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  چكیده
است. با  نی نیز داشتهکه نقش به سزایی در معماری ایرا می باشدسازی معماری اسالمی، هندسه اساسی فضااز ارکان یکی 

تند، بناابراین  همراه هس ا با تزیینات، و از طرفی این سطوح غالبی باشندتعریف کننده فضا م ،توجه به اینکه سطوح مختلف
مشخصه هاای   یکی از تا باعث گردیده این ارتباط، که .ود داردسه و تزیینات در معماری اسالمی وجارتباط خاصی بین هند
ین الگوها یدایش چنا پاسالمی، استفاده از الگوهای هندسی مختلف در قالب سطوح تزیینی شود. منشتعریف کننده معماری 

رین تا ی از برجساته  می گردد. یک آن زمان بر مسلمان از اسالم و هندسه دانان پسمعماری به ی پایه هندسی، و شکل ها
، ندسای ه ترسایمی  رابازا  کوهی می باشد که عالوه بر اختارا  ناوعی   هندسه دانان زمان آل بویه، ابوسهل بیژن بن رستم

 یاه تزییناات ساطوح   پااشاکال   یای از جزخاود،   که آن .این زمینه انجام داده استدر  ،را نیزترسیمات مختلف هندسی ای 
مان زن هندسه دان هدف از پژوهش حاضر، معرفی ابوسهل کوهی به عنوان برجسته تری .می آید شماربه معماری اسالمی 
روش . لاف مای باشاد   مخت ایبناها در  ترسیمات، و نهایتا ترسیمات هندسی وی و مصادیق آن ، فعالیت هاخود، بررسی آثار

  از ناو  ،تااریخی -خطای اد نمطالعاه اسا  و  به کما  مناابم متعادد    ،کتابخانه ایهای  بررسی گردآوری اطالعات از طریق
ساتایی و عادم   باه علات عادم ای    مناتظم،  ضلعی 7می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که  تاریخی، توصیفی

 گردیاده ه اساتفاد  وردمسطوح معماری اسالمی،  رت در هندسه پالن و یا تزییناتهماهنگی با سایر الگوهای هندسی، به ند
 حتی تزیینات گچی و کاشی کاری، ، کاربندی ها، به واسطه هندسه خاص خود، در گره هامنتظم ضلعی 5است. در حالیکه 

 کاربرد داشته است. و حتی فلز ، گچ، بر روی چوب، کاشیمختلف بناهای
 

 ، هفت ضلعیدسه، ابوسهل کوهی، ترسیمات هندسی، پنج ضلعیهن های کلیدی:واژه
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  مقدمه .1
ات هندسای  فایی تزییندر دوران اسالمی، هندسه، بخش مهمی از هنر را تشکیل داده است که با گذر زمان، می توان رشد و شکو

گاناه هنار    3 ، از عناصار و خطاوط کتیباه ای   را در بناهای اسالمی مورد بررسی قرار داد. این نقوش )نقوش هندسی( درکنار نقوش اسلیمی

قام علمای   اشاد و در وا باز لحاظ مفهومی، هندسه عبارت است از اندازه و شکل. که جزیی از علوم ریاضی می اسالمی، محسوب می شوند. 

تلاف یا  اثار،    اصر مخن عناست که در آن، از مقدار ها و اندازه ها سخن آمده و هدف از آن، پدید آوردن احساس نظم و سامان بخشی میا

دیشاه هاای   یش اولاین ان علمی، می توان متوجه این موضو  شد که هیچ سند معتبری مبنای بار پیادا   می باشد. با مطالعه در اسناد مختلف 

 تکاوین  مصار  در هندسه یونانى، مورخ ،1هرودوت هاى گفته به توجه باهندسی در قسمت جغرافیایی خاص، یا قومی خاص وجود ندارد اما 

 .است هیافت

 پیشرفت از نشان که فرمولهایى و قوانین از است اىه مجموع است، میالد از پیش سال 2000 به متعلق که، "2پاپیروس ریند"

 از اساتفاده  و قیاسى تفکرات از شکل نخستینحال  در عین (38: 1382؛ )رناان،   )1977Daffa, -Al :83(. دارد هندسى محاسبات در مصریان

 ی سده به متعلق مطلب این که یافت است، منسوب 3تالس به اثباتشان که قضایایى در وانی تم را هندسى مسائل بیان در برهانى روش

 ی فلسافه  ابادا   براى بشر تالش ی هننشا ترینبارز آن از پس ) ,1908Ball :15 (؛  )1977Daffa, -Al :83(. شود مى میالد از پس ششم

   (164: 1381)هیث،  .کرد اهدهمش افالطون محاورات در توان مى را ریاضى
کرده اند. که ایان واژه   انتخاب ”geometry“را در مقابل واژه یونانی  "هندسه"در جهان اسالم نیز، دانشمندان عرب زبان، واژه 

 به معنای اندازه گیری تشکیل شده است. ”meter“به معنای زمین و  ”geo“واژه  2خود از 

 و (1744: 1378)تهانوی، . ندبرگرداند "اندازه" پارسى ی واژه به را آن موضو ، ینا گرفتن نظر در با واژه این ی همترج در اعراب

می اشاره می کناد کاه   خوارز (217: 1968خاوارزمی،  )شده است.  "س"واقم نمی شود، قلب به  "د"پس از  "ز"از آنجا که در زبان عرب حرف 

 همان جا( ست. )برخی این واژه را معرب اندیشه می دانند که درست نی

 ماى  تقسایم  نظرى و لىعم بخش دو به را هندسههندسه از دید ریاضیدانان مسلمان، جایگاه متفاوتی دارد. برای مثال فارابی، 

 ی هندساه  در و داریم سروکار ها آن با که شود می بحث سطوحى و خطوط یه دربار عملى ی هندسه در که کند مى اضافه وى د.کن

 هاا  نسابت  و وحسط اشکال، خطوط، وضم شناخت علم را هندسه سینا ابن (77: 1348فارابی، ). شود مى مطرح لقمط و کلى مباحث نظرى

 ساتن دان را ندساه ه ی،بیرونا  (88: 1986ابن ساینا،  ) داند می دیگر ی  به نسبت اشکال وضم ی کننده مشخص را مقادیر این وىد. دان مى

 کمیت تقسیمنیز،  ازىر فخرالدینو  (2: 1352)بیرونی، . کند مى تعریف است، موجود مجس در که ها شکل و ها صورت خاصیت و ها اندازه

قسیم بندی خود از علوم، هندسه تابن خلدون در و  (145: 1323)رازی،  .کند مى تعبیر هندسه به را زوایا و اشکال معرفت آنها، اقسام و چیزها

 (100: 1375 )ابن خلدون،. شمارد می بر متصل، یا منفصل مقادیر، در اندیشیدن را آن و داند مى تعلیمىرا یکی از علوم 

کای از  شاته اناد. ی  هندسه دانان اسالمی، نقش به سزایی در فرآیند تکوین نقاوش هندسای در معمااری اساالمی دا     در این بین،

ضالعی   5ضلعی مناتظم و  7ی چون می باشد که عالوه بر ترسیمات هندس 4کوهی بیژن بن رستم برجسته ترین هندسه دانان ایرانی، ابوسهل

ه زماان خاود   سه دان برجسات وی ریاضیدان، منجم و هند ابزار نجوم نیز، پرداخته است. ساختمنتظم، به تثلیث زاویه، مماس ها و همچنین 

ت را نیاز در  از آن ترسایم ، مصاادیقی ا ویو نموناه ترسایمات    ر آن دارد تا ضمن معرفی وی، آثار، فعالیت هاا می باشد که این مقاله سعی ب

 مختلف دوره اسالمی، بیابد. بناهاب
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 . روش تحقیق2

و اریخی ت-طیخلعه اسناد بررسی های کتابخانه ای و به کم  منابم متعدد و مطابا توجه به هدف نهایی، این مقاله به واسطه ی 

ی دارد. سپس ویمات هندسی ر، فعالیت ها و ترسسعی در معرفی ابوسهل کوهی، آثا تاریخی، توصیفی ها، با روش مدارک موجود در کتابخانه

را ف مختلا  ناهاای باشاکال )ترسایمات(، در    به کم  اطالعات به دست آمده )در زمینه ترسیمات هندسی(، سعی در جستجوی مصادیق آن

 دارد.

 

 . ابوسهل کوهی3

وه( متولاد شاد کاه    تان )اهالی کا م در دهکده ای در ناحیه ی تبرس940ه.ق/ 330ابوسهل ویجن )بیژن( بن رستم کوهی در سال 

بود. سپس به بغداد رفت و تحصیل خاود را در همانجاا اداماه داد. از     5دوران زندگیش مصادف با دوران پادشاهی سه تن از پادشاهان آل بویه

 7رخان( درگذشت.ه.ق )از دید اکثر مو 405وی در سال  6م( اشاره کرد.990ه.ق/379می توان به ابو حامد صاغانی )متوفی  وی،استادان 

از تفحص در آثار ابوسهل کوهی و مطالبی که در وصف او توسط سایر دانشمندان ارائه گردیده است، می توان متوجه شد که وی 

کوهی هم خود را مصروف آن " :نوشته است جرج سارتندارای شخصیت بارزی در زمینه هندسه و ریاضی در زمان خود بوده است. چنانکه 

شد و بعضی از آنها را حل کارد و  می  عده از مسائلی کرد که ارشمیدس و آپولونیس طرح کرده بودند و منجر به معادالت باالتر از درجه دوم

ابوریحاان   ) ,1953Sarton :665( ."باره از بهترین آثاار هندسای اسات    تحقیقات او دراین .حث قرار دادشرایط قابل حل بودن آنها را مورد ب

همچناین در تحدیاد    (297: 1954)بیرونای،  . 8زمان خود در هندساه نامیاده اسات    مبرزانکوهی را از  خود،ر کتاب قانون مسعودی د نیز بیرونی

طوسای در   نصایرالدین و (74: 1352)بیرونای،  . نهایات نام او در زمره منجمانی که برای تعیین میل اعظم در شیراز کار می کرده اند، آمده است

نامیاد و   "تزیین کتاب ارشمیدس فی المااخوذات "ابوسهل کوهی مقاله ای نوشت که آن را " ارشمیدس نوشته است:تحریر کتاب ماخوذات 

برهان این قضیه )= قضیه پنجم ماخوذات( را به طریق کلی و بهتر، با همه چیزهایی که از ترکیب و تاالیف نسابت باه آن تعلاق دارد بیاان      

نجمای اسات فاضال و    م"اریخ الحکما در توصیف احوال ابوسهل کوهی، چنین آمده اسات کاه:   در کتاب ت همچنین (2: 1359)طوسای،  . "کرد

 .به هیئت و به صنعت آالت ارصاد خبیر و عالم. در دولت آل بویه و ایام عضد الدوله و بعد از آن، تقدم و تفوق وی بر اقران مسلم بود، کامل

باه آنکاه    امر کرد 378در سال  ،خود برآن مستولی شد و بیرون کرد عراق وله را ازالد الدوله وارد بغداد گردید و برادرش صمصامچون شرف

و  ایام خود فرموده بود. را رصد کنند، به حسب مسیرات ایشان و به حسب انتقاالت ایشان در بروج، بر همان مثال که مأمون در کواکب سبعه

و درآن دو فن، کار به نهایت  .هیات معرفتی به کمال داشت به هندسه و که ابوسهل ویجن بن رستم بود عمده در این کار و من علیه المدار،

به استحکام اساس و قواعاد   ای در دارالمملکة، در آخر بستانی نزدی  دروازه حطابین، بنا نهاد و کمال اهتمام و اعتنارسانیده بود. الجرم خانه

پس رصد نمود آنچه  نصب کرد. ،موده بودن نآو آلتها که خود استخراج  .یا دیوارها نشستی نمایند ،آن رعایت کرد، تا مبادا بنیان حرکتی کند

مودناد، ثبات   دو محضر بر آن نوشته شد. و حاضر آن خطوط خویش بر آن محضرها به آنچه مشاهده کردند، و همگی بر صحت آن اتفااق ن 

 (479: 1903)علی بن یوسف القفطی، . "9کردند
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 . آثار ریاضی و هندسی )فعالیت ها(4
تالیف  ره عالوه بکه است همانطور که قبال گفته شد، کوهی از منجمان و ریاضی دانان و هنسه دانان برجسته زمان خود بود

چنین به آالت رصد نیز آشنا بوده و به ساخت ابزار نجوم نیز پرداخته است. ، هم10هندسه و انجام کارهای نجومچندین رساله در باب ریاضی، 
 میتوان آثار وی را مالحظه کرد. 1در جدول 

 : آثار ریاضی، هندسی، نجوم و گم شده ابوسهل کوهی1جدول 

ار
آث

 

 توضیحات نام اثر

ی
ض

ریا
ار 

آث
-

ی
س

ند
ه

 

 المجسم مساحة استخراج فی رسالة

 المكافی

ین و للمتقادم  الرسائل المتفرقه فی الهیئاه "ان رساله ششم از مجموعه این رساله تحت عنو
 در حیدرآباد دکن به چاپ رسیده است. "معاصری البیرونی

 المقالة فی ارشمیدس علی زیادات کتاب

 الثانیة

و  تاب کرهکتحریر "بخش هایی از این کتاب را خواجه نصیر الدین طوسی در انتهای کتاب 
برابار   ست. که موضو  آن، مربوط به طرح قطعاه کاره ای کاه حجماش    آورده ا "االستوانه

حجم قطعه کره مفروض و سطحش مساوی با سطح قطعه کاره مفاروض دیگاری باشاد،     
 است.

 مساویة بسطوح الكرة تقسیم
قسایم  ت"نوان عدر ابتدای رساله علی محمد اصفهانی که به نام ناصرالدین شاه قاجار تحت 

ی، ویف شده است، اصافهانی اشااره کارده اسات کاه پایش از       تال "کره به سطوح مساوی
 کوهیدر این باره کتابی را نگاشته است.

 اقلیدس کتاب من الثانیة و االولی المقالة

 االصول فی

ت که در یکای از مجاال   Van Brummelenو   Berggen متن این رساله درمقاله آقای
Elsevier   به نام“Historia Mathematica”  به چاپ رسایده اسات    2005در سال 

 نیز، موجود می باشد.

 -------------------------------------------------------- معطیات فی اقلیدس لكتاب زیادات

 کتاب من االولی المقالة دعاوی اختصار

 اقلیدس
-------------------------------------------------------- 

ی
س

ند
 ه

ار
آث

 

 مسبع ضلع ستخراجا فی رسالة
ر مناتظم د  محاط کردن هفات ضالعی  "این رساله را کوهی به نام عضدالدوله دیلمی درباره 

 فی عمال  رساله"نوشت که در برخی از نسخه ها عنوان آن چنین درج گشته است:  "دایره
 (Rogers, 2008: 22) "ضلم المسبم المستوی االضال  فی الدایره

 حتی خطین بین خطین استخراج طریق

 بثلثه الزاویه قسمه و علی نسبه تتواال

 المتساویه اقسام

سات کاه   اظاهرا این رساله از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول همان رساله ای 
 آمده است.  "اخراج الخظین علی نسبه"به صورت  "تاریخ الحکما"در 

سات.  ارده کشاف کا   357قسمت دوم به تثلیث زاویه می پردازد که کاوهی آن را در ساال   
 (90: 1392)هوخندای ، 

 االضالع متساوی مخمس عمل فی رسالة

 مربع معلوم فی

 "مم در مربا محاط کردن پنج ضالعی مناتظ  "این رساله را کوهی به نام شرف الدوله درباره 
 ) ,2007Houzel :23(؛  (94: 1392)هوخندای ، نوشت. 

 المستقیمة الزاویة قسمة فی رسالة

 متساویة اماقسبثالثة  الخطین

 لی نسبهع تتواال حتی خطین بین خطین استخراج طریق "این رساله قسمت دوم رساله ی 

 می باشد. " المتساویه اقسام بثلثه الزاویه قسمه و

 من خطوط ثلثه بین یقع ما نسبة رساله فی

 واحد خط

، باه  ومطه معلرسم ی  خط راست از ی  نق"این رساله را کوهی به نام شرف الدوله درباره 
. نوشات  "نحوی که سه خط راست معلاوم روی آن، قطعااتی باا نسابت معاین پدیاد آورد      

(Berggern & Brummelen, 2000) 

 الخطوط علی المتماسة الدوائر مراکز کتاب

 بطریق التحلیل

 کوهی در این رساله مسائل زیر را حل کرده است:

 معلاوم  منحنای  ی  روی آن کزمر و 11بگذرد معلوم ی نقطه دو از که ای دایره ترسیم. 1

 .شود واقم

 و باشد اسمم معلومی ی دایره با و بگذرد معلوم ی نقطه ی  از که ای دایره ترسیم. 2
 .شود واقم 12معینی راست خط روی آن مرکز

 معلاوم  ی دایاره  دو باا  و باشد واقم معینی منحنی روی مرکزش که ای دایره ترسیم. 3

 (426: 1375)قربانی، . ودش مماس
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 زاویة علی نقطة من الخطین اخراج کتاب

 التحلیل بطریقمعلومة 

 شکیلت هم با معینی ی زاویه که قسمی به معلوم ی نقطه ی  از راست خط دو ترسیم

 باین  کاه  خاط،  پاره دو نسبت که قسمی به شوند، منتهی معلومی راست خط به و دهند

 کتااب  این مطالب وی. باشد معینی مقدار دارای ،13آیند می پدید معلوم راست خط و نقطه

ن آماده و  ناام آ  "الفهرسات "کاه تنهاا در    "احداث النقظ علی الخطوط"کتاب  عنوان با را
ب کتاا "ی  مفقود شده، بسیار نزدی  می داند و هم چنین آن را بسایار نزدیا  باه رسااله    

نی، )قرباا . ناام آن آماده اسات    "تااریخ الحکماا  "می داند که در  "اخراج الخطین علی نسبه

1375 :426) 

 المحیط الی القطر نسبت ان فی مقالة

 سُبع و ثالثه الواحد الی نسبت

بای ساهل   امقاله فای تزییاف مقالاه    "ابن صالح همدانی در مقدمه مقاله خود تحت عنوان 
ی نسابت  ه تسااو دربار "القوهی فی ان نسبه القطر الی المحیط نسبه الواحد الی ثلثه و سبم

 ه است.نسبت واحد به سه و ی  هفتم ابوسهل کوهی نوشت قطر دایره به محیط آن، با

 -------------------------------------------------------- الهندسیة المسائل

 االشكال من زاد فیما سهل ابی کالم من

 الثانیة المقالةآخر  فی
-------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------- هندسیتان المسألتان

زار
اب

 

 به العمل و التام البرکار کتاب
یاره،  این کتاب درباره پرگاری است که به کما  آن مای تاوان خطاوط قیاسای راسات، دا      

مای   و مقالاه هذلولی و سهمی را با حرکت اتصالی ترسیم کرد. این کتاب دارای مقدماه و د 
 د.باش

وم
ج

ر ن
آثا

 

 بالبراهین اسطرالب صنعة کتاب
خه ه در نسا این کتاب در دو مقاله آمده است. شرحی نیز بر این کتاب نوشته شده اسات کا  

 خطی که در لیدن موجود می باشد، وجود دارد.

 و السماء من یری ما معرفة فی رسالة

 البحر
-------------------------------------------------------- 

 حرکه المتناهی الزمان فی ان علی قول

 غیرمتناهی
-------------------------------------------------------- 

 مراکز من البعد مقدار معرفت فی رسالة

 باالیل ینقض الذی الكواکب و مكان االرض
-------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------- قبلةال سمت استخراج

ده
ش

م 
 گ

ار
آث

 

 تزیین کتاب ارشمیدس فی الماخوذات
از  "یدستحریر کتاب ماخوذات ارشم"نصیرالدین طوسی در مقدمه کتاب خود تحت عنوان 

؛  (2: 1359)طوسای،  به دو قضیه از کوهی، اشااره کارده اسات.     14قول نسوی )علی بن احمد(
(Berggren, 2011 ؛ )Hogendijk, 2008),)  

مه
نا

 

----------------------- 
ز آنها ه یکی ادو نامه مکتوب از ابواسحاق صابی به کوهی و جواب های کوهی به نامه ها ک

 مربوط به مرکز ثقل قطعه دایره است.  

ن 
دو

ر ب
آثا

ام
ن

 

 15د می باشد.موجو 4830در کتابخانه ایاصوفیا به شماره رساله ای بدون عنوان از کوهی  -----------------------

----------------------- 
کاه درسات    16ترساله ای از کوهی درباره نجوم و ریاضی در کتابخانه ملی پاریس موجود اس

 شناخته نشده است.

ته
رف

ن 
 بی

 از
ار

آث
 

 )ناتمام( 17کتاب مرکز االکر
: 1350ی، قربان) "یناانی، از خوارزمی تا ابن سریاضیدانان ایر"به نقل از قربانی در کتاب 

ابن )ه است بت کردثخود نام نه کتاب را به نام کوهی  "الفهرست"ابن ندیم در کتاب  (،198

 .که در آن بین، این سه کتاب، از بین رفته اند (283: 1871ندیم، 
 18کتاب احداث النقط علی الخطوط

 19نکتاب علی المنطقیین فی توالی الحرکتی
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 . پرگار تام4.1

کاه توساط    یان ابزارهاا  گشت، پدید آمد. یکای از ا  عالقمند به ریاضی و حل مسائل آن ابزار ترسیمات هندسی، از زمانی که بشر
، هاذلولی و  ایاره، بیضای  ابوسهل کوهی، اخترا  گردید، پرگار تام می باشد. که به کم  آن می توان خطوط قیاسی، مانند خطوط راسات، د 

 را با حرکت اتصالی ترسیم کرد.سهمی 
استیعاب الوجوه الممکناه فای   "ابوریحان بیرونی، در رساله 

از کتاب پرگار تام کوهی نام برده و نوشاته اسات    "صنعه االسطرالب
که شیخ ابوسهل ویجن بن رستم کوهی، رساله ای در باره سااختن و  
  به کار بردن پرگار تام نوشاته اسات کاه در آن، روش ترسایم قطاو     
مخروطی را به وسیله پرگار تام بیان کارده اسات. ایان کتااب دارای     
مقدمه و دو مقاله می باشد کاه مقالاه اول در اثباات ترسایم خطاوط      
قیاسی یعنی همان خطوط راست، دایاره، بیضای، ساهمی و هاذلولی     
 است و مقاله دوم در علم رسم خطوط قیاسی با وضم معلوم می باشد.

ادی دارای شباهت و تفاوت هایی این پرگار با پرگارهای ع
می باشد. از جمله شباهت آن دو، می توان به داشتن دو شاخه اشااره  
کرد. اما از تفاوت های آنها، اینکه شاخه اول پرگار تام را می توان باا  
زاویه دلخواه، نسبت به صفحه ی کاغذ، تنظیم کرد که این شاخه، باه  

حور پرگار نامیده است. محور مخروط مربوط می شود و کوهی آن را م
شاخه دوم خود از ی  لوله مستقیم و قلم تشکیل شده است کاه قلام   
می تواند درون لوله بلغزد. این شاخه می تواناد نسابت باه محاور، باا      

 زاویه دلخواه ثابت شود.
طبق شکل، اگر شاخه دوم، حول محور بچرخد، بر روی 

 صفحه، ی  مقطم مخروطی ترسیم خواهد شد.

 

 مات هندسی. ترسی5
 شاره می شود.آنها انمونه از معروف ترین  2ابوسهل کوهی، دارای ترسیمات متعددی می باشد که در این بین به 

 . ترسیم پنج ضلعی منتظم در داخل یک مربع5.1
همانطور که قبال گفته شد، ابو سهل کوهی به واسطه رواباط هندسای و رسام    

او بارای اثباات   . اثبات کارده اسات  ون مربم، پنج ضلعی منتظم را در کردن طمحاهذلولی، 
 را وسط Pو  ( 94: 1392)هوخندای ،  ABCDرا محاط شده در مربم  PQRSTضلعی 5خود، 
را  RMUQدانسته است. سپس متوازی االضال   RSو  DCرا وسط ضلم  Mو  ABضلم 

 ADبه هادی  Mروی هذلولی به کانون  Uمی باشد، پس  UM=2QUترسیم کرد. چون 
 از طرفی میدانیم:است.  2وج از مرکزی مساوی و خر
 

روی هذلولی دیگاری هام واقام اسات      Uمی باشد، پس  UQ=1/2 QPچون 
 را می توان به عنوان نقطه تقاطم دو هذلولی معلوم کرد. Uچنان که 

 ، بر مختلف بناهای و حتی تزیینات گچی کاشی کاری، کاربندی ها، در گره ها ضلعی،5این 
 کاربرد داشته است.ی، گچ و حتی فلز روی چوب، کاش

 ابوسهل کوهی : پرگار تام1تصویر 

 در مربمضلعی منتظم محاط 5: 2تصویر 

PQ = QR = RS = ST = TP = 2RM = 2QU = UM 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

7 

 

ضالعی، و  5ش مایه ، بخشی از تزیینات گچی مسجد مل  زوزن در ایوان غربی را که حاصل تکرار ی  نق4برای مثال در تصویر
عی مای  ضال 5ر مصادیق می توان مالحظه کرد. از دیگشده است را،  "سرمه دان"و  "طبل"ن به واسطه آن، تولید نقوش ترسیمی دیگر چو

در  "دان سارمه  کُند گره " مشهد، در بنای گنبد سبز ،"چهارشمسه دان سرمه کُندِ گره"در بازار هنر اصفهان، یا ، "دوپنج کُند گره"توان به 
  ی اشاره کرد.صف شیخ مقبره قبله درب نمای در "کاشی و آجر تلفیق با گره چینی"ضا ) ( و یا ر حضرت بارگاه

 

    

                

        
 اصفهان هنر بازار: 6 تصویر                                                       دوپنج کُند گره: 5تصویر         

   
 بزرگ قناس دان سرمه کند گره :7تصویر                                                          

 چوب روی کاربندی :8تصویر 

 چهارشمسه   دان سرمه کُندِ گره :9تصویر 

 مشهد سبز گنبد بنای بیرونی نمای :10صویر ت

 

 مل  زوزن مسجد گچی تزیینات: 4تصویرضلعی منتظم و ایجاد نقوش طبل و سرمه دان      5: تکرار نقشمایه 3تصویر 
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 در داخل یک دایرهترسیم هفت ضلعی منتظم  .5.2
، یشاناین مضمون نیز از ضلعی منتظم در داخل دایره می باشد که رساله ای با هم 7یکی دیگر از ترسیمات وی، محاط کردن 

 است.  1:2:4موجود می باشد. کوهی برای حل این مسئله، از مثلثی استفاده کرد که نسبت زوایای آن 

 

       
  ده در دایرهشضلعی محاط 7ترسیمات هندسی ابوسهل، پیرامون : 15تصویر            مسبم ضلم استخراج فی رسالة: 14تصویر 
 

    دان     سرمه کُند :گره12تصویر 

 مشهد     نادری طالی ایران ،ضا ) (ر حضرت بارگاه :13تصویر 

 

 و آجر تلفیق با گره چینی از قسمتی :11تصویر 
 صفی شیخ مقبره قبله درب نمای کاشی
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اولین مجسمه خاورمیانه خاود را، بار پایاه اندیشاه ی یکای از ریاضایدانان        مجسمه سازان مطرح آمریکایی،یکی از ، 20ریجارد سِرا
ایرانی، ابوسهل کاوهی، سااخت.   

 80بااا را  "7"مجساامه ی  وی
دوحاااه، در در رتفاااا ، ا 21فاااوت

فضااای مقاباال مااوزه هنرهااای  
 2011اسااالمی قطاار، در سااال  

ته اساات کااه در ایااده ی  خسااا
ساخت این مجسامه عظایم، باه    

، و همچناین  7مقدس بودن عدد 
لعی در دایاره  ضا  7محاط کردن 

توسط کوهی اشاره کرده اسات و  
 ،را منبام الهاام کاار خاود     این دو

 برای هندسه کارش دانسته است.
(Url1, 2, 3, 4)    7ایان مجسامه از 

ورق فاااوالدی در قالاااب یااا  
 ضلعی منتظم، ساخته شده است.7

   

   

 نتیجه گیری
نظاور  م هبا  "ندسای هتزییناات  "یکی از ارکان اساسی معماری اسالمی, استفاده از الگوهای هندسی در قالب سطوح تزیینی تحات عناوان   

تلاف،  ماان هاای مخ  باشد. این الگوهای هندسی به واسطه هندسه دانان ز طی قرون مختلف می ،بناهای اسالمی های فضاسازی و پوشش
کوهی می باشد که  یژن بن رستمزمان آل بویه، ابوسهل بترسیم و اثبات شده اند. یکی از برجسته ترین هندسه دانان، ریاضیدانان و منجمان 
 7کاه   ساید یان نتیجاه ر  ابه نین مصادیق موجود، می توان دارای ترسیمات مختلفی در این زمینه می باشد. با تفحص و بررسی آثار و همچ

ده اسات. در  دیده شا  ،ناتیستایی و همچنین عدم هماهنگی با نقوش هندسی دیگر، به ندرت در پالن و یا تزییاضلعی منتظم به دلیل عدم 
و حتی  ی چوب، کاشی، گچ، بر روتلفمخ بناهای و حتی تزیینات گچی کاشی کاری، کاربندی ها، در گره ها به وفور ضلعی منتظم،5حالیکه 
 دان سارمه  کُندِ گره"صفهان، یا ادر بازار هنر ، "دوپنج کُند گره"ضلعی منتظم در 5 به وجود که از آن بین می توان کاربرد داشته است.فلز 

 نمای در "کاشی و آجر فیقتل با گره چینی"ضا ) ( و یا ر حضرت در بارگاه "دان سرمه کُند گره "، در بنای گنبد سبز مشهد، "چهارشمسه

شوند که باه واساطه آن،    ضلعی ها، با تکرار خود، موجب تولید الگوی هندسی خاصی می5گاها این  اشاره کرد. صفی شیخ مقبره قبله درب
ادیق ز مصا اره کارد. ا نقوش ترسیمی دیگری نیز تولید می شود. که از آن جمله می توان به بخشی از تزیینات گچی مسجد ملا  زوزن اشا  
هی، باه عناوان   ر دایره کاو معاصر نقوش ترسیمی کوهی نیز، میتوان مجسمه ریچارد سرا در دوحه را نام برد که از ایده هفت ضلعی محاط د

 یکی از اندیشه های کار خود نام برده است.

 

 منابع
 ، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران.1375ابن خلدون،  .1

 قابس ، تسم رسائل فی الحکمه و الطبیعیات، تحقیق و تقدیم از حسن عاصی، بیروت، دار1986ینا، ابن س .2

 پزی ، جلد اول الی(Flugel)، کتاب الفهرست، چاپ فلوگل 1871ابن ندیم )ابوالفرج محمد بن اسحاق(،  .3

 ، التفهیم، به اهتمام جمال الدین همایی، مروی، تهران.1352بیرونی، ابوریحان،  .4

: هفت ضلعی محااط شاده در دایاره    17تصویر 
 ریچارد سرا "7"مجسمه 

 

ریچااارد ساارا، در  "7": مجساامه 16تصااویر 
 مقابل موزه هنر اسالمی دوحه              
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 1، القانون المسعودی، چاپ حیدرآباد دکن، جلد 1954نی، ابوریحان، بیرو .5
 هران.، تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن، ترجمه احمد آرام، ت1352بیرونی، ابوریحان،  .6

 می، تهران.تقدیم از رفیق العجم، فاط، 2جلد ، کشاف اصطالحات العلوم و الفنون، 1378تهانوی، محمد علی،  .7

ارالکتب د موسی احمد، دجبر و مقابله، تقدیم و تعلیق از دکتر علی مصطفی مشرفه و محم، 1968، موسیمی، محمد بن خوارز .8
 العربی، مصر،  قاهره.

 ، جامم العلوم، مطبم مظفری، بمبئی.1323رازی، فخرالدین،  .9

 ، تاریخ علم، ترجمه حسن افشار، مرکز، تهران.1382رنان، کالین،  .10

 باد دکن، مطبم دلئره المعارف عثمانی، چاپ حیدر آ2ه.ق، الرسائل السبم، جلد  1359طوسی، نصیرالدین،  .11

 ، کتاب ماخوذات، چاپ حیدر آباد دکن3ه.ق، الرسائل السبم، جلد  1359طوسی، نصیرالدین،  .12
 ، احصا العلوم، ترجمه حسین خدیوجم، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.1348فارابی،  .13
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 پی نوشت
                                                           

 1  Herodotus 

 2 Papyrus Rhind  

 3 Tales 

 4 )Koohi ibn Rustame -anAbu sahl Bij(  Qūhī-Abū Sahl Wayjan ibn Rustam al 
 عضدالدوله، صمام الدوله و شرف الدوله.  5
رساله الی ابی محمد عبداهلل حاسب فی طریق ابی سهل "م( ، تحت عنوان 1009ه.ق/400در رساله ای از ابوالجواد )متوفی   6

 ست.اره شده اغانی اشبر استادی صابه نحوی  "الکوهی و شیخه ابی حامد صاغانی فی عمل المسبع المساوی االضالع فی الدایره
 ، سه سطر اول، از جلد دوم "نامه دانشوران".672، دو سطر آخر و صفحه 671رجوع به صفحه ی   7

لو کان ما خاص فیه المبرزون من اهل زماننا، ک ابی  "جلد اول کتاب القانون مسعودی می نویسد:  297بیرونی در صفحه   8

 سهل الکوهی
 167و  670کتاب تاریخ الحکما و صفحه  354تا  351ر و اسامی کسانیکه آن را امضا کرده اند در صفحه صورت این دو محض 9

  ، آمده است.2کتاب نامه دانشوران جلد 
" کتاب  75را در بغداد احداث کرد که طبق گفته بیرونی در صفحه ای ه.ق به دستور شرف الدوله، رصدخانه 375در سال   10

ن سوراخی در سقف بنا قرار متر( بود و در مرکز آ 12.5ذراع )تقریبا  25: قاعده اش قطعه کره ای به قطر "ننهایات االماک تحدید

می  جا به رصدر هماندداشت و شعاع های خورشید از آن سوراخ وارد بنا می شد و مارات یومیه را بدین وسیله ترسیم می کردو 

 پرداخت.
 .باشد مماس معلومی راست خط با و بگذرد معلومی ی نقطه از یا باشد مماس معلوم راست خط دو با یا  11
 .معلومی منحنی روی یا  12
 خط پاره دو مربعات مجموع یا مثلث این ی قاعده یا شود می ایجاد که مثلثی مساحت یا پارهخط دو این ضرب حاصل یا  13

 .ها آن تفاضل یا ها خط پاره این مجموع یا مذکور
وسهل الفوهی مقاله سماها تزیین کتاب ارشمیدس فی الماخوذات و اورد برهان ذلک الشکل بطریق ثم من بعد ذلک عمل اب"  14

 "اعم و احسن مع ما یتعلق به من ترکیب النسبه و تالیفها

قال سالنا بعض اصحابنا ... عن وجود مطالع قوس معلومه فی فلک البروج فی بلد معلوم العرض او "که چنین شروع می شود:   15

 "نهارها ...تعدیل 

از فهرست تالیفات کوهی، آمده  11، شماره 542، صفحه 1949-1943چاپ دوم، سال  ،Brockelmann Carl در کتاب  16

 است.
،  "L’algebre d’Omar Alkhayyaml"کتاب وپکه تحت عنوان  55ممکن است عنوان صحیح این کتاب طبق صفحه   17

 بوده باشد. "مرکز االالت"
 از این کتاب نام برده است. "المسائل الهندسیه"، تحت عنوان 2رساله دهم خود، صفحه  ابو نصر عراق در  18

 نوشته شده است. "ثابت بن قره"این کتاب در دفاع از   19
 20 Serra Richard 

 21 Foot 
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