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  چكیده
 

 هنر و معماری سنتی ایران است که در سراسر آثار فاخر به جای مانده از گذشته می توان هندسه یکی از بنیان های 
را بر خود دیده است که آثار بسیار ارزنده ای را در نمودهایی از آن را مشاهده کرد. ایران دانشمندان و ریاضی دانان بسیاری 

در معماری عصر خویش و آیندگان تاثیرات بسزایی داشته  که بدون شک باب ترسیمات هندسی از خود بر جای گذاشته اند
، مصادف با دوره ی قرن پنجم و ششم هجری قمری سوف و شاعرلفی دان،، ریاضیعمر خیاماند، یکی از این افراد 

در عصر خیام هنر آفرینی های بسیاری ، که خدمات شایانی را در زمینه ی جبر و هندسه انجام داده است. استیان سلجوق
« گنبد خانه ی شمالی مسجد جامع اصفهان» یکی از نمونه های بارز این هنر آفرینی  ،رخ داده است دوره سلجوقیاندر  
از این رو در  خیام می باشد. هندسه یبا  این شاهکار معماری هندسه ی هدف از مقاله ی حاضر بررسی رابطه میان است.

آنها را  گذشتگان آثار از )روش کتابخانه ای(  با بررسی اسناد و مدارک مکتوب کوشد یم پژوهشگر ابتدا مقاله ی حاضر
با استفاده از  دهمورد و بررسی قرار دهد، سپس با ارائه ی ترسیمات هندسی نمود های تجلی هندسه را در اثر به جای مان

 نماید. حشر روش توصیفی ـ تحلیلی
 

 

 .مسجد جامع اصفهان یشمال یگنبد خانه ، سلجوقیان هندسه ی ترسیمی، خیام، های كلیدی:واژه

 
 
 
 
 
 

                                                           

 زاده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به انجام رسیده است.ایی جناب آقای دکتر حسین سلطاناین مقاله به راهنم 1
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 مقدمه  .1

قداست  و یتوازن، هماهنگ دیترد یبه آن داشته اند. ب یقداست قائل بوده و عالقه خاص ،یاضیعلم ر یدانان مسلمان برا یاضیر
 یجاودانه م یشود و آن گاه در هنر اسالم یم یقدس ابد،ی یشود و به کمک هندسه و جهان ماده شرف م یدر هنر آشکار م یاشکال ماد

 . کندیم ییخودنما یبه خوب ی. امّا در هنر اسالمستین انیآن گونه نما یاز علوم اسالم کی چی)هندسه(در ه یاضیر یژگیو نیا. گردد
رگ و بناهای درون آن و یا بین اخواه بین یک شهر و ارگ داخل آن، یا بین می هندسه است که حلقه ی راب  را، در معماری اسال

در فضای قانون مند  (.119: 1198چلو،ی)کر ها و نرده ها و جداره های درون یک ساختمان ـ فراهم می آوردردرگاه ها، پنجره ها و دیوا
ها و  ، می توانند به دایره هستی قدم گذارند و در فضای کثرتاجزای یک خانه و حتی یک شهرهندسه است که هر چیزی و از آن جمله 

. معماری ادوار گذشته ایران همواره ملهم از بکارگیری هندسه و شیوه های (69: 1196،علی آبادی) گوناگونی ها هویت خود را پیدا کنند
و ترسیم و به کار گرفتن انواع خاص آن وظیفه هر معماری بوده و وجه تمایز ی ترسیم غنی و دقیق بود، تا حدی که آگاهی از قواعد ریاض

 .(11: 1191،ی)مولو معماران و رقابت آنان با یکدیگر نیز بر همین محور استوار بوده است
توازنی است  هنر اسالمی عمدتاً .ساخت هندسی بناهای تاریخی در دوران اسالمی، تجلی حکمت اسالمی در کالبد بناهای ایرانی است

  (.11:1198کریچلو، )بین صورت هندسی محض و آنچه می توان آن را صورت زیست ریختی بنیادی نامید
نظریه ها و ترسیمات هندسی آنها کمک شایانی در درک و شناخت ریاضی دانان در دوره های مختلف معماری و  شناختندر این بین 

موضوع حاضر آثار و ترسیمات ریاضی دان، عمر خیام، از این رو در  می دهد. ون را به دستاز گذشته تا کن، استفاده از هندسه در معماری
 مورد بررسی قرار می گیرد. آن عصرآثار ایشان بر بناهای ساخته شده  تجلیهمچنین چگونگی 

 

  خیام .2
 نامه زندگی. 1.2

محرم  11 یشابورق؛ ف نه.۹18حجه  ی(، اول ذیشابورن( )ت یام)مشهور به عمر خ یشابورین یمابوالفتح عمر بن ابراه ینالد یاثغ
 ، شعر.نجوم، فلسفه یاضیات،ق(، ر ه.1۲6

 یدوز یمهخ یشهبه پ یگرشد یاکانن یادهد که پدر  ینشان م «یامیخ»بوده است. لقب  یمفرزند ابراه ید،آ یکه از نام او برم چنان
کرده است و  یافتدر ینام دوم اوست که بعداً در طول زندگ ینالد یاثت و غاوس یقینام حق« عمر» یگرش،د یاشتغال داشته اند. از نام ها

 یباً تولد او داده شده است تقر یکه برا یخیتار ینتولد و مرگش اتفاق نظر ندارند. نخست یخدربارة تار او داللت دارد. دگاهبر زا «یشابورین»
 یچةاز زا یشناخته و سند یرا م یامق( گرفته شده است که شخصاً خ 1۰۰-11۰) یهقیاز ابوالحسن ب یختار ینمحتمل ترولی  ق است،۹۰9

شود که  یق( معلوم مه. 1۰1-11۰) یسمرقند یعروض یاز گزارش نظام یوفات او تا اندازه ا یختار ینگذاشته است. محتمل تر یاو بر جا
 ی،سدة نهم هجر یسندةنو یزی،تبر یاراحمدرا  یختار ینکرده است. ا یارتآرامگاه او را ز ،قه. 11۰در سال  یامچهار سال پس از مرگ خ

خطة خراسان را مورد تاخت و تاز خود قرار داده بودند و به  یانپا به عرصة وجود گذاشت که سلجوق یزمان یامهر حال، خ در کرده است. ییدتأ
 (.61: 1181) سنان، را در آن بنا نهادند ارییدناپا یول یمعظ ینظام یفتح کردند و امپراتور یزرا ن یجانو آذربا یراندنبال آن خوارزم، ا

او رسالة بزرگ  یتالقضات ابوطاهر قرار گرفت و با حما یقاض یتو در آنجا مورد حما یدبه سمرقند رس ،قه.۹6۲در حدود سال  خیام
 بود.  یختهطرحش را ر یجبرش را دربارة معادالت درجة سوم نوشت که از مدت ها قبل

 یجز یام،نظر خ یرآمدند و ز یمنجمان آن زمان در رصدخانه گرد م ینال، در اصفهان اقامت کرد. بهترهجده س یباًمدت تقر خیام
 ینستاره از درخشان تر 1۰۰ یو قدرها یالبروج یرهقطعة کوچک )جداول مختصات دا یکاثر فق   ینکردند. از ا یم یفرا تأل یملکشاه
 رفت.  یبه کار م یرانبود که در آن موقع در ا یدیخورش یمصدخانه، اصالح تقوکار مهم تر ر یکثابت( بر جا مانده است.  یستاره ها
 یاست، ول یمفصل اصالحات قبل یخ. بعداً نوروزنامه را نوشت که تاریختر یماصالح تقو یبرا یطرح یامق، خ ۹11حدود سال  در

 یدبا یدجد یمشناخته شده است. تقو یگو الغ ب یطوس یرالدیننص یمندرج در جداول نجوم یخالصة گزارش ها یقطرح خود او فق  از طر
 .شد یم یمبه افتخار سلطان، تنظ ،«یدوران جالل» یا «یدوران ملک» نامساله، به  11دور  یکبر اساس 
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 نداشت. یخود او به احکام نجوم اعتقاد ی،سمرقند یکرد، اگرچه به گفتة نظام یم یفهدر دربار انجام وظ یزن ینبه عنوان طالع ب خیام
ق بود؛ ه. ۹1۰نسبت ها در سال  یةو نظر یدساقل یخطوط مواز یةبر نظر یدوران، اتمام شرح یندر ا یو یکمتر رسم یها یتاز جملة فعال

ق ه. ۹11کرد و در  یفتأل یزن یفلسف یسال ها رساله ها یناوست. در ا یخدمت علم ینمهم تر ی،و یرسالة جبر قبل اکتاب، همراه ب ینا
شده  یمهدرآورد که رسالة الجواب عَن ثالت مسائل: ضروره التضاد فى العالم والجبر والبقا به آن ضم یررا به رشتة تحر یفتکلرساله الکون وال

 یق( نوشت )بر دو اثر فلسفه. 11۲ -۹99در  یر)وز یدالملکاز پسران مؤ یکی یالوجود را برا یاتالکل یف الةرس یاما یناست. در حدود هم
 گذاشت(. یختوان تار ینم یتالوجود، با قطع یو رساله ف یموضوع العلم الکل یالعقل ف ءیارساله الض یگرش،د

 یبود، اصفهان را ترک گفت و مدت یدهق به سلطنت رسه. 11۲فرزند ملکشاه که در  ینسلطان سنجر، سوم ییدر دوران فرمانروا خیام
)که  یرا در همان جا نوشت. شاگردش خازن یمالقسطاس المستق یم و فالحک یزانکرد و احتماالً م یزندگ یان،سلجوق یددر مرو، پایتخت جد

است. از جملة  دهگنجان یشالحکمة خو یزاندر م یام،خ یگرشاگرد د ی،مظفر اسفزار ی( آن را همراه با کارهاردک یدر مرو کار م یزاو ن
از دو فلز که وزن  یاژیطال و نقره در آل یرمقاد یینتع مسئلة یبرا یاست کامالً جبر یآورده شده، راه حل یامخ یزانکه در کتاب م یمطالب

از  یا «یانق»القسطاس از  یدر ف یامخ [.گردد یباز م یدسکه به ارشم یدهد ]راه حل یبه دست م تداییاب یا یلهمخصوص هر فلز را با وس
 دارد.  یرمتغ یمتحرک و کفه ها یکند که وزنه ها یصحبت م ییترازو

 

 خیام دستاوردهای. 2.2
 نداشته جوابی اصال که این یا و باشد جواب یک از بیش دارای است ممکن سوم درجه معادله داد نشان که بود کسی نخستین خیام

 هیچ در کند می استفاده آنها از وی که ای مخروطی مقاطع که دارد این به بستگی افتد می اتفاق مفروض حالت هر در که آنچه»باشند 
 .(1۹۰: 1111برگرن،. ال. )جی« کنند قطع را یکدیگر نقطه دو یا یک در یا د،نکنن قطع را یکدیگر نقطه

 .است داده انجام مسلمان دانشمندی که است کاری ترین سوم موفق درجه معادالت هندسی نظریه ابداع در خیام کار جبر، مورد در
 درباره را اقلیدس پنجم موضوعه اصل کتاب این در او. است اقلیدس مصادرات من اشکل ما شرح فی رسالة خیام ریاضی آثار از دیگر یکی
 نسخه تنها که رسد می نظر به .کرد اثبات را پنجم اصل و داد قرار مطالعه مورد است، اقلیدسی هندسه شالوده خطوط متوازی که قضیه
 خطوط درباره را خود نظریه اساس ساکری هیجدهم، سده اول نیمه در» .دارد قرار هلند در در کتابخانه الیدن کتاب این از باقیمانده کامل
 و حاده فرضهای که کند می کوشش و دهد می قرار بود کرده فرض خیام که الساقین دوقائمه متساوی چهارضلعی همان مطالعه بر موازی
 .(۹۹: 111۲روزنفلد و دیگران، ) «کند رد را دیگر زاویه دو بودن منفرجه

 رساله این هرچند( حساب در مسائلی) الحساب مشکالت رساله دارد ریاضیات تاریخ در یا ویژه اهمیت که خیام از دیگری درکتاب
 اثبات و کرده (کشف a+b)nای  دوجمله بس  برای قواعدی کند می ادعا و است کرده اشاره کتاب این به خیام خود اما نشد پیدا هرگز

 البته که است ای جمله دو بس  ضرایب تعیین در موفقیت وی هایآورد دست دیگر از ینابنابر .است کتاب این در جبری روش به ادعایش
» ها  ای جمله دو این مرجع و دانشگاهی کتب از بسیاری در زمینه این در نیوتن اسحاق بر احترام وی به و بود مانده نامکشوف قبل سده تا
 بیانگر که دهد می شکل را پاسکال-خیام مثلث منظم صورت به ضرایب سبقت این نوشتن. شوند می نامیده « نیوتن-خیام ای جمله دو

 .است ضرایب این بین ای رابطه
(، در صفحة عنوانش مشکالت الحساب or188)نسخة شمارة  یدنموجود در کتابخانة دانشگاه ل یاز دست نوشته ها یدر مجموعه ا

 یاصل یاست از مجموعه ا یمجموعه جزئ ینه احدس زد ک یتوانشود. م ینم یدهخود رساله در آن مجموعه د یخورد، ول یبه چشم م یامخ
 ان استنساخ شده است.  یاز رو یدنل خطیکه نسخة 
 یرهچهارم، پنجم و ششم و غ یها یشه، در باب استخراج ر(مسائل الجبر و المقابله یعل ینالبراه یرساله فن)در کتاب جبرش،  یامخ

 یالنیگ یاراصول حساب الهند، اثر کوش یکند از راه دو کتاب، ف یکه ذکر م ای«یهند یها یروش»با  یاماست خ ممکن ،نوشته است
مؤلفان هر دو، روش  ینق(، قبال آشنا بوده است. ا ۹16 یی)شکوفا یابن احمد نَسَو یاثر عل ی،الحساب الهند یف یق( و المُغن۹۲۰ح  -11۲)
که در  یسوم متفاوت است و با روش یشةدر استخراج ر روش آن ها یبه دست داده اند، ول یعیطب اعدادِاستخراج جذر و کعب  یبرا ییها

 تر است انطباق دارد.  یکنزد ینیچ یمقد یآمده و عمالً به روش یهند ینوشتارها
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بوده است. برهان خیام  اصولارزی این نظریه با نظریة مطروحه در ها به طور کلی، اثبات همترین خدمت خیام به نظریة نسبتبزرگ
های هر دو نظریه بود و به این ترتیب نیاز به استنتاج مجدد همة قضایای مقالة پنجم ارزی تعاریف تساوی و نامساویمتکی بر اثبات هم

 اند. ذکر شدهما اشکل ها در مقالة دوم شرح اصول برطرف شد. این بررسی
و  ]ست با حاصل ضرب وسطینیا قاعدة حاصل ضرب طرفین مساوی ا[های مرکب )نظیر قاعدة سه در مقالة سوم، خیام به نسبت

ها(، نظریة موسیقی و مثلثات شد(، هندسه )آموزة تشابه شکلای در حساب به کار برده میهای آن که در آن ایام به نحو بسیار گستردهتعمیم
 ها( پرداخته است. ها به جای تساوی)با استفاده از نسبت

د قسمت اعظم اشعارش ماهیت فلسفی دارد، ولی مشخص کردن جهان بینی اگر چه خیام پنج رسالة اختصاصًا فلسفی نوشته و هر چن
ق در پاسخ به نامه ای از یک مقام رسمی نوشته شد که در آن ه.۹11او دشوار است. نخستین رسالة خیام، رسالة الکون و التکلیف در سال 

باالخص آفرینش انسان و تکلیف انسان در نیایش به حکمت الهی در آفرینش جهان و »خواسته شده بود خیام دیدگاه های خود را دربارة 
بیان کند و در رسالة دوم، الجواب عن ثالث مسائل، دقیقاً از طرحی که در اولین رساله اش پی نهاده است پیروی می کند. رسالة « درگاه خدا

یگرش، رسالة الضیاء العقل فی موضوع العلم فی الکلیات الوجود را به تقاضای مؤیدالملک نوشت، ولی تعیین تاریخ و شرایطی که دو اثر د
الکلی و رسالة فی الوجود، نوشته شده اند ممکن نیست. بعید نیست که آن ها نیز به توصیة کسی نوشته شده باشند، لذا مطالب مندرج در 

حنی احتیاط آمیز و غیر شخصی رساله های مذهبی ممکن است رنگ سیاسی داشته باشند، و ضمناً باید اشاره کنیم که این متن ها گه گاه ل
همچنین می توان حدس زد که خیام آثار مذهبی و فلسفی  بدون انتقاد یا ارزیابی. ،پیدا می کنند و معرف معتقدات عده ای از مؤلفان دیگرند

هبی و نفرت مشترک رسمی خود را برای تبرئه خویش از اتهام به آزاداندیشی نوشته است. تردیدی نیست که ستیزه جویی بین فرقه های مذ
آنان از الادری گری، جزئی از اوضاع زمانه بود و این امکان هست که بنیادگرایان مذهبی، رباعیات خیام را در چنین شرایطی شناخته و 

ه تا مادی بدگمانی دربارة وی را دامن زده باشند. رباعیاتی که اکنون به او منسوبند طیف بسیار وسیعی از اندیشه ها از عرفان مذهبی گرفت
 گری و تقریباً تا الحاد را دربر می گیرند. تردیدی نیست که نویسندگان سدة هفتم هجری خیام را متفکری آزاداندیش می پنداشتند، چنان که

را و ی گفیلسوفی ناراضی، ماد»می شمرد و ابوبکر نجم الدین رازی، عالم الهیات، شاعر را « ماری زهرآگین برای شریعت»قفطی اشعار او را 
 (.9۰: 1181)سنان، معرفی می کرد« طبیعت گرا

تا جایی که می توان تعمیم داد، خیام در آثار فلسفی خود طرفدار نوعی ارسطوگرایی شرقی است که ابن سینا مبلّغ آن بود، یعنی آن 
 ذهبی اسالمی باشد. نوع ارسطوگرایی که تا حد زیادی متضمن آیین افالطون است و چنان تعدیل شده است که درخور تعالیم م

اشعاری که کالً به رباعیات خیام است. رباعی به فارسی نوشته شده که اکنون به نام خیام چاپ شده هزار اما دربارة آثار منظوم خیام، بیش از 
ر و شوق برای معروف شده اند، در اوج شعر فلسفی قرار دارند و نشانه هایی از آزاداندیشی غیردهری و عشق به آزادی، بشردوستی و شو

 عدالت، طنز و شکاکیت و باالتر از همه، یک روح اپیکوری آمیخته به لذت جویی را آشکار می سازند.
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 مأخذ: نگارندگان، شرح زندگی عمر خیام. 1جدول 

 
 خیَاّم عُمَر

 
 

 اصلی نام نیشابوری خیام ابراهیم عمربن ابوالفتح الدین غیاث

 تولد  ابورق؛نیش۹18 حجه ذی اول

 وفات نیشابور ق1۲6 محرم11

 دردوره ی سلجوقی شاه ملک سنجر، سلطان سلجوقی، ورهد

 حكومت

 رویدادهای باطنیان ظهور صلیبی، های جنگ سلجوقی، دولت قیام بویه، آل دولت قوطس

 مهم

 بالقا سینا ابن جانشین عصر، امام الحق، حجة حکیم،

ی ها كتاب (موسیقی)باالربعاء التی اجناس علی القول ،(حساب در مسائلی) الحساب مشکالت رساله اقلیدس، مصادرات من اشکل ما شرح فی رسالة

 مهم

 رساله رساله در جبر

 اشعار دیوان رباعیات خیام

 شاگرد ابن سینا،امام موفق نیشابوری

 ،ساکری-خیام چهارضلعی پاسکال،-خیام مثلث متافیزیک، و قمنط ریاضیات،( مادی) طبیعی فلسفه بدیل بی استاد نو روزنامه، جاللی، تقویم تدوین
 رباعیات

 آثار مهم

 

 سلجوقیان. 3
 پنجم ی سده اوایل در که بودند مرکزی آسیای در قرقیز از نواحی ترکمن صحراگرد و نشین چادر طوایف از اصل در سلجوقیان»

در  غزنویان اشغال نواحی تحت تمامی دهه چند طی در و نمودند گذاری پایه را خود ماوراءالنهر حکومت از اعظمی قسمت تصرف ق با.ه
بغداد  ق،.ه ۹۹1 سال در بیک طغرل وسیع، باالخره ای منطقه در پیشروی ها ى ادامه با کردند.  خود تصرفات ى ضمیمه را قدیم خراسان

 گسترده ای امپراتوری (. سلجوقیان91 :1196 د،بران هیلن « ) نمود گذاریپایه  را سلجوقیان امپراتوری رسمی، صورت به و کرد تصرف را
 دادند. تشکیل هجری ششم و های پنجم قرن در مدیترانه دریای سواحل تا ماوراءالنهر از

-۹6۹ارسالن) آلب یعنی سلجوقی سلطان دو قدرت اوج دوره بردارنده در نظام الملک است عصر به موسوم که مهمی تاریخی دوره
 دولت ابزارهای ایدئولوژیک از بسیاری نظام الملک خواجه. (۹1: 118۹ه ق( است ) احمد زاده، ۹6۹-۹91ملکشاه) ه ق( و دوره ۹11

 و قدرت (.11: همان)گرفت به کار سلجوقیان مشروعیت تامین هدف را با عرفا با رایزنی و نظامیه مدارس اِقطاع، جمله از سلجوقیان
 هفده ملکشاه به ارسالن پادشاهی آلب مرگ با که یافت تکوین و توسعه زمانی صوصبه خ امور امپراتوری بر نظام الملک سیاسی استیالی
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 ملک دین و نظم اعاده باعث تاریخی منابع از برخی روایت به اقدام این که کرد نظام الملک واگذار به را امور تمام اختیار او و رسید ساله
 .(1/9۰: 111۰اثیر، ابن ؛ 19: 1116اصفهانی، شد)بنداری
 معماری خصوصاٌ تزئینات ایران هنر در بسیاری تحوالت موجب که سلجوقی یکی از مهمترین دوران های هنر اسالمی استعصر 

 متعددی را آثار وتوانستند داشته شرای  مساعدتری هنرمندان سلجوقیان قلمرو سیاسی ثبات و موجب آرامش به عصر این در. است گشته
 ابن وجود شاگردان همچنین حکومتی، دستگاه در م الملک نظا ،خواجه چون دانشمند وزیری وجود با (.  البته1۹:111۹)کیانی،آورند بوجود
 نباید سلجوقی فنون و رونق صنایع و هنرمندان و افراد شدن پربار دوره، این در خاقانی خیام و ناصرخسرو، چون بزرگی شاعران و سینا
ایلخانان  استقرار تا و شد شروع سلجوقیان فتوحات ه.ق، با۹۲8 از یافت ادامه سده دو داًحدو ایران در دوره سلجوقی. باشد ذهن از دور چندان
 (.11:1116 و دیگران، یافت)بازورث ادامه قمری هجری هفتم قرن در مغول

ینی(، ابنیه تدف مدارس، کاروانسرا، مناره، )مساجد، المنفعه عام ساخت بناهای مانند معماری در زیادی تحوالت سلجوقی عصر در
 کاشی مانند بکارگیری تغییراتی تزئینات نیز در. گرفت صورت پوسته دو گنبدهای کاربرد گسترده و چهارایوانی بصورت مساجد پالن طراحی

 تزئینات ؛ مقرنس، و درونی فضای در گچ از گسترده بکارگیری بیرونی و خارجی تزئینات در آجر گسترده بکارگیری بیرونی ابنیه، تزئینات در
 .(۹۰1: 1119 ،دیگران و .)اتینگهاوزن گردید جادای

 آجر، کاربرد شامل بناها در به کار رفته تزئینات و است ایوانی چهار بناهای و مقابر و برجها های سازه سلجوقی، دورة ویژة بناهای از
 جامع مسجد قهای طا برخی ندمان کارکرد آجر، که است این مهم نکته (.1۰1 – 1۰6 :1111 است )پوپ، مقرنس و گچبری ری،کاکاشی

 به فشارهای پاسخ در جهت رج ها که بطوری اند؛ کرده استفاده فشارها نیز جهت نمایش برای آن از بلکه نداشته تزئینی تنها جنبه اصفهان،
 میگیرد نشئت ریآج نقش های از بیشتر است نیروهای ساختاری ه دهنده جلو که سلجوقی قهای طا برتر نیروی و توان .است متفاوت متغیر
 فراتر پا خود آشنای مادی و معانی فرمها از و شکلها دوره این در که ایران، بطوری سنتی معماری در آن ساختمان بنیادین شکلهای تا از
 .(1۹1 :1111پوپ،؛  ۲۹۲-۲۹1 : 1118حاتم، خود مییابند) ظاهر از واالتر کیفیتی و نهاده
 
  
 

  مأخذ: نگارندگان،شرح دوران حكومت سلجوقیان. 2جدول 

 

 حكومت سلجوقیان
های بزرگی از آسیای غربی، شامل ایران کنونی، فرمانروایی های پنجم و ششم هجری قمری )یازدهم و دوازدهم میالدی( بر بخشسالجقه، یا آل سلجوق، در قرن

 داشتند
 

 
 

 دوران حكومت ه.ق 11۲، در نیشابور ه.ق ۹۲8

 پایتخت ، ری، اصفهان، مرونیشابور

 زبان رسمی فارسی

 )مهم(پادشاهان هجری( -۹89محمد) ، سلطان(هجری۹91–۹61) ، ملکشاه(هجری۹61–۹11) جغری بن ارسالن آلپ محمد (، عضدالدوله -۹۲8طغرل )
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 )تاثیرگذار(وزیران کندری، خواجه نظام الملکعمیدالملک 

پیشرفت های  کردند خلق را ماندگاری آثار فلزکاری، معماری و... عاجکاری، سفالگری، و نساجی شامل هنرها، از وسیعی ی گستره در هنرمندان

 هنری

ه (، مسجد جامع 11۲تا۹89لپایگان)ه (، مسجد جامع گ۹81تا۹81ه (، مسجد جامع اصفهان، مسجد برسیان)۹96تا۹6۰برج های خرقان)
 ه (، 11۰زواره)

 بناهای مهم
 

 پیشرفت در ساخت طاق و گنبد )تاق های چهار بخش، کاربندی، کلنبو و تاق چهار ترک(، استفاده ی پیشرفته از آجر

 

پیشرفتهای 

 معماری

 اندیشمندان و ... یعبدالرزاق اصفهان نیجمال الد ،ییناس ام،یناصر خسرو، عمر خ میحک ،یطوس یاسد ،یخواجه عبداهلل انصار ،یهقیابوالفضل ب

 گرفتن دلیل به مردم کردن ناامید .1قلمرو  شدن تجزیه و الطوایفی ملوک .۲قدرت  کسب برای سلجوقی خاندان افراد خانگی هایجنگ .1
 ارتش تأمین برای سنگین عوارض و مالیات

 زوال علل

 سلجوقیان

 

 مسجد جامع اصفهان نبدخانه ی شمالیگ برتأثیر هندسه ی خیام . 4
به اقدامات  مربوط مسجد عمدتاً یفعل یمایس. (1ریتصو) مجسم هنر اسالمی ایران است المعارفه مسجد جامع اصفهان، همچون دایر

ی نقشه  مسجد جامع اصفهان با. شود یم مربوط انیبعد به خصوص عصر صفو یو الحاقات آن به دورانها راتیاست اما تعم یدوره سلجوق
با توجه به قدیمی زمان ساخت گنبد  از شاهکارهای الحاقی دوره ی سلجوقیان است.شمالی )تاج الملک( گنبد  ،است بنا شده یوانیچهار ا

ه.ق 169ه.ق است. و کتیبه سر در این گنبد خانه مورخ ۹91شمالی مورخ ترین کتیبه تاریخ دار در مجموعه فضاهای مسجد در گنبد خانه 
کوچکی که دارد آمیزش موفق نبوغ با سنت را بسی کامل تر از سایر گنبد ها معرفی می کند، این گنبد یکی از  گنبد با ابعاد نسبتاً است. این

ی شناختی، یعنی آنگونه که ست از منظر زیبایچنین نمونه هایی است که پوپ آنرا از خوش تناسب ترین گنبد های ایرانی می داند. گنبد نخ
 . (1۲: 1119و دیگران،  س می شود و دیگر از لحاظ ساختار پیچیده گنبد مورد توجه می باشد )پوپدیده می شود ح

 

 گنبد تاج الملک
 مسجد جامع اصفهان. 1تصویر

  http://mrtarchitect.blogfa.comمنبع:

 

آشنا  (1و۲ریاوتص) ا مثلث خیاممنظور بررسی تأثیر هندسه ی خیام بر گنبد شمالی )تاج الملک( مسجد جامع اصفهان الزم است ببه 
        شویم، خیام از ترسیم ابوالوفاء در قرن چهارم هجری قمری مثلث مورد نظر را استخراج کرده و به اثبات معادله ی درجه سوم پرداخته است.
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 )الف(                                               )ب(                                                 

                     
 )ج(

 ، )ب و ج(مثلث استخراجی خیام از شکل ابوالوفاءابوالوفاء یترسیمهندسه . )الف(۲تصویر
 http://www.jphogendijk.nl/talks/CIMPA.pdf منبع:

 

 
 

 کتابخانه ملی ایرانمنبع: )مثلث خیام(. نسخه ی خطی کتاب جبر خیام1تصویر
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 .هندسه گنبد شمالی از دیدگاه اریک شرودر1.4
معماران » این گنبد را از هر گونه گنبدی که تا کنون ساخته شده است به گنبد کامل مبتنی بر ریاضیات نزدیکتر می داند: شرودر 

ن ساختاری باشند که تا کنون در جهان بنا شده است. این نبد ایرانی در عهد سلجوقی، شاید بزرگترین اساتید سازنده ی این با شکوه تریگ
گنبد، چالشی بزرگی است که نه به سستی بلکه با صالبت تمام و با تصدیق حرکتی آشکار ساخته شده است. حرکتی که معماران گنبد های 

که از اسالف ساسانی شان به ارث برده بودند،  ایرانی در قرن یازدهم تناسبات بد قواره و بزدالنه مبتنی بر ارائه استحکام از طریق وزن را
مهندسین معمار تا قبل از شروع کارهای نیوتن برای همیشه کنار نهادند و به مفهومی کامل، گنبد ها را به سبکی )هر چه ممکن( بنا کردند. 

میدی نداشتند. در ساختار این گنبد، اصول بر روی دیفرانسیل و انتگرال به اینکه بتوانند گنبد سبک آرمانی از مصالح ساده احداث کنند، ا
 ریاضی به کار رفته بسیار دقیق است؛ از جنبه ی رعایت قوانین ]علم[ مکانیک نیز به آن ایرادی نمی توان گرفت و به طور کلی، دستورالعمل

 (.1۰۰8-1۰۰9: 1119)پوپ، « های آرمانی به مقدار زیادی رعایت شده اند
ه ابعاد گنبد مذبور از تقسیم طالیی مشتق شده اند به طور کلی به شرح زیر می باشد: ارتفاع داخلی گنبد استدالل شرودر مبنی بر اینک

خانه دو برابر قاعده  آن می باشد و همچنین خطی که آغاز منطقه انتقالی را تشکیل می دهد کل ارتفاع را آنچنان به دو بخش تقسیم می 
طالیی باشد و همچنین نسبت ارتفاعات طاقهای اصلی طبقه ی باال به طبقه ی پایین مبنی بر  ( که نسبت آنها برابر تقسیم۹کند )تصویر 

 (.۲۲9: 119۰تقسیم طالیی می باشد) اوزدورال، 

 
 آنالیز مثلث طالیی در گنبد شمالی . ۹تصویر

  http://archnet.orgمنبع:

 

 خود، مسئله ی زیر را مطرح می سازد:  خیام در رساله ی بدون عنوان
رسم شود، AHبه صورت عمودی بر شعاع BDتقسیم کن که چنانچه Bمی باشد طوری در نقطه ی Aربع دایره ای را که مرکزش 

 .(1) تصویر AD:DHبرابر باشد با نسبت AH:BDنسبت 
 

 
 . مثلث خیام 1تصویر
 .۲11: 119۰اوزدورال،  منبع:

 
دستگاه های تناسباتی که در ریاضیات یونانی و اسالمی اس میانگین های هندسی، حسابی و هارمونیک، یعنی تحلیل این مثلث بر اس

خیام را طوری ترسیم ABCمورد استفاده ی بسیار بوده اند، کیفیت های غیر قابل انتظاری را نمایان می سازد. برای این منظور، مثلث خیام 
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(. طبق خواص کلی مثلث های قائم الزاویه، دو ضلع 6)تصویر تقسیم نماید CDوADطعه ی را به دو ق AC، وترBDمی کنیم که عمود 
ABوBC ،(.۲1۹: 119۰میانگین هندسی وتر و دو قطعه ی مزبور می باشند )اوزدورال 

 
 . ترسیم پیشرفته ی مثلث خیام توس  اوزدورال6تصویر

 .۲11: 119۰اوزدورال،  منبع:
   

 
 

 بات مثلث خیام در گنبد شمالی. استفاده از تناس1تصویر
 .1۰: 118۲، شهبازیمنبع: 

 

 گیری نتیجه .5
معماران بر اساس هندسه های موجود و نقشه آنچه که از شواهد بر می آید علوم ریاضی و هندسه تأثر بسزایی در معماری داشته و 

ود از زمان حضور خیام در اصفهان و مورد توجه بودن آن های از پیش تعیین شده اقدام به ساخت بناها می کردند. با توجه به مستندات موج
و همچنین تبحر ایشان در علوم ریاضی و هندسه ذهن هر جستجوگری را به ارتباط بناهای دوره ی سلجوقی  دربار شاهان سلجوقیدر 

ر مورد مثلث خیام به خصوص و هندسه ی خیام سوق می دهد. لذا در بررسی های انجام شده توس  محققان د)ساخته شده در عصر خیام( 
تحقیقات آلپر اوزدورال در این خصوص می توان دسترسی به این نتیجه را که الگوی هندسی گنبد شمالی مسجد جامع اصفهان می تواند 
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ا کتیبه های مستندی دال بر این ادعا در اسناد تاریخی و یبرگرفته از نقشه های خیام باشد، دور از دسترس نیست. اما متأسفانه هیچ مدرک 
 است.  موجود در گنبد به دست نیامده

 مراجع
 .اول جلد اساطیر، انتشارات: ، تهران(روحانی حسین محمد سید ترجمه) التاریخ، فی الکامل ،(111۰عزالدین) اثیر، ابن -
 یو فرهنگ یان: انتشارات علم(، تهرگرانیاحمد آرام و د ی)ترجمه  ،یدانشمندان اسالم یعلم نامهی(، زندگ1181،) میابن سنان، ابراه -
 علـوم انسـانی کتـب تـدوین و مطالعـه سـازمان :تهران (،آژند یعقوب ترجمه ی) ،اسالمی معماری و هنر (،1116 ،) الگ، گرابر و ریچارد، اتینگهاوزن، -

 .سمت انتشارات هها، دانشگا
 فصلنامه، نظام الملک خواجه عصر در ایران تولیدی اسبات اجتماعیمن با آن نسبت و دولت تاریخیِ (، جامعه شناسی118۹امیر) زاده، محمد احمد -

 .118۹چهار، زمستان  شماره ،یک دوره سیاسی، علوم و حقوق دانشکده مجله دولت پژوهی،
 عمر خیام و معماری، )ترجمه ناصر کنعانی(، تهران: مجله فرهنگ، ویژه بزرگداشت خیام.(، 119۰اوزدورال، آلپای) -
 انتشـارات :تهـران (،آژنـد یعقوب ی ترجمه ) ،سلجوقیان (،1116، )براند هیلن رابرت و لمبتون کاهن، راجرز دران، دارلی دبلوا ادموند، وردکیلف بازورث، -

 .مولی
 فاطمی.: تهران جمالی(، رضا علی و وحیدی قاسم محمد ترجمه اسالمی، ) دوره ریاضیات از هایی (، گوشه1111ال، ). جی برگرن،  -
 .ایران فرهنگ بنیاد: تهران ،(جلیلی محمدحسین ترجمه) سلسله سلجوقی، تاریخ( العصره نخبه و النصره زبده، )( 1116)،علی بن فتح اصفهانی، بنداری -
 .فرهنگان انتشارات (،افشار صدری حسین غالم ی ترجمه ، )ایران معماری (،1111 ،)آپهام آرتور پوپ، -
(، سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز، )ترجمه زهره هدایتی و دیگران(، تهرا: انتشارات علمی 1119پوپ، آرتور اپهام و اکرمن، فیلیپس) -

 فرهنگی

 .دانشگاهی جهاد انتشارات: تهران ،سلجوقیان دوره در ایران اسالمی معماری (، 1118 ،)غالمعلی حاتم، -
 سـهامی شـرکت: شهریاری(، تهـران پرویز ترجمه شرق، ) در ریاضیات« موازی خطوط درباره خیام نظریه»(، 111۲ب، ) .آ آ ویوشکویچ، .ب روزنفلد، -

 انتشارات خوارزمی.
 تیریفرهنـگ و مـد ،یمعمار یمل شیمسجد جامع اصفهان، هما یگنبد شمال یهندس ی(، بررس118۲فائقه ) یو مالئ میمر ،یمانیسل د،یمج ،یشهباز -

 ، کرج. یشهر
 .19 جلد ،1شماره  ،لوم مهندسیعلمللی ا نیبنشریه ،یاسالم یدر معمار دانیجاو ی هندسه (، 1196) ،محمد علی آبادی، -
 (، تحلیل مضامین جهان شناختی نقوش اسالمی، )ترجمه ی سید حسن آذر کار(، تهران: انتشارات حکمت1198کریچلو، کیت، ) -
 هـا، انتشـارات دانشـگاه انسـانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان :تهران اسالمی، هدور در ایران معماری هنر (، تاریخ111۹) یوسف، محمد کیانی، -

 .سمت
 وزارت مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،ن: نشر اتهر ،رانیگذشته ا یکاربرد هندسه در معمار یبررس (، 1191، بهزاد، )یمولو -

 .ولاچاپ 
 .شهری ریزی برنامه و پردازش شرکت: تهران (،اعتصام ایرج ترجمة، )المیاس معماری (، 1196،)رابرت براند، هیلن -

 :نترنتیا
 رانیا یکتابخانه مل، (امی)مثلث خامیکتاب جبر خ یخط ینسخه -

http://www.jphogendijk.nl/talks/CIMPA.pdf- 

http://archnet.org- 
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