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 چكیده
ان حد که بود، تا بد قیدق و یغن میترس یها وهیهندسه و ش یری، همواره ملهم از به کارگ رانیادوار گذشته ا یمعمار       
با  یانش مهندسدر از آن ، بوده و فرات یهر معمار فهیو به کار گرفتن انواع خاص از آن وظ میو ترس یاضیاز قواعد ر یآگاه

وار بوده است. محور است نیبر هم زین گریکدیمعماران و رقابت آنان با  زیتما جهو و افتهی یم یمعن یهندس نشیمعرفتها و ب
،گستترده   یرق اسالمدر ش ژهیبه و یطوس رید ،تاثباش یم یطوس نیرالدیمحفل خواجه نص نیاز دانشمندان فعال در ا یکی

فلستفه   دیر تجددجوم،بلکه و ن اتیاضیر یایدر مراغه ،نه تنها در اح ستهیمحقق و دانشمند شا یادیبوده، گردآوردن تعداد ز
 یطوسد که باعث آن ش بر هالکوخان مغول نیرالدینبوغ و دانش خواجه نص یرگذاریداشت.تاث ریتاث یاسالم اتیاله یو حت

ر وهلته اول بته   مقالته د  نیبه او سپرده شد ،ا ینیاوقاف و امور د تیهالکو در خدمت او ماند و مسئول یدر مقام مشاور علم
  اتنت ینقتو  و تز   ارتبتا   الگوهتای   مختلف پرداخته و ستپ    یها نهیدر زم ریخواجه نص یو اثربخش نامهیزندگ یبررس
ر متی  رامورد تحلیل قت ، می باشند  ریخواجه نص یدسیمتاثر از اصول  اقل که یلخانیا یدوره  یبناها در یو معمار یهندس
 یقو  معمارنو  ناتیتز بر نیرالدیهندسه خواجه نص ریو تحر ماتیر ترسیپژوهش اشاره دارد به تاث نیا یاصل هیفرض .گیرد
موجت    یفلستف  یناب ریبا ز و ارتبا  آن یدرآن است که شناخت اصول هندس قیموضوع تحق تی.اهمیلخانیدوره ا یبناها

مل چنتد  شتا  قیقتح نیانتخاب شده در ا یشود.جامعه آمار یبه گرفته شده درطرح ها م ینقو  و الگوها فتیباالرفتن ک
و  یکت یلکترونز منتاب  ا ا ،استتفاده یکتابخانه ا ۀمطالع یاطالعات بر مبنا یاست رو  گردآور یلخانیا ۀمتعلق به دور یبنا

  است. یدانیبرداشت م
 

 یلخانی،ایهندسه،معمار ،یطوس نیرالدیخواجه نص های کلیدی:واژه
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 مقدمه  .1

از  صر در نزدیکی فُسطا ، این گونهمپ  از شرح ابعاد ریاضی اهرام  ق(، 372) ناشناس حدود العالم من المشرق إلی المغرب  ۀنویسند       
 پیوند علوم با بناها یاد می کند:

 .( 132.) حدود العالم... ، ص استو نجوم و هندسه و فلسفه حفر شده یاری از علوم ط  این هِرَمین، بس در
از مرزهای پیوند علوم  بخشیجهان اسالم است. مورخاناز منظر یاسالم یسرزمین ها یبه پیوند علوم با بناها یعبارت کوتاه، دریچه ا این

قلمرو و نقش دانشمندان در معماری است. ریاضی دانان سده های نخست، به  دو )دقیقه( با معماری، وابسته به تعامالت میان اصحاب این
نقش و سهم واقعی حضور داشتند.  ساخت دلیل جایگاه و ارتبا  نزدیك با دربار حکمرانان، در برخی فعالیت های عمرانی و نظارت بر امور

فعالیت  ۀاسالمی است. با توسع ۀالعات علوم و معماری در دوراختالف مط ریاضی دانان در فرایند تکوین معماری از زوایای تاریك و مورد
مسا ل ریاضی مشاوره می  برخی ان در، ریاضیدانان به معماران و صنعتگربه علوم ریاضی در سده های نخست نیاز های عمرانی و

غیر علمی جماعتی از صنعت  و پایه های قلمرو معماری و صناعات به دلیل نیاز به علوم ریاضی و محتمالً آشنایی اندک (.90طاهری،)دادند.
حضور ریاضی دانان فراهم آورده بود. چنان که بوزجانی یادآور می شود که  برای نظری، زمینه ای ۀگران سده های نخست اسالمی در هندس

ی آنهاست )ص تفکر در براهین ریاض عدم اصحاب صناعات در مسا ل هندسی، برداشت ظاهری از رو  های هندسه دانان و خطای علت
هجری برای آموز  هندسه به صنعت گران توسط هندسه دانان تأکید نموده  (. اوزدورال بر وجود جلساتی در سده های چهارم و پنجم 114
صنعت گران چگونه هندسه را آموخته بودند و چه دانشی از (. چرباچی نیز این سؤال را طرح می کند که معماران و 68-67م،ص 1995)است
هندسی به اصحاب صناعات  دسترس آنها بود؟ او افزون بر ارتباطی مستقیم، آموز  هندسه و روند علمی طراحی برای یادگیری درهندسه 

 ناد به کتاب اعمال هندسی و رسالۀدر این میان اوزدورال با است (.753-751)صصعملی می داند ۀرا مرتبط با ریاضی دانان و رساالت هندس
عملی را آموز  می دادند، نقش  ۀصنعت گران هندس به طور اغراق آمیزی مدعی می شود ریاضی دانانی که به 1قهاشکال متشابهه و متواف

. او در جای ( 171-172م، صص  1992) تعیین کننده و اصلی را در خلق الگوهای نقو  هندسی و شاید طراحی ساختمان ها بازی کرده اند 
) دانان مسلمان در جلساتی مشترک با صنعت گران می داند  ریاضیۀ از دستاوردهای پیشرفت فوق را ۀدیگر برخی ساختارهای اشکال رسال

برای مسا ل خود به  فوری از این مدعی شده بود که صنعت گران از طریق این مجال  آموزشی، راه حل هایی پیش او (. 16م، ص  2002
انان بود که صنعت گران و هنرمندان در طی شش قرن هیچ گونه د ریاضیۀ دست می آوردند و دقیقاً به دلیل همین نسخه های آماد

با توجه به مطال  مذکور در این مقاله سعی بر آن شده است تا نقش و تاثیراتی (.55م، ص  1995در علم هندسه نکردند )  پیشرفت واقعی
 قرار داشته در جایگاه باالی حکومتی، که  انزمان حکومت هالکوخدر  (یهفتم هجر ۀسد )خواجه نصیرالدین به عنوان دانشمند عصر خود 

هندسه ترسیمی توسط پرسش اصلی تحقیق : شود.بررسی  ،ستداشته امستقیم گیری و سرپرستی فعالیت های عمرانی نقش  تصمیمو در 
 نصیرالدین طوسی در نقو  ، تز ینات و کالبد و بناهای دوره ایلخانی تاثیر گذار بوده است؟.

 

 :ادبیات تحقیق
ی می دادنتد .بتا   اوره و یارتاریخی جهان اسالم از گروه هایی سخن می گویند که به معماران و بنّایان در شکل گیری بناها مش متون

طالعات اندک فته اند. مگاسالمی، پژوهشگران کمتر از نقش واقعی ایشان سخن  ۀوجود گزار  متون از نقش ریاضی دانان، در معماری دور
عات منتهی بته  این اطال انفقداز سهم واقعی ونقش های مختلف ریاضی دانان در این قلمرو به دست داده اند.  زیناچیموجود نیز اطالعات 

ط خواجته  شده توست  ریحرت هندسهو  نقش  ریدر خصوص تاث با توجه به جستجو، در پرده ماندن و یا مناقشه در باب سهم واقعی ایشان شده
 نته یزم رد یدودمح اریت بسنشده وتنها مقاال نهیزم نیدر ا یمطالعات خاص یموفق به دسترس ندهنگار مربو  یدوره  یبر معمار نیرالدینص
 .نوشته شده است وی نامهیزندگ

                                                           
ملّی پاری  به جا مانده  ۀکتابخان 916ۀخطی شمار ۀرو  های ترسیم نقو  گره دوبعدی است. این رساله در نسخ ۀبارعملی شناخته شده در  ۀ. این متن تنها رسال1

 است.
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 زندگینامه:
 كیت نزدن،یق در کاظم672حجه  یذ 12ق:ف 597االول طوس یجماد 5)ت نیرالدیبن محمدبن حسن،معروف به نص ،محمدیطوس
 (131:1395)نصر،.اتینطق،فلسفه،اخالق،اله،میشناس یات،کانیاضیبغداد(،نجوم،ر
 و نیده تراخته شاز شن یکیمعروف است، ریخواجه نص ای یطوس ،خواجهیهم وطنانش به محقق طوس نیکه ب یطوس نیرالدینص

دوازده  هعی  شاز مکت یهیفق  ،را نزد پدر یو مقدمات علوم عقل ینیعلوم د ی. وستا یاسالم شهیاند خیها در تار تیشخص نیرگذارتریتاث
در طول  یفت.وهر فرا گرمان شهخود در  یینزد دا زیرا ن عهیو مابعدالطب یعیمنطق ،فلسفه طب یاد ویدر طوس آموخت.به احتمال ز یامام
رکزمهم م كیهنوز  زمان شد که در ان شاپوریخود رهسپار ن یرسم هیعال التیتحص لیتکم یمدت جبر و هندسه را آموخت،سپ  برا نیا
 نیدالدید از:فربارت بودنعن او استادا نیبرجسته کس   اعتبار کرد.معروف تر یشهر بود که به عنوان دانشمند نیدر هم نیچنبود.هم یعلم

شاگرد  نیوف تره خود معرک یصرم نینزد او فلسفه خواند،قط  الد یشد و طوس یو مکت  او مرتبط م نایداماد که با چهار واسطه با ابن س
 ون یبن  نیخواند و کمال الد یاو پزشک دنا،نزیابن س نبا تمرکز بر قانون قانو شتریب ی(بود و طوسق606-544)یراز نیفخرالد
ول ها در م بود،مغاسال خیدوران ها در تار نیاز پرآشوب تر یکی، دوران نیخواند.ا یاضیر شترینزد او ب یق(که طوس639-551{)ی}موصل
 ی  و آرامشمناس یتیعموق ستد،نتوانمعروف بو یدانشمند یهر چند طوس نیو بنابرابه سمت خراسان بودند  یمرکز یایاز آس یشرویحال پ
حاکم  بود و انیلیسماعا یکوهستان یکند.در ان زمان تنها مناطق آرام خراسان ،قلعه ها و دژها دایپ یعلم یزندگ كی یالزم برا
در  رفت. انتو به قهس رفتیذدعوت را پ نیا یوت کرد.طوسمناطق دع نیا تیاز امن یرا به برخوردار یمحتشم ،طوس نیرالدی،نصیلیاسماع

د او به ورو خیرا نداشت.تار ترک آنجا داجازهایچند به احتمال ز افت،هری ییواال گاهیجا انیلیشد و در دربار اسماع رفتهیپذ اریآنجا با احترام بس
سال اثر معروفش با عنوان اخالق  در همان یو رایوده است،زق ب629از  شیپ یقطعا در زمان ست،امایمعلوم ن قایدق یلیدربار حاکمان اسماع

ق(و رساله رباره منطتباس )داخالق ، شامل اساس االق نهیاز آثار مهمش در زم یتعداد ینوشت.طوس یلیحاکم اسماع كی یرا برا یناصر
 رفت. نیمند تا چنوان دانشبه ع ت شهرت ان،از جمله در الموت ،نوش انیلیمختلف اسماع یمدت اقامتش در دژها ی)درباره نجوم(را طهینیمع

 (133)همان،
ش به احترام نیاجوم و بنابرداد.عالقه او به احکام ن انیپا رانیا یدر مناطق شمال انیلیق به حکومت اسماع654هالکو در سال 
را ارج  یو د،یلعه رهانقا از ر یپ  از آنکه هالکو الموت را تصرف کرد و طوس ژهیو بو ختیدر آم نهیزم نیدر ا یمنجمان ،با شهرت طوس
الکو را در هده شد.او و سپربه ا ینیاوقاف و امور د تیهالکو در خدمت او ماند و مسئول یمقام مشاور علم رد ینهاد.از آن پ  ،طوس

کو کامل هال مادبا جل  اعت یوسط .دیعراق،مانند حله را د نینش عهیکرد و بعدا مراکز ش یق همراه656فتح بغداد در سال  یبرا یلشکرکش
 657انه در سالرصدخ نیا د.ساختمهم در مراغه جل  کن یساخت رصدخانه ا یموافقت او را برا ستاز عالقه او به نجوم،توان یو بهره مند

ر ماه د كیشد و پ  از  ماریاد بق در بغد672در سال  یآباقا،پ  از مرگ هالکو،کامل شد.و تیق با حما670در  یلخانیا جیق آغاز شد و ز
   ( 137نصر،د.)ه شسپرد  بغداد به خاک یلومتریکاظم )ع(،در چند ک ی،امام موس عهیامام ش  نیدر کنار مرقد هفتم یگذشت.و

 

 :طوسی آثار
 یرساله ا یهستند.حت یبه عرب هیو بق یاثر به فارس 25آن ها  نیکه از ب میشناس یم یطوس نیالد ریرساله و نامه از نص 150حدود 
کند.گفته اند او  ینوشته است و مهارت او را در هر سه زبان ثابت م یو ترک ی،فارس یان را به عرب یوجود دارد که طوس درباره علم رمل

 اتیگرفته تا اله هینجوم گرفته تا فلسفه و از علوم خف ،ازیعلوم اسالم یهمه شاخه ها یدرباره  بایاو تقر ی.نوشته هاستدان یم زین یونانی
 ینوشته شده از همه مهمتر است.   طوس یآن ها اساس االقتباس که به فارس نیپنج اثر در منطق نوشت که از ب یشود. طوس یرا شامل م
و  وس،منال وسیکل ،تئودوسیدس،هوپسیوس،ارشمیدس،آپولونیستارخوس،اقلیبرآثار اوتولوکوس،آر رهایاز تحر ی،مجمو ا اتیاضیدر ر
 یم دهیخواندند،متوسطات نام یم موسیبطل یو مجسط یدسیاصول اقل نیها را ب آن اتیاضیر انیکه دانشجو یمتون نوشت. موسیبطل

 لیتبد اتیاضیدر آموز  ر اریمتون مع موس،بهیو بطل دسیاو ا آثار اقل یرهایدر متوسطات ،همراه با تحر یشدندو مجموعه آثار طوس
عبارتند از :جوام  الحساب بالتخت و التراب ،الرساله  ننشایو مثلثات نوشت که مهم تر هدر حساب،هندس زین  یرساله بد نیچند یشدند.و
 یاثر نجوم نیگذاشت.شناخته شده تر ریمونتانوس تاث ویترجمه شد و بر رگ ینیکشف القناع عن اسرار شکل القطاع که به الت ه،ویالشاف
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 یا ارهینجوم س ینوع یایبا عنوان قضا وزیاز آن توسط جان گر یو بخش یاست که بعدا به عرب ی،به زبان فارس یلخانیا جی،زیمفصل طوس
نوشت  یاریآثار بس زین گریدر علوم د یترجمه کرد.طوس ینیم(به الت1650)لندن ،یرانیا یشده و توسط شاه خلج یگذار هی،همراه با اصول پا

 (137)نصر، ذکر است. انیآن ها شا نی(در بیشناس یتنسوخ نامه )در کان ژهیکه به و
در اخالق به  اثر نیتر ته شدهشناخ ینوشت.اخالق ناصر نایابن س هاتیبر االشارات و التنب یشرح اتیو الهدر فلسفه ،اخالق  یطوس
 یوشته شده است.طوسنبر آن  ریشرح و تفس 400از  شیاست که ب عهیش اتیکتاب مرج  در اله نیمهم تر دیاست و تجر یزبان فارس
اوصاف  لیب،از ق انهیصوف یارساله ه یتصورات در راس همه آن ها قرار دارد. ورا نوشت که  هیلیاسماع دیاز عقا حیتشر نیبرجسته تر
 سروده است. زی،ن یبه فارس شتری،ب یفیاشعار روان و لط یدارد. طوس زیاالشراف ن
 صتطالحات ا یداشتت. و بر اتیاضت یمنطق و ر نینو در مطالعه رابطه ب یگرفت  اما گام شیرا پ نایابن س یدر منطق آموزه ها یطوس

 یمعن نیب نیهمچن یوسداد.ط حیوضبه کار رفته در کتاب المعتبر  ابوالبرکات را ت یاضیر یداد و نمادها رییتغ یاضیر یرا به نماد ها یمنطق
 کرد. نیینطق تبمو  هیعدالطبمقوالت را با توجه به ماب نیتفاوت قا ل شد وارتبا  ب یاصطالح علم كیآن به عنوان  ردو کارب"جوهر"یفلسف

را ادامته   اعتداد گنت    در گستر  مفهوم عدد تا شمول امیدر حساب ،هندسه و مثلثات بود. او کار خ شتریب یسهم طوس اتیاضیر در
 گتر یو د یانکاشت  دیجمشت  آغاز کرد که بعتدا توستط   زیرا ن یمحاسبات اتیاضیدر خالل ارتبا  با همکارانش در مراغه ،گستر  ر یداد.طوس

 ته شد.گرف یپ یموریدوره ت دانانیاضیر
 یرد.تال  او بترا ک یا بررسر دسیگزاره پنجم اصول اقل هیگرفت و در اثر  با نام الرساله الشاف یرا پ امیکار خ یطوس زیدر هندسه ن

برابرند و هر دو CD و ABکه در آن ABCD یشکست خورد .او ثابت کرد که در چهارضلع یدسیگزاره با استفاده از هندسه اقل نیاثبات ا
از  نیرجته خواهتد بتود.ا   د 180مثلث کمتر از  یایحاده باشند،مجموع زوا DوA یها هیبرابرند ،اگر زاوDو A یها هید و زاوعمودن BCبر 
ن زمان آرا که در  یدسینااقل یهندسه  یها یژگیاز و یام،برخیخ ،مانندیدهد که طوس یاست و نشان م یلباچسفک یهندسه  یها یژگیو

رد و آن گونته کته   را دنبتال کت   یرونیمنصور بن عراق و ب ،ابونصریبوزجان یابوالوفا یشکل القطاع،کار قبلدر  یطوس ناشناخته بود،ثابت کرد.
اثر در  نید. اوم گستر  دامنال وس مستقل از نج ی هیبار مثلثات را بدون استفاده از قض نینخست ینشان داده است،برا دیجد یپژوهش ها
است که  یثرا نیو نخست محض نوشته شده اتیاضیمستقل از ر یمثلثات به عنوان شاخه ا ی درباره هاست ک خیرساله در تار نیواق  نخست
 شده است. انیب هیقا م الزاو یمثلث کرو یشش حالت ممکن برا یدر آن همه 
کته از   رصتدخانه  نیالزم را به دست آورد و ساخت نخستت  یهالکو کمك مال تیبه عنوان منجم معروف اس. او با حما شتریب یطوس

 دیت ،مویمراغ نیفخرالتد ،یمغرب نیالتد  ی،محیرازیشت  نیرصدخانه عبارت بودند از :قط  الد نیشد،کارکنان ا شتریآن ب یطول عمر سازنده 
و  ی ومونجافت  ینت یدانشمند چ، نیو صدرالد نیالد لی،اصیابهر نیرالدی،اثینیقزو یکاتب رانیدب نیالد ،نجمینیبن عمر قزو ی،علیعرض نیالد

 (137)نصر، .یکیا نیال الدکم آنجاکتابدار 
 

 :یاثربخش
از هر  شیب یو میابی یم ،درمیاو را برشمار تیفعال یشاخه ها ی،گسترده بود. احتماال اگر همه  یدر شرق اسالم ژهیبه و یطوس ریتاث
و  اتیاضت یر یایت در اح نهتا تدر مراغته ،نته    ستهیمحقق و دانشمند شا یادیبود.گردآوردن تعداد ز یعلوم اسالم یایعهده دار اح یگریفرد د

نفوذ داشتت و   یماسال ماتیاز تعل یمختلف یقرن ها در شاخه ها یداشت.آثار طوس ریتاث یاسالم اتیاله یفلسفه و حت دیدنجوم،بلکه در تج
 شدند. ی،محققان و دانشمندان برجسته ا یو عالمه حل نیقط  الد لیشاگردانش از قب
 افتیرق انتقال مراغه به ش و همکاران او در  یداشت ،در واق  کار طوس ریاستانبول تاثسمرقند و  یاو بر رصدها ینجوم یها تیفعال
بعدها در دوران  یشت.مکت  طوسبود،اثر گذا افتهی یکتریتاخت و تاز مغول با جهان اسالم ارتبا  نزد جهیکه در نت نیکه در علم چ ییتا جا
را در  ریتتاث  نیت توان ا یم اشت،چنانکهگذ ریتاث زین ی،بر علوم هند یالدیهم مهجد/یتاقرن دوازدهم هجر یبر هند ،حت انیموریت یحکمران

کاستت   وکم  یب بایردر غرب ،تق یطوس رصدخانه مراغه ساخته شده است. ریتحت تاث میکه به طور مستق دیدوم د ن یس یج یرصد خانه 
 ر شتدن استت.  ر حال آشتکا د یا ندهیها ، به طور فزا نهیمز نیاو حداقل در ا تیشود که اهم یدان شناخته م یاضیمنجم و ر كیبه عنوان 

 (139:1395)نصر،
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و  یلت یلتح یتن ذهنت داشت  نیکه در ع یمورد توجه بوده است ،کس میاز حک یخوب یبه عنوان نمونه  شهیاو هم در شرق جهان اسالم
ت و در جست  یحتت  وگستتر  داد   اتیت اله فلسفه و ر یپذ یکرد،افق فکر  را برا یو منطق ی،نجوم یاضیکه آن را صرف مطالعات رنقاد
ستفر   یروحت  یهتا  تیت فعال یفراتتر از محتدود افتق همته      ییحاصتل از عرفتان و تصتوف،به جتا     یموجود در خلسته   ییدانش غا یجو
 (1391)ابراهیمی،کرد.

 
 

 یطوس نیرالدیخواجه نص نامهیاز زندگ ی:خالصه 1جدول
 

 

 

و شاگردان استادان آثار  اثر بخشی  مشخصات 

 گردآوردن تعداد زیادی محقق و -
ا دانشمند شایسته در مراغه ،نه تنه
در احیای ریاضیات و نجوم،بلکه 
در تجدید فلسفه و حتی الهیات 
اسالمی تاثیر داشت. وی سنت 
فلسفه مشایی را که پ  از ابن 
 سینا در ایران رو به افول گذاشته
بود، بار دیگر احیا کرد. وی 

المی های کمجموعه آرا و دیدگاه
شیعه را در کتاب تجرید االعتقاد 

 گرد آورد.

اخت رصدخانه مراغه را س  -
ای ساخت که در کنار آن کتابخانه

بوجود آورد که نزدیك به چهل 
 هزار جلد کتاب در آن بوده است.

کت  طوسی بعدها در دوران م -
حکمرانی تیموریان بر هند ،حتی 
تاقرن دوازدهم هجری/هجدهم 

هندی نیز تاثیر میالدی ،بر علوم 
گذاشت،چنانکه می توان این تاثیر 
را در رصد خانه ی جی سین  
دوم دید که به طور مستقیم تحت 
تاثیر رصدخانه مراغه ساخته شده 

 است.

ی یکی از گستر  دهندگان و -
[ که در قرن 14علم مثلثات است]

های مثلثات او میالدی کتاب 16
 به زبان فرانسه ترجمه گردید.

رساله و نامه از  150حدود 
نصیر الدین طوسی می 
شناسیم که از بین آن ها 

اثر به فارسی و بقیه به 25
 عربی هستند. 

تجرید االعتقاد: که در 
 موضوع کالم نگاشته شده 

شرح اشارات بوعلی سینا: 
این کتاب شرحی بر 
 اشارات بوعلی سینا است.

 قواعد العقاید

اخالق ناصری یا اخالق 
 طوسی

 تحریر مجسطی

 تحریر اقلیدس

 تجریدالمنطق

 اساس االقتباس

 زیج ایلخانی

 اثبات بقاء نف 

 تجرید الهندسه

 اثبات جوهر

 جام  الحساب

 جام گیتی نما

 اثبات واج  الوجود

 الجبر و االختیار

 استخراج تقویم

 خالفت نامه

 اختیارات نجوم

 علم المثلث

 االعتقادات

 شرح اصول کافی

 

 استادان خواجه نصیر:

خواجه  علی بن محمد شیعی)دایینورالدین 
 نصیر(

 کمال الدین محمد حاس 

 صیرالدین عبداهلل بن حمزه

 سراج الدین قمری

 فریدالدین داماد نیشابوری

 قط  الدین مصری شافعی

 عطار نیشابوری

برهان الدین محمد بن محمد بن علی 
 الحمدانی قزوینی

ن خواجه ابوالسعادات اسعد بن عبدالقادر ب
 اسعد اصفهانی

 معین الدین سالم بن بدران مصری مازنی

 کمال الدین موصلی

 :برخی از شاگردان خواجه نصیر عبارتند از
الدین حسن بن یوسف مطهر حلی جمال

 ق( 726)عالمه حلی، درگذشته 

 الدین میثم بن علی بن میثم بحرانیکمال  
 699ق. یا  679)ابن میثم بحرانی، درگذشته 

 ق( 

ح کازرونی محمود بن مسعود بن مصل
 ق(  710الدین شیرازی، درگذشته )قط 

 الدین عبدالرزاق شیبانی بغدادی )ابنکمال
 ق(  723فوطی، درگذشته 

 ق(. 715الدین استرآبادی )متوفی سید رکن

 ابراهیم حموی جوینی

 اثیرالدین اومانی

 مجدالدین طوسی

 مجدالدین مراغی

 12ق:ف 597جمادی االول طوس 5)ت  
کاظمین،نزدیك  ق در672ذی حجه 

 بغداد(،

جوم،ریاضیات،کانی ن حوزه های دانش:
 شناسی،منطق،فلسفه،اخالق،الهیات.

نام پدر:شیخ وجیه الدین محمد بن 
حسنخواجه نصرالدین طوسی یکی از 

های ترین و متنفذترین شخصیتسرشناس
ست. های فکری اسالمیتاریخ جریان

علوم دینی و عقلی را زیر نظر پدر  و 
ا  کمت طبیعی را نزد داییمنطق و ح

 امآموخت. تحصیالتش را در نیشابور به اتم
رساند و در آنجا به عنوان دانشمندی 

 برجسته آوازه یافت.

 وی در زمان حمله مغول به ایران در پیش
ناصرالدین، محتشم قهستان، به کارهای 
علمی خویش مشغول شد. در همین زمان 
 اخالق ناصری را نوشت. پ  از مدتی به
نزد اسماعیلیان در دژ الموت نقل مکان 
کرد، اما پ  از یور  هالکوی مغول و 

ه.  635پایان یافتن فرمانروایی اسماعیلیان)
 ودخ( هالکو نصیرالدین را مشاور و وزیر خ
 ساخت، تا جایی که هالکو را به تاز  به
 بغداد و سرنگونی عباسیان یاری نمود.]

ذی  18خواجه نصیر الدین توسی در 
هجری قمری وفات یافت، و  672لحجه ا

 در کاظمین دفن گردید.
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  بناهای دوره ایلخانیبر اساس  پژوهش یها افتهی
        

 یمیترس یها رو  بردشپی در هدسوجود دارد که نشانگر نقش هن میالاس دوران در یرانا یمعمار ناتییاز تز یادیز اریبس یها هنمون
 دتنعمارن هسم انیم جیرا یرو شها گویای که دهش یجم  آور ییها بدر کتا یهندس نقو  نیکاربردتراز پر  یبرخ میترس ی هویاست. ش

 .کنند یم تیست، رواا جیرا ارانمعم انیها را، آنچنانکه در م هیما نقش یرا مستند کرده و اسام یهندس نقو  میدر ترس یشفاه روشهای و
 .تندهس ناتییتز و معماری و ههندس انیمطالعات م ی هنیزم در معتبر داسنا از ان، دانیاضری از دهبه جا مان های الهرس

 مکاناتا  وجه بهرا با ت یهندس ی هدیچیپ ناتییتز مترسی امکان متجس که شده ارهشا یمیترس یاز رو شها برخی به ها، الهرس نیا در
دانش  یحوزه ها ردشد خواجه نصیرالدین همانطور که گفته  (12:1389،ی) جذب.سازد می ممکن اخت،و ابزار موجود در زمان س

تعددی از تاب های مکاالت و دارای مهارت قابل توجه ای بوده است و مق اتی،منطق،فلسفه،اخالق،الهیشناس یکانهندسه،ات،یاضینجوم،ر
ت به نام های یاضیاو ر هندسه ایشان به زبان های فارسی و عربی به یادگار مانده است.در این پژوهش از دو کتاب معروف وی در زمینه

ای هم عصر  ی در بناهوح هندسع در رابطه با تاثیر و تحلیل و ارتیا  اشکال و سطکشف القناع عن اسرار شکل القطا تحریر اقلیدسی و
 بهره گیری شده است.

 

 هیگنبد سلطان

ساخته شد و  تویلجادستور ا(ه. ق) به  703که در سال  باشدیم 25/5و قطر دهانه  48/5ارتفاع  یدارا هیسلطان گنبد       

. دور اشدبیم ناتیئره تزدو دو یو .مناره است و دارا وانیبنا شامل . ا نیتربتخانه و سردابهاست. ا ،یورود یشامل سه بخش اصل

وند و ر نام خداو ذک مسلمانان یکتاب آسمان میاز قرآن کر یاتیآ یبوده است که به واسطه آجر و کاش یآجر وکاش ناتیاول تزئ

 دنیشاندستور پو دابندهسلطان محمد خ یو نام پادشاه نوشته شده است اما بعد از مدت انیعیاسالم و امام اول ش امبریپ یاماس

 یاب آسرمانکت میراز قرآن ک یاتیگچ آ یرو ینقاشبه واسطه  یکاش ناتیکه مانند تزئ دهدیبا اندود گچ را م یکاش ناتیتزئ

 (یثبوت ه،یسلطانو نام پادشاه نوشته شده است ) انیعیاسالم و امام اول ش امبریپ یمسلمانان و ذکرنام خداوند و اسام

 

از رساله تحریر اصول  1با توجه به عکس شماره       

اقلیدسی خواجه نصیرالدین که روش ترسیم از دوران 

 هشت ضلعی  می باشدو رسیدن به هندسه ی  مربع 

رتباط توسط اکه  باشند  می تواند نشانگر این مطلب 

 یاز الگوساز یاساس تنوع گوناگون، یدادن تقاطع ها

 یتوسعه م یهندس ینوع الگوها نیا .شود یم لیتشک

شده  جادیا یا هیپا نیاز قوان یرویکه با پ یوقت ابندی

 368ص  ر،یخواجه نص یدسیاقل  راصولی: رساله ا تحر1ریتصو             . شوند یم گراضافهیکدیبه  یانتخاب یندهایتوسط فرا

 نقوشلگوی همانطور که در تصویر مشخص شده است ا 

 و تزئینات داخلی گنبد سلطانیه گرته برداری شده و  

 مشابه ترسیمات خواجه نصیر می باشند.

 

 
                                                                      

 گنبد سلطانیه درون بنا ناتیی: تز2 تصویر                                                                                  
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مد:مسجد جامع فریو  
در دوره  ایم و ورود اسال نیآغاز یهاسال در رییتغ نیا رودیآتشکده بنا شده است و گمان م كیمسجد بر آثار  نیا ها،تیروا یبنا بر برخ   

 یدارا رومد،ف. مسجد جام  شودیم میتقس یلخانیو ا یبنا به سه دوره آغاز اسالم، سلجوق نیا یهایبراست. گچ رفتهیصورت پذ انیسلجوق
 انیدوره خوارزمشاه یبناها گریبا د آن سهیو با مقا یمعمار وهی. اما کارشناسان با توجه به شستین یخیمدارک مستند تار گریو د بهیکت چیه

وجه به اینکه قسمت اعظم تز ینات ت( با 107،  1370 ،ینیجو) دانسته اند. یقرن هفتم هجر لیامانند مسجد جام  گناباد، آن را از آثار او
 می توان   ها تیبهبر روی ک رمذکوخ آجرکاری و کاشیکاری معقلی در دوره ایلخانان به این بنا الحاق شده است ،بنابراین با توجه به تاری

طوسی می باشد  از رساله برگرفته در تصاویر زیر کهست را به دوره ایلخانی نسبت داد.که مورد بررسی قرار گرفته انقو  هندسی بعضی از 
 انطباق کامل هندسه پنج ضلعی بر روی تز ینات آجری مسجد فریومد نشان داده شده است.

 
 

 

 366صفحه یدسیاصول اقل ری:تحر3تصویر                                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 و آجر لعاب دار در مسجد ملك زوزن یآجر ناتییتز :4تصویر
ربو  به مز بناهای ای دیگر که یک مسجد اشترجان  به همین صورت تز ینات برگرفته شده از هندسه ی پنج ضلعی را می توان در       
از  ،یرجاماشت یعلر مرود برنترجان، محمرد برن محمسجد اش یبان .را مشاهده کرد شهر واق  شده است مانیدر ا کهاست  یلخانیدوره ا
 مده است.آ زیر ریتصومسجد در  ناتییتز در  بهادرخان، بوده است. هندسه به کار رفته دیسلطان ابوسع انیو منش انیمستوف
 
 
 
 
 
 

 مسجد اشتر جان ناتییتز : 5  ریتصو
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 ییحیبقعه امامزاده 

 
در فهرست آثار  199ه با شماره ک است نیدر ورام یلخانیمنسوب به دوره ا یخیاز چند اثر تار یکی ییحیبنای موسوم به امامزاده         
بقعه،  نیدارد. در ا یجهان یتیخود، اهم یها یکاریو کاش یگچبر ناتییکه به واسطه تز( 85: 1387 ،یانیاست )ک دهیبه ثبت رس یخیتار
 یوشه سازز جمله: گاف بنا مختل یها بخشکه در  یصاص داده است به گونه ارا به خود اخت ناتییاز تز یادیوسعت ز یگچبر یها هیآرا

را مشاهده  ناتییتز نیز اا یردمنحصر به ف یتوان نمونه ها یدرون بقعه، م خداریثلث تار بهیسمت قبله، سقف و کت واریها )سه کنج(، د
 یه همراه رن  هاب یکار دهژآ كینع، به صورت برجسته و با تکو متنو بایز اریبس یو هندس یاهیاز نقو  گ یقیها با تلف هیآرا نیکرد. ا
ر الگوی تز ینات بسیم طوسی باق تردر تصویر زیر انطرا فراهم آورده است. یلخانیعصر ا یاز گچبر یعیبد یبصر یجلوه ها اه؛یو س ییاُخرا

خانی از پالن هشت دوره ایل انه هایبقعه ها و گنبدخ کاشی کار بقعه امامزاده یحیی نشان داده شده است.عالوه بر نقو  تز ینات در پالن 
ر پالن آن نیز ده یحیی ده امازضلعی  بهره گیری  شده است که مطابق اصول تحریری طوسی می باشد. به طور مثال عالوه بر تز ینات بقع

 ره می باشند.ه همین دوبتعلق مهان که از هشت ضلعی  استفاده شده است، همچنین در پالن گنبد سلطانیه یا پالن امامزاده جعفر در اصف
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 )برگرفته از ترسیم طوسی(.قه660  ،یهای شمسه و صل یکاش:  6تصویر
 

 :پالن های هشت ضلعی برگرفته از ترسیم هندسی طوسی2جدول
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 گیری. نتیجه6
 

 

اجه خو یانطباق با رساله  ودوره ایلخانی   یبنا سه در یمعمار ناتییتز نقو  یهندس های اخترسیز مترسی با پژوهش یندر ا       
ز استفاده ا با یسهند  نقو یطراح یتجسم چگونگ، کشف القناع عن اسرار شکل القطاع و "تحریر اصول اقلیدسی" ،نصیرالدین طوسی

 ه کار رفتهب و نق نیا یها میکه در ترس یعمل ی هندسه که داد نشان دهش انجام یها لیقرار گرفت. تحل یمورد بررس یهندس لیمسا
مانده  یباق ساس اسنادر، که بر او پرگا ادهخط کش س كی تنها کاربرد با. تبوده اس اتیاضیر دانش هیو بر پا قیدق اریبس ،ادگیس رغمیعل

 میستر لیبقاز  یلیسامده است. قابل انجام بو یهندس نقو  نیا یبودند، طراح یهندس یها میترس یمعمار برا دست تنها ابزار موجود در
 کادر ماتیتقس ،یازخطو  مو میترس رهیدا ماتتقسی اساس بر ها یچندضلع میقو سها و خطو ، ترس ره،یدا یکمان ها میتقس م،یقا هیزاو
ود خ ی الهرس رد طوسی هک ییاکه با رو  ه ،ینتزیی سطوح در تر گس یها وهیبا توجه به ش طراحی و وندهو انتقال واحد تکرار ش هیپا
 اندنت پوشجه شونده حد تکراروا كی ناتییتز نیاز ا یاریمنطبق است. در ب   کامالً بوده شیشواهد روزگار خو یمبنا کرده و بر انیب
 دست هب پرگار و ادهکش س طخ كی لهیبوس ییها متقسی اسبر اس رهیبر دا یمبتن هایی ازهس با واحد ها نیسطح بکار رفته و اغل  ا كی

که ذره  اند کرد ه جادیا ای تهجسبر ناتییتز  ،یبد باتیانتقال و گستر  با ترک یمعماران از رو  ها یهندس دانش و خالق ذهن با و آمده
شراف بر ارپرستی و خود، س نشدا به یاری جایگاه حکومتی و ت توانس خواجه نصیرالدین طوسی. ها ندارند میترس در یخطا و ناهمگون یا

وره ایلخانی از بناهای د یاری ازو همچنین  در بساین دوران را بر عهده گیرند. معماری فرایند شکل گیری برخی پروژه های کالن و فاخر
 ، بهره گیری شده است.  هاو فرم کالبد ناتینقو  تز ترسیمات طوسی در  
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