(
رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﮐﻨﺎر ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ً
دو ﺷﺎﺧﮥ ﻓﮑﺮی ،ﻫﻨــﺮ و ﻣﻌﻤــﺎری اﺳــﻼﻣﯽ را ﺷــﺪﯾ ﺪا ﻣــﻮرد ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داد.
ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻓﻠﺴــﻔﯽ ،ﻋﻠــﻮم ،اﻟﻬﯿــﺎت و
ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،ﻣﻨــﺎﺑﻊ داﻧــﺶ دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ .ﺑــﺎ
راهاﻧﺪازی »ﺑﯿﺖ اﻟﺤﮑﻤﻪ«ﻫﺎ در دوران ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ
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ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺌﺎﺗﺮ داﺷﺖ ،اوﻟﯿﻦ دورۀ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻞﻫﺎ را
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۸در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎوت وﺳﺘﺮن ﮐﺎﻟﺞ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .در ﻃﻮل  ۱۹ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﺮۀ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
و ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺳﺘﺪارا ن ﻫﻨﺮ و رﯾﺎﺿﯿﺎت را از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺮد ﻫﻢ آورد .ﻫﺮ ﺳﺎل در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭼﻨﺪ روزه ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﻨﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﻋﻢ از
ﻣﺠ ﺴﻤﻪﺳﺎزی و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺆﺳﺲ و رﺋﯿﺲ آن ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ
از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻞﻫﺎ ،ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،ﻫﻤﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ »ﻣﻮزاﯾﯿﮏ« ١و ﻫﺪف آن آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﺟﻮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﺮ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ
آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ .او ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦدان ﻧﺒﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
ً
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎرۀ ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر اﺑﻮا ﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯽ ﺗﺪاﺧﻞ اﻻﺷﮑﺎل ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ او اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ او را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮهﻫﺎ در اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ،از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .در زﯾﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از »ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺳﺮدﺑﯿﺮ« را ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﮥ ﺷﺒﮑﮥ ﻧﮑﺴﻮس ﺷﻤﺎرۀ ) ۱۴(۲ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿ ﺪ:

١٣٧

١٣٨

ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮاﻧــﯽ و ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ
داﻧﺶ دوران ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ و آن را در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﺑﺴﻂ دﻫﻨﺪ .در اواﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺻــﺎﺑﺌﯿﻦ
ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎی آن در ﺑﺴــﯿﺎری از زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎ ﺷــﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﮐﺘــﺎب اﺻــﻮل اﻗﻠﯿــﺪس ﺗﻮﺳــﻂ رﯾﺎﺿــﯿﺪان
ﺻﺎﺑﺌﯽ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه و ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻗﺮون اوﻟﯿـﮥ دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺗ ﺤﺮﯾﺮ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ از آن ،ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ اﺛــﺮ ﻣﺮﺟــﻊ
رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺪ.
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل و اﺷﺎﻋﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖﮔــﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان
ﺑﻮدﻧﺪ .رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی آنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻋﻤﻠﯽ ،اﺑﺰار ﮐﺎر ﻣﻌﻤﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻮد .ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻋﻤﻠﯽ ،داﻧﺶ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺑــﺮای
ﻣﻌﻤﺎران و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺷــﺪهای از
آﺛﺎر ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻧﻈﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﺘــﺎب ﻓﯿﻤــﺎ ﯾﺤﺘــﺎج اﻟﯿــﻪ اﻟﺼــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ
اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻪ اﺛﺮ اﺑﻮاﻟﻮﻓــﺎ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻮزﺟــﺎﻧﯽ )۳۸۸-۳۲۸ق( داﻧﺸــﻤﻨﺪ،
رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﻨﺠﻢ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧــﻮد را در دوران ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن در
ﺑﻐﺪاد ﮔﺬراﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ
ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﻣﯿ ﺰان ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻃﻮل
ﻗﺮون ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﯽ ﺗﺪاﺧﻞ
اﻻﺷﮑﺎل اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻪ او اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ۱۱۰ ،ﮔﺮه ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨــﺪه ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑﯿﻬﻘــﯽ
)۴۹۰ـ ۵۶۵ق( ،ﻣﻮرخ و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻧــﻮﯾﺲ اﯾﺮاﻧــﯽ از ﻣﻈﻔــﺮ اﺳــﻔﺰاری )و
ﺣﺪود ۵۱۵ق( ،رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣــﻨﺠﻢ ﻧﻘــﻞ ﮐــﺮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ »داﻧــﺶ ﻫﻨﺪﺳــﻪ
ﺷﺎﻟﻮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران و ّﺑﻨﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ« .ﺑﯿﻬﻘﯽ در ﻧﻘــﻞ
ﻗﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان داﻧﺶ
ّ
ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻣﻌﻤﺎر و ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح او را اﺟﺮا ﻣــﯽﮐﻨــﺪ» :ﻣﻌﻤــﺎر ﺑــﺎ داﻧــﺶ
ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻫﻨﺪﺳﻪدان ﻧﻈﺮی اﺳﺖ و ّﺑﻨ ﺎی آﺟﺮﮐــﺎر در اﻧﺘﻬــﺎی

ﺳﺎﺑﻘﮥ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در آن ﺳﺎل ،در ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ« در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﺪن ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .در
آﻧﺠﺎ از ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮانﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﯽ ﺑﺎﻧﺮ ١ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻫﻨﺮ و
ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺳﺆاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺮوهﻫﺎی  ۱۷ﮔﺎﻧﮥ ﺗﻘﺎرن ﻣﺴﻄﺢ ٢و ﺑﺮوز آنﻫﺎ در ﻧﻘﻮش
ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ رﺿﺎ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از
دوﺳﺘﺎن وی اﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮم .ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،او ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهرو ﯾﯽ و اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻤﺎم ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽام ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ
از آن ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﺪ دوره از ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻞﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻌﺪدی آﺷﻨﺎ ﺷﻮم
و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﻧﻘﻮش اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﺎﻣﻮزم .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻘﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮشرو ﯾﯽ و ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ آﺷﻨﺎ و ﻏﯿﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .او ﻫﻤﻮاره
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮان را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ر ﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﻨﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدم در ﻃﻮل ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻼﻗﮥ ﺑﯽاﻧﺪازۀ او ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻤﻮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾﺎد ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
روﺣﺶ ﺷﺎد.
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ﯾﺎدی از رﺿﺎ ﴎﻫﻨﮕﯽ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ« .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﭘﻨﺪاﺷﺖﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐــﺮد.
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺘﺰاﻋﯽ رﯾﺎﺿــﯿﺎت
ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮد .رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰار روزﻣﺮۀ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ و اﺷﯿﺎء ﺑﻮد.
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