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Inteiding
De Islamitische traditie verbiedt het afbeelden van
levende wezens.[1] Om moskeeën en andere gebouwen
te versieren werden in de Islamitische wereld Arabische
kalligrafie en abstracte wiskundige kunst gebruikt.
Overal in de middeleeuws Islamitische wereld zijn
prachtige bouwwerken neergezet met schitterende
mozaïeken. Iedereen kent het Alhambra in Granada,
waar M.C. Escher inspiratie heeft opgedaan. De
versieringen in het Alhambra berusten op achthoeken
en tuvaalftroeken, en zijn'slechts' kinderspel vergeleken
met wat bewaard is in het paradijs voor mozaïek_
liefhebbers, Iran. Daar vinden we ook patronen
gebaseerd op de vijftroek (gulden snede), en min of
meer regelmatige vlakvullingen op koepels (gekromde
oppervlakken). De belangrijkste mozaïeksteden in Iran
zijn in de eerste plaats Isfahan, daarnaast ook Natanz,
Kashan, Shiraz, Qom en Mahan (zic l'igurrr r). De
meeste van deze steden zijn tegenwoordig gemakkelijk
bereikbaar: een duizelingwekkend reisdoel voor de
echte mozaïeklieftrebber.

Hoe en waarom?
Wie deze middeleeuwse schoonheid heeft gezien, zal
zich wellicht afirragen hoe de mozaïeken zijn
geconstrueerd, en of er een symbolische betekenis
achter zit. Deze vragen zijn niet eenvoudig te
beantwoorden. In bibliotheken in Iran en daarbuiten
zijn veel middeleeuwse Arabische en perzische hand_
schriften over wiskunde bewaard. In deze hand-
schriften staat (voor zover bekend) praktisch nooit iets
over toepassingen in de architectuur en kunst. Er zijn
slechts twee handschriften bekend die wel over
wiskunde en architectuur gaan: een l6e-eeuwse rol

met werktekeningen in het Topkapi-paleis te IstanbulÍ2J
en eén middeleeuws Perzisch manuscript met
40 bladzijden werktekeningen met instructies.13l

Constructie van mozaïeken
In Shiraz heb ik een atelier bezocht waar nog
mozaïeken volgens oude patronen werden gemaakt. De
kennis over de precieze wiskundige constructie van
mozaïeken schijnt vooral mondeling te zijn over_
gedragen, van vader op zoon, ofbinnen soefi-ordestal,
die enigszins te vergelijken zijn met de gilden in
middeleeuws Europa. In Iran zijn enkele auteurs bezig
met het vastleggen van kennis over mozaïeken,
bijvoorbeeld Prof. Sharafuddin uit Bandar Abbas, die
aan een boek werkt met de titel 'De Meetkunde van het
Hart'. Ook is er een prachtig plaatwerk in (minstens)
vijf delen, met uitleg over patronen, meetkundige
constructies, en alle gereedschappen: Mohammad
Máheru'l-naqsh, Kàshï-Karï-ye Íraní, Tehran (tf Ot).pr

Deze boeken zijn in het Westen moeilijk of niet te krijgen
en natuurlijk alleen toegankelijk voor wie perzisch kan
lezen. In elk geval zijn veel van de wiskundige achter_
gronden van de Islamitische mozaiekkunst waarschijnlijk
wel te achterhalen voor iemand die goed perzisch kent
en enige tijd in Iran rondreist.

Symbolische betekenis
De symbolische achtergrond van de mozaïekkunst is
een groter raadsel. In het Westen zijn theorieën
gepubliceerd, bijvoorbeeld door Seyyed Hossein Nasr
en zijn leerlingen, over het verband tussen Islamitische
mozaïeken en archetypen, planeten, en magische
vierkanten.t6l Nasr en zijn leerlingen onderbouwen hun

.rJS 'iÁi!3: r':l+!'

itr i{i.. ,}yq'"

rà\' -'t,iii +;oiu

euclides nr.l / 2004



theorieën niet met authentieke bronnen (zoals

bijvoorbeeld interviews met mozaïekmakers), en ze

gebruiken soms denkbeelden die aan de middeleeuwse
mozaïekmakers niet bekend waren. Ik heb daarom het
sterke vermoeden dat de theorieën onjuist zijn.
Misschien was er helemaal geen symbolische of
filosofische achtergrond, en construeerden de mozaïek-
makers gewoon wat zij mooi vonden zonder diepere

boodschap. Misschien was deze achtergrond er wel, en

moeten we die weer in het soefisme zoeken. Ook op dit
gebied is er een gigantische literatuur in Perzische en

Arabische handschriften die in het Westen nog nooit
ziin onderzocht.

At-Káshi over koepets
Van enkele andere gebieden in de Islamitische
wiskundige kunst wordt de sluier een beetje opgelicht,
door wat de Perzische wiskundige Al-Kashi (ca. 1420)

geschreven heeft in zijn boek 'Sleutel tot de Reken-

kunile'. Deze gegevens worden nu uitgewerkt door een

team onder leiding van Dr. Yvonne Dold-Samplonius
te Heidelberg.

Al-Kashï beschrijft hoe koepels op Islamitische bouw-
werken en graftombes moeten worden geconstrueerd,

en hoeje de oppervlakte daarvan kunt uitrekenen.
Yvonne Dold heeft in een (Engelstalige) video deze

constructies met bestaande bouwwerken vergeleken.
Het grafvan Al-Kashi is verloren gegaan en er zijn
heel weinig gegevens over bekend. In de video wordt
een virtuele graftombe voor Al-Kashr geconstrueerd op
grond van de aanwijzingen over de bouw van koepels

in zijn werk. Het stadsbestuur van zijn geboortestad

Al-Kashan was zo ontroerd door de video dat mevrouw
Dold tot ereburgeres van de stad is uitgeroepen.
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M uqarnas
0m de ronde koepels op rechte muren te laten
aansluiten is vanaf de tiende eeuw een speciaal soort
versiering ontwikkeld, de muqarnas. Het bestaat uit
een drie-dimensionaal samenstel van allerlei
beschilderde oppervlakjes dat een beetje doet denken
aan stalactieten in een grot. Dit wordt tegen koepel en
muur aan gemetseld om de overgang geleidelijk te
maken. De muqarnas werd opgebouwd aan de hand
van een horizontale werktekening, waarin de projecties
van de vlakjes werden aangegeven. Al-KashI schrijft
over verschillende soorten muqamas en hij geeft
benaderingsformules voor de oppervlakte van de

vlakjes, nodig om de schilder te kunnen betalen. (Als

de benadering te hoog was, was dit voor de schilder
voordelig!) Zie de figr-rre n I en 4.

Op dit moment werkt Silvia Harmsen (in Utrecht
afgestudeerd als wiskundige) in Heidelberg aan een

project om uit de horizontale projectietekening de

muqarnas te reconstrueren. Dit is belangrijk om zo'n
constructie te kunnen repareren of restaureren als hij is
ingestort, en om de werktekeningen in de rol in het
Topkapipaleis te kunnen begrijpen. Binnenkort
verschijnt ook een video hierover: 'Magic of
Muqarnas'.

Leerti ngen
In principe is Islamitische wiskunst een leuk
onderwerp voor leerlingen om een profielwerkstuk
over te schrijven. Echter, het is wel handig als de

leerling en de begeleider allebei Perzisch kunnen lezen

en goede contacten met Iran hebben!
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[1] De Profeet Mohammad zou uolgens de traditie gezegd hebben:

'Deqene die een aJbeelding maakt in deze wereld, zal genaagd worden

om er leuen in te blazen op de Dag des Oordeels.'

[2] Een leerlingenpakketje hierouer is gemaakt tloor Mattias Visser

(e-mailadres : mattiasuiss er@ zonnet.nl).

[3] Voor een kleine greep daaruit zie J.P. Hogendiik:

Een worhshop ouer Iraanse mozaieken. In: Nieuwe Wiskrant 16 no. 2

(1996), pp. 38-42.

[4] Het soefisme is een mystieke stroming in de Islam, met ueel nadruk

op ilichtkunst en op de ontwikkeling uan het geuoel.

[5] Het jaar wordt in de Perzische jaartelling aangegeuen' Het iaar 1

hieruan begint in het uoorjaar uan 622 uolgens onze iaartelling, het

jaar uan de uerhuizing lan de profeet Mohammad uan Mehka naar

Medinu. Het Perzische jaar is een zonneiaar dat begint met het

astronomische begin uan de lente in maart.

[6] Zie bijuoorbeelit Keith Critchlou: Islamic Patterns, An Analytical

and Cosmological Approach (London, 1999).

[7] De figuren 3 en 4 zijn gereproduceerd met dank aan het

Interdiscíplinary Center Íor Scienffic Computing uafi de Uniuersiteit

uan Heidelberg.

Figuur 3 is afkomstig uit het boek uan Hatb.
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