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چکیــــده:

تاریخ دریافت مقاله: 1400/1/31        تاریخ پذیرش نهایی:  1401/2/20 

کاربست هندسه به عنوان قسمی بااهمیت از علم ریاضیات عددی که در جایگاه عقلی و محاسبات پیچیده است؛ حاکی از فراگیری 
این دانش به نحو گوناگون توسط معماران است. رجوع فردی معمار به رساالت پیچیده ریاضیات از بعد عددی در جهت کاربرد آن 
در هندسه، مسئله ای است که بسیار مورد تأمل است. براین اساس موضوع ارتباط تعلیمی بین معماران و ریاضی دانان مسلمان مورد 
بررسی قرار گرفته است. هندسه در جایگاه ریاضیات عددی قابل انتقال به بنای معماری نمی باشد و باید به زبان هندسه ترسیمی 
و کاربردی باشد. وجود و چگونگی همکاری و ارتباط ریاضی دان و معمار در باب هندسه جهت برپایی بنای معماری، سؤالی اساسی 
است. آیا معماران در ارتباط با ریاضی دانان و رساالت ریاضی آنان بوده اند و چگونه هندسه نظری و عملی را از جانب ریاضی دانان 
دریافت کرده و به صورت کاربردی در بنای معماری ایجاد نموده اند؟ قرون چهارم الی یازدهم هجری به واسطه حضور ریاضی دانان 
معتبر و همچنین معماری باشکوه به عنوان دوره مورد بررسی اتخاذ گردیده است. بررسی تحلیلی بر اساس عملیات استداللی بر نسخ 
خطی علمی ریاضی دانان می باشد. نسخ خطی به صورت های تحقیق حضوری و ارتباطات دانشگاهی در تهیه تصاویر اسکن شده 
مورد تحلیل قرار گرفته اند. به جهت بررسی هندسه در آرای ریاضی دانانی چون بوزجانی، ابن سینا، فارابی، اخوان، و جمشید کاشانی، 
داده های اساسی هندسه از روش قیاسی و زمینه گرای تاریخی بررسی شده است. با توجه  به بررسی رساالت، ریاضی دانان خود را 
موظف به فراگیری علوم و آموزش آن، جهت رفع نیازهای کاربردی در جامعه اسالمی و فراتر از آن می دانستند. به واسطه حضور 
پررنگ هندسه و پیشرفت آن در تاریخ تحت بررسی، این گونه فرض می گردد که معماران در باب برپایی بنای معماری به جانب 
هندسه از مهم ترین متعلمین در این موضوع می باشند. تبدیل ریاضیات عددی به هندسه نظری در بُعد کمی و کیفی آن و هندسه 
عملی جهت بهره گیری در ارائه هندسه کاربردی است. به دلیل پیچیدگی های معادالت ریاضی تخصصی، از جانب ریاضی دان به 
معماران مراتب همکاری تحت نام جلسات آموزش معماری صورت می یافته است. این جلسات آموزش معماری بین ریاضی دانان 

و معماران با توجه  به سازوکار خاص خود تشکیل می یافته است که در این مقاله با نام جلسات آموزش معماران شناخته می شود.

واژه های کلیدی: ریاضی دان، هندسه نظری و عملی، معماری اسالمی، جلسات آموزش معماری

جلسات هنرورزی معماران و ریاضی دانان مسلمان در جهت کاربست هندسه در 
معماری دوران اسالمی )قرون چهارم الی یازدهم هجری قمری(*
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*این مقاله مستخرج از رساله دکتری امیرحسین فرشچیان با عنوان »تبیین ادراک هندسه در شکل گیری بناهای قرون چهارم الی یازدهم 
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1. مقدمه
توان  علم  که  است  نیازی  از  شده  منتج  علوم،  پدیدآمدن 
رفع آن را از وادی های اثبات شده خود دارد. در این راستا 
حل  به  نیاز  رفع  اساس  بر  را  خود  نتایج  اسالمی  علوم 
مسئله موجود بنا نهاده اند. این موضوع می تواند به طورکلی 
رفع عطش شناخت  نظر،  از طرف صاحبان علوم در یک 
اسالمی  اندیشمندان  که  دیگر  نظر  در  و  پیرامون  جهان 
دیدگاه  در  جامعه  کاربردی  نیاز  رفع  هستند؛  قائل  آن  به 
اعتقادی و سیستم معرفتی است که رضایت خلق و خالق 
را به همراه داشته باشد. »ریاضی دانان مسلمان در کشف 
روابط ریاضی پیچیده، موضوع استفاده کاربردی از علوم را 
برای جامعه اسالمی و فراتر از آن در نظر گرفته اند« )حلبی 
با  مرتبط  پرداختی  موارد  بااهمیت ترین  از   .)214  ،1363
صناعت معماری، موضوع هندسه از جانب ریاضیات است. 
باتوجه به دیدگاه ریاضی دانان به جهان و مقبولیت موضوع 
تحت بررسی، »بعد از اثبات عددی و منطق عقلی، هندسه 
می گردد«  صادر  ریاضی،  مفاهیم  و  معادالت  جانب  از 
)دانش پژوه 1375، 43(. در این دیدگاه ریاضیات به عنوان 
و  بوده است  ِحَرف، صنایع و تجارت  اساس علوم،  پایه و 
عقل در آن به عنوان مهم ترین دستگاهی است که می تواند 

فرایند معادله را حل و روند را اثبات منطقی نماید.
هندسه به عنوان علم ریاضیات دارای خواص عددی است 
و حالت ترسیمی آن باید از قواعد حسابی پیروی نماید. این 
تعریف باتوجه به دامنه کّمی علم ریاضی است، دامنه فراتر 
از آن در آرای ریاضی دانان مسلمان، کارکرد عقلی هندسه 
است که »معرفت غیر حسی از طول، عرض، عمق و آن 
معرفت و شناخت از طریق فکر و پیداکردن برهان عقلی از 
موضوع هندسه است« )نقره کار 1393، 74(. هندسه یک 
طریق  از  که  دارد  معنوی  شناخت  یک  و  مادی  شناخت 
تفّکر و به کارگیری عقل به دست می آید. در آثار معماری 
باتوجه به طرح های هندسی که اصحاب معماری »به ویژه 
غالبًا  هندسی  علم  به  آنکه  از  بیش  چهارم،  سده  از  پس 
مسطح متکی باشند؛ درگیر ترکیب اشکال و احجام فضایی 
در ترکیب سقف ها و تزیینات سه بعدی مانند مقرنس بودند« 

)آقایانی چاوشی 1385، 151(.
ریاضیات  باب  در  هجری  یازدهم  الی  چهارم  قرون  در 
از  است.  شده  ارائه  فراوانی  تعابیر  و  احکام  هندسه  و 
ابن سینا،  فارابی،  بوزجانی،  به  می توان  ریاضی دانان  این 
طوسی  خواجه نصیرالدین  و  خیام،  کاشانی،  اخوان الصفاء، 

اشاره نمود که در بحث »ریاضیات، هندسه و به کارگیری 
با  احکام  و  ریاضی  قوانین  معماری،  حرفه  در  علوم  این 
اهمیتی را اثبات و صادر نموده اند« )علی آبادی 1386، 37(. 
در بررسی نسخ خطی این ریاضی دانان، موضوع برخورد با 
آن  ریاضیاتی  پرداخت  سپس  و  مسئله  به عنوان  رویدادی 
جهت حل مسئله کاماًل مشهود است. این موارد اثباتی بر 
ادعای اهمیت کاربردی علمی چون ریاضیات در بهره وری 
آن می باشد. »هندسه به سبب جایگاه و نقش ریاضیاتی آن 
در فهم امور، به ویژه دقت در فهم معانی و نسبت های حاکم 
در بین اشیا، از جانب ریاضی دانان مسلمان، در حکم دانشی 
نظری و کاربردی تلقی شده است« )اوکانه1 1987، 128(. 
براین اساس، مبدأ هندسه را نقطه و آن را شناخت مقادیر، 
با  برخورد  در  نموده اند.  معرفی  انواع  و خواّص  انواع  ابعاد، 
علوم  کاربرد  و  امتزاج  به واسطه  معماری  حرفه  موضوع 
حرفه  به عنوان  معماری  از صناعت  حرفه  این  با  گوناگون 
تخصصی افرادی که به برپایی ساختمان همت می گمارند 
اشاره شده است. همچنین در جهت معرفی معماران از لغاتی 
چون صناعت حرفه بنا و رییس البنا -به عنوان کسی که بر 
بنایان و دیگر افراد دخیل در برپایی بنا ساختمان ریاست 
دارد- معرفی نموده اند )قیومی و مجتهد زاده 1397، 38(.

در جهت بررسی این موضوع و همچنین مبانی پژوهشی 
پنج رساله ریاضیات عددی و هندسی دانشمندان ریاضیات 
قرار  بررسی  مورد  هجری  یازدهم  الی  چهارم  قرون 
نظر  تعیین  و  استدالل  نگارش محدوده  این  در  گرفته اند. 
تدابیر  و  رساالت  این  از  به دست آمده  اطالعات  اساس  بر 
می باشد. »بیشتر بناهایی که در این قرن ساخته شده اند و 
از جایگاه خاصی برخوردار بوده اند؛ معماری درهم تنیده ای 
می نمایند«  اثبات  را  هندسی  قوانین  همراه  به  اجرا  از 
و  هندسه  دانش  فراگیری  نحوه   .)37 )بزرگمهری 1385، 
سپس کاربست آن در نقشه ها و طرح های معماران که در 
نهایت، ساخت بنای معماری را به همراه داشته است؛ دارای 
سازوکاری باید باشد که توان این انتقال علمی و تبدیل بٌعد 
عدد به طرح اجرایی را ممکن نموده است. طریقه کسب 
این دانش و نحوه انتقال آن از علم ریاضی به فرایند ساخت 
معماری سؤال این تحقیق می باشد. آثار معماری اسالمی 
ایران علی الخصوص در قرون ذکر شده تحت بررسی باید 
به صورت ابتدایی یا پیچیده از هندسه در تکامل بنایی خود 
استفاده نموده باشند. این موضوع در پیچیدگی و سادگی 
هندسه بناها تعریف می شود. »مبانی هندسه در کاربرد بنای 
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اصول  به  بناها  این  معماران  توجه  نمایش دهنده  معماری 
می باشد«  آن  از  شده  مستخرج  هندسه  و  ریاضیات  علمی 
ارتباط تعلیمی بین معماران و  )نقره کار 1393، 74(. وجود 
ریاضی دانان مسلمان در بحث کاربرد هندسه ریاضیاتی در 
بنای معماری و این موضوع که چگونه هندسه از ریاضیات 
عددی پیچیده به بنای معماری انتقال یافته است؛ از اهداف 

مهم این نگارش می باشد.
2. پیشینه تحقیق

آلپای اوزدورال استاد دانشگاه ملک فیصل )1395( در مقاله 
توصیفی-  پژوهشی  روش  با  معماری«  و  خیام  و  »عمر 
تاریخ شناسی به بررسی رساالت و فتوت نامه های معماران 
و ریاضی دانان مسلمان پرداخته است. عنوان نموده است؛ 
در  بعد  به  هجری  چهارم  قرون  در  فراوانی  نوآوری هایی 
ایران وجود دارد. این  معماری سرزمین های اسالمی چون 
همچنین  و  بنایی  ساختار  کلی  هندسه  به واسطه  موضوع 
تزئینات و پوشش فضا به علت پیروی از اصول ریاضی و 
زیبایی شناسی از قواعد و ترکیبات هندسی ریاضی دانان است. 
اوزدورال چرایی این موضوع در نقش پررنگ ریاضی دانان 
آموزشی  مسلمان معرفی کرده است. در خصوص جلسات 
معماری بیان نموده است که »ماحصل این حلقه ها عالوه 
بر تبادل نظر، دستیابی معماران به راهکارهایی عملی جهت 
تکوین امور معماری در ساخت وساز بنا شد. کاربردی شدن 
تأکید بسیاری  نیز  تعلیمی چون ریاضیات و معماری  علوم 
شد برای معماران آینده«. محمدحسین قرشی )1391( در 
اندیشه فارابی«  مقاله »بررسی و تحلیل زبان و منطق در 
موضوع هندسه را با روش قیاس منطقی در نظریات فارابی 
بررسی نموده است. در یافته های پژوهشی خود بیان می کند 
که پیوند فلسفه، هندسه و معماری در تمدن اسالمی بسیار 
آشکار و روشن ظاهر شده و »نه تنها معماری را از افتادن 
به ورطه حرمت ها و حلیت ها نجات بخشیده و بستری برای 
نظریه پردازی معماری در تمدن اسالمی فراهم ساخت بلکه 
مکاتبی  قالب  در  معماری ها  سبب ظهور شگفت انگیزترین 
چون مکتب رازی، مکتب خراسان، مکتب تیموری و مکتب 
یاسر طباع )1381(  اصفهان در معماری اسالمی گردید«. 
انتقال و شکوفایی«  در کتاب خود »هنر اسالمی در دوره 
موضوع علوم مهندسی و علم هندسه را از روش زمینه گرایی 
باب علم عالمان  قرار داده است. در  بررسی  تاریخی مورد 
مهم  اندیشه های  تمام  تقریبًا  که  می دارد  بیان  مسلمان 
نیز  و  یونان  و  و مصر  قدیم  بین النهرین  در  که  را  ریاضی 

در ایران و هند پیدا شده بود؛ کسب کردند و این میراث 
در اسالم شد.  ریاضیات  برای گسترش  عظیم، شالوده ای 
طریق  از  هجری  دوم  قرن  در  اسالمی  عالم  نویسندگان 
ترجمه هایی که به امر هارون و مأمون، خلفای عباسی، در 
بغداد تدوین شد؛ با اصول اقلیدس آشنا شدند و کار مهم 
نه کشفیات جدید.  بود  آن  بیشتر حفظ  اعراب در هندسه 
پس از آن عالمان اسالمی با تحلیل و تدبر بر این آرا، به 
علومی  بررسی  و  کشف  فرایند  همچنین  و  نظریات  ارائه 
چون ریاضیات پرداختند. دراین بین، هندسه نیز دستخوش 
بااهمیت ترین  از  گرفت.  قرار  ریاضی  جانب  از  پیشرفت 
اقدامات در باب هندسه در آرای ایشان این بود که هندسه 
را  مهارت ها  در  استفاده  توان  و  دادند  تطبیق  منطق  با  را 

نمودند. ایجاد 
رناتا هلد مورخ هنر و معماری و استاد دانشگاه پنسیلوانیا 
دوره  در  معماری  هنر  »جستجوی  مقاله  در   )1378(
قرون  از  به جای مانده  معماری  آثار  بررسی  به  اسالمی« 
معماری  و  هندسه  رساالت  همچنین  و  اسالم  میانی 
است  نموده  عنوان  خود  آثار  کشفیات  در  است.  پرداخته 
که هیجان ناشی از کار خوارزمی، پیشرفت های بیشتر در 
ریاضیات و هندسه را در قرون چهارم و پنجم هجری در 
پی داشت که ترجمه منابع بیشتر یونانی و ادامه کشفیات 
در حوزه سیستم ریاضیات را در هنر و معماری را شامل 
تقسیم  محاسبات  در  به ویژه  جدید  ایده های  این  می شد. 
دارایی ها و در استفاده از اعداد و محاسبات توسط مقامات 
دولتی، کاربرد یافت. تا اواسط قرن چهارم هجری، مردم 
اعداد را به صورت ذهنی یا با نوشتن اعداد روی صفحه که 
با شن پوشیده شده بود محاسبه می کردند. این موضوع در 
و  زمان  ریاضی دانان  به واسطه  معماران  و  هنرمندان  بین 
رساالت آنان، به شدت بیشتری پیگیری شده است. استفاده 
از نقوش هندسی، به عنوان یک عامل بصری جزو الینفک 
از  هنر  انواع  تمامی  در  و  شد  اسالمی  تزئینی  هنرهای 
معماری و کاشی کاری گرفته تا مرصع کاری و خاتم سازی، 
بکار گرفته شد. این موضوع باتوجه به آموزه های اسالمی 
در باب علم اندوزی نیز به شدت بیشتری پیگیری شده است 
و عالوه بر موضوعات عینی در موضوعات عملکردی هنر 
و معماری نیز به کار گرفته شده است. امیرحسین اسدی 
)1380( در مقاله »ادراک فرم و فضا در معماری« با استفاده 
آزمایش و  را مورد  آثار معماری  از روش استقرای علمی، 
بررسی میدانی قرار داده است. دراین خصوص عنوان نموده 
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مخصوصًا  بعد  به  چهارم  قرون  تفکرات  بازتاب  که  است 
قرن هشتم و نهم هجری در زمینه اعداد نامحدود است. 
تفکر  بستر  زمانی که در قرن های ششم و هفتم هجری 
خود  آثار  تزئین  و  عملی  ساخت  به  معماران  یافت؛  تغییر 
نظریه  نتیجه  در  و  دادند  ادامه  هندسی  نقش مایه های  با 
اسالمی  معماری  و  هنر  برای  این طرح ها  بودِن  متناسب 

مورد قبول واقع شد.
همچنین  و  پژوهش  پیشینه های  بررسی  توجه  به  با 
عملی  و  علمی  مستحکم  پرداخت  محوری  موضوعات 
ریاضیات با تبدیل معادالت آن در جهت کاربرد صناعات 
شده  پیگیری  بیشتر  هجری  سوم  قرن  پایان  از  حرفه ای 
رؤسای صناعتی  بین  نیز  ارتباطی  اساس  بر همین  است. 
معادالت  این  صاحب  که  ریاضی دانان  با  معماران  چون 
یک  حوزه  از  که  است  قابل توجیه  نیز  هستند  مفاهیم  و 

است. بوده  خارج  گویا  معماری 
3. روش شناسی تحقیق

باتوجه به سؤال تحقیق که درصدد شناخت نحوه فراگیری 
علم هندسه از جانب ریاضی دان مسلمان به حرف معماری 
می باشد؛ به نسخ خطی معتبر ریاضی دانان مسلمان رجوع 
علمی  نسخ  و  تاریخی  مستندات  به  رجوع  با  است.  شده 
ریاضیات موجود و قابل بررسی و همچنین نکاتی که در این 
رساالت در باب معماری و کاربرد هندسه در آن اشاره شده 
براین اساس،  گرفته اند.  قرار  انتخاب  مورد  نسخ  این  است 

نسخ خطی اصلی این ریاضی دانان طبق جدول 1، با مراجعه 
به مراکز نگهداری آثار2 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 
و همچنین تصاویر این نسخ نیز جهت بررسی های بیشتر 
اخوان الصفاء،  شامل  ریاضی دانان  این  است.  گردیده  تهیه 
کاشانی،  جمشید  غیاث الدین  بوزجانی،  محمد  ابن سینا، 
مباحث  در  اسالمی  اندیشمندان  این  می باشند.  فارابی  و 
و  هندسه  علمی  مبحث  به  کاملی  اشارات  خود  ریاضیات 
نموده اند. در  همچنین کاربرد آن در حرفی چون معماری 
این نگارش به دلیل آنکه بتوان شناخت صحیح و همچنین 
به صورت  آید؛  دست  به  سازوکار  این  از  جامعی  تحلیل 
پژوهش صورت  عملیات  خطی  نسخ  خود  روی  بر  خاص 
رساالت  این  در  هندسی  مباحث  و  تعاریف  است.  یافته 
به فارسی ترجمه شده  بدون واسطه جهت تحریف کمتر، 
و به نگارش و جمع بندی تحلیلی رسیده است. به رساالت 
مورد بررسی این ریاضی دانان در جدول 1 اشاره شده است. 
تحلیل ها و بررسی هایی که در این نگارش انجام یافته است؛ 
در ابتدا در بحث معرفی هندسه در وادی ریاضیات می باشد 
و سپس به بحث کاربردی و ترسیمی نمودن آن و ارتباطی 
که با مشاغلی چون معماری داشته اند؛ در وادی تاریخی آن 
پرداخت شده است. در نهایت بر اساس این موضوعات با 
باب  به دست آمده در  بر اساس اطالعات  روندی استداللی 
نحوه برگزاری و تعلیم هندسه نتایج معرفی گردیده است.

خطــی وفاتتولدلقب علمیریاضی دان مسلمان نســخه 
بررســی تحــت 

ــخه  ــه نس ــع تهی منب
ــی خط

یحی بــن  محمدبــن  ابوالوفــاء 
عبــاس اســماعیل بن 

الیــه 386 قمری، بغداد328 قمری، نیشابوربوزجانی یحتــاج  فیمــا 
ــال  ــن االعم ــع م صان

الهندســه

کتابخانه اسکندریه،
بخش دیجیتال، مصر 997 میالدی940 میالدی

کتابخانــه مجلــس ملــی احصاء العلوم339 قمری، دمشق259 قمری، فارابفارابیابونصر محمدبن محمد فارابی
ــران ــالمی، ته ــورای اس ش 950 میالدی872 میالدی

عبداهلل بــن  حســین بن  ابوعلــی 
حســن بن علی بــن ســینا

کتابخانــه آســتان قــدس الشفاء، الریاضیات416 قمری، همدان359 قمری، بخاراشیخ الرییس
رضــوی، مشــهد 1037 میالدی980میالدی

و اخواناخوان الصفاء و خالن الوفاء ســوم  ســده  حــدود   
چهــارم قمــری، بغــداد و 

بصــره

یازدهــم  ســده  حــدود 
بغــداد و  ایــران  قمــری، 

کتابخانــه مجلــس ملــی حساب و الهندسه
ــران ــالمی، ته ــورای اس ش

سده هفدهم میالدیسده دهم میالدی

جمشــیدبن مســعودبن محمــود 
ــانی ــب کاش طی

ایــران، جیب و الوتر832 قمری، سمرقند790 قمری، کاشانکاشانی ملــی  کتابخانــه 
تهــران 1428میالدی1388 میالدی

جدول 1. ریاضی دانان مسلمان تحت بررسی در خصوص علوم ریاضیات و هندسه )مأخذ: نگارندگان(
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بحث  در  شده  معرفی  خطی  نسخ  بررسی  توجه  به  با 
جهت  هندسه  دانش  کسب  فرایند  و  هندسه  و  ریاضیات 
بنایان -در قسمتی که  بنا توسط برخی معماران و  ساخت 
مبحث ریاضیات و هندسه در کاربرد صناعات حرفی چون 
معماری بحث شده است- از روش قیاس بین سخنان و آثار 
ریاضی دانان بهره گرفته شده است. »قیاس با دالیل منطقی 
و محکم بیان می کند که دلیل این موضوع به این صورت 
است و چنانچه نتیجه موردنظر بر اساس تحلیل ها مطابق 
باید  جاری  عمل  که  می کند  مجاب  دالیل  نباشد؛  آن  با 
عوض شود، به عبارت دیگر از احکام کلی نتایج جزئی گرفته 
می شود« )کاساکین3 2012، 64(. زمینه نه تنها در انحصار 
پتانسیل ها، هستی و مشخصه های باطنی بستر است؛ بلکه 
بر روی محیط پیرامونی تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته 
»در  هستند.  تعامل  در  یکدیگر  با  صورت  این  در  و  است 
روش زمینه گرا، تمامی اجزا در کل به هم پیوسته اند و هر 
جزء بر کل تأثیر دارد و هر تغییر در اجزا تأثیرات حیاتی بر 
کل دارد« )پیوال4 2016، 77(. با توجه  به تاریخ مند بودن 
که  بررسی  تحت  جریانات  و همچنین  بررسی  تحت  نسخ 
در محور تاریخ انجام یافته است؛ مبحث هندسه و ریاضیات 
در زمینه معماری از جانب روش زمینه گرایی تاریخی مورد 
ریاضی دانان  هندسه  کاربست  است.  گرفته  قرار  بررسی 
مسلمان تحت بررسی به حرف و صناعاتی چون معماران در 
فرایند آموزش و تعلیم، مورد بررسی قرار گرفته است که در 
این نگارش نویسنده آن را جلسات هنرورزی نامیده است. 
جلسات  این  به  خیام  عمر  خطی  نسخ  ارائه  در  اوزدورال5 
به واسطه  را  معماری  که  نموده  اشاره  صناعات  حلقه های 
نیز در نظر گرفته  بعد هنری  دارای  موضوع غالب هندسه 
و  تفسیرها  این  اساس،  بر   .)74  ،2017 )اوزدورال  است 
تحلیل های هندسی ارائه شده و همچنین موارد اطالعاتی 
در باب هندسه و فراگیری آن در جلسات آموزش معماری 
از روش تحقیق و از نسخ خطی می باشند. تحلیل محتوایی 
جایگاه و نحوه فراگیری هندسه مأخوذه از مستندات معرفی 
شده، توسط معماران مسلمان دستاورد این نگارش می باشد.

4. تحلیل و تفسیر هندسه در نسخ خطی ریاضی دانان 
مسلمان

در قرون چهارم هجری به بعد »با توجه  به نوع حضور و 

مسلمان،  ریاضی دانان  توسط  ریاضی  معتبر  رساالت  ارائه 
از قرن های  علوم ریاضی در جهان اسالم سبقت اساسی 
)اوزدورال  است«  گرفته  سرزمین ها  دیگر  و  خود  از  قبل 
و  استفاده  معماری  آثار  قرون  این  در   .)192  ،1380
بیشتری در خصوص هندسه در سطوح  بسیار  بهره گیری 
سخنان  تحلیل  توجه  به  با  است.  داشته  پیچیده  و  ساده 
ریاضی دانان تحت مطالعه و پیشرفت های علمی ریاضیات 
معماری  پیشرفت  کنار  در  فراوان  علمی  رساالت  ارائه  و 
به واسطه هندسه این موضوع منتج می گردد که در جهت 
تعلیم هندسه ای که در آثار جدید به کار گرفته شده است 
باید ارتباطی بین ریاضی دانان و معماران در جهت شناخت 
تخصصی  تشخیص  و  انعکاس  باشد.  بوده  برقرار  هندسه 
دستاوردهای علم ریاضی در اجرای بناهای معماری ، قرون 
مطالعاتی تحت بررسی تحقیق، سخن از فرایندی همچون 
ریاضی  علوم  که  دارد  معماری  آموزش  جلسات  برگزاری 
هندسه از جانب ریاضی دانان به معماران و صاحبان حرف 

است. می شده  منتقل 

الصانع من  الیه  1-4. نسخه خطی فیما یحتاج 
الهندسه االعمال 

این نسخه خطی با نام عربی، أبی الوفاء فیما یحتاج إلیه 
آثار کتابخانه  الهندسه6، و شماره ثبت  الصانع من أعمال 
ردیف  در   2752 به صورت  استانبول  در  ایاصوفیا  موزه 
رساله  این  نوشتاری  زبان  می باشد.   12532 الزیارات 
مختلف  قسمت های  در  که  می باشد  عربی  به صورت 
و  اشکال  از  آن  معادالت  تعریف  و  هندسه  موضوع  شرح 
ترسیم های دوبعدی و سه بعدی به واسطه پرسپکتیو خطی 
استفاده شده است. در این رساله به موضوعات ریاضیات در 
قالب هندسه و نحوه ترسیم اشکال و موضوعات هندسی 

است. شده  اشاره  صناعات  کاربرد  جهت  در 
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تصویــر 1. نســخه خطــی رســاله فیمــا یحتــاج الیــه الصانــع مــن االعمــال الهندســه؛ ریاضــی دان مســلمان بوزجانــی. بــه شــماره 2752 نســخ خطــی 
کتابخانــه ایاصوفیــا در ترکیــه )مأخــذ: الــوکاه7 2021(

با بررسی و ترجمه متن عربی ریاضیات در مبحث هندسه 
این رساله و همچنین توضیحاتی که در بحث کاربرد آن 
و  متون  از  تفسیری  برداشت  است؛  شده  داده  حرف  در 
موضوعات به صورت برداشت اساسی مبحث هندسه ارائه 
گردیده است. براین اساس، موضوع پرداخت به هندسه در 

ارائه می شود. این رساله به صورت ذیل 
هندسه، دانستن روابط میان اندازه ها و شکل ها معرفی شده 
است. از مهم ترین برداشت های متن، پرداخت به هندسه در 
موضوعات مختلف، به شیوه های ساده ترسیمی با وسایلی 
یاری  حرف  جامعه  به  که  است  پرگار  و  کش  خط  چون 
رساند. مسائل هندسی در ابتدا به واسطه معادالت ریاضی 
معرفی کوتاه شده اند و سپس به صورت تفسیری و ترسیمی 
نحوه کاربرد آن و تغییر مقیاس آن معرفی شده است. پس 
روش های  هندسی،  ترسیم  ابزارهای  تحلیل  و  معرفی  از 
شده  عرضه  صناعات  در  هندسی  اشکال  ترسیم  تقریبی 
هر  برای  است.  همراه  چندضلعی ها  ترسیم  با  که  است 
ارائه شده و  این ترسیمات، چندین روش متفاوت  از  یک 
همچنین به روش اصحاب صناعات نیز اشاره شده است 
که در این صنعت چگونه و از چه طریقی باید از این هندسه 

بوده  تالش  در  مختلف  روش های  ارائۀ  با  نمود.  استفاده 
برای  را  هندسی  مسائل  ساده  راه حل های  دامنۀ  که  است 
افراد مورد استفاده قرار دهد. همچنین به برخی روش های 
هندسی که در گذشته اصحاب صناعات مرسوم بوده اشاره 
شده است که به چه صورت باید از این مبانی به صورتی 
صحیح استفاده نمود. در قسمت هایی به این موضوع اشاره 
شده است که صاحبان صناعت در ایجاد و برپایی بناهای 
کنند.  استفاده  صورت  چند  به  هندسه  از  باید  ساختمانی 
ساخت ابنیه و شرح نقش مساحان، دبیران، و کارگزاران امور 
ساختمانی در ارتباط با هندسه و ریاضیات معرفی شده است. 
در این رساله صناعت بنا به عنوان معماری و معمار به صورت 
رییس البنا معرفی شده است. فعالیت های محاسباتی از جمله 
مساحی، نقشه برداری، برآورد ساختمان و حسابداری و امور 
مالی در فرایند ساخت را در میان دست اندرکاران این امور 
معرفی نموده است. علم هندسه جهت کاربرد عملی صنوف 
معرفی شده که به صورت. رهنمودهای هندسی روشمندی 
ارائه شده است8.  با اشکال قابل ترسیم ساده برای حرف 
»روش هندسی کاربردی حول طرح هایی است که حالت 
قرینگی و تقارن دوار آنها، زیر نقوش هندسی ترسیمی را 
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بدل به درون مایه ای آذینی که جلوه تزییناتی خواهد داشت 
معطوف است« )بوزجانی  1399(.

در  بدانید  که  است  آن  از  آمده  پیوسته  ریاضی  »استدالل 
حرفه پایبند این اصول باید بود. اصول اینجا حکم ریاضیات 
اثبات را دارد که در آن نُقصانی نخواهد بود؛ پس نتیجه آن 
پایدار است به قانون عقل. اگر اصحاب از صحت آن جویا 
ندارند.  آن  درک  آنها  اما  معادالت  از  گفت  خواهیم  شوند 
باشند  حرف  در  هندسه  این  کار  نحوه  دنبال  به  صاحبان 
بهتر است و سپردن صحت به دست ما سهل تر. پس آنچه 
در اینجا و حضور تعلیم داده شود حکم اجرا دارد و بس« 
)بوزجانی 1399، 4(9. اشاراتی فراوان جهت تعلیم هندسه 
به  باید  که  است  شده  معماران  حرف  به  عددی  و  نظری 

تبدیل نظر و عدد به عمل و سپس کاربرد همت نمود.
دراین خصوص این موارد در جلسات با اهل حرف معماری 
با عنوان رییس البّنا برگزار شده است. در این جلسات دلیل 
خطاهای اهل حرف معماری در مسائل هندسی از برداشت 

سطحی از روش ها و برهان های ریاضی دانان معرفی شده 
است و همین امر دلیلی بر همکاری ریاضی دانان و معماران 
با توجه  به تصویر  در موضوعات کاربردی هندسی است. 
1، »بوزجانی با حضور در متن جماعت ها تحت حلقه های 
صناعات و جماعات مقدماتی از برخی مسائل ریاضیات و 
هندسه که صنعتگران و حرفه دانان با آن روبه رو بودند را 
که  است  می نموده  تحلیل  و  بررسی  هندسی  علم  دید  از 
صناعت  سازندگان  و  صنعتگران  موردنیاز  هندسی  دانش 
معماری نیز در این مقوله بوده است« )طاهری و ندیمی 
1391، 70(. ارتباط بین بوزجانی و جماعتی چون معماران 
در واقعیت علمی پیوند دادن موضوعات هندسه نظری در 
ریاضیات با موضوعات کاربردی ترسیمی آن است. هندسه 
برای حرف معماری در این جلسات، آگاهی بر اندازه ها و 
است.  شده  معرفی  اجسام  و  اشکال  و  صورت ها  خواص 
عدد بی پایان دانسته و توصیه شده است در استدالل های 

حسابی از تجربه و تحلیل های هندسی استفاده شود.

جدول 2. مراحل توجیهی جلسات بین بوزجانی و صاحبان حرف جهت تعلیم و کاربرد هندسه در بنای معماری )مأخذ: نگارندگان(

2-4. نسخه خطی احصاءالعلوم
این نسخه خطی با نام عربی احصاءالعلوم10، و شماره ثبت 
آثار کتابخانه موزه مجلس شورای ملی در تهران به صورت 
867 در ردیف 9688 می باشد که دارای شماره ثبت نسخ 
خطی ملی 6511 است. زبان نوشتاری این رساله به صورت 
عربی می باشد و در قسمت های مختلف به موضوع هندسه 

مرحله هشتممرحله هفتممرحله ششممرحله پنجممرحله چهارممرحله سوممرحله دوممرحله اولمرحله

ریاضی دان موضوع
مسلمتن

جهت پاسخ 
به نیازهای 

کاربردی

بررسی هندسه 
از ابعاد مختلف

آشنایی با حرف هندسه در نظر
و صنایع

ابداع روش های 
ترسیمی و 

کاربردی ساده

تشکیل جلسات 
آموزشی-
هنرورزی

صاحبان حرف 
رییس البنایان

شرح 
موضوع

از جانب جامعه اسالمیبوزجانی
ریاضیات 

عددی

اصحاب هندسه در عمل
معماری

جهت ارائه 
کاربردی 

هندسه متناسب 
با آن زمینه

معمارانتعلیم و مشورت

و راه حل هایی در جهت تبدیل ریاضیات عددی به حاالت 
ترسیمی کاربردی اشاره شده است و موضوع حیل هندسی 
نامی است که در بسیاری از قسمت های هندسی خطاب به 
حرفی چون معماری در جهت تبدیل درست ریاضیات به 

هندسه ترسیمی شده است.
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تصویر 2. نسخه خطی رساله احصاءالعلوم، ریاضی دان مسلمان فارابی. به شماره 6511 نسخ خطی در کتابخانه مجلس شورای ملی در تهران 
)مأخذ: کتابخانه مجلس شورای ملی 1400( 

بارزترین نکته ای که می توان در این نسخه، در خصوص 
ارتباط با معماری به آن اشاره نمود؛ موضوع ترکیب معادالت 
سپس  است.  آن  عملی  شدن  کاربردی  جهت  به  ریاضی 
همان  یا  هندسی  حیلی  دراین خصوص  بااهمیت  موضوع 
تدبیر در تبدیل هندسه عددی به ترسیمی ارائه شده است. 
نکته اساسی ذکر شده این است که باید معادالت ریاضی 
معماری،  چون  حرفی  در  کاربرد  جهت  عددی  هندسه  و 
براین اساس،  گیرد.  صورت  حرفه  آن  شناخت  با  تبدیلی 
خود معماران نیز باید دراین خصوص جهت تعلیم آن نقش 
برداشت هندسی در  بررسی متون نسخه  با  باشند.  داشته 

ارائه می شود. ارتباط با موضوع معماری به صورت ذیل 
هندسه، معنا، و عملکرد اساسی خود را از جانب ریاضیات 
دارد و در زمره حساب و منشعب یافته از عدد است. هندسه 
از جانب عالم ریاضی بر پایه عقل است که منطق عددی 
را به عاریت گرفته و توان حل رموز اعداد را به جانب اثبات 
ارزشی  خود  کاربردی  معمای  در  هندسه  دارد.  منطقی 
متعالی در ظاهر دارد؛ درصورتی که عدد آن را سازنده است. 
دو وادی نظری و عملی هندسه را ساخته اند که با همکاری 

پدیدار می شود.  در ظاهر  از عدد  دو سرزمین هندسه  این 
اثباتی  و  عقلی  تلفیق  در  -که  هندسه  نظری  بُعد  تبدیل 
ریاضیات است- به بُعد عملی و سپس کاربرد ترسیمی و 
اجرایی آن باید به همراه فنی با عنوان حیل هندسی باشد. 
شناختن راه تدبیری که بتوان مفاهیمی را که وجود آنها در 
ریاضیات هندسی یا برهان ثابت شده است بر اساس نوعیت 
ایجاد و  باید در  اجسام خارجی منطبق نمود. این موضوع 
وضع آنها در اجسام خارجی فعلیت بخشند. در بحث حیل 
برپایی ساختمان، مساحت، آالت  پنج موضوع  به  هندسی 
است.  شده  تقسیم بندی  صنایع  ابزار  و  مناظریه،  نجومی، 
این بحث مبادی و مقدمات صناعت مدنی عملی است و در 
مورد اجسام و اشکال و اوضاع و ترتیب و اندازه گیری آنها 
به کاررفته است؛ مانند اموری که در حرف بّنایان و رؤسای 
قواعدی  ریاضی  قواعد  است.  گرفته  قرار  مورداستفاده  آن 
مجرد هستند؛ کاربرد آن ها نیازمند تدبیرها و دانشی برای 
برطرف کردن موانع است. حیل به دوشاخه، علمی مشترک 
میان حساب، هندسه، جبر و مقابله و دانشی هندسی که بر 
پایه حکمت و دانش امور توسط صاحب حکمت در برخورد 
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با هندسه می باشد، است. قوانین در هندسه حرف معماری 
از قضایای کلی و جامع که تحت هریک از قضایای کلی 
شناخت  به صورت  قوانین  این  است.  شده  مندرج  می باشد؛ 
بستر صناعت از صاحب آن به آن جامعه ارائه می شود. در 
بحث حرف معماری نسبت میان فلسفه، صناعت عملی، و 
به  دراین خصوص  توازنی  باید  که  است  شده  بیان  زیبایی 
وجود آید که در بخش هندسه نظری اعمال گردد. جنبه های 
نظری هندسی زمانی می توانند در عرصه عملی حضور پیدا 
کنند که با نوع و شیوه کاربرد یک حرفه همراه شده باشد. 
و  شده  شمرده  عملی  صناعت  معماری  عملی  جنبه های 
معمواًل آن را از تقسیم و مراتب علوم بیرونی برشمرده است 

)فارابی 1399(.
و  اصول  و  ارکان  دارای  اعداد،  هندسه  که  دانست  »باید 
چیزهای دیگری است که از این اصول سرچشمه می گیرند. 
اصول آنها محدود است؛ ولی آنچه از این اصول سرچشمه 
می گیرند نامحدود. باید دانست فهم این موضوع در خاصیت 

عدد و اثبات برعهده عالم و به کارگرفتن بُعد عملی ترسیمی 
شده بر دوش برپاکننده امور بناست. پس ضروریات تعلیمی 
عالم بر صاحب بنا واجب است در رسیدن به رضای خلق« 
دو  دارای  معماری  بنای  برپایی   .11)34  ،1399 )فارابی 
و  معمار  که  است  شده  دانسته  صناعی  و  حکمی  مرتبه 
ریاضی دان دراین خصوص باید نقش های خود را در جلسات 
بین یکدیگر ایفا نمایند. مرتبه صناعی هندسه در معماری 
ریشه در برخی از شاخه های کاربردی علوم دارد که توسط 
ارائه  معماری  حرف  صاحب  به  اثباتی  به صورت  فارابی 
هندسه  با  هندسه عملی  نسبت  به  به دقت  است.  می شده 
عقلی یا نظری پرداخت شده است و از همین حیث، عقل 
ماهر13  و  حکمت12  صاحب  متفکر  گونۀ  دو  بر  نظری 
مشاورت  هندسی  حیل  باب  در  است.  تقسیم بندی شده 
است  آموزشی  علمی  جلسات  در  رییس البّنا  با  ریاضی دان 
با حیل های هندسی خود در  بّنا  که ریاضی دان و ریاست 

بنا می رسیده اند. نتیجه ساخت  مشاورت یکدیگر به 

تصویر 3. توجیه جلسات بین فارابی و صاحب بّنا جهت تعلیم و کاربرد هندسه در بنای معماری )مأخذ: نگارندگان(

3-4. نسخه خطی الشفاء؛ الریاضیات
این نسخه خطی با نام عربی الشفاء: الریاضیات14 و شماره 
تهران  در  ملی  شورای  مجلس  موزه  کتابخانه  آثار  ثبت 
به صورت 4030 در ردیف 31727 می باشد که دارای شماره 
ثبت نسخ خطی ملی 1022 است. زبان نوشتاری این رساله 
در  کوتاهی  قسمت های  در  که  می باشد  عربی  به صورت 
خصوص بحث روابط عقلی مستتر در علم ریاضیات جهت 

به دست آمدن هندسه کاربردی و ترسیمی اشاره شده است. 
از مدخل ریاضیات در جهت کاربرد عملی حرف  هندسه 
در  که  است  شده  معرفی  معنادار  معماری  چون  مختلفی 
صورت عدم کاربرد بی فایده تفسیر شده است. همچنین به 
این موضوع اشاره شده است که هندسه باید نوع حرفه را 
در رعایت پرداخت معادالت عددی به همراه داشته باشد.
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ــس  ــه مجل ــه شــماره 1022 نســخ خطــی کتابخان ــینا. ب ــم مســلمان ابن س ــات، ریاضــی دان، و حکی ــاله الشــفاء، ریاضی ــر 4. نســخه خطــی رس تصوی
ــی 1400( ــه مجلــس شــورای مل ــی در تهــران )مأخــذ: کتابخان شــورای مل

در پرداخت موضوع هندسه ابن سینا به موضوعات حاشیه 
بلکه  است؛  نکرده  اشاره ای  هندسه  فراگیری  در  ابتدایی 
بر اساس مسئله به وجود آمده چون  در هر مقطع زمانی 
برخورد با موضوعات عملی چون برپایی ساختمان، احکامی 
تناسباتی  روابط  به صورت  را  کلی  موضوعاتی  و  صادر؛  را 
موضوعات  این  تفسیر  و  برداشت  است.  نموده  معرفی 

می شود. ارائه  ذیل  به صورت 
هندسه اولین علم از علوم ریاضی که حامل آموزش اوضاع 
خطوط، اشکال سطوح و انحطام مقادیر است تعریف شده 
است. تالش بر این است که متعلم هر چه سریع تر با مبانی 
ریاضیات  درک مقداری و درک عددی هندسه که وادی 
نظری است؛ آشنا گردد. میزان در تعاریف عقل عددی و 
برخورد  می باشد.  اثباتی  ریاضیات  قوانین  و  نظری  دانش 
عقل  گرایانه   فلسفی  ابعاد  همچون  ریاضیات  و  هندسه  با 
این مقام یک  پارچه  استدالل  اندیشه  تفکری در  می باشد. 
تنهایی  به  شهودی   و  عاطفی   عناصر  و  است  برهان  و 
نقش  تعیین  کننده ای  ندارند. در برخورد با موضوع هندسه 
دانش  برخورد حکمی،  باب  در  و  عقل گرایی مدنظر است 
هندسه،  نظری  کیفیات  بررسی  در  حکمی  تصمیم  است . 
زاییده عقل است  که  از محدودیت های  وجودی  خود آگاه  

کیفی  مقادیر  شناخت  جهت  می گردد.  آشفته   بر  و  شده 
هندسی و زیبایی، شناخت  حقیقی  از راه  گفت  و گو و آموختن  
نیز  نیست و مشاهده  ذهنی در سیستم فکری  تنهایی  به 
عینیت   وادی  به   رسیدگان   از  خصوص  این  در  می باشد. 
است.  گردیده  معرفی  نیز  حکمت  که  است  شده  بحث 
فصل  و  در حل  ریاضیات  عقلی  و  منطقی  هندسه  دانش 
عمل  و  نظر  در  که  است  واجب  هندسی  معادالت  کردن 
تقسیم شده و کیفیت در تدابیر ذهنی را عالم  هندسه شناس 
بر  تکیه  فقط  و حل هر قضیه هندسی  استدالل  می داند. 
احکام واقعی و چهارچوب نظری اصلی آن مسأله و قضیه 
است و از باقی استدالل های فرعی در گذشته تبعیت ندارد. 
عرضه استدالل هندسی نهایت اختصار را دارد و کاربست 
عملی آن توصیه به متعلمان حرف است )ابن سینا 1399(.

»تعیین مکان و استخراج بنا جهت زندگی انسان و اوضاع 
تقدیری و اختیاری وی هندسه مکان را می طلبد. طول و 
به  که  شود  شامل  را  هندسه  اساس  باید  ارتفاع  و  عرض 
عمل کننده بّنا گفته شده. اگر حکم علم عالم از جانب وی 
پذیرفته نباشد و عمل ننماید همانا خرابی ساختمان را به 
همراه خواهد داشت. این هندسه که خاص ریاضیات از جانب 
عقل است را باید فراگیری نمایند و در هر برهه ایجاد شده 
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اهمیت  تشخیص   .15)99  ،1067 )ابن سینا  پرسند«  سؤال 
هندسه و این ابداع هندسی در منطق حاکی از نقش حوزه 
منطق است. توجه به ریاضیات از جنبه فلسفی است. تأکید 
مشخصی بر نقش هندسه در صناعات به ویژه ریاست بّنا در 
افزودن علم نظری به عملی به چهارگانه حساب، هندسه، 
نجوم و موسیقی است. در هندسه صناعات باید رابطه میان 
گیرد.  انجام  ذهنی  دانش  اساس  بر  نظری  و  عملی  علوم 
دانش هندسه در حرف بّنایان دارای دامنه ای گسترده تر از 
علم حساب است و رشته ای عملی با کاربردهای متعدد است 
که نیازمند بعد نظری است. کاربرد دانش هندسه در ساخت 
فن  در  آن  به کارگیری  همچنین  و  هندسی  ترسیمی  ابزار 

است؛  آن  جمله  از  بّنا  ریاست  که  متعلمان  توسط  ساخت 
واجب برشمرده شده است. علم هندسه کاربردی مهارتی 
به کمک  که  است  و طبیعی  ریاضی  دانش  بین  مشترک 
مهارت  در  واجب  این  است.  میسر شده  آن عمل ساخت 
در  بّنا  به صاحب  شده  ذکر  مفاهیم  انتقال  در  ریاضی دان 
کالس تعلیمی می باشد. هرچه میزان بهره و تجربه صاحب 
بّنا و میزان شراکت وی در کالس افزون باشد بنای ساخت 
مستحکم تری ایجاد می گردد. هندسه دانی به عنوان ویژگی 
ادغام هندسه نظری کمی و کیفی و سپس رسیدن به بعد 
عملی جهت سازوکار تعلیم هندسه کاربردی که ماحصل 

هندسه صنوف جهت عمل است؛ می باشد.

تصویر 5. توجیه جلسات با ریاست بّنا جهت تعلیم و کاربرد هندسه در ارکان معماری )مأخذ: نگارندگان(

4-4. نسخه خطی حساب و الهندسه
این نسخه خطی با نام عربی، حساب و الهندسه16 و شماره 
ثبت آثار کتابخانه ملی ایران در تهران به صورت 189973 
در ردیف 7142 می باشد که دارای شماره ثبت نسخ خطی 
ملی 4805 است. زبان نوشتاری این رساله به صورت عربی 
می باشد. اخوان به صورتی واضح نسبت به تبدیل موضوع 

ریاضیات به هندسه صحبت نموده اند. همچنین ایشان در 
کنار موضوعات ریاضیات هندسه به موضوعات اعتقادی و 
دانش های حکمی متعاقب به آن نیز اشاراتی نموده اند. این 
معماری  صناعات  از  دقیق  به صورت  نسخه  این  در  گروه 
نیز  بنا  برپایی  علم  به عنوان  معماری  که  رانده اند  سخن 

شناخته شده است.

تصویــر 6. نســخه خطــی رســاله حســاب و هندســه در رســاله 52 ریاضیــات، جمعیــت اخوان الصفــا. بــه شــماره 4805 نســخ خطــی کتابخانــه ملــی 
ایــران در تهــران )مأخــذ: کتابخانــه ملــی ایــران 1400(
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 52 رساله  در  ریاضیات  مدخل  از  هندسه  تعریفی  رویکرد 
اشاره شده است-  -که به هندسه و عوامل کاربردی آن 
کاربرد  جهت  به  هندسه  تبدیل  می باشد.  عقل  زمینه  در 
صناعات معرفی شده است. هندسه می تواند ارزش امور را 
ارتقا دهد که این ارزش در قسمتی کاربردی زندگی روزان 
معرفی شده است. در قسمت های دیگر نیز کاربرد هندسه 
صحیح علمی در حرف را باعث افزایش آرامش روان نیز 
معرفی کرده اند. برداشت تفسیری و استداللی از این رساله 

به صورت زیر ارائه می شود.
عقل معتبر است و هندسه دارای یک شناخت ماّدی و یک 
شناخت معنوی است که از طریق تفّکر و به کارگیری عقل 
به دست می آید. هندسه به دودسته عقلی و حّسی تقسیم 
می گردد. هندسۀ حّسی شناخت به مقادیر است و ابزار آن 
هم ابزاری حسی است؛ نظیر دیدن از طریق چشم و درک 
ابزار غیر حّسی  از طریق  از طریق لمس و هندسه عقلی 
است. هندسه عقلی، عبارت است از شناخت معنا و مفهوم 
و نسبت ها، یعنی معنایی که از طریق عقل فهمیده شود؛ 
بنابراین هندسه عقلی با شناخت معنا و مفهوم سروکار دارد 
و با کمک عقل و ابزارهای عقل حاصل می شود. اهمّیت 
بحث از هندسه عقلی، به سبب جایگاه و نقش ریاضیات 
در فهم امور، به ویژه دقت در فهم معانی امور و نسبت های 
آن  به کاربستن  نحوه  که  بود  خواهد  اشیا  بین  در  حاکم 
در  مهارت  کسب  است.  خواهان  را  متوالی  آموزش های 
حرف از طریق هندسه حّسی حاصل می شود و فهم کیفیت 
هندسه  در  کردن  نظر  با  موسیقی  اصوات  و  افالک  تأثیر 
عقلی به دست می آید. فایده اّول ناظر به نوع اّول هندسه 
است که امری ماّدی و عینی است و فایده دوم ناظر به 
نوع دوم هندسه است که معرفت به آن با عقل و عقالنیت 
در ارتباط است و نهایت عقالنیت هم نیل به معرفت الهی 
است که از طریق هندسه عقلی حاصل می شود و باالترین 

شناخت است. رجوع به هندسه وجه دیگر استفاده تمثیلی 
از عدد و هندسه برای تبیین عالم است. هندسه زبان عقل 
معقول  عالم  به  محسوس  عالم  از  گذار  هدایتگر  و  است 
آفرینش  و  صناعت  بر  مدخلی  محسوس  هندسه  است. 
نیز  و  علم  آفریننده  و  فکر  مقّوم  معقول  هندسه  و  علمی 
هر دو بابی برای ورود به درک حکمت و جوهر نفس اند 

.)1399 )اخوان الصفا 
و  علم ها  جمله  اصل  شود  معلوم  که  است  آن  »مقصود 
علم های خاصه به حساب و هندسه راست است. حرام است 
تعالی  به خدای  بدون شناخت و همت  نمودن  طلب علم 
نبندد  کار  به  پیشه  در  و  باشد  نکرده  ریاضت  را  علم  که 
عالم عقل. خطا  در  و یکی  است  عالم حّس  در  که یکی 
هندسه  و  جویند. حساب  دوری  هندسه  علم  از  اگر  است 
یاد کرده  ماده  و  از معقوالت مجرد  ریاست است که  نزد 
هندسه  علم  غایت   .17)35  ،1399 )اخوان الصفا  باشد« 
آماده ساختن انسان برای تفکر و تعقل در حقایق است تا 
روح متمایل گردد، ترک این عالم نموده و با معراج آسمانی 
به عالم معقوالت، به زندگانی ازلی بپیوندد. هندسه معقول 
راهی است برای هدایت انسان ها و شناخت هر چه بیشتر 
خداوند. جمله جسم عالم در تمام افالک و کواکب و ارکان 
اربعه و ترکیب آنها در درون یکدیگر بر بنای نسبت عددی 
در  نهاده شده است. صناعت معمار  و موسیقیایی هندسه 
بنیادی و خادم است و آن  زمره صناعت عملی ضروری، 
از فروع علوم ریاضی به شمار می رود. تدبیر امور عددی و 
معنوی به بخش حکمت در دانش ریاضی و هندسه است. 
وضع و توضیح مسائل کاربردی برای صنف سازندگان و 
رؤسا به صورت نحوه ترسیم منشعب شده از عدد می باشد. 
منشأ  ساخت،  استادان  تعلیم  در  کاربردی  هندسی  روش 
یافته از معادالت ریاضی است که قوانینی ثابت در عدد و 

متغیر در کاربرد دارند.

تصویر 7. توجیه جلسات با استادان ساخت جهت تعلیم و کاربرد هندسه در ساخت بنا )مأخذ: نگارندگان(
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5-4. نسخه خطی رساله جیب و الوتر
این نسخه خطی با نام عربی مفتاح الحساب: جیب و الوتر18 
و شماره ثبت آثار کتابخانه مجلس شورای اسالمی ایران در 
تهران به صورت 12983 در ردیف 1519 می باشد که دارای 
شماره ثبت نسخ خطی ملی 2339 است. زبان نوشتاری این 
رساله به صورت عربی می باشد. غیاث الدین جمشید کاشانی 

شخصیتی شناخته شده در علم ریاضیات و هندسه است 
که این موضوع حتی با اختراع قوانین ریاضیات و معادالت 
دقیق ترین  به  ایشان  رساله  این  در  است.  بوده  آن همراه 
وضعیت ممکن شرح تبدیل ریاضیات به هندسه را با ارائه 

ابزار هندسی ترسیمی همراه نموده اند.

تصویر 8. نسخه خطی رساله جیب و الوتر: مفتاحالحساب؛ غیاثالدین جمشید کاشانی. به شماره 9332 نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی در 
تهران )مأخذ: کتابخانه مجلس شورای اسالمی 0041(

زبان این رساله کاماًل به صورت شرح دقیق و روانی از منازل 
پیچیده  تا  ابتدایی  به صورت  که  است  هندسه  ریاضیاتی 
جهت  را  ریاضیاتی  و  هندسی  موضوعات  تبدیل  و  ترسیم 
می دهد.  آموزش  معماری  چون  حرف  انواع  در  آن  کاربرد 
دراین خصوص عالوه بر ارائه روابط معادالتی ریاضی چون 
ارتفاعی در سه  تناسبات عرض، طولی و  تبدیل واحدها و 
حرفی  برای  را  هندسی  ترسیم  ابزار  کاربردی  مباحث  بعد 
چون معماران معرفی نموده است. این ابزار در کنار معادالت 
تناسباتی امکان ترسیم نقشه های معماری هندسی را بسیار 
آسان نموده است. برداشت هندسه در موضوع معماری این 

به صورت ذیل می باشد. رساله 
کاربردی کردن ترسیم با استفاده از ابزار هندسی و معادالت 
نیز  گذشته  ریاضی دانان  آثار  است.  مدنظر  قابل فهم،  ساده 
ساده تر  و  دقیق تر  به صورت  و  مطرح  هندسه  خصوص  در 
و  در فن محاسبه  داده شده اند.  پاسخ سهل تری  و  بازبینی 

است.  استفاده شده  تقریبی  به کاربستن هندسه روش های 
هندسه مشتمل بر فروعی مانند هندسه کروی و مخروطات 
است که نیازمند استدالل ِخردی می باشد. دانش هندسی 
در زمره علوم تعلیمی محسوب شده و اندیشیدن در مقادیر 
بُعد  یک  دارای  شیء  است.  متصل  یا  و  منفصل  مطلق، 
ریاضیات  است.  هندسی  تعلیمی  جسم  یک  بُعد،  چند  یا 
شامل چهار قسم حساب، هندسه، هیئت، و موسیقی است. 
موضوع علم حساب عدد شناخته می شود که در ماده محقق 
است. مهارت در دانش نظری هندسه و علوم ریاضی است 
کاربرد  عملی  شیوه  ارائه  برای  بااهمیت تالش  موضوع  و 
هندسه جهت رفع نیازهای صناعات و روزمره است. هندسه 
به دو صورت عدد و عمل است. هندسه در ترسیمات کاغذی 
به  تبدیل  کمیات  از  باید  که  است  نظری  شناخت  دارای 
کیفیات تصویری و سپس به هندسه عملی برسد. هندسه 
کاربردی  توان  باید  بلکه  و  نیست  کاربرد صرف  در عمل 
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شدن را داشته باشد. در منازل هندسه در کاغذ و هندسه 
فرایند ساخت،  در  تصاویر  کاربردی شدن  در عمل جهت 
به  تعلیم  عمل جهت  وادی  به  ذهنیت  دانش افزایی  تدبیر 
که  است  زمانی  هندسه  زیبایی  است.  الزم  رییس البّنایان 
هندسه در کاغذ در حال تبدیل شدن به هندسه در عمل به 
سنجش ذهنیت در فیزیک کاربردی باشد )کاشانی 1208(.

و  زوایا  که  شد  باید  دانسته  هندسی  امور  تحصیل  »در 
از قانون عدد پیروی خواهند نمود. دانایی به علم  خطوط 
عدد واجب است اما می توان حصول ابزاری را تا قسمی بر 
آن جایگزین نمود. شرط حصول تناسب در عرضه ساخت 
به  را  آن  که  است  عدد  قواعد  بستر  در  ترسیم  انجام  بنا 
نباید  ابزار آن را شناسانده. معماران  شما صورتًا آموخته و 
برند  کار  به  اثباتی  حداقلی  دانش  بدون  را  قبل  ترسیمات 
قمری،   1208 کاشانی  )جمشید  عالم«  از  آن  اثبات  مگر 

6(19. با بهره گیری از فرم اجزای ساختمانی تجزیه آنها به 
اشکال هندسی قابل انجام است و با تدوین یک دستگاه 
طبقه بندی،  می گردند.  تعریف  دقیق  طور  به  اجزا  منظم 
کاربرد، روش ترسیمی هندسی، و مراحل اجرای هدفمند 
هندسه  است.  بنای هندسی  مراحل ساخت  بااهمیت ترین 
نه تنها در تناسبات فضایی طرح، بلکه در هندسه سه بعدی 
و سطوح تزیینی نیز مطرح است. شرط زیبایی هندسه در 
فرم ظاهری، میزان تدبیر، و دانش در تبدیل نظر عددی 
عملی  طریق  است.  عقلی  اثبات  قابل  کیفی  عملیات  به 
که  است  محافلی  زمره  در  بنا  برپایی  در  هندسه  نمودن 
رییس البّنایان به عنوان برپاکنندگان بناهای معماری نحوه 
با  را  نتایج  و  آموخته  را  ترسیم و کاربرد هندسه در عمل 

نمایند. اجرا  مشورت 

تصویر 9. توجیه جلسات با معماران جهت آموزش کاربردی هندسه در ساخت )مأخذ: نگارندگان(

جلسات  در  هندسه  آموزش  تحلیل  و  تفسیر   .5
مسلمان معماران  و  ریاضی دانان  هنرورزی 

در حرفه معماری باید بعد کمی و کیفی هندسه توأمان مورد 
توجه قرار گیرند. »در این زمانه اگر معماران و آموختگان 
آن  از  آری  گویند  فرازآوری،  هندسه  علم  از  سخنی  را 
شنیده ایم؛ اما خود نیک ندانیم که چه سازد و به چه پردازد. 
آن که این علم مستطاب و این فن کمیاب درنیافته است 
در صنعت معماری حذاقت و مهارت نخواهد داشت. هندسه 
قانونی است برای معماری، قانونی که از به خطا رفتن آن 
جلوگیری می کند20« )افندی21 1987، 21(. قضایایی که 
از جانب ریاضی دانان بر معماران اثبات شده، به عنوان قاعده 
هر  پیشینیان  جهت  همین  به  است.  گرفته  قرار  قانون  و 

ابزاری را که به بررسی آنچه ممکن است حس آدمی بدون 
آن در شناخت کمیت یا کیفیت جسمی یا جز آن خطا کند؛ 
به کار می رفته قانون نامیدهاند. همچون هندسه ای که به 
عمل شاقول و پرگار و خط کش و ترازو جان می بخشید. 
فراگیری دانش هندسه و دیگر علوم بر معماران برحسب 
عقیده و اعتقادات نیز سنجیده می شده است. »حرام است 
طلب علم و حکمت و شناخت خدای تعالی کردن که در 
این هر دو علم ریاضت نکرده باشد و هر کس این دو علم 
را نشناسد هرچه گوید خطا باشد؛ از آن که علم الهی بعد 
از علم طبیعیات بعد از علم روحانیات و بدان که حساب و 
هندسه آن نردبان است که از وی به علم الهی و معقوالت 
مجرد از ماده بشاید رسید« )قیومی بیدهندی 1386، 43(.
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رابطه  بر  معماری  و  هنر  بنیادین  عنصر  به عنوان  هندسه 
مناسب میان اجزا با یکدیگر و با کل اثر داللت دارد. ابزاری 
مناسب جهت نظم بخشیدن به معماری و برقراری روابط 
آگاهانه میان اجزای بنا با یکدیگر است که در عین مرکب 
بودن، یکپارچگی فضا را در یک ترکیب خالق و هدفمند 
میسر می سازد. »در فضای قانونمند هندسه است که هر 
دایره  به  می توانند  معماری  اجزای  جمله  آن  از  و  چیزی 
گوناگونی ها  و  کثرت ها  فضای  در  و  گذارند  قدم  هستی 
جایگاه خود را پیدا کنند. هر شیء باید به واسطه هندسه، 
حدود و اندازه های موردنیاز خود را برای ورود به عالم وجود 
)نقره کار  یابد«  برخورد  معماری  در ساختاِر فضای  و  بیابد 
1398، 2(. هندسه معماران نشان از کیفیت در ذهن اساتید 
معماری دارد که در تعریف عددی و ریاضیاتی آن عاجز اما 
در به کارگیری آن پا را فراتر از حرفه گذاشته و زندگی خود 
را نیز در قالب این هندسه عملی ساخته اند. با بررسی در 
آثار قرن چهارم الی یازدهم هجری که ریاضی دانان حاذقی 
در باب کیفیات هندسه در حرفه معماری احکامی را صادر 
امور  همه  به  توجه  می توان  نموده اند؛  ایجاد  رساالتی  و 
دینی  اندیشه  جامعه،  عقلی،  ادراکات  انسان شناسی،  چون 
ابعاد گوناگون  از  را  انسانی  زندگی  با  مرتبط  امور  دیگر  و 
دریافت. فهم و تبدیل این موضوعات ذهنی به وادی عمل 
و  اعتقاد  دانش،  حکم  بر  مسلمان  ریاضی دانان  به واسطه 
اندیشه اسالم به معماران، در قالب جلسات هنرورزی آنها 

با معماران به عنوان رییس البّنایان صورت یافته است.

6. یافته تحقیق
صنعت  حرفه مندان  توسط  هندسه  دانش  فهم  جهت  در 
هجری  یازدهم  الی  چهارم  قرن  در  معماری  حرف  چون 
موضوعی از جانب ریاضی دانان آن عصر پدید آمده است 
که ممکن است در قرون قبل نیز به کم رنگی وجود داشته 
که  است  ارتباطی  حلقه های  تشکیل  موضوع  این  باشد. 
بانیان آن ریاضی دانان بودند که سعی در بهبود همه جانبه 
حرف در زمینه های مختلف داشتند. در زمینه معماران این 
جلساتی  است.  شده  نامیده  هنرورزان  جلسات  به  موضوع 
که ریاضی دانان با دانش وسیع خود و ادراک کارآمد، دانش 
هنرورزان  ذهن  و  حرفه  به  کاربردی  به صورت  را  نظری 
منتقل می نمودند. نحوه محاسبات هندسه در عمل ترسیمی 
به صورت  اشکال  و  سطوح  کاربردی،  احجام  پدیدآمدن  و 
شرح عملیاتی در وسعت فهم دریافتی هنرورزان و میزان 
نیاز آنان انجام می شده است. دراین بین، ریاضی دانانی چون 
کاشانی، فارابی، و بوزجانی از فعال ترین افراد قرن چهارم 
تشکیل  را  جلسات  این  که  هستند  هجری  یازدهم  الی 
داده اند. آنچه هنرورز بعد از تعالیم جلسات، ترسیم و تصویر 
همراه  به  ریاضی دان  فراگرفته  هندسه  است؛  می نموده 
او  با وسعت نظر، دانش و تجربه قبلی  تقریب و تخمینی 

است. 

تصویر 01. یافته تحقیق در برپایی جلسات هنرورزیان بین ریاضیدانان و معماران مسلمان جهت برپایی بنای معماری هندسی )مأخذ: نگارندگان(
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رییس البّنایان در ایجاد بنای معماری به این دلیل به سراغ 
یک  که  می شتافتند  هنرورزی  جلسات  در  هندسه دانان 
هندسه دان اسالمی زمانی به درستی و صحت قضیه هندسی 
اعتقاد و آن را آموزش می دهد که بتواند از طریق شیوه های 
اثبات  توأمان  را  آن  نظری  هندسه  دقیق  معنایی  و  اثباتی 
جلسات  در  مسلمان  ریاضی دانان  و  معماران  نماید.  عقلی 
کاربردی  هندسه  بعد  در  معماری  چگونگی  درباره  خود 
گفت وشنود انجام داده و زمانی به نتیجه در بحث رسیده اند 
و  عملی  و  نظری  هندسه  پایه  بر  به دست آمده  هندسه  که 
درک صحیح از آن باشد. معماران مسلمان باتوجه به وسعت 
فهم ادراکی و تجربه، هندسه آموخته شده در جهت کاربست 
بنای معماری را به ابعاد حرفه ای خود که حاصل از استاد 
بوده است؛ تکامل بخشیده و  پیشین و تجربه چندین ساله 
در اجرای با مشورت ریاضی دان مسلمان استفاده می نموده 
اثر معماری  ایجاد  این موضوع می تواند خالقیت در  است. 
هنرورزی  جلسات  در  کاربردی  هندسه  آموزش  خالل  در 
این  دلیل  که  گردد  باعث  نیز  را  مسلمان  معماران  توسط 
مدعا، بناهای باشکوه و عظیمی در قرون چهارم الی یازدهم 

هجری می باشد. باتوجه به مبانی ارائه شده در نسخ خطی 
تحت مطالعه در جهت فهم میزان حضور هندسه در بناهای 
جامع  مسجد  معماری  بنای  بعد  به  هجری  چهارم  قرون 
اصول  است.  گرفته  قرار  هندسی  بررسی  مورد  ورامین 
و  ترسیمی  کارکرد  و  هندسه  مبانی  از  شده  مستخرج 
کاربردی آن در بررسی برپایی بنای معماری که در تحلیل 
ارائه گردیده است به صورت نکات  و برداشت نسخ خطی 
این  بررسی  در  معماری  بنای  اجرایی  و  ترسیمی  هندسی 
مسجد  معماری  بنای  است.  گرفته  قرار  کاربرد  مورد  بنا 
در  خدابنده  محمد  سلطان  سلطنت  ایام  در  ورامین  جامع 
در  و  است  بهادرخان  زمان  در  آن  پایان  و  هجری   722
کتیبه باالی سردرب مشخص شده است )نقی زاده 1393(. 
آثار  در  معرفی شده  مبانی هندسی  این موضوع  باتوجه به 
ریاضی دانان تحت مطالعه چون هندسه خط، نقطه و تأکید، 
مثلث، مربع، دایره، نظم و رسیدن از جز به کل در کلیت 
در  موارد  این  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  بنا  هندسی 
جدول 3، به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و شرح 

داده شده است.

تحلیل و تشریح معماریجایگاه معماریهندسه تحت بررسی

نقاط تأکیدی

 

شــروع اساســی طراحــی هندســی بنــا بــر تاکیــد ورودی، صحــن اساســی 
و همچنیــن ایوان هــا می باشــد کــه دراین بیــن، هندســه ورودی بــه 
ســمت صحــن از مهم تریــن تأکیــدات در ایــن هندســه اســت. در کلیــت 
پرداخــت شــده بنــا دارای تأکیــدات هندســی نقطه به نقطــه فراوانــی 
ــوع از  ــن موض ــا ای ــر فض ــردی ه ــگاه کارک ــاس جای ــر اس ــه ب ــت ک اس

ــن شــده اســت. پیــش تعیی

مرز و خطوط 
هندسی

 

ــکیل  ــا را تش ــی بن ــه کل ــوط هندس ــی خط ــی هندس ــت اساس در دو حال
ــط  ــرون توس ــه بی ــل ب ــای داخ ــوری در مرزه ــوع مح ــه موض ــد ک داده ان
ــت  ــا اس ــی بن ــوط داخل ــدی خط ــوع بع ــت و موض ــا اس ــوط دیواره خط
کــه در حالــت پالنــی و همچنیــن ارتفاعــی باعــث تقســیمات فضایــی و 
راهنمایــی در بنــا شــده اســت. بــر ایــن اســاس نیــروی ایســتایی را نیــز 

ــت. ــوده اس ــی نم ــت هندس مدیری

هندسه دایره 
)کره(

 

ــده  ــی دی ــاط و همچنیــن صحــن اصل ــا در دو قســمت حی مرکزســازی بن
ــوص  ــا دراین خص ــون ایوان ه ــز چ ــیه ای نی ــات حاش ــود و موضوع می ش
ــگ ســازند.  ــی را کم رن ــد نقــش صحــن اصل ــه نمی توانن ــد ک وجــود دارن
ــع  ــالن مرب ــا ته پ ــی ب ــورت فضای ــه س ــا ب ــره بن ــی دای ــه اساس هندس
می باشــد کــه به صــورت اســتحاله بــه فــرم دایــره و گنبــد درآمــده اســت. 
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هندسه مثلث

 

ســاختار کلــی بنــا در قســمت ارتفاعــی نماهــا و همچنیــن داخــل فضــای 
معمــاری و همچنیــن کلیــت پالنــی دارای ســازوکاری متناســب بــا 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــت. البت ــث اس ــی مثل ــه ای و اضالع ــبات زاوی تناس

ــود دارد. ــرد وج ــورت خ ــیار به ص ــتانی بس ــاختار شبس س

هندسه مربع 
)مکعب(

 

ــع  ــه مرب ــا هندس ــده ب ــط ش ــتطیل مرتب ــه مس ــا دارای هندس ــت بن کلی
ــن  ــر ای ــی ب ــن اصل ــن صح ــاط و همچنی ــی حی ــاختار فرم ــد. س می باش
ــا  ــر ایوان ه ــن در زی ــوع همچنی ــن موض ــد. ای ــد نموده ان ــوع تاکی موض
کامــاًل برنامه ریــزی شــده و همچــون کلیــت بنــا دارای ســاختاری 

ــتند. ــع هس ــه مرب ــورت هندس ــی به ص هندس

منظم بودن 
هندسه کلی

)وحدت هندسی(

تعادل

ــی  ــای اساس ــمت فضاه ــا در قس ــن بن ــود و همچنی ــت خ ــالن در کلی پ
ایجادکننــده آن دارای تعــادل بــه ســمت طرفیــن اســت و تــوده بنــا دارای 
ســاختاری بــا محوریــت فضــای بــاز اســت. ایــن محــور به صــورت خــط 
ــد و  ــه می ده ــمت ارائ ــا را در دو قس ــه بن ــت ک ــوری اس ــی مح هندس
ــوه  ــارن جل ــدودی متق ــا ح ــی ت ــی و مقیاس ــی فرم ــن را در ارتباط طرفی
می دهــد. ایــن تقــارن همچنیــن تــا حــدودی هــم جنــس بــودن فضایــی 
ــون ورودی و  ــمت ها همچ ــتر قس ــود و در بیش ــامل می ش ــز ش ــا را نی بن
ــن  ــود دارد. ای ــس وج ــم جن ــورت ه ــا به ص ــن فضاه ــی ای ــن اصل صح
ــه  ــد ک ــان می ده ــع نش ــه مرب ــه را دارای هندس ــت یکپارچ ــوع کلی موض
ــا نشــان  ــادی در کلیــت ســاختاری بن ــا حــدود زی تناســبات هندســی را ت

می دهــد.

تقارن

تجانس

تناسب
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جدول 3. بررسی هندسه در نمونه بنای معماری مسجد جامع ورامین )مأخذ: نگارندگان(

7. نتیجه گیری

شده  مستخرج  هندسه  که  است  قابل توجیه  موضوع  این 
از عالم ریاضیات با معادالت پیچیده آن در جهت کاربرد 
معماری  معنادهی  به  اساسی  نیاز  معماری  چون  حرفه ای 
داشته است. منظور تبدیل این معادالت به قواعد کاربردی 
به صورت ترسیمی است که قادر به امتزاج با موضوع برپایی 
ریاضی دانان  براین اساس  باشد.  داشته  را  معماری  بنای 
می توانستند به دلیل دانش ریاضیات خود به واسطه رساالت 
و همچنین تعلیم به معماران این موضوع را ممکن نمایند. 
در بررسی های انجام شده تحت روش تحقیق نگارش بر 
روی نسخ خطی ریاضی دانان در قرن چهارم الی یازدهم 
عمل،  و  نظر  وادی  دو  در  به طورکلی  را  هندسه  هجری، 

نظر،  در  را  هندسه  داده اند.  قرار  حالجی  مورد  و  معرفی 
اساس  بر  کاماًل  آن  روش  و  راه  و  نامیده  عقلی  هندسه 
محاسبات عددی در جایگاه ریاضیات منطقی معرفی شده 
است. در این زمینه نیز ریاضی دانان مسلمان هندسه نظری 
دانش  که  نموده  معرفی  کیفی  و  کمی  عالم  دو  دارای  را 
حکمی در این میان وارد شده و نتیجه را به هندسه در عمل 
سوق می دهد. هندسه در عمل بُعد عددی قابل انتقال به 
مبادی کاربردی می باشد که ریاضی دان مسلمان با فراگیری 
دانش حرفه چون معماری، هندسه عملی را مطابق با امور 
آن به بحث کاربردی تبدیل می نماید. هندسه کاربردی که 
ویژگی انتقال به معمار را دارد باید به صورت تعلیمی به برخی 
معماران در برپایی بناهای باشکوه هندسی و پیچیده انجام 
شده باشد. این موضوع در خالل موضوعات مختلفی چون 

رعایت مقیاس

 

مقیــاس کلــی هندســی بنــا بــر مــکان قرارگیــری فضــای معمــاری دارای 
ــمت  ــود دارد در قس ــاس در ورودی وج ــه از مقی ــه ک ــت آنچ ــاوت اس تف
شبســتان و ایوان هــا و همچنیــن صحــن اصلــی دارای تفــاوت کارکــردی 
ــا به صــورت کارکــردی و  اســت؛ بنابرایــن مقیــاس انســانی موجــود در بن

حــول موجودیــت انســانی اســت.

مرکزگرا

 

ــت  ــاری ورودی مرکزی ــای معم ــدن فض ــی ش ــس از ط ــاط پ ــای حی فض
ــاط دارای  ــه حی ــور وردی ب ــه مح ــت ک ــیده اس ــا بخش ــه بن ــی را ب اساس
ــن  ــد. ای ــز می باش ــی نی ــن صحــن اصل ــا و همچنی ــی ایوان ه ــد فرم تاکی
ــش  ــاًل نمای ــرون را کام ــه بی ــبت ب ــل نس ــی داخ ــوع مرکزیت بخش موض

می دهــد.

جز به کل

 

فرم  همچنین  و  معماری  کارکردی  فضای  ترکیب 
مقاومت  و  ایستایی  کنار  در  بنا  گنبدخانه ای  و  ایوانی 
اثبات شده آن ساختار کلی هندسی را نمایش می دهد 
هندسه مندی  معماری  فرم  ایجادکننده  نهایت  در  که 
نیز شده است؛ بنابراین وجود تدبیری فرایند محور در 
است. موجود  هندسی  قالب  در  معماری  بنای  ایجاد 
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پی نوشت
1. Okane

2. آثار نسخ خطی ریاضی دانان اسالمی تحت بررسی این نگارش با مراجعه به کتابخانه ملی ایران در تهران، کتابخانه مجلس ملی شورای 
اسالمی در تهران، کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد و همچنین کتابخانه موزه ایاصوفیا مورد استفاده قرار گرفته است.

3. Casakin
4. Pulla
5. Ozdural
:6. جهت دریافت اطالعات نسخه خطی در تارگاه منبع موزه ترکیه به زبان عربی از لینک زیر باید اقدام نمود
https://www.alukah.net/manu/files/manuscript_4696/makhtot
7. Allukah

8. همچون ابداع راه حلی نوین برای اثبات قضیه فیثاغورث در عمل رییس البّنایان. 
9. صفحه متن استخراج شده نقل مستقیم از نسخه خطی، این کتاب دارای تاریخ مستدل کتبی ذکر شده و تایید شده نمی باشد.

شماره ثبت آثار کتابخانه موزه ایاصوفیا در استانبول به صورت 2752 در ردیف الزیارات 12532.
10. جهت دریافت اطالعات نسخه خطی باید به کتابخانه مجلس شورای ملی واقع در تهران مراجعه شود.

11. صفحه متن استخراج شده نقل مستقیم از نسخه خطی، این کتاب دارای تاریخ مستدل کتبی ذکر شده و تایید شده نمی باشد.
شماره ثبت آثار کتابخانه موزه مجلس شورای ملی در تهران به صورت 867 در ردیف 9688.

12. در این مفهوم ریاضی دان اسالمی مدنظر است که در دانش ریاضی و فراگیری آن از بعد منطق عقلی و حکمی توانا است.
13. در این مفهوم ریاضی دان اسالمی که توان حیلی هندسی داشته باشد مدنظر است. یعنی بتواند هندسه عددی و نظری را به هندسه عملی 

تبدیل نماید و در جلسات با رییس البّناها هندسه کاربردی را به آنها تعلیم دهد.
14. جهت دریافت اطالعات نسخه خطی باید به کتابخانه مجلس شورای ملی واقع در تهران مراجعه شود.

15. صفحه متن استخراج شده نقل مستقیم از نسخه خطی، این کتاب دارای تاریخ مستدل کتبی ذکر شده و تایید شده نمی باشد.
شماره ثبت آثار کتابخانه موزه مجلس شورای ملی در تهران به صورت 4030 در ردیف 31727 می باشد که دارای شماره ثبت نسخ خطی ملی 

1022 است.
16. جهت دریافت اطالعات نسخه خطی باید به کتابخانه ملی ایران واقع در تهران مراجعه شود.

17. صفحات این نسخه به دلیل کهنگی شدید فاقد شماره بندی می باشد و تاریخ نگارش مستدلی نیز ندارد.
شماره ثبت آثار کتابخانه ملی ایران در تهران به صورت 189973 در ردیف 7142 می باشد که دارای شماره ثبت نسخ خطی ملی 4805 است.

18. جهت دریافت اطالعات نسخه خطی باید به کتابخانه مجلس شورای اسالمی ایران واقع در تهران مراجعه شود.
19. صفحه متن استخراج شده نقل مستقیم از نسخه خطی، این کتاب دارای تاریخ مستدل کتبی ذکر شده و تایید شده نمی باشد.

شماره ثبت آثار کتابخانه مجلس شورای اسالمی ایران در تهران به صورت 12983 در ردیف 1519 می باشد که دارای شماره ثبت نسخ خطی 
ملی 2339 است.

20. نحوه تعلیم هندسه جهت برپایی بنا به معماران را شرح می دهد. در این رساله اشاره شده است که معماران در جلسات هنرورزی بین آنها 
و ریاضی دانان، اعالم می دارند که از قوانین پیچیده ریاضی در شرح هندسه به صورت عددی عاجز هستند و نمی توانند این موضوعات را 
در ذهن خود حالجی نمایند. به همین دلیل ریاضی دانان اسالمی پلی بین فهم معماران از هندسه ریاضیاتی بوده اند )بوزجانی، کتابخانه ملی 

داشته اند.  وقوع  امکان  نشده  یا  برنامه ریزی شده  جلسات 
اساس  بر  معماری  بناهای  برپایی  جلسات،  این  رهاورد 
هندسه ای قابل اثبات از بعد عدد ریاضیات است. بر همین 
از  یازدهم هجری  الی  بناهایی که در قرن چهارم  اساس 
معماری های باشکوه زمان می باشند؛ طی جلسات هنرورزی 
نتیجه  است.  و طراحی شده  اندیشیده  معماران  با شرکت 
منطقی  علوم  واالی  ارزش  نمایش دهنده  تحقیق  اساسی 
عقلی چون ریاضیات در بحث برپایی بنای معماری توسط 

معماران مسلمان می باشد. جایگاه ریاضی دانان مسلمان در 
این مقام داده  به  ارزشی که در آن قرن  تیموری و  دوره 
مشاهده  هستند.  باشکوه  معماری های  نتیجه  دارای  شده 
می شود در تاریخ معماری که با حضور ریاضی دانان معتبر 
و رساالت آنان موضوع هندسه در عظمت سازی و زیبایی 
در پیچیدگی کاربردی هندسه به چه میزانی افزایش یافته 
باید  هندسه  این  ایجادکنندگان  با  معماران  ارتباط  است. 

ماحصل این موضوع باشد.
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مجلس شورای ملی ایران(.
21. Efendi
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Abstract

 In specialized topics of aesthetics, structure and function, the buildings of
 Islamic architecture in Iran during certain periods, show the strong presence
 of intellectual sciences such as mathematics. The use of geometry as a part of
 the science of numerical mathematics, which in its intellectual position has
 complex calculations, indicates the connection of Islamic architects with the
 mathematicians of their time. According to the available books and written
 documents, the architect's personal reference to complex mathematical books
 in terms of numerical application is a subject that has been seen in lesser power.
 Accordingly, in this article, the educational relationship between architects
 and Islamic mathematicians has been examined. Geometry in its numerical
 position can not be transferred to the architectural structure, and this must be
 transferred to a specific geometric process in terms of action. How to connect
 the mathematics of Islamic theology and architecture about geometry, and of a
 special theoretical or practical type that can be used in the field of architecture is
 the basic question of research. How Islamic architects have understood theoretical
 and practical geometry from mathematicians and have applied it in architecture.
 In this regard, in the present study, the author has examined the research and
 analysis operations by identifying the fourth to eleventh AH due to the presence
 of prestigious Islamic mathematicians as well as glorious Islamic architecture
 from a geometrically known point of view. The study of analysis on manuscripts
 is very valid in scientific centers. These manuscripts have been analyzed by
 architecture in the form of face-to-face research and academic communication in
 the preparation of scanned images. The manuscripts belong to Islamic scholars
 including Buzjani, Farabi, Ibn Sina, Akhavan al-Safa, and Jamshid Kashani. In
 order to study geometry in the theories of Islamic mathematicians and to obtain
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 basic information about geometry and mathematics, the deductive method has been used in research,
 and the contextualist approach has been used in the discussion of historical issues of architecture and
 knowledge topics of geometry. The research findings show the decision of Islamic mathematicians based
 on the issues of Islamic belief and thought to meet the practical needs in Islamic society and beyond.
 Islamic architects are also among the most important learners in the field of building architecture and
 related matters in terms of geometry. These topics are in the form of converting numerical mathematics
 into theoretical geometry in its quantitative and qualitative dimensions and practical geometry to achieve
 practical cases in providing applied geometry for educating architects. These teachings, due to their
 complexity and the fact that they belong to the mathematical field of equivalence, required face-to-face
 educational communication. This issue is called the meetings of artists between Islamic mathematicians
and architects according to its own process.
 In order to understand the knowledge of geometry by architectural experts in the period from the fourth to
 the eleventh AH, a subject has been created by Islamic mathematicians of that time that may have existed
 in previous centuries. This is the subject of communication classes created by Islamic mathematicians.
 They tried to improve jobs in various fields. In the field of architects, this issue is called Artistics
 Meeting. Meetings in which Islamic mathematicians, with their vast knowledge and perception, have
 applied theoretical knowledge to the profession and minds of artists. The method of calculating geometry
 in the practice of drawing and the emergence of applied volumes, surfaces and shapes has been done
 operationally as much as the consciousness of artists and the amount of their needs. Mathematicians
 such as Kashani, Farabi and Buzjani are among the most active people of the fourth to eleventh AH who
 have formed these sessions. What the architects have drawn and illustrated after teaching the sessions is
 the geometry of the Islamic mathematician, along with approximation and estimation with his previous
 knowledge and experience. In the past, architects used to turn to mathematicians in meetings to create
 architectural structures because an Islamic mathematician believes in the correctness and acceptability
 of a geometric theorem and teaches it when he can, through positive positivist and semantic methods of
 theoretical geometry. Prove it rationally. Islamic architects and mathematicians have discussed in their
 meetings how architecture in the field of applied geometry and have reached a conclusion in the discussion
 when the obtained geometry is based on theoretical and practical geometry and a correct understanding
 of it. Due to the breadth of perceptual understanding and experience, Islamic architects have developed
 the geometry learned for use in architecture into the dimensions of their profession, which is the result of
 a previous master and many years of experience, and use it in construction with the advice of an Islamic
 mathematician. Have done. This can be creativity in creating an architectural effect during the teaching
 of applied geometry in Artistics Meeting sessions by Islamic architects who have created magnificent and
huge buildings in the period from the fourth to the eleventh AH
 

KeyWords: Mathematics; Theoretical and practical geometry; Islamic Architecture; Architecture training sessions.

amirhoseinfarshchian@tabriziau.ac.ir                     ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir                         m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir


