
چكيده 
غياث الديـن جمشـيد كاشـانى (820 هــ . ق)، كـه در 
نوشته هاى غربى به نام الكاشى معروف است در زمان الغ بيگ 
آثار ارزشـمندى در رياضى و نجوم از خود به جاى گذاشت كه 

نمونه هاى رياضى آن عبارت اند از:
1. رسالة محيطيه، كه اروپاييان آن را شاهكار فن محاسبه 

ناميدند. كاشانى عدد π را تا 17 رقم اعشارى به دست آورد.
2. مفتاح الحسـاب، كه يوشكويچ آن را در همة آثار قرون 
وسطى يگانه مى شمارد و شامل چهار عمل اصلى بر روى اعداد 

و كسرها -نوشتن ارقام جمل- مساحت و حجم بناهاست.
3. رساله وتر و جيب (سينوس) كه پرويز شهريارى آن را 

به فارسى و زبان رياضى ساده بيان كرده است.

كليدواژه ها: جمشيد كاشانى، مفتاح الحساب، مقرنس

مقدمه
ــورهاى خاورميانه و خاور  در سدة چهاردهم ميالدى، كش
ــا هجوم تيمور ويران  ــس از هجوم مغول ها، دوباره ب نزديك، پ
ــالدى، الغ بيگ نوة  ــدة پانزدهم مي ــدند، ولى در ابتداى س ش
تيمور دانشمندان را زير حمايت خود گرفت و يك مركز جديد 
ــهر،  ــمرقند، پايتخت خود، به وجود آورد. در اين ش علمى در س
بزرگ ترين رصدخانة آن زمان ساخته شد كه زير نظر دانشمند 
ايرانى، غياث الدين جمشيد كاشانى كار مى كرد. كاشانى پيش از 
ورود به سمرقند، «زيج خاقانى» را تنظيم كرده 
ــه مى توان آن را، تكميل  بود ك
ــج  «زي ــدة  ش

ــت. كاشانى همراه با تنظيم جدول هاى  ايلخانى» طوسى دانس
ــت. «رساله  ــينوس» را نوش ــاله «دربارة وتر و س مثلثاتى، رس
دربارة دايره (رسالئ المحيطيه)»،  به طور مستقيم به مسئله هاى 
اخترشناسى مربوط است. كاشانى در سمرقند، فرهنگ رياضى 
ــت و  ــاب) نوش ــاب» (مفتاح  الحس ــود را به  نام «كليد حس خ
ــاهده در  ــم «زيج جديد گوركانى» كه در نتيجة مش در تنظي
ــركت كرد. كاشانى  ــت آمده بود، ش ــمرقند به دس رصدخانة س
ــته رساله هاى اختصاصى مربوط به اخترشناسى  داراى يك رش

است.
«مفتاح  الحساب» كاشانى، شامل پنج بخش است. بخش 
ــث مى كند. مضمون  ــت بح ــاب  عددهاى درس اول دربارة حس
ــى، شباهت  ــاب خواجه نصير طوس ــالة حس اين بخش، به رس
ــامل جذر گرفتن از هر عدد درست  زيادى دارد و در ضمن، ش
ــات را روى تخته  ــى كه عملي ــوى و طوس ــت. برخالف نس اس
ــات را روى كاغذ انجام مى داد.  ــانى عملي انجام مى دادند، كاش
ــرها دارد. در  ــاب مربوط به كس بخش دوم، اختصاص به حس
ــتين بار  ــرهاى ده  دهى را براى نخس ــانى كس اين بخش، كاش
ــصت  ــرهاى ش ــبيه كس وارد مى كند و ويژگى هاى آن ها را ش
ــصتى -كه اخترشناسان با يكاهاى دقيقه، ثانيه، ثالثه، رابعه  ش
و غيره به كار مى بردند- معين مى كند. كسرهاى ده  دهى براى 
ــوم، به  دقيق تر كردن جذر عددها هم به كار مى روند. بخش س
محاسبه هاى اخترشناسان، يعنى به عمل هاى حساب مربوط به 
عددهاى درست و كسرى در دستگاه شصت شصتى اختصاص 
ــطحه و  ــكل هاى مس ــش چهارم، اندازه گيرى ش دارد. در بخ
ــور و استوانه، هرم و  چندضلعى ها، دايره و بخش هاى آن، منش
مخروط، كره،  چندوجهى منتظم و برخى چندوجهى هاى نيمه 
ــت. كاشانى براى مطالعه  منتظم مورد مطالعه قرار گرفته اس
ــاى مثلثاتى كه از  ــا از مثلثات و جدول ه مثلث ه
«زيج ايلخانى» طوسى اقتباس شده 

بود، استفاده مى كند.

كاربرد رياضيات
ى  جمشيد كاشانئ در معمار
مريم گوگردى، آموزش وپرورش فارس. پژوهشكدة معلم شيراز
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ــم هاى كروى از مقدار  ــانى، براى بررسى دايره و جس كاش
ــتفاده مى كند و آن را برابر'"24"29 '8 °3  تقريبى عدد «پى» اس
ــپس درباره حجم جسم ها  يعنى برابر 3/141593 مى گيرد. س
از روى وزن آن ها صحبت مى كند كه به تنظيم جداول چگالى 
ــم هاى جامد و مايع مى انجامد. به ويژه روش اندازه گيرى  از جس
ــترده اى در معمارى خاور زمين  طاق ها و گنبدها كه به طور گس
به كار مى رود، مورد مطالعه قرار گرفته است. كتاب پنجم به جبر 
اختصاص دارد. كاشانى نتيجه هايى را كه پيش از او دربارة حل 
ــوم به دست آمده بود، تنظيم كرد و راه حل  معادله هاى درجه س
ــالة مشابهى صحبت  ــت آورد. او از رس ــى آن ها را به دس هندس
مى كند كه در آن دربارة معادله هاى درجه چهارم صحبت كرده 
ــاله به ما نرسيده است. كاشانى، سپس حل  است، ولى اين رس
معادله هاى خطى را مطرح مى كند و چند قاعده براى محاسبه 
مجموع جمله هاى رشته هاى عددى و همچنين قاعده هايى براى 
ــته،  ــبت ها، چه دربارة عددها و چه دربارة كميت هاى پيوس نس
به دست مى آورد. در آخر كتاب،  تعداد زيادى مسئله آمده است.

ــاله اى دربارة  دايره» اثر كاشانى، به  رسالة  محيطيه: «رس
ــبة نسبت طول محيط دايره به قطر آن، با حداكثر دقت  محاس
الزم اختصاص دارد. كاشانى محيط دايره را واسطة  عددى بين 
محيط چندضلعى منتظم محاطى و محيط چندضلعى منتظم 
ــن مى گويد، n را بايد  ــى با 2n×3 ضلع مى گيرد، درضم محيط
چنان گرفت كه اگر شعاع دايره برابر فاصلة زمين تا ستاره هاى 
ثابت باشد (كه به حساب كاشانى 60,000 برابر شعاع كره زمين 
است)، اختالف بين محيط هاى چندضلعى هاى درونى و بيرونى، 
ــانى براى اين منظور،n  را  ــب كمتر باشد. كاش از قطر موى اس

برابر 28 مى داند، يعنى: 
3×2n=3×228=805306368

ــابى را با دقت فوق العاده اى  ــانى،  اين ميانگين حس و كاش
حساب مى كند كه اگر شعاع دايره را برابر واحد بگيريم، نسبت 

طول محيط دايره به طول قطر آن برابر خواهد شد با: 
°3 8' 29"24'"

ــانى براى عدد «پى» پيدا كرده است،  از 17 رقمى كه كاش
تنها رقم آخر آن درست نيست.

ــن بخش هاى آن در  رسـالة «وتر و سـينوس»: مهم تري
رسالة «سينوس يك درجه» قاضى زاده رومى، همكار دانشمند 
ــاله هاى كاشانى و  ــمرقند، حفظ شده است. رس كاشانى در س
ــبة sin 1° از روى مقدار sin 3° اختصاص دارد.  رومى به محاس

مقدار x= sin 1°  ريشه اين معادله است:
3x-4x3 =sin 3° 

ــادگى و با ظرافت فوق العاده اى  كاشانى اين معادله را به س
حل مى كند و به دست مى آورد:

sin 1°=0/01745246437283571
بعد از كشته شدن الغ  بيگ، عالء الدين فوشچى، رياضى دان 
ــته هاى با ارزشى  ــتامبول رفت و نوش ــمرقند به اس ــاكن س س
ــتامبول، كتاب  ــب الغ بيگ را به  همراه خود برد. در اس از مكت
ــلطان محمد پادشاه عثمانى تقديم كرد. در  «محمديه» را به س
اين كتاب، كه براساس «مفتاح  الحساب» كاشانى نوشته شده، 
ــتين بار، اصطالحات «منفى» و «مثبت» به كار رفته  براى نخس
ــوز مربوط به عددها  ــى و مثبت بودن، هن ــت، ولى اين منف اس
نيست و تنها به كميت هايى مربوط مى شود كه بايد با هم جمع 

و يا از هم كم شوند.
بعد از قتل الغ بيگ شعله  آفرينش هاى رياضى در خاورميانه 
ــى رفت و رياضيات، تنها به عنوان  و خاور نزديك رو به خاموش
ــيله اى براى تحصيل مورد استفاده قرار گرفت. با وجود اين  وس
ــته هاى رياضى اين دوره، مثل «خالصئ  الحساب»  برخى از نوش
بهاء الدين عاملى (شيخ بهائى)  توانست شهرت زيادى پيدا كند.
دانشمند خاورشناس و رياضى دان آلمانى «پاول لوكى»1 در 
ــال 1944 ميالدى كتابى در شرح و تفسير قسمتى از مفتاح  س
 الحساب كاشانى نوشت و در سال 1949 نيز «رسالة محيطيه» 

او را به زبان آلمانى ترجمه و تفسير كرد.

وصف رساله وتر و جيب كاشانى از زبان «لوكى»

 تصوير صفحة آغاز چاپ سنگى رسالة وتر و جيب جمشيد كاشانى
 (تحرير قاضى زادة رومى)
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ــرح  ــى مى گويد كه در كتاب تاريخ رياضيات هانكل ش لوك
ــده كه چگونه يك منجم و رياضى دان مسلمان در قرن  داده ش
ــينوس سه  ــينوس يك درجه را از روى س پانزدهم ميالدى س
ــاب كرد، و چگونه معادلة درجه سوم  درجه با دقت فراوان حس
ــكيل داد و با روش استادانه اى حل  ــئله را تش مربوط به آن مس
ــبة تقريبى است كه در تاريخ  ــتين روش محاس كرد. اين نخس
ــن روش را  ــق مى توان اي ــدان برمى خوريم. به ح ــات ب رياضي
ــى دانست كه در همه نوشته هاى  بديع ترين و جالب ترين روش
ــالمى وجود دارد. مخترع اين روش يك ايرانى به نام  رياضى اس

غياث الدين (پشتيبان دين) جمشيد كاشانى ناميده مى شود.
لوكى دربارة ساير آثار كاشانى مى گويد: اگر رسالة محيطية 
او به دست دانشمندان معاصر وى كه در مغرب زمين  مى زيستند 
ــن از بعضى منازعات و  ــس مردم مغرب زمي ــيد از آن پ مى رس
ــدند  تأليفات كم  ارزش دربارة اندازه گيرى عدد π بى نياز مى ش
ــارى صد و پنجاه سال بعد از  ــرهاى اعش ــناختن كس و براى ش
كاشانى، استون2 و بورگى 3 در اروپا مجبور نمى شدند كه نيروى 
فكرى و عملى خود را براى از نو يافتن آن كسرها به كار اندازند.
ــات در قرون  ــى) در كتاب تاريخ رياضي ــكويچ (روس يوش

وسطى درباره  مفتاح  الحساب كاشانى مى نويسد:
ــارة  رياضيات  ــى، درب ــت درس ــاب كتابى اس مفتاح  الحس
ــت. اين كتاب از حيث  ــده اس ــتادانه تأليف ش مقدماتى كه اس
ــت كالم  ــواد و مطالب و روانى بيان و سالس ــى و تنوع م فراوان

تقريباً در همة آثار (رياضى) قرون وسطى يگانه است.
كندى دربارة كاشانى مى گويد: كاشانى محاسبى زبردست 
بود و در اين فن مهارتى خارق العاده داشت، شاهد اين مدعا آن 
است كه وى با اعداد شصتگانى خالص به  آسانى و روانى حساب 
مى كرد. كسرهاى اعشارى را اختراع و مراحل محاسبه را طورى 
ــى كرد و در هر مقام  ــم كرد كه بتوان خطاها را پيش بين تنظي
صحت اعمال را مورد امتحان قرار داد، آلت «طبق المناطق» كه 
ــرفتى است كه براى  وى اختراع كرده نمايندة كامل ترين پيش
ــته از افزارهاى نجومى حاصل شده است. اين تنها ابزار  اين دس
ــاخت  ــيارات را امكان پذير مى س فنى بوده كه تعيين عروض س
ــك و  ــى كه در آن آلت به كار رفته هيچ ش ــاظ مهندس و از لح

ترديدى نيست.
ــى (آلمانى)،  ــى) و لوك ــكويچ (روس ــدى، يوش ــز كن به ج
ــوى) و لوى (انگليسى)  ــمندان ديگرى چون وبگه (فرانس دانش
ــته اند.  ــاب همت گماش ــرح و ترجمه كتاب مفتاح  الحس در ش
ــالة دكتراى خانم نائله رجائى، پايان نامة دكتراى آقاى  البته رس
ــته  «عبدالقادر داخل» كه به عربى پيرامون اين اثر علمى نوش
شده است و باالخره كار آقاى محيط طباطبايى نيز كه ترجمه 

قسمتى از ديباچة اين كتاب به فارسى است  قابل اشاره است.

ترجمة فارسى سى فصل مفتاح  الحساب به شرح ذيل مى باشد.
1. در چگونگى نوشتن اعداد و مراتب آن ها

2. در تضعيف (ضرب كردن در 2)
3. در تنصيف (تقسيم كردن بر 2)

4. در جمع
5. در تفريق
6. در ضرب

7. در تقسيم
8. در استخراج جذر

9. در ميزان ها (امتحان جذر)
10. در تعريف كسرها و چگونگى نوشتن  آن ها

11. در شناختن تداخل و تشارك و تباين
12. در تجنيس

13. در رفع
14. مخرج مشترك گرفتن

15. در تضعيف  كسرها
16. در تنصيف كسرها 

17. در جمع كسرها
18. در تفريق كسرها
19. در ضرب كسرها

20. در تقسيم كسرها
21. در استخراج جذر (كسرها)

22. در تحويل يك كسر از يك مخرج به مخرج ديگر
ــتوى كه محيط آن ها (مركب از  ــاحت سطوح مس 23. در مس

قطعه ها) خط هاى راست است

 شكل2: مفتاح الحساب
صفحة آغاز چاپ سـنگى 
مفتاح  الحسـاب جمشيد 

كاشانى
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24. در مساحت دايره و قطاع دايره
25. در مساحت سطوح مستدير مانند استوانه و مخروط

26. در اندازه گيرى حجم اجسام
27. در آنچه براى شروع مسائل (معادله هاى) شش گانة جبرى 

الزم است
28. در ذكر مسائل شش گانة جبرى

29.در خط آئين 
30. در ايراد بعضى از قواعد كه محاسب به آن ها نيازمند است.

در باب سوم مقاله اول كتاب مفتاح  الحساب، كاشانى عمل 
ــر مى كند همراه با  ــرب را تعريف و چند قاعده براى آن ذك ض

چند مثال:
به عنوان مثال عدد 547800 در يك عدد يك رقمى مانند 

4 چنين مى نويسد:

كاشانى حاصل ضرب 4 در تك تك اعداد 5478 را برحسب 
مرتبة  خود زير هم مى نويسد و جمع مى كند.

4×5=20
4×4=16
4×7=28
4×8=32
ــى در هم اين گونه عمل  ــراى ضرب دو عدد چند رقم او ب
ــت. به عنوان مثال 175×7806 هر عدد را جداگانه در  كرده اس
عدد ديگر ضرب كرده است و از اين وسيلة شبكة ضرب استفاده 

و اعداد را در نهايت با هم جمع مى كند.

ــانى به نام «شبكة مورب» تغيير داد و  و اين جدول را كاش
اين گونه عمل كرد:

به عنوان مثال 624×358

ــر ضرب  ــكل زي ــانى به ش ــورب،  كاش ــبكة م ــد از ش و بع
2789×456 را انجام مى دهد و خود در پايان مى نويسد كه اين 

نوع از ساير انواع آسان تر است.

در اين  مثال حاصل ضرب 4×2783 و 5×2783 و 6×2783 
مانند جدول نخست كه توضيح داده شده نوشته شده است.

ــانى به  ــاب كاش در باب پنجم از مقالة اول كتاب مفتاح  الحس
اصطالحاتى برمى خوريم كه به زبان امروزى در جدول زير آمده است:
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معادل كنونى آنمفهوم آناصطالح قديمى

پايه= ريشهعدد a در مقام مقايسه با a3 ،a2، ... و anضلع اول

جذر= ريشة دومعدد a در مقام مقايسه با a2جذر

كعب= ريشة سومعدد a در مقام مقايسه با a3كعب

a2قوة دوم عددمجذور= مال= مربع

a3قوة سوم عددمكعب (كعب)1

a4قوة چهارم عددمال مال

a5قوة پنجم عددمال كعب 2
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(در جمع مضلعات)

قوه يك عدد يا به وجه اعم عددى كه بايد از آن ريشة nام استخراج كرد

عددى كه ريشة nام درست داشته باشدمضلع منطق

عددى كه ريشة nام درست نداشته باشدمضلع اصم
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ــت كه  ــن كتاب اصطالحاتى آمده اس ــة چهارم اي در مقال
ترجمة آن نيز گفته خواهد شد:

اهليلجى: سطح محصور بين دو قوس متساوى كوچك تر از 
نيم دايره و متعلق به دو دايرة مساوى.

ــلجمى: سطح محصور بين دو قوس متساوى بزرگ تر از  ش
نيم دايره و متعلق به دو دايرة متساوى.

حلقة مسطحه: سطح محصور بين دو دايرة متحد المركز.
ــوس دايره كه از  ــطح محصور بين دو ق ــى و نعلى: س هالل
نيم دايره بيشتر نباشد، از دو دايرة متقاطع متساوى يا نامتساوى 
ــند هاللى و اگر دو قوس مذكور  كه اگر آن ها در يك جهت باش

از نيم دايره بيشتر باشد شكل نعلى ناميده مى شود.

محاسبه طاق ها، گنبدها و ازج ها
ــاب، يعنى «مساحى  آخرين باب مقالة چهارم مفتاح  الحس
ــده است؛  ــته ش بناها و عمارات» واقعاً  براى مقاصد عملى نوش
ــاً  از  ــد: «متخصصان صرف ــح  مى ده ــانى توضي ــه كاش چنانك
ــد و آن را چيزى  ــخن گفته ان ــا و ازج ها س ــرى طاق ه اندازه گي
غيرضرورى دانسته اند؛ ولى من نحوة محاسبة آن ها را در ميان 
ــب آورده ام، چون بيش از بقيه در  ــاير مطال ضروريات همراه س
اندازه گيرى هاى مربوط به بناها به كار مى رود». فرق بين ازج ها و 
طاق اين است كه عمق طاق از عرض آن بيشتر نيست؛ ولى در 
ازج ها عمق بيشتر است. آنچه ما در مورد طاق ها عمق مى ناميم، 
ــاى تونل مانند و  ــود. ازج ه ــورد ازج ها طول ناميده  مى ش در م
ــع نيم دايره در معمارى عصر تيمورى موجود  قوس هاى با مقط
است. ولى طرح اغلب، طاق هاى نوك تيز است كه معمول ترين 
مقطع آن به بيضى ميل مى كند. كاشانى پنج نوع طاق نوك تيز 
ــيم آن ها فقط از خط كش و پرگار  را مطرح مى كند كه در ترس
ــت. تقريب زدن يك قوس بيضى با خم هاى  ــتفاده شده اس اس
ــان مى كند. براى اين پنج نوع  ــيار آس ــبه را بس دايره اى محاس
طاق، جداولى شامل ضريب هاى الزم براى محاسبة قسمت هاى 
ــده اند. در معمارى واقعى، انواع بيشترى  مختلف طاق عرضه ش

از طاق ها وجود دارد.
 ترسيم هاى كاشانى مقطع اغلب طاق هاى موجود را تقريب 

ــبة يك طاق خاص بايد يكى از پنج نوع را   مى زنند. براى محاس
ــبه نزديك تر است، اختيار كرد. اگر اين  كه به طاق مورد محاس
ــاحت يا  ــوند، مس ضريب ها در اندازه هاى طاق موجود ضرب ش

حجم اجزاى موردنظر طاق به دست مى آيد.
كاشانى، گنبدها را به صورت زير دسته بندى مى كند: آن ها 
ــورت يك مخروط با قاعدة  ــا به صورت نيم كرة توخالى يا به ص ي
چندضلعى و يا به شكلى است كه با دوران مقطع يك طاق حول 
محورش (يعنى خطى كه باالترين نقطة قوس را به وسط قاعدة 
ــت مى آيد. بنابراين متناظر با هر روش  آن وصل مى كند) به دس

براى ترسيم مقطع طاق، يك گنبد به دست مى آيد.
ــاله اش فقط محاسبات مربوط به دستة آخر  كاشانى در رس
ــرح مى دهد و خاطرنشان مى كند كه محاسبات  از گنبدها را ش
ــبة كره و  ــوع اول از روش هاى مربوط به محاس ــوط به دو ن مرب
قطعه هاى آن به دست مى آيند. دستة سوم در رابطه با محاسبات 
مربوط به مخروط بحث شده است. آنچه باقى مى ماند، محاسبة 
ــطح و حجم دستة  چهارم گنبدها است كه از دوران يك طاق  س
ــه كار رفته  ــى كه اينجا ب ــت مى آيد. روش ــول محورش به دس ح
است، يك صورت ابتدايى از انتگرال گيرى است: كاشانى با رسم 
ــطح گنبد، آن را به اليه هاى  دايره هايى عمود بر محور بر روى س
ــند  ــيم مى كند. دايره ها بايد چنان به هم نزديك باش موازى تقس
ــاوى وتر متناظر باشد. به نظر  كه منحنى واصل بين دو دايره مس
كاشانى، به طور معمول 7 يا 8 تا از اين دايره ها كافى است. به اين 
ترتيب، گنبد به يك مخروط و چند مخروط ناقص بريده مى شود.
ــدازه  مى گيريم. قدم  ــام دايره هاى روى گنبد را ان ابتدا تم
بعدى اندازه گيرى فاصله رأس گنبد تا نزديك ترين دايره (يعنى 
ــت. با ضرب نصف محيط نزديك ترين دايره  ارتفاع مخروط) اس

در اين ارتفاع سطح جانبى مخروطى به دست مى آيد.
ــن ترتيب، با ضرب ميانگين محيط دو دايرة متوالى  به همي
ــت  ــى هر مخروط ناقص به دس ــطح جانب ــة  آن ها، س در فاصل
ــطح كل گنبد برابر  ــن حاصل ضرب ها با س ــد. مجموع اي مى آي
است. براى محاسبة حجم گنبد كه جسمى توخالى است، ابتدا 
ــتة خارجى را  ــروط و مخروط  هاى ناقص را كه پوس ــم مخ حج
مى پوشانند،  محاسبه و با هم جمع مى كنيم، سپس همين كار 
ــم. تفاضل دو عدد حجم  ــتة داخلى انجام مى دهي را براى پوس

گنبد خواهد بود.
به عنوان يك مثال عملى، كاشانى اين روش را براى گنبدى كه 
از نماى طاق نوع چهارم به دست مى آيد به كار مى بندد. او جزئيات 
ــبات را شرح نمى دهد و براى «سادگى كار» فقط نتيجه  را  محاس

بيان مى كند. اين روش، آن گونه كه او بيان مى كند،  چنين است:
ــى) را در "32 '46 1° ، (يا  ــد (داخل ــر قاعدة گنب ــع قط مرب
1/755) ضرب مى كنيم تا سطح داخلى گنبد به دست آيد. اگر 
مربع قطر گنبد خارجى را در همين عدد ضرب كنيم، مساحت 
ــطح بيرونى گنبد به دست مى آيد، چون دو سطح موازى هم  س
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هستند. اگر مكعب قطر قاعده هاى داخلى و خارجى گنبد را در 
ــا 0/306) ضرب كنيم و دو عدد حاصل را از  عدد"23 '18 0° (ي

هم كم كنيم، حجم گنبد به دست مى آيد.
ــانى به كمك  ــبات كاش ــراى آزمودن ميزان دقت محاس ب
ــاحت پوستة درونى گنبد فوق را محاسبه  روش هاى نوين، مس
ــم. در اين صورت، ضريب  ــيم مى كني و بر مربع قطر قاعده تقس
1/8736337 (يا "1 '47 1° در مبناى 60) به دست مى آيد كه از 
مقدار ارائه شدة  كاشانى (1/775) كمى كوچك تر است، زيرا او 
ــب مى زند؛ ولى به هرحال، ميزان خطا فقط 0/48  از درون تقري
ــدارد، زيرا در  ــت كه در كاربردهاى عملى اهميتى ن درصد اس

كاربردهاى عملى مقدار مصالح، رنگ و غيره گرد مى شوند.
مقرنس نامى عربى است براى طاق هاى استاالكتيك مانند 
ــكل از اجزاى حفره  ــه بعدى، متش ــه در تزئينات معمارى س ك
مانندى، در چندين اليه قرار مى گيرند. مقرنس در حوالى قرن 
ــمال شرقى ايران و تقريباً هم زمان با آن، و  چهارم هجرى در ش

ً  به طور مستقل، در ميانة شمال آفريقا پديد آمد. ظاهرا
ــاحت  ــبة مس ــانى براى محاس ــيد كاش غياث الدين جمش
شكل هاى گوناگون از مثلث هاى ساده شروع مى كند و در پايان 
به تقريب مساحت سطح مقرنس مى رسد، قديمى ترين تعريف 

مقرنس به صورت زير از كاشانى است:
«مقرنس سقفى است پلكانى با وجوه متعدد و با بام مسطح. 
ــر وجه با وجه كناريش زاوية قائمه يا نيم قائمه يا مجموع اين  ه
ــازد. اين وجه را مى توان  ــا تركيب ديگرى از اين دو مى س دو ي
به صورت ايستاده بر صفحه اى موازى با افق درنظر گرفت. باالى 
ــطح صاف يا  ــطح افق و يا دو س ــطح غيرموازى با س آن ها يا س
خميده قرار مى گيرد كه سقف آن ها را تشكيل مى دهد. اين دو 
ــان يك «خانه» ناميده مى شوند. «خانه »  وجه به  همراه سقفش
هاى مجاور كه قاعده هايشان روى يك سطح مشترك موازى با 

افق باشند، يك «اليه» خوانده مى شوند.
ــزاى ميانى كه  ــد از خانه ها و اج ــزاى مقرنس عبارت ان اج
ــقف دو خانه مجاور را به  هم متصل مى كنند. همان طور كه  س
ــرح مى دهد، اجزاى متداول مقرنس  ــانى در رسالة خود ش كاش
ــاده هندسى ايجاد مى شوند. به  اين معنى  بر پاية شكل هاى س
ــكل هاى  ــطح يك جزء يا منظر آن از پايين از ش كه تصوير مس
ساده هندسى تشكيل شده است: مربع، لوزى، نيم دايره، بادام و 
ــبت به لوزى، دو پايه كوچك؛ كوزه (هشت ضلعى  مكمل آن نس
مربعى) و مكمل آن نسبت به مربع، دو پاية بزرگ (ذوالرجلين) 

و جودانه ها (كه فقط در اليه  بااليى مقرنس ظاهر مى شوند).
فصل آخر، مساحى بناها و عمارت ها، واقعاً  براى كاربردهاى 
ــته شده است. با وجود اينكه اغلب تصور مى شود كه  عملى نوش
ــت؛ ولى درواقع چنين  ــانى شيوة مقرنس را شرح داده اس كاش
ــبات  ــه به  عنوان ابزارى براى انجام محاس ــت. او از هندس نيس

استفاده كرده است.
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در كنار مساحت و حجم طاق ها، ازج ها و گنبدها،  كاشانى 
شيوه اى را براى به دست آوردن تقريبى مساحت چون مقرنس، 
ــت، از اجزاى  ــاختار معمارى پيچيده اس ــا وجودى كه يك س ب
هندسى نسبتاً ساده اى تشكيل شده است. اين محاسبات براى 
ــتمزد هنرمندان و  ــبة مصالح و دس ــذارى بنا با محاس ارزش گ
ــد صفوى) در ايران  ــار، همان طور كه در قرن يازدهم (عه معم

متداول بوده،  مفيد بوده اند.

قوس مقرنس
ــوان اجزاى مقرنس را به  هم وصل كرد، آن ها  براى اينكه بت
بايد طورى ساخته شوند كه منحنى هاى كناريشان يكسان باشد. 
ــانى با عنوان «روش بّنايان» شرح داده است  اين منحنى را كاش
كه نشان دهندة  اين است كه از تجارب عملى گرفته شده است.

نتيجه گيرى
ــاى يكى از  ــيار اندك از تالش ه ــد نمونة بس آنچه گفته ش
ــاختند و چه  ــى بود كه راه را براى ما هموار س ــمندان ايران دانش
ــناخته و از علم آن ها در  ــا اروپاييان سال ها پيش آن ها را ش بس
مدرسه  هاشان استفاده مى كرده اند. روزى كه كتاب هاى كاشانى 
به زبان هاى آلمانى و روسى ترجمه مى شد، ايرانيان نام كاشانى را 

هنوز نشنيده بودند!!

ــيماى جمهورى  ــدا و س ص
1366اسالمى ايران، 1366اسالمى ايران، 1366.
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