
١٦

(سویس)

شمارۀ  ،١٦

(فرانسه)

(سویس)

، شمارۀ

(فرانسه)

سزیانو  (سویس)ژاک

(انگلستان)

ملکیان) از: هادی (عکس

، شمارۀچهارم

گمینی  امیرمحمد

جبار  (فرانسه)احمد

ژاک سزیانو

(انگلستان)

از: هادی ملکیان) (عکس

طبقۀ  چهارم،

امیرمحمد گمینی 

نصر  سیدحسین

احمد جبار

ژاک سزیانو *

لورچ  (انگلستان)ریچارد

از: هادی ملکیان) (عکس

، طبقۀ١١٨٢

 

١٣٩

امیرمحمد گمینی

سیدحسین نصر

جبار * احمد

* )آلمان

ریچارد لورچ

(ژاپن)

ملکیان) (عکس از: هادی

شمارۀ  فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، ١١٨٢نشانی

٦٦٤٠٦ 

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩

مکتوب میراث پژوهشی

گمینی امیرمحمد

یزدی

سیدحسین نصر

*(کانادا) 

سارما  آلمان(راموال

لورچ ریچارد

یانو  (ژاپن)میچیو

ملکیان) (عکس از: هادی

فروردین، شمارۀ  ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٠٦٢٥٨

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩٩ تابستان

مکتوب میراث پژوهشی

کرامتی  گمینی* یونس امیرمحمد

روان

یزدی

نصر سیدحسین

بروملن  وان (کانادا) گلن

راموال سارما

لورچ *(هند)  ریچارد

میچیو یانو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی ملکیان) نقش از: هادی (عکس

فروردین، شمارۀ ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٢٥٨دورنگار: 

miraselmi

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

میراث مکتوب پژوهشی

یونس کرامتی

روان فهم خوب

حیدرزاده توفیق

گیاهی یزدی حمیدرضا

ناطق نصر * محمدجواد سیدحسین

بروملن  وان گلن

راموال سارما

گوپتا  چاران (هند) رادا

یانو*  میچیو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار: 

miraselmi@mirasmaktoob.ir

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

مکتوب پژوهشی میراث

رضوانی پویان

شاملو فرد حسین

یونس کرامتی

فهم خوب

توفیق حیدرزاده

حمیدرضا گیاهی

محمدجواد ناطق

وان بروملن گلن

سارما سری راموال

چاران گوپتا  رادا

* (هلند) 

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار:      

mirasmaktoob.ir

اسالمی فناوری دورۀ و علوم

تابستانو 
١٧

مکتوب میراث پژوهشی
ایرانی اکبر

باقری محمد
کریمیان زینب

رضوانی پویان
خانی محمود

حسین شاملو

قلندری  کرامتی *حنیف یونس

خوب سجاد نیک فهم

توفیق حیدرزاده

گیاهی حمیدرضا

محمدجواد ناطق

بروملن گلن وان

سری * 

چاران گوپتا رادا

هوخندایک  پیتر (هلند) یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢       

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

و بهار
پیاپی: ٧شمارۀ

مکتوب ؤسسۀ میراث پژوهشی
اکبر ایرانی

محمد باقری
زینب کریمیان

پویان رضوانی
محمود خانی

حسین شاملو

علمی همكاران
قلندری حنیف

سجاد نیک

علمی مشاوران

حیدرزاده *  توفیق

گیاهی * حمیدرضا

ناطق محمدجواد

بروملن *(کانادا)  وان گلن

 (کانادا)

گوپتا رادا چاران

هوخندایک  پیتر یان

هارون والیت (اصفهان) آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان

اسالمی دورۀ علوم و فناوری

بهار، 
پیاپی:  شمارۀ

ؤسسۀم
اکبر ایرانی

باقری محمد
زینب کریمیان

رضوانی پویان
خانی محمود

چاپ: امور و ی
ّ
فن شاملو مدیر حسین

همكاران علمی
حنیف قلندری

مهدوی  نیک* یونس سجاد

مشاوران علمی

ثبوتی  یوسف

طارمی  *حسن

ناطق *همدانی  محمدجواد

(کانادا) 

رجب  (کانادا)جمیل

گوپتا * (هند) چاران رادا

هوخندایک پیتر یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان و ابوریحان، دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان ۴۰

اسالمی دورۀ فناوری علوم و

، اول
شمارۀ پیاپی: 

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر
سردبیر: 
داخلی :مدیر
: ویراستار

جلد: اجرای

امور چاپ: و ی
ّ
فن مدیر

همكاران علمی
رضوانی  قلندری *پویان حنیف

یونس مهدوی

مشاوران علمی

یوسف ثبوتی

حسن طارمی

همدانی 

برگرن  لنارت (کانادا) جان

جمیل رجب

(هند)الرحمان 

پیتر هوخندایک یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان دانشگاه و ابوریحان، خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢تلفن: 

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir   / 

۰٫۰۰۰

تاریـخ  اسالمیدوفصلنامـۀ دورۀ فناوری و علوم

اولشمـارۀ 
شمارۀ پیاپی: 

صاحب امتیاز: 
مدیر مسئول: 
سردبیر: 
مدیر داخلی
ویراستار

اجرای جلد:

و امور چاپ: ی
ّ
فن مدیر

علمی همكاران
رضوانی  پویان

یونس مهدوی

علمی مشاوران

ثبوتی * یوسف

طارمی حسن

معصومی همدانی حسین

لنارت برگرن جان

جمیل رجب

الرحمان 

هوخندایک یان پیتر

والیت (اصفهان) هارون چارترنج در آرامگاه هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

تلفن:    

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

۰۰۰بها: 

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ 
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مدیر مسئول: 

مدیر داخلی
ویراستار

جلد: اجرای

چاپ: ی و امور
ّ
مدیر فن

پویان رضوانی

مهدوی *فر  یونس

اذکائی  *پرویز

ذاکر طارمی * محمدابراهیم حسن

معصومی حسین

جان لنارت برگرن

رجب * (فرانسه) جمیل

ظل سید الرحمان حکیم

هوخندایک  * )سوریه پیتر یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه چارترنج در هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و خیابان دانشگاه بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

١٣١٥٦   

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

بها: 

دوفصلنامـۀ تاریـخ

شمـارۀ
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر

داخلی مدیر

چاپ: امور و ی
ّ
مدیر فن

رضوانی * پویان

محمدی فر  شمامه

پرویز اذکائی

محمدابراهیم ذاکر

حسین معصومی

برگرن جان لنارت

(فرانسه)

سید ظل حکیم

سوریه

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه بین خیابان انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

-١٣١٥٦

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ، نهم

چاپ: امور و ی
ّ
فن مدیر

بهلول  *حمید

شمامه محمدی

پرویز اذکائی

ذاکر محمدابراهیم

معصومی حسین

برگرن * ) لنارت جان

راشد  (فرانسه)رشدی

ظل حکیم سید

موالدی  سوریه(مصطفی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه انقالباسالمی، بین خیابان خیابان مجله: تهران، نشانی

٩٣٥١٩-

miraselmi90@gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهم

حمید بهلول

شمامه محمدی

اذکائی پرویز

ذاکر محمدابراهیم

محقق  معصومی *مهدی حسین

آذربایجان )جمهوری

رشدی راشد

ظل سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج نقش هندسی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

 :٩٣٥١٩

gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهمسال 

امینی  بهلول *حسن حمید

محمدی شمامه

ذاکر محمدابراهیم

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

رشدی راشد

ظل * (امریکا) سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان):  هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالب اسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

: پستی

gmail.com

سال

حسن امینی 

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

راشد * (روسیه) رشدی

(امریکا)

موالدی مصطفی

پشت جلد : تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین خیابان انقالباسالمی، مجله: تهران، نشانی

پستی کد

gmail.com

حسن امینی

محقق مهدی

آذربایجان( جمهوری

(روسیه)

صلیبا  (امریکا)جورج

پشت جلد تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین اسالمی، خیابان انقالب مجله: تهران، نشانی

کد

المللی

امینی حسن

بابایف  (علی

دمیدوف  (روسیه)سرگی

جورج صلیبا

جلد تصویر پشت

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، مجله: تهران، خیابان نشانی

بین استاندارد المللی شمارۀ

۲۳۲۲

علی بابایف

دمیدوف سرگی

صلیبا جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

استاندارد بین شمارۀ

 -۲۳۲۲

بابایف علی

سرگی دمیدوف

صلیبا  جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین استاندارد شمارۀ

۳۶۶۹ -

دمیدوف سرگی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین شمارۀ استاندارد

۳۶۶۹

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

بین استاندارد شمارۀ



فهرست
رسسخن۱

۳الحسابلّب فارسی منابع و مآخذ رسالۀ
نرگس عصارزادگان
ی تاریخ مبدأ تقویم جاللی ۳۱مّع

بیگیاهی یزدی، ترجمۀ هاشم سرضا حمید
۵۰تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته

نقی منزویعلی
۵۹کاردانو چه کرد که خیام نکرد؟
امیر اصغری
۷۴نقش هندسی چارترنج
محمد باقری

۸۴محمد باقر یزدیمجموع املربعاتبررسی محتوای رسالۀ 
زهرا پورنجف
۹۹علوم غریبه در دورۀ صفویه

حمید بهلولۀترجم، کوشکی-ملوینمتیو 
۱۱۵ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و فناوری دورۀ اسالمیآثار

انوشه هادزاد

ارزشبررسی موضوعات بی۱۲۶
اتو نویگه باوئر، ترجمۀ حمید بهلول

۱۲۸م)۲۰۲۰-۱۹۳۰به یاد پاول کونیچ (
دالن، ترجمۀ حنیف قلندریبنو وان 

۱۳۸هایی از پاول کونیچخاطره
ریچارد لورچ، ترجمۀ مهسا راقب

لرسالۀ ۱۴۰ در شیمیالغریبهاع
محمدرضا عرشی

مقاله

های تاریخییادداشت

هایادنامه

رساله



باقری ١محمد

قلمــرو  تزئینــی هــای

درون هــر  که دارد وجود اصفهان جامع مسجد در آن

moham

مستطیل و  لوزی، مربع، مانند هندسی

محمد باقری

نقــش در پرشــماری جاهــای در که است زیبایی هندسی هــای تزئینــی قلمــرو های

وجود دارد که درون هــر اصفهان جامع مسجد در آن

شده است: گنجانده

mohammad.bagheri2006@gmail.com

و هندسی مانند مربع، لوزی، مستطیل

سنجیدند عمل یزان

بخشیدند عـــلی بمحبت را ما

چارترنج نقشهندسی

پرشــماری در نقــش جاهــای در که است زیبایی هندسی های

هــر درون که دارد مسجد جامع اصفهان وجود در آن

خط بنایی با معروفی فارسی رباعی از مصرعی آن است: ٢های گنجانده شده

تهران دانشگاه علم تاریخ پژوهشکدۀ علمی هیأت عضو ، ،mad.bagheri2006@gmail.com

کردن شکل های رسم با که و است مستطیل لوزی، مربع، هندسی مانند

یزان عمل سنجیدندـبردند و بم

بمحبت عـــلی بخشیدند را ما

نقشهندسی چارترنج

نقــش در است که در جاهــای پرشــماری زیبایی هندسی های

نمونۀ هــر ترین درون که دارد وجود اصفهان آن در مسجد جامع

فارسی معروفی با خط بنایی رباعی از مصرعی آن های

پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران علمی هیأت عضو ،
خط کوفی  هاینوعی شکل است که با رسم کردن

پیچیدند بهــم ما جـرم نامۀ بمچون بردند و

ولی بود ما بخشیدندسگناه عـــلی ما را بمحبت

چارترنج نقش هندسی

نقــش در پرشــماری جاهــای در هندسی زیبایی است که های

ترین نمونۀمعروف شود.

بنایی خط با معروفی مصرعی از رباعی فارسی آن های

تهران دانشگاه علم عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ تاریخ ،
خوشنویسی اسالمی  انواع از یکی بّنایی نوعی خط کوفی وخط

می حاصل متقاطع و موازی شود.  خطوط

نامۀ جـرم ما بهــم پیچیدند چون

همه ک از س گناه ما بود ولیـبیش

نقــش چارترنج از نقش در پرشــماری جاهــای در که است زیبایی های هندسی

شود. فرهنگی ایران دیده می

ترنج از بنایییک خط با معروفی فارسی رباعی از های آن مصرعی

مجلۀ  تهرانمیراث علمیسردبیر دانشگاه علم تاریخ پژوهشکدۀ علمی ، عضو هیأت
اسالمی بّنایی یکی از انواع خوشنویسی خط

موازی و متقاطع حاصل می خطوط

پیچیدند بهــم ما چون نامۀ جـرم

ک بیش از همه

٧۴

نقش چارترنج از

می دیده فرهنگی ایران

یک از ترنج

سردبیر مجلۀ .١
اسالمی. ٢ خوشنویسی انواع از خط بّنایی یکی

می حاصل متقاطع و خطوط موازی
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زیست. 

چنان چیده مــی شــوند کــه فاصــلۀ 

هر ترنج به صورت چهــار ضــلعی متقــارنی اســت کــه دو 

دارد. ضلع های مساوی مجاور یکدیگرند و زاویۀ 

تــر بــه 

زاویۀ 

این نقش هندسی زیبا و تاریخی، خــواص هندســی 

درون 

الزاویــه 

زیست.  می ـه۱۰الدین قائنی است که در سدۀ 

چنان چیده مــی شــوند کــه فاصــلۀ 

هر ترنج به صورت چهــار ضــلعی متقــارنی اســت کــه دو 

دارد. ضلع های مساوی مجاور یکدیگرند و زاویۀ 

تــر بــه تــر و کوچــکتر قائمه است. اگر طول ضــلع هــای بــزرگ

زاویۀ است. هر ترنج دو 

این نقش هندسی زیبا و تاریخی، خــواص هندســی 

درون  گیــریم. مــی cتر دارد. طول قطر بلندتر هر ترنج را 

الزاویــه  شود. این مربع متشکل از چهار مثلث قــائم

الدین قائنی است که در سدۀ 

چنان چیده مــی شــوند کــه فاصــلۀ  »ترنج

هر ترنج به صورت چهــار ضــلعی متقــارنی اســت کــه دو 

دارد. ضلع های مساوی مجاور یکدیگرند و زاویۀ 

تر قائمه است. اگر طول ضــلع هــای بــزرگ

a میانی و ضلع مربع کوچک b  است. هر ترنج دو

این نقش هندسی زیبا و تاریخی، خــواص هندســی 

(a b) (a b) ab   
تر دارد. طول قطر بلندتر هر ترنج را 

شود. این مربع متشکل از چهار مثلث قــائم

ت.اس

b

a

c

الدین قائنی است که در سدۀ  الدین محمد بن شمس

ترنج«چهار شکل موسوم به 

هر ترنج به صورت چهــار ضــلعی متقــارنی اســت کــه دو 

دارد. ضلع های مساوی مجاور یکدیگرند و زاویۀ  تر مساوی

تر قائمه است. اگر طول ضــلع هــای بــزرگ

و ضلع مربع کوچک

این نقش هندسی زیبا و تاریخی، خــواص هندســی  قائمه، یک زاویۀ حاده و یک زاویۀ منفرجه دارد.

پردازیم.

اثباتی بدون کالم برای اتحاد زیر عرضه می کند:

(a b) (a b) ab   2 2

تر دارد. طول قطر بلندتر هر ترنج را هر ترنج یک قطر بلندتر و یک قطر کوتاه

شود. این مربع متشکل از چهار مثلث قــائم دیده می

aو یک مربع کوچک به ضلع  b اس

۲شکل 
a

ab

۳شکل 

a
c

c

الدین محمد بن شمس این رباعی سرودۀ شاه صفی

چهار شکل موسوم به  ،در چارترنج، درون یک مربع

هر ترنج به صورت چهــار ضــلعی متقــارنی اســت کــه دو  .تری پر می کند

تر مساویمساوی و دو ضلع بزرگ

تر قائمه است. اگر طول ضــلع هــای بــزرگتر و ضلع بزرگ

و ضلع مربع کوچک ab باشد، مساحت هر ترنج

قائمه، یک زاویۀ حاده و یک زاویۀ منفرجه دارد.

پردازیم.ها میجالبی هم دارد که در ادامه به آن

اثباتی بدون کالم برای اتحاد زیر عرضه می کند:

(a b) (a b) ab   2 2 4

هر ترنج یک قطر بلندتر و یک قطر کوتاه

دیده میc )، مربعی به ضلع 

و یک مربع کوچک به ضلع 

c
a

b

b

c

b

این رباعی سرودۀ شاه صفی

در چارترنج، درون یک مربع

تری پر می کندها را مربع کوچک

مساوی و دو ضلع بزرگتر ضلع کوچک

تر و ضلع بزرگضلع کوچک

باشد، مساحت هر ترنج bو 

قائمه، یک زاویۀ حاده و یک زاویۀ منفرجه دارد.

جالبی هم دارد که در ادامه به آن

اثباتی بدون کالم برای اتحاد زیر عرضه می کند: ۲شکل 

هر ترنج یک قطر بلندتر و یک قطر کوتاه

)، مربعی به ضلع ۲مربع اولیه (شکل 

و یک مربع کوچک به ضلع  cو b و a به ضلع های 

این رباعی سرودۀ شاه صفی

در چارترنج، درون یک مربع

ها را مربع کوچکمیان آن

ضلع کوچک

ضلع کوچک هربین 

و  aترتیب 

قائمه، یک زاویۀ حاده و یک زاویۀ منفرجه دارد.

جالبی هم دارد که در ادامه به آن

شکل 

هر ترنج یک قطر بلندتر و یک قطر کوتاه

مربع اولیه (شکل 

به ضلع های 



برای رسم کردن چارترنج در مربع مفروض، یک درجه آزادی داریم. این آزادی مربوط به انتخاب 

مســاوی اختیــار 

۴.(

آید که در بسیاری از بناهــای تــاریخی وجــود 

های مربع را پیاپی بــه نســبت 

شود که بــا کشــیدن 

کنیم. با توجه به تقارن ترنج، قطر بلندترش زاویــۀ 

c (a b) ab a ab b a b        2 2 2 2 2 2

برای رسم کردن چارترنج در مربع مفروض، یک درجه آزادی داریم. این آزادی مربوط به انتخاب 

a  وb  مســاوی اختیــار

۴شکل شود ( به مربعی تبدیل می

آید که در بسیاری از بناهــای تــاریخی وجــود 

های مربع را پیاپی بــه نســبت 

شود که بــا کشــیدن  الزاویه در چهار گوشۀ مربع ایجاد می

کنیم. با توجه به تقارن ترنج، قطر بلندترش زاویــۀ 

abc (a b) ab a ab b a b        2 2 2 2 2 24 2 2
2

برای رسم کردن چارترنج در مربع مفروض، یک درجه آزادی داریم. این آزادی مربوط به انتخاب 

aکند، اگــر  تقسیم می

به مربعی تبدیل میتر به صورت یک نقطه در می آید و هر ترنج 

آید که در بسیاری از بناهــای تــاریخی وجــود 

های مربع را پیاپی بــه نســبت بسیار ساده است. برای شروع کار باید ضلع

الزاویه در چهار گوشۀ مربع ایجاد می

آید. 

کنیم. با توجه به تقارن ترنج، قطر بلندترش زاویــۀ 

.  کند. از شکل پیداست که  tan   1

2 2

a

۲

اثباتی بدون کالم برای قضیۀ فیثاغورس است:

c (a b) ab a ab b a b        2 2 2 2 2 24 2 2

برای رسم کردن چارترنج در مربع مفروض، یک درجه آزادی داریم. این آزادی مربوط به انتخاب 

تقسیم می bو  aای روی ضلع مربع است که آن را به دو بخش 

تر به صورت یک نقطه در می آید و هر ترنج 

آید که در بسیاری از بناهــای تــاریخی وجــود  بگیریم، چارترنجی به دست می

بسیار ساده است. برای شروع کار باید ضلع

الزاویه در چهار گوشۀ مربع ایجاد می

آید.  قرینۀ هر کدام نسبت به قطر مثلث، یک ترنج به دست می

کنیم. با توجه به تقارن ترنج، قطر بلندترش زاویــۀ  اندازۀ زاویۀ تند ترنج را محاسبه می

کند. از شکل پیداست که 

۴شکل 
b

۵شکل 
۲
θ

d

اثباتی بدون کالم برای قضیۀ فیثاغورس است:

c (a b) ab a ab b a b        2 2 2 2 2 24 2 2

برای رسم کردن چارترنج در مربع مفروض، یک درجه آزادی داریم. این آزادی مربوط به انتخاب 

ای روی ضلع مربع است که آن را به دو بخش 

تر به صورت یک نقطه در می آید و هر ترنج 

بگیریم، چارترنجی به دست می

بسیار ساده است. برای شروع کار باید ضلع 

الزاویه در چهار گوشۀ مربع ایجاد می تقسیم کنیم. سپس چهار مثلث قائم

قرینۀ هر کدام نسبت به قطر مثلث، یک ترنج به دست می

اندازۀ زاویۀ تند ترنج را محاسبه می

کند. از شکل پیداست که  حاده را به دو نیمۀ مساوی تقسیم می

b

a

b

۲

۱

۱

اثباتی بدون کالم برای قضیۀ فیثاغورس است: ۳شکل 

c (a b) ab a ab b a b        2 2 2 2 2 2

برای رسم کردن چارترنج در مربع مفروض، یک درجه آزادی داریم. این آزادی مربوط به انتخاب 

ای روی ضلع مربع است که آن را به دو بخش 

تر به صورت یک نقطه در می آید و هر ترنج  شوند مربع کوچک

بگیریم، چارترنجی به دست می bرا دو برابر  

 دارد. کشیدن این چارترنج

تقسیم کنیم. سپس چهار مثلث قائم

قرینۀ هر کدام نسبت به قطر مثلث، یک ترنج به دست می

اندازۀ زاویۀ تند ترنج را محاسبه می ۵در شکل 

حاده را به دو نیمۀ مساوی تقسیم می

٧۶

شکل 

برای رسم کردن چارترنج در مربع مفروض، یک درجه آزادی داریم. این آزادی مربوط به انتخاب 

ای روی ضلع مربع است که آن را به دو بخش نقطه

شوند مربع کوچک

 aاگر 

دارد. کشیدن این چارترنج

تقسیم کنیم. سپس چهار مثلث قائم ۲به  ۱

قرینۀ هر کدام نسبت به قطر مثلث، یک ترنج به دست می

در شکل 

حاده را به دو نیمۀ مساوی تقسیم می

٧۶
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های مربع کوچــک 

ســازند. 

بع کوچک که در ســمت چــپ اســت کمــی بــاالتر از 

اختیار شده است).

) ۵در شــکل 

های مربع کوچــک  است. بنابراین ضلع

ســازند.  نمــی 45چه شاید در نگاه نخست به نظر بیاید) زاویۀ 

بع کوچک که در ســمت چــپ اســت کمــی بــاالتر از 

اختیار شده است). ۳

در شــکل  θ(همــان 

sin

MH

      

  

یابیم. 

tan   

است. بنابراین ضلع

45چه شاید در نگاه نخست به نظر بیاید) زاویۀ 

بع کوچک که در ســمت چــپ اســت کمــی بــاالتر از 

1

15
۳ضلع مربع که  

(همــان  NMHاست. با داشــتن تانژانــت زاویــۀ 

NH sin , sin cos
MN

     

sin
tan

MH

      
 

  

2

1 4
1

1

4 8
2

5 5

یابیم.  را می θبه کمک دستور تانژانت دو برابر زاویه، تانژانت 

tan
tan

tan



   


 2

2 2
2 2

1 1
2 4

θتر ازبیش45است. بنابراین ضلع

چه شاید در نگاه نخست به نظر بیاید) زاویۀ 

بع کوچک که در ســمت چــپ اســت کمــی بــاالتر از رأسی از مر

برابر با 
1

5
است (یعنی  

1

15

است. با داشــتن تانژانــت زاویــۀ 

sin , sin cos     

tan
tan tan


      

   
2 2

1 4

1

۶شکل 
H

θ

P

M

N

به کمک دستور تانژانت دو برابر زاویه، تانژانت 


   

 

1
2 2

42 2
1 31 1

2 4
θاست، زاویۀ  ۱تر از 

چه شاید در نگاه نخست به نظر بیاید) زاویۀ های مربع اولیه (برخالف آن

رأسی از مر ۵شود که در شکل 

برابر با  dمقدار  ۵کنیم که در شکل 

است. با داشــتن تانژانــت زاویــۀ  ۲برابر با 

را بیابیم: 

sin , sin cos     21

cos
  

2

1
1

tan

tan


      

  
2

4 4
1 43 3

16
1

9

P

به کمک دستور تانژانت دو برابر زاویه، تانژانت 

تر از بیش θچون تانژانت 

های مربع اولیه (برخالف آن

شود که در شکل  این موجب می

رأس روبرویش واقع شود.

کنیم که در شکل  ثابت می

برابر با  MNطول  ۶در شکل 

را بیابیم: MH توانیم اندازۀ 

tanطبق اتحاد   


21

      

4 4
1 43 3

5 516
39

به کمک دستور تانژانت دو برابر زاویه، تانژانت 

چون تانژانت 

های مربع اولیه (برخالف آن با ضلع

این موجب می

رأس روبرویش واقع شود.

ثابت می

در شکل 

توانیم اندازۀ  می

طبق اتحاد 

پس



ا ضلع پــایینی مربــع 

اگــر ضــلع مربــع را یــک 

از مرکــز مربــع 

و بدون کشیدن نیمۀ ترنج ها آغاز کنیم بایــد راســتای 

برابــر بــا 
1

9
 

ا ضلع پــایینی مربــع ت

اگــر ضــلع مربــع را یــک 

 
1

30
از مرکــز مربــع 

و بدون کشیدن نیمۀ ترنج ها آغاز کنیم بایــد راســتای 

DK
DM

AK   

برابــر بــا AK باشــد، طــول 

تP ست با فاصلۀ نقطۀ 

اگــر ضــلع مربــع را یــک  .باالتر اســت

 انــدازۀبــه  N ،باالتر است، با توجه به تقارن شکل

و بدون کشیدن نیمۀ ترنج ها آغاز کنیم بایــد راســتای 

1

3
است. 

DK tan DK tan
DM

AK

      

  
8 1

3
3 3

باشــد، طــول  ۱) برابر بــا 

کند.

K

A

D

ست با فاصلۀ نقطۀ ا از ضلع باالیی مربع اصلی (که برابر

3

 
8 7 1

5 5 5
باالتر اســت Pاز نقطۀ 

باالتر است، با توجه به تقارن شکل

تر است.

 
ً
و بدون کشیدن نیمۀ ترنج ها آغاز کنیم بایــد راســتای  اگر بخواهیم کشیدن چهار ترنج را مستقیما

برابر با  AKطول 
1

3

tan DK tan      

8 1

3 3

) برابر بــا ۳اگر طول ضلع مربع اولیه (به جای 

کند. تر می چارترنج را آسان

۷شکل 
۲ M

از ضلع باالیی مربع اصلی (که برابر


  
8 15 8 7

3
5 5 5

N  به اندازۀ 
8 7 1

5 5 5

باالتر است، با توجه به تقارن شکل Pاز 

تر است. به همین اندازه پایین

 
ً
اگر بخواهیم کشیدن چهار ترنج را مستقیما

های درونی هر ترنج را داشته باشیم.

طول  ۷می خواهیم ثابت کنیم که در شکل 

tan DK tan      2 2

اگر طول ضلع مربع اولیه (به جای 

چارترنج را آسانخواهد بود، دانستن این نکته کشیدن 

۱

B

C

از ضلع باالیی مربع اصلی (که برابر Nفاصلۀ نقطۀ 

اصلی) برابر است با : 


  
8 15 8 7

5 5 5

Nنقطۀ  ۶پس در شکل 

N  به اندازۀ
1

15
از  

به همین اندازه پایین Pاصلی باالتر و 

 
ً
اگر بخواهیم کشیدن چهار ترنج را مستقیما

های درونی هر ترنج را داشته باشیم.

می خواهیم ثابت کنیم که در شکل 

      
4 8

2 2
3 3

اگر طول ضلع مربع اولیه (به جای  ،به عبارت دیگر

خواهد بود، دانستن این نکته کشیدن 

٧٨

فاصلۀ نقطۀ 

اصلی) برابر است با : 

پس در شکل 

Nبگیریم، 

اصلی باالتر و 

 
ً
اگر بخواهیم کشیدن چهار ترنج را مستقیما

های درونی هر ترنج را داشته باشیم. ضلع

می خواهیم ثابت کنیم که در شکل 

به عبارت دیگر

خواهد بود، دانستن این نکته کشیدن 

٧٨



٧٩

س
د

هن
ش 

نق
 ی

ج
رن

رت
چا

افقــی 

تقسیم شــده اســت. 

افقــی  NPمتقارن درون مربــع اصــلی اســت. بنــابراین 

اند، زیرا: زیر تقسیم شده

1 2 تقسیم شــده اســت.  1

مسجد خان اصفهان

متقارن درون مربــع اصــلی اســت. بنــابراین 

2 زیر تقسیم شده 1

FMD .

DF
DM

  

( ) :یا  : ( )1 2 1

K
A

F

D

مسجد خان اصفهان

 
ً
متقارن درون مربــع اصــلی اســت. بنــابراین  مربع کوچک به حالت کامال

سازد.  می 45با ضلع پایینی مربع اصلی زاویۀ 

2به  ۱ به نسبت  1

FMD .

DF tan .
DM

  

  





45
22 5

2

22 5 2 1

)پس در این حالت ضلع مربع اصلی به نسبت  ) :2 1 1

آوریم: چند نقش چارترنج را می

۸شکل 

۴۵
M

N
P

دورۀ سلجوقی)

 
ً
مربع کوچک به حالت کامال

45با ضلع پایینی مربع اصلی زاویۀ 

 Mهای مربع اصلی به وسیلۀ نقطۀ 

FMD .  

  





22 5

22 5 2 1

پس در این حالت ضلع مربع اصلی به نسبت 

چند نقش چارترنج را می

M

P

دورۀ سلجوقی)قزوین، های خرقان (

  ۸در شکل 
ً
مربع کوچک به حالت کامال

MN  با ضلع پایینی مربع اصلی زاویۀ

های مربع اصلی به وسیلۀ نقطۀ 

پس در این حالت ضلع مربع اصلی به نسبت 

AKجا  DF.

چند نقش چارترنج را میتصویر در ادامه 

های خرقان (تزئینات آجری برج

در شکل 

MNاست و 

های مربع اصلی به وسیلۀ نقطۀ  ضلع

پس در این حالت ضلع مربع اصلی به نسبت 

AKجا در این DF
در ادامه 

تزئینات آجری برج



پــیش از مــیالد مربــوط 

هــا در 

کاری ایرانــی آمــده 

فــی تــداخل االشــکال المتشــابهة او 

تــری تقســیم شــده اســت. 

جا وتر هر یک از 

عمــر خیــام ایــن 

تحویــل و 

1. Tuekta.
، ۸، سال 

پــیش از مــیالد مربــوط 

هــا در  در مرز مشترک چین و روسیه و مغولستان پیدا شده است. این نمونــه

کاری ایرانــی آمــده های هندسی کاشی

فــی تــداخل االشــکال المتشــابهة او 

تــری تقســیم شــده اســت. 

جا وتر هر یک از مطابق توضیحی که در متن نسخه آمده است ابن هیثم این شکل را کشیده است. در این

عمــر خیــام ایــن  .تر و ارتفاع وارد بر وتر است

x x x  3 2200 20 تحویــل و  2000

).دانشنامۀ جهان اسالم

Tuekta.
، سال میراث علمینوشتۀ محمدمهدی کاوه یزدی، 

پــیش از مــیالد مربــوط  ۶که گویا به قــرن 

در مرز مشترک چین و روسیه و مغولستان پیدا شده است. این نمونــه

های هندسی کاشی چنین این نقش در یک نسخۀ خطی فارسی مربوط به نقش

فــی تــداخل االشــکال المتشــابهة او نــام رســاله 

تــری تقســیم شــده اســت. ها به اجــزای کوچــک

مطابق توضیحی که در متن نسخه آمده است ابن هیثم این شکل را کشیده است. در این

تر و ارتفاع وارد بر وتر است

x x x  3 2200 20 2000

دانشنامۀ جهان اسالمدر  »خیام«: مقالۀ 

نوشتۀ محمدمهدی کاوه یزدی، 

که گویا به قــرن  چارترنجشده با نقش 

در مرز مشترک چین و روسیه و مغولستان پیدا شده است. این نمونــه

موزۀ ارمیتاژ

چنین این نقش در یک نسخۀ خطی فارسی مربوط به نقش

نــام رســاله . ٢شــود است که در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری مــی

ها به اجــزای کوچــک ) هر یک از ترنج

مطابق توضیحی که در متن نسخه آمده است ابن هیثم این شکل را کشیده است. در این

تر و ارتفاع وارد بر وتر استکناری برابر با مجموع ضلع کوچک

200به معادلۀ درجۀ سومی  20 2000

: مقالۀ بنگرید بهآن را به کمک مقاطع مخروطی حل کرده است (

۹شکل 

نوشتۀ محمدمهدی کاوه یزدی،  ،»فارسی کتابخانۀ ملی پاریس
. ۱۸۱-۱۸۰و  ۱۶۵

شده با نقش  های دو تکۀ چوبی تزیین

در مرز مشترک چین و روسیه و مغولستان پیدا شده است. این نمونــه

شود.  موزۀ ارمیتاژ پترزبورگ نگهداری می

چنین این نقش در یک نسخۀ خطی فارسی مربوط به نقش

است که در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری مــی

) هر یک از ترنج۹در این طرح (شکل 

مطابق توضیحی که در متن نسخه آمده است ابن هیثم این شکل را کشیده است. در این

کناری برابر با مجموع ضلع کوچک

به معادلۀ درجۀ سومی  في قسمة ربع الدایرة

آن را به کمک مقاطع مخروطی حل کرده است (

فارسی کتابخانۀ ملی پاریس ۱۶۹بررسی محتویات نسخۀ شمارۀ 
۱۶۵، ص ۱۳۹۸)، پاییز و زمستان 

های دو تکۀ چوبی تزیین عکس

در مرز مشترک چین و روسیه و مغولستان پیدا شده است. این نمونــه ١است و در گورتپۀ توِاکتا

موزۀ ارمیتاژ پترزبورگ نگهداری می

چنین این نقش در یک نسخۀ خطی فارسی مربوط به نقش

است که در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری مــی

در این طرح (شکل است. 

مطابق توضیحی که در متن نسخه آمده است ابن هیثم این شکل را کشیده است. در این

کناری برابر با مجموع ضلع کوچک های قائم الزاویۀ

في قسمة ربع الدایرةمسئله را در رسالۀ 

آن را به کمک مقاطع مخروطی حل کرده است (

بررسی محتویات نسخۀ شمارۀ «. بنگرید به: 
)، پاییز و زمستان ۱۶پیاپی  شمارۀ(

٨٠

عکس

است و در گورتپۀ توِاکتا

موزۀ ارمیتاژ پترزبورگ نگهداری می

چنین این نقش در یک نسخۀ خطی فارسی مربوط به نقشهم

است که در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری مــی

است.  المتوافقة

مطابق توضیحی که در متن نسخه آمده است ابن هیثم این شکل را کشیده است. در این

های قائم الزاویۀ مثلث

مسئله را در رسالۀ 

آن را به کمک مقاطع مخروطی حل کرده است (

. بنگرید به: ۱
( ۲شمارۀ 
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(ماکو) قره کلیسادیوارۀ بیرونی 

مدرسۀ نیماورد (اصفهان)

دیوارۀ بیرونی 

مدرسۀ نیماورد (اصفهان)

(جلفا) 

مدرسۀ نیماورد (اصفهان)

از نقش چارترنج:

(جلفا) کلیسای سنت استپانوس

در موصل  میدروازه مسجد امام ابراه

ق ۴۹۸

از نقش چارترنج: های دیگری نمونه

کلیسای سنت استپانوسمحراب 

دروازه مسجد امام ابراه

۴۹۸عراق مورخ 

نمونه

دروازه مسجد امام ابراه



های آهنی مسجد میرزا تقی (خیابان تختی) و مسجد میرزا داود (خیابان 

بابا طاهر) نیز دارای طرح چارترنج هستند. این طرح در مسجد امام اصفهان، در بناهایی در 

سمرقند 

 محمد

های آهنی مسجد میرزا تقی (خیابان تختی) و مسجد میرزا داود (خیابان 

بابا طاهر) نیز دارای طرح چارترنج هستند. این طرح در مسجد امام اصفهان، در بناهایی در 

سمرقند  مشهد، اوقاف؟)، سنندج، یزد (نمای آجری ساختمان فرودگاه)،

محمد مقبرۀ خواجه

چهار راه ولیعصر تهران

ه (اصفهان)
ّ
در چوبی مسجد شیخ لطف الل

های آهنی مسجد میرزا تقی (خیابان تختی) و مسجد میرزا داود (خیابان 

بابا طاهر) نیز دارای طرح چارترنج هستند. این طرح در مسجد امام اصفهان، در بناهایی در 

اوقاف؟)، سنندج، یزد (نمای آجری ساختمان فرودگاه)،

مقبرۀ خواجهتاجیکستان ( روستای مزار شریف

چهار راه ولیعصر تهران

ه (اصفهان)
ّ
در چوبی مسجد شیخ لطف الل

های آهنی مسجد میرزا تقی (خیابان تختی) و مسجد میرزا داود (خیابان 

بابا طاهر) نیز دارای طرح چارترنج هستند. این طرح در مسجد امام اصفهان، در بناهایی در 

اوقاف؟)، سنندج، یزد (نمای آجری ساختمان فرودگاه)،

روستای مزار شریف

(تهران)

ه (اصفهان)
ّ
در چوبی مسجد شیخ لطف الل

های آهنی مسجد میرزا تقی (خیابان تختی) و مسجد میرزا داود (خیابان 

بابا طاهر) نیز دارای طرح چارترنج هستند. این طرح در مسجد امام اصفهان، در بناهایی در 

اوقاف؟)، سنندج، یزد (نمای آجری ساختمان فرودگاه)،

روستای مزار شریف و (محراب مسجد مدرسۀ طالکاری)

هم به کار رفته است. 

(تهران) امام خمینی یمترو

های آهنی مسجد میرزا تقی (خیابان تختی) و مسجد میرزا داود (خیابان  در همدان دروازه

بابا طاهر) نیز دارای طرح چارترنج هستند. این طرح در مسجد امام اصفهان، در بناهایی در 

اوقاف؟)، سنندج، یزد (نمای آجری ساختمان فرودگاه)، کرمانشاه (ادارۀ

(محراب مسجد مدرسۀ طالکاری)

هم به کار رفته است. 

متروایستگاه دیوارۀ بیرونی 

٨٢

در همدان دروازه

بابا طاهر) نیز دارای طرح چارترنج هستند. این طرح در مسجد امام اصفهان، در بناهایی در 

کرمانشاه (ادارۀ

(محراب مسجد مدرسۀ طالکاری)

هم به کار رفته است.  )بشارا

دیوارۀ بیرونی 
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اوقاف) اوقاف)کل (ادارۀ چارترنج در کرمانشاه 

مقبرۀ خواجه محمد بشارا، ناحیۀ پنجیکت تاجیکستان، روستای مزارشریف

چارترنج در کرمانشاه  نقش

مقبرۀ خواجه محمد بشارا، ناحیۀ پنجیکت تاجیکستان، روستای مزارشریف

همدان (دورۀ ایخانی)

مقبرۀ خواجه محمد بشارا، ناحیۀ پنجیکت تاجیکستان، روستای مزارشریف

همدان (دورۀ ایخانی) مسجد میرزا تقی

مقبرۀ خواجه محمد بشارا، ناحیۀ پنجیکت تاجیکستان، روستای مزارشریف

مسجد میرزا تقی

مقبرۀ خواجه محمد بشارا، ناحیۀ پنجیکت تاجیکستان، روستای مزارشریف


