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کیدم مساحی در تاریخ تمدن اسالمی باعل باب علم المساحه در دانشنامۀ جامع العلوم امام  برتأ
  فخر رازی

 4فرامید مسعودی
 (92-67) 

 چکیده
عنوان دهند، بهبندی کرده و شرح میورۀ اسالمی و منابعی که علوم را طبقهعلم مساحی، در منابع تاریخ علم د

کاربردی دارد که در رود. این علم ماهیت ریاضی، محاسباتی، هندسی و شمار میاز علوم دقیقه به ایزیرمجموعه
ومی، رسم گذشته اساسًا برای تعیین حدود اراضی، محاسبۀ میزان مالیات محصوالت کشاورزی، محاسبات نج

دلیل کاربرد فراوان آن در ادارۀ ها کاربرد داشته است. علم مساحی، بهها و مکانیابی راهها و تعیین و جهتنقشه
-203جامعه، توسط دانشمندان دورۀ اسالمی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. امام فخرالدین محمد رازی )

ای به علوم دقیقه و علم مساحی دارد و در ، توجه ویژهم(، از دانشمندان قرن ششم هجری 2223-2209ق/ 737
بردهای آن را شرح کند و اصولی از کارعنوان یکی از علوم دقیقه ذکر میالعلوم )ستینی( آن را به دانشنامۀ جامع

ها به اشکال های رسالۀ مساحی فخر رازی است که نشان از افراز زمینها از ویژگیبه مثلثداده است. توجه
اساس منابع مستند، علم مساحی در تمدن ای و برپژوهش، با روش کتابخانه گونه برای مساحی دارد. در اینلثمث

 اسالمی و این باب در آثار امام فخر رازی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
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  مقدمه
وری از زمین ای طوالنی در تاریخ علم بشر دارد. تاریخچۀ مساحی و چگونگی بهرهعلم مساحی سابقه

های ها و فعالیتویژه بعد از نوآوریبه دوران پس از وضع علم هندسه در تمدن یونان باستان، به
النهرین(، )بین های کهن همچون مصر، بابلگردد و در دیگر تمدنبرمی فیثاغورث و اقلیدس در هندسه

در آثار باستانی  .ای درخشان دارد و از جایگاه خاصی برخوردار بوده استهند باستان و چین نیز سابقه
نیز کاربرد مساحی قابل  ،(222: 2392های بابلی )نکـ: داندایف، همچون اهرام مصر و در کتیبه ،آن دوره

تنگی با وضعیت جامعه و مخصوصًا مشاهده است. در آن دوران، گسترش علم مساحی رابطۀ تنگا
های زراعی رسمیت که مالکیت خصوصی زمینکشاورزی و چگونگی استفاده از زمین داشت. هنگامی

موازات آن گسترش های خود گردیدند، علم مساحی نیز بهبندی زمینیافت و کشاورزان ناچار به تقسیم
شدند و اراضی و کنگ دچار طغیان میکه رودهای بزرگ نظیر نیل، دجله، سند پیدا کرد. هنگامی

کردن حدود کردن طغیان، مشخصبردند، در این وضعیت و بعد از فروکشجوار را به زیر آب فرو میهم
های بندی مجدد زمینتقسیم برایشت. لذا استفاده از علم مساحی اراضی برای کشاورزان ضرورت دا

 نمود.زراعی ضروری می
برداری، سفرهای دریایی بود که احتیاج به نقشه داشت و اساس آن بر نقشه به مساحی وعامل دیگر توجه

-Lumpkin,1998:60 .هندسه بود، که باعث پیشرفت آن هندسه و درنتیجه علم مساحی گردید
اند و برای بودن آن، بهرۀ فراوان بردهعلت کاربردی(. ایرانیان از دوران باستان از علم مساحی، به(112

ها و نمودن جهت قبله، محاسبات نجومی و تعیین مسیر راهراضی، تعیین مالیات، مشخصتعیین حدود ا
بردند. در این مقاله، به مساحی در ایران و اسالم، های مساحی بهره میها از روشجهت شهر و آبادی

مام بندی علم مساحی، جایگاه آن در علوم دقیقه و بررسی باب مساحی در جامع العلوم اتعریف و طبقه
و مطالب  دربارۀ علم مساحی و کاربردهای آنهای مختلفی پژوهش فخر رازی پرداخته خواهد شد.

ی اخیر به هامرتبط با این پژوهش، توسط پژوهشگران داخلی و خارجی تاریخ علم دورۀ اسالمی در سده
خیام »ه مقالۀ توان بها میها بسیار ضروری است. از جملۀ این پژوهشبه آنچاپ رسیده است که توجه

الرئیس سیر هندسۀ اقلیدسی از اقلیدس تا شیخ»آقای جعفر آقایان چاووشی،  «های نااقلیدسیو هندسه
دنیای اسالم، محل تالقی هندسه »عبدالله انوار، فخر رازی  تألیف آقای اصغر دادبه،  آقای« علی سینابو

حسین رحیمی اشاره کرد که مطالب آقای رشدی راشد و ترازهای کرجی تألیف آقای غالم« و جبر
صورت تخصصی به علم ها بهبرداری است و در آنبه هندسه و نقشهها اساسًا مربوطشده در آنارائه
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در ارتباط با علم  یها، مطالب بسیار ارزشمندمساحی پرداخته نشده است. اما، در خالل این پژوهش
 ر راهگشا بوده است.  مساحی ارائه شده است که در روند پژوهش حاضر بسیا

 
 پیشینۀ علم مساحی در ایران و اسالم

اساس محاسبات هندسی در یونان باستان حکایت دارند. تالس از علم مساحی برمنابع مکتوب از آغ
هندسی برای  ق.م( از پیشتازان اثبات و ابداع قضایای 092-263) ثم( و فیثاغور.ق 723-202)

ق.م( پایۀ محاسبات مساحی قرار  262 -372. آثار اقلیدس )آیندحساب میاستفاده در مساحی به
های علمی گرفت. در تمدن یونان باستان نیز مساحی و هندسه سابقۀ درخشانی دارد که در ضمن فعالیت

ق.م( کاماًل مشخص است. وی ازجمله نخستین دانشمندانی است که توانست  290-267اراتوستن )
 ی محاسبه کند. محیط زمین را با دقت بسیار باالی

اهمیت آن در این دوره دارد.  در منابع ایران قبل از اسالم، به علم مساحی اشاراتی شده است که نشان از
باره سخن گفت. در دورۀ ساسانیان توان دراینسختی مییخی و مستند، بهدلیل کمبود متون تاربه اما

 ،م( اخذ مالیات از کشاورزان 232-011م( و از دورۀ حکومت قباد اول )حکـ:  722-220)حکـ: 
گرفت. ام میاساس میزان زمین تحت کشت انجشده، براساس میزان محصول برداشتجای محاسبه بربه

کشاورزی های گرفت. در این دوره، مالیات بر زمیناساس علم مساحی صورت میتعیین میزان زمین بر
 ی به این موضوع اشاره شده است:رفت که در تاریخ طبرشمار میترین درآمد حکومت بهمهم

سوم خراج نسبت آبادی و آبگیری، از والیتی یکبه پیش از پادشاهی انوشیروان، شاهان پارسی»
ششم، و باج سرانه مقدار معین بود پنجم و از والیتی یکچهارم و از والیتی یکگرفتند و از والیتی یکمی

بگفت تا زمین را از دشت و کوه مساحی کنند تا خراج و شاه کواد پسر پیروز در اواخر پادشاهی خویش 
، ج 2372)طبری، .«آن معین باشد و مساحی شد؛ ولی کواد از آن پیش که کار مساحی به سر رسد بمرد

علت کاربرد آن برای حکومت از اهمیت به این گفتار طبری، قطعًا علم مساحی به( باتوجه632: 2
های کشاورزی در دورۀ خسرو انوشیروان مساحی زمین برایکار قباد بوده است. ادامۀ  ای برخوردارویژه

  (769: 2، ج 2313)نکـ: بلعمی، .( پیگیری و تکمیل شد269-232)حکـ: 
اساس الگوی ساسانیان، دیوان خراج )که در عهد ساسانیان به آن د از اسالم و در قرون نخستین، بربع

ق/  293-029ها گردید که در دورۀ سلجوقی )جدار اخذ مالیات و خراشد( عهدهخراگ گفته می
م( به دیوان استیفاء تغییر ماهیت داد و وظایف امور ثبتی و مالکیتی اموال )زمین،  2331-2290
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جمله کار مساحان انجام امور مساحی  .دار بودها را نیز عهدهمحصول، کاال و غیره( و رسیدگی به آن
: 2360)الفتی،  .ها بودها و خراجوان برای محاسبۀ مالیاتهای تحت کار کشاورزی برای این دیزمین
322)  

تبع آن، مساحی از سدۀ دوم هجری قمری با آثار هالل به به ریاضیات و هندسه ومدن اسالمی، توجهدر ت
 .آغاز شد م( 133-617ق / 221-263م( و حجاج بن مطر ) 697ق/ 213بن هالل حمصی )م. 

-139ق/ 370-291ندوکاو در آثار اقلیدس توسط اسحاق بن حنین )( و با ک39-37: 2371)راشد، 
ها، تهیۀ گرفت )افراز زمینم( پیش رفت. در تمدن اسالمی، مساحی بسیار مورد استفاده قرار می 163
های بسیاری در این یابی ، ساخت بناهای بزرگ و غیره( و این امر باعث تألیف و ترجمهها، مسیرنقشه

تبع آن، نحوۀ محاسبات مساحی به های هندسۀ اقلیدسی وردید. ترجمهران مسلمان گزمینه توسط دانشو
م( از زبان  133-617ق/  221-263ویژه در دوران خلیفه مأمون عباسی )الحکمه بهدر عصر بیت

 یونانی و سریانی رونق گرفت. 
فرزندان موسی بن  توسط ،که در مساحت اشکال است ،کتاب معرفة مساحة االشکال البسیطه و الکریه

به علم مساحی در تمدن اسالمی م( که سرآغاز توجه 163 ق/ 229شاکر )بنو موسی( تدوین شد )
دان قرن سوم هجری، بخش م(، ریاضی 123-613ق/  233-212. محمد بن موسی خوارزمی )گردید

باس فضل بن برداری اختصاص داد. ابوالعاالرض، را به مساحی و نقشه اول کتاب بزرگ خود، صورة
نوشت. ابوحامد احمد  م( در قرن سوم شرح مفصلی بر اصول اقلیدس 922ق/ 339حاتم نیریزی )م. 

دانان این عصراست که کتاب فی م( از دیگر هندسه 919ق/ 369بن محمد بن حسین صاغانی )م. 
ترسیم  در قرن چهارم، روش ،م( 2301-963ق/  002-372تسطیح التام از اوست. ابوریحان بیرونی )

ها را در کتاب تحدید شرح نمود. لذا اوج توجه علم مساحی در طول و عرض جغرافیایی بر روی نقشه
م( در  2232-2301ق/  226-003عمر خیام ) (229-232: 2313)انوار،  .دهدقرن چهارم رخ می

امر  (200-213: 2313)آقایانی چاووشی،  .پیوند جبر و هندسه برای حل مشکالت ریاضی پیشتاز بود
های عملی در هندسۀ نظری و مساحی به شاهکارهای خود باعث گردید مسلمانان از پرداخت ،معماری

 (211-223: 2360نژاد، )فالح .ویژه در مساجد بزرگ در پهنۀ تمدن اسالمی برسندمعماری به
ه و م( اثر بزرگ خود در هندس 2336-913ق/ 311 -321در همین دوره، ابوالوفا محمد بوزجانی )

 032مساحی را به نام فیما یحتاج الیه الصانع من اعمال الهندسه به تحریر درآورد. ابوسهل کوهی )م. 
ق( در  226–003ق( از مبرزان هندسه و مساحی در قرن چهارم و پنجم است که حکیم عمر خیام )
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البرکار تام اشاره کرد. به رسالۀ توانکه از آثار این دانشمند می رسائل ریاضی خود از او یاد نموده است
دان، مهندس، مساح و مخترع برجستۀ م( ریاضی 2320ق/  033محمد بن حسن حاسب کرجی )م. 

)نکـ: رحیمی،  .جای گذارده استی در ریاضیات و مهندسی از خود بهقرن پنجم است. او آثار مهم
برداری های نقشهربینیکی از اختراعات او در مساحی تراز دوربینی است که منشأ دو (32-20: 2319

 (2)نکـ: تصویر  .امروزی است

 
 : تراز دوربینی حاسب کرجی2تصویر 

 ها و کاربردهای آن اشاره دارد: کرجی در اثر خود به این دوربین
تر است، به شرط تر و دقیقگیری راحتام که برای اندازهمن ترازی بهتر از همۀ این ترازها اختراع کرده»

آزموده و ورزیده باشد. مشخصات این میزان چنین است که صفحۀ گرد یا چهارگوش از  گیرآنکه اندازه
ای برنجین به کنند، و لولهکنند و در وسط آن، سوراخ معتدلی ایجاد میبرنج یا چوب سخت انتخاب می

فراخی گزینند که در نهایِت راستی و محکمی باشد و اندازۀ یک وجب و نیم یا اندکی کمتر یا بیشتر برمی
وسیلۀ محوری که بتواند در سوراخ آن به اندازۀ حجم سوزن جوالدوز باشد. این لوله را در وسط صفحه به

شود ... سپس این مرد از می 4اسطرالب 4شکل عضادهکنند که بهسوراخ مذکور دور بزند نصب می

                                                                 
 تواند دور یکی از نقاط خود بچرخد و قطعۀ دیگر آن در حول صفحۀ مدرجی دوران کند.کشی است از چوب یا فنر که می. خط4
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چرخاند که امتداد آن از گرد محور آن چندان مینگرد و لوله را بر سوی چوب نقشدار میسوراخ لوله به
  (69-97: 2302)نکـ: کرجی،  .«عالمت پایین صفحۀ مقابل بگذرد و عالمت از سوراخ دیده شود

کار برده است. دوربینی ساده و مدرج ساخته و بهمساحی، دو نوع تراز  برایهای خود کرجی، در فعالیت
برداری میدانی شبیه به آن ابزار در نقشه را که امروزه هممساحی و استفاده از ابزارآالت آنوی اصول 
های پنهانی شرح داده طور کامل، در اثر بزرگ خود به نام استخراج آب(، به5شود )مانند ژالناستفاده می

به کتاب االیضاح عن اصول صناعه المساح تالیف ابومنصور تواناز متون مهم دیگر مساحی می است.
دان قرن پنجم، اشاره کرد. روند تألیفات هندسی در م(، هندسه 2331ق/  029قاهر تمیمی )م. لعبدا

یابد که اوج آن در دوران شکوفایی نجوم اسالمی در عالم اسالمی از این قرن به بعد سرعت بیشتری می
 م( در قرن هفتم است. او رسالۀ مساحة 2260-2232ق/ 723-269زمان خواجه نصیرالدین طوسی )

 تألیف نموده است. االشکال را در این زمینه
 

 بندی علم مساحیتعریف و طبقه
هایی که دلیل کاربرد آن در زندگی روزمره، از قرون نخستین اسالمی در کتب و رسالهدانش مساحی، به

های بندیاند مورد توجه قرار گرفت و تقریبًا در تمامی تقسیمبندی نمودهعلوم را در تمدن اسالمی تقسیم
علم مساحی در به هندسه و مساحی جایگاهی مستقل از ریاضیات داشت.  ،علوم در دورۀ اسالمی

دلیل کاربرد مباحث ریاضی در آن، ذیل طور مستقل و در بعضی دیگر، بهبرخی از این کتب و رسائل به
مدخل هندسه و یا ریاضیات پرداخته شده است. در این بخش، ابتدا به تعریف علم مساحت در برخی 

اند توجه خواهد شد و در قسمت دوم، به بندی و تعریف نمودهرا در تمدن اسالم طبقهاز کتبی که علوم 
 339-229العلوم ابونصر فارابی ) توان احصاءشود. از جمله این منابع میتعریف امروزی آن اشاره می

ریف را این چنین تعکند و آنذیل هندسۀ عملی بیان میم( را نام برد که علم مساحی را  923-162ق/
 کند:می

                                                                                                                                                               
طرز بسیار دقیق ساخته شده و از ابزارهای ور فلزی است که از جنس برنز یا برنج و یا از آهن و فوالد و یا تخته به. دستگاه و صفحۀ مد5

و زمان  ، قبلهدر ساعات روز و شب ، تعیین وقت، بعد و میل خورشید و ستارگان، سمتقدیم نجوم است. این ابزار برای سنجش ارتفاع
 است.رفته کار میی کاربردهای دیگر بهتاب و بسیارآف طلوع و غروب

 .کنندینقاط مستقر م یرا رو تا چند سانتیمتر که آن 5متر و قطر متوسط  5یا چوبي به طول  یفلز ۀ. عبارت است از نیز9
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ها سروکار دارد نجار باشد، در چوب نکند که اگر کسی که با آهندسۀ عملی از خطوطی بحث می»
است. و اگر آهنگر باشد، در آهن است و اگر بّنا باشد، در دیوار است. و اگر مساح باشد، در سطح 

  (66: 2370)فارابی،  «.ها استها و کشتزارزمین
العلوم، از مؤلفی  فارابی به بخش عملی هندسه توجه دارد. دانشنامۀ یواقیت کنیم،که مشاهده میچنان

علم مساحی م(، منبع دیگری است که به  2266ق/  263ناشناس که در قرن ششم تدوین شده است )
، این تعریف را در آغاز مدخل «در علم مساحت»وهفتم تحت عنوان توجه دارد. این اثر، در فن بیست

 کند: مساحت ذکر می
بدان که معنی مساحت پیمودن اجسام باشد، چون زمین و درخت و دیوار. و نیز هندسه خوانند. و این »

اند، و ماسح را کلمه پارسی است، اصلش اندازه بوده است و عرب در زبان خویش آن را هندسه کرده
نزدیک است. بر  این تعریف بیشتر به علم هندسه (202: 2302العلوم،  )یواقیت «.مهندس خوانند

اساس گزارش خدیو جم در نامۀ مینوی ضمن شرح فهرست جوامع العلوم ابن فریغون، باب مساحی ذیل 
 (201-272: 2320)مینوی،  .هندسه آمده است

الفنون فی  م( در اثر بزرگ خود به نام نفائس 2322ق/ 623الدین آملی )م. در قرن هشتم هجری، شمس
، ذیل فن ششم از استهای تفصیلی در تمدن اسالمی مهترین دانشنازرگالعیون، که یکی از بعرایس

 کند:شکل زیر تعریف میاین علم را به «در علم مساحت»مقالۀ پنجم کتاب با عنوان 
و بیشتر تعریف او بر این  ،و آن عبارت است از معرفت کیفیت استخراج مقادیر مجهوله بآالت معینه»

، اگر ممسوح خط باشد و 5او در ممسوح 4احد مفروض است و ابعاضوجه کنند که استعالم امثال و
امثال و ابعاض مربع او اگر سطح باشد و امثال و ابعاض مکعب او اگر جسم باشد و بیشتر مقدماتی که 
ایشان تقدیم آن کنند در اصول ریاضی و طبیعی ذکر کرده شد، اینجا چیزی چند که اهم باشد با آنچه 

  (032: 2، ج 2312، )آملی« در چهار فصل ایراد کنیم انشاالله تعالیاشرف مطلب او باشد 
در این اثر، بیشتر بر جنبۀ ریاضی و کاربردی علم مساحی توجه شده است. در منابع ادب فارسی نیز 

 9اند.کار بردهساحی و مساحت را در اشعار خود بهبسیاری از شعرا و ادیبان مشهور، کلمۀ مساح، م

                                                                 
  .ها. جزءها، پاره4
 شود.. شکل یا جسم که مساحت آن اندازه می5
 . برای نمونه: 9

 اینهمه آمد شدنش چیست به راود                    ) منوچهری(              کبک دری گر نشد مهندس و مساح 
 سنبله چرخ کو مساحی معنی                       دانه دل ساید آسیای صفاهان                          ) خاقانی(
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گیری زمین، پیمودن اراضی و پیمایش زمین است )معین، معنای اندازهامروزی به مساحت در منابع
، 2319)نکـ: عمید،  .پیما بیان شده استکننده و زمین( و مساح به معنای مساحت2623: 2، ج 2312

عمل مّساح، »نامۀ دهخدا، ذیل کلمۀ مساحی چنین شرح گردیده است: در لغت (2696: 2ج 
کنید، امروزه که مشاهده میطورهمان (337: 00، ج 2362)نکـ: دهخدا،  .ایش زمینگیری، پیماندازه

از: به مجموعه عملیاتی که در استشود و تعریف آن عبارتبندی میقهبرداری طبمساحی ذیل علم نقشه
ام گیری و مهندسی انجگیری مساحت، افراز حدود و تهیۀ نقشۀ زمین با وسایل اندازهسطح برای اندازه

بندی امروزه از علوم، علم مساحی در ( در طبقه23: 2360)ذوالفقاری،  .شود مساحی گویندمی
 گیرد. برداری قرار میزیرمجموعۀ علم نقشه

 
 جایگاه مساحی در علوم دقیقه

وم بندی علهترین منابع در ارتباط با طبقها، در تاریخ علم دورۀ اسالمی، مهمنامهها یا دانشالمعارفدایرة
بندی این زمان با نهضت ترجمه، طبقه. از قرن دوم هجری و همهستندبه دیگر علوم ها نسبتو جایگاه آن

آموزی ر شد. درواقع، علمها از اهمیت زیادی در نزد دانشوران اسالمی برخورداعلوم و بررسی جایگاه آن
نیز به این مطلب  4و در قرآنکلی در تمدن اسالمی از جایگاه بسیار باالیی برخوردار است صورتبه

مراتب اشارات فراوانی شده است. در تمدن اسالمی، مفهوم علم بر دو محور اساسی وحدت و سلسله
بنابراین با گسترش  (223-260: 2399فر، )مسعودی .بندی علوم نیز همراه شدمتکی است که با طبقه

نگاری نویسی و دانشنامهرفیرةالمعاعلم از قرن سوم هجری/ نهم میالدی در تمدن اسالمی، سنت دا
توان احصاءالعلوم ابونصر فارابی، این منابع مهم می ۀبندی علوم رونق گرفت. از جملمعرفی و طبقه برای

عالئی شیخ الرئیس  ۀالعلوم ابن فریغون، مفاتیح العلوم خوارزمی، دانشنام الصفا، جوامعرسائل اخوان

                                                                                                                                                               
 نی    )خاقانی( فلک چون آتش دهقان، سنان کین کشد بر من       که بر ملک مسیحم هست مساحی و دهقا

 که دانست چندین زمین را مساحت              صد و شصت چند اوست خورشید تابان؟           ) ناصر خسرو(
 به گام عقل مساحت کند محیط فلک            به نور رای تصور کند خیال حیال                     ) انوری(

ُر ُاوُلوا األْلباِب. )زمر: . ُقْل َهْل َیْسَتِوی اّلذیَن َیْعَلُموَن 4  ( 3َو اّلذیَن الَیْعَلُموَن إّنما َیَتَذکَّ
 شوند.اند؟ تنها خردمندان متذکر میدانند یکساندانند با کسانی که نمیبگو: آیا کسانی که می

َیهْ  َك ُهَو اْلَحَقّ َو ِذي ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َرِبّ ِذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم اَلّ َیَری اَلّ  (1ِدي ِإَلی ِصَراِط اْلَعِزیِز اْلَحِمیِد )سبا: َو
راهبری  سوی تو نازل شده، حق است و به راه آن عزیز ستودهدانند که آنچه از جانب پروردگارت بهاند، میو کسانی که از دانش بهره یافته

 کند.می
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التبادر  الدین شیرازی، نوادرالتاج قطبالعلوم امام فخر رازی، درة عالعلوم، جام سینا، یواقیت بوعلی
 الدین آملی را نام برد. الفنون شمسالدین دنیسری و نفایسلتحفه البهادر شمس
دهد و ها را تشکیل میمایه و ماهیت اصلی آنشود که ریاضیات بنهایی اطالق میعلوم دقیقه به دانش

های ذکرشده، معمواًل برای این علوم عناوین گوناگونی . در دانشنامههستندار بر محاسبات ریاضی استو
علوم دقیقه  (29: 2377اند )نکـ: آرام، برده کار، علم میانین و علم اوائل را بههمچون: علوم تعلیمی

الحیل )علم  شامل: علم حساب، علم هندسه و مساحت، علم مناظر و مرایا )اپتیک(، علم نجوم، علم
بندی که در کتبی که علوم را طبقه استم اوزان و علم تقویم مکانیک(، علم اثقال، علم موسیقی، عل

 عنوان مثال، فارابی در احصاءهم متفاوت است. بههای هرکدام تا حدودی باو اولویتجایی اند جابهکرده
( و معتقد است که انسان، 92: 2370آورد )فارابی، شمار میعلم هندسۀ عملی به و العلوم مساحی را جز

های انطباق مفاهیم ریاضی و هندسی بر اجسام خارجی را مورد بررسی قرار با استفاده از علم حیل، راه
حیل هندسی ذکر  وبخشد و مساحی را جزرجی فعلیت میها در اجسام خادهد و به ایجاد و وضع آنمی
کردن ای در مساحی دارد و برای عملیمده( و معتقد است که علم هندسه سهم ع2کند )نکـ: تصویرمی

 اصول هندسه نیاز به فنون و ترفندهایی است.

 
 فارابی در احصاءالعلوم: جایگاه مساحی 2تصویر

نامه، در باب م( در اثر خود، قابوس 961ق/  376)م.  امیر عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر بن زیار 
 کند: ی آن دربارۀ روش مساحی مطالبی را نیز ذکر میالوششم  آن در ارتباط با علم و در البهسی

تکرار حساب نباشی اگر چنانچه مهندس باشی و مساح در حساب قادر باش، زینهار که یک ساعت بی»
های که علم حساب علم وحشی است. پس اگر زمینی پیمایی نخست باید که زوایا بشناسی و شکل

این را بر یک مساحت بکنم و باقی به تخمین، که حساب مختلف االضالع را خوار نگیری و نگویی که 
  (211: 2313المعالی، )عنصر «.مساحت تفاوت بسیار آورد و جهد کن تا زوایا را نیک بشناسی
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را فرا ردی بوده است که هر شخصی باید آنکاربکنید، علم مساحی علمی که مشاهده میچنان
ای مساحان نیز در متون دورۀ میانه احی، اخالق حرفهاین جنبۀ کاربردی علم مسبرگرفت. عالوهمی

باید که از باغ بیرون نیاید، تا برزیگر و معمار با ارباب حاضر نشوند و می انعکاس یافته است: ... مّساح
نبینند، و بعد از آن آنج بر آن موضع و زمین مقّرر شود، بحضور ایشان بنویسد، و چون نوشته باشد، به 

بنابراین، علم   (296: 2312عرض رساند )نکـ: قمی، وند ملک مهر کند، و بعد از آن بمهر خود و خدا
بر متون علمی دورۀ اسالمی، در متون ادبی و مساحی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که، عالوه

 تاریخی نیز به آن اشاره شده است.
 

 امام فخرالدین محمد رازی 
ر رازی، مشهور به امام فخر رازی، فیلسوف، متکلم و مفسر مشهور الدین ابوعبدالله محمد بن عمفخر

های مقدماتی را نزد پدر خود م در شهر ری به دنیا آمد. دانش 2201ق/  203دورۀ اسالم در سال 
الدین سمنانی )م. گرفت. از محضر اساتیدی چون کمال الدین، که از فقیهان مشهور ری بود، فراضیاء
م(  2272ق/ 273م(، عبدالرحمن سرخسی )م.  2262ق/ 262لدین جیلی )م. م(، مجدا 2212ق/ 266

م( در تاریخ الحکما آثار وی را فهرست کرده است و شمار  2201ق/ 707قفطی )م. علم آموخت. ابن
رازی مؤلفی پرکار بود که شوری  (292-293: 2391ابن قفطی، ) .کندعنوان ذکر می 223آن را 
تون و نظرات به این نحو بود ناشدنی در نقد آثار به روش عقلی داشت. روش وی در مواجهه با موصف

 )تأمل و تشکیک(، آنگاه مجدد آرا نمودکرد و سپس شک روشمند خود را تبیین میرا نقل می که ابتدا آرا
نمود و سرانجام به نوآوری در بعضی نظرات را تنظیم کرده و موارد صحیح عقلی را مشخص می

ها را نقدی صریح رفت و آنکلمان و حکما میپرداخت. او با شک روشمند به سراغ آثار فیلسوفان، متمی
 .کرد که این امر باعث گردید لقب امام المشککین در عالم اسالم به او تعلق گیردو گاه بّرنده می

های فکری، عقلی و کالمی مورد نقد او بودند: از اکثر اندیشمندان و نحله (627-623: 2312)سبکی، 
غزالی، از عرفا و متصوفه تا اسماعیلیه و کرامیه، از معتزلیان تا  شیخ الرئیس بوعلی سینا تا امام محمد

داشته باشد. وی امام المشککین بود و منتقدان 4اشاعره، همین امر باعث شد تا منتقدان و دشمنان فراوانی
  5اش اذعان داشتند.و مخالفانش هم به بزرگی

                                                                 
 دین بدی ) مولوی( بین بدی                      فخر رازی رازدان  . اندرین بحث ار خرده ره4
 . برای نمونه به مقاالت شمس تدوین محمد علی موحد )نشر خوارزمی( مراجعه شود.5
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سراسر جهان اسالم در پای درس او  فخر رازی در زمان حیات خود بسیار مشهور بود، شاگردانی از 
وی در شهر  .شد. دارای مکنت مالی فراوان بودشدند و تألیفاتش در زمان حیاتش تدریس میحاضر می

به خاک سپرده شد. فخر  4«خیابان هرات»م درگذشت و در منطقۀ مشهور  2223ق/ 732هرات به سال 
آثار وی نیست.  ه در اینجا مجال بررسی همۀرازی دارای تألیفات زیادی در علوم فقهی و عقلی است ک

 گردد: به موضوع این پژوهش، بخشی از تألیفات او در علوم دقیقه در ادامه ذکر میتوجهبا
بندی کرده است. در این اثر، علم طبقه 73المعارفی که علوم را در)ستینی(: دایرة العلومجامع. 2

الحساب الهوایی )علم الهند، علمم االجراثقال، علم حسابالمساحه، علالهندسه، علمهایی به علمباب
الجبر و المقابله، علم االرثماطیقی )محاسبات نظری(، علم االعداد الوفق، علم الهیئه، ضرب(، علم

 علم االحکام )مربوط به نجوم( اختصاص دارند.
م نجوم و هیئت است که به . اختیارات العالئیه فی اختیارات السماویه: موضوع این رسالۀ خطی در عل2

 زبان فارسی تألیف شده است و در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی موجود است. 
. سرالمکتوم فی اسرارالنجوم: به زبان عربی در نجوم تألیف یافته است و در کتابخانۀ آستان قدس 3

 رضوی و مجلس شورای اسالمی موجود است.
 ثری تحت این عنوان تألیف نموده است.. شرح مصادرات اقلیدس: ابن هیثم نیز ا0
 . کتاب فی الهندسه2

شد، فخر رازی صاحب آثار ارزشمندی در فلسفه و سایر  گفتهتر که پیشبر موارد ذکرشده، چنانعالوه
ونهم ها خارج از بحث این پژوهش است. در ادامه، باب سیعلوم نظری دورۀ اسالمی است که ذکر آن

 علم مساحی اختصاص یافته است مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. العلوم که به کتاب جامع
 

 بررسی باب علم المساحه در جامع العلوم امام فخر رازی
ونهم آن در دلیل به ستین معروف است. باب سیباب مدون شده است که به همین 73رالعلوم د جامع 

االصول المشکله و االمتحانات مدون  الظاهره، ارتباط با علم مساحی است که در سه بخش االصول
شده است. فخر رازی در سایر ابواب و توضیح علوم، در انتهای هر بخش یا باب، سؤاالتی تحت عنوان 

                                                                 
 زآب و رنگ الله و گل نهرها بینی روان           در جهان آرا به پهنای خیابان هری ) کلیم کاشانی( .4

 ابانیم )عبدالرحمن جامی(حدیث روضه مکن جامی این نه بس ما را            که در سواد هری ساکن خی
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کند که این روش امروزه نیز از صورت مشروح ذکر میرا نیز بهکند و پاسخ آناالمتحانات طرح می
 و تربیت است. های رایج تدوین متون آموزشی در اصول تعلیمروش

 الف( اصول الظاهره 
ها را گذاری شده است، فخر رازی چندضلعیونهم، که اصول الظاهره نامدر اصل اول از باب سی

پردازد و سه نوع مثلث متساوی االضالع، متساوی الساقین و مثلث ها میکند و به مثلتتعریف می
 نماید:ها را به شرح زیر بیان میلثدهد. او خاصیت مثمختلف االضالع را همراه شکل شرح می

تر از ضلع سوم مجموع دو ضلع همیشه مهتر بود از ضلع سوم )در مثلث، مجموع هر دو ضلع بزرگ -2
 ؛است(

 ؛درجه است( 213هر سه زاویۀ مثلث چند دوقائمه بود )مجموع زوایای مثلث  -2
 دو زاویۀ حاده وجود دارد(   در یک مثلث، المحاله دو زاویۀ حاده بود )همیشه در هر مثلث -3

اساس نوع زاویۀ سوم سه نوع مثلث قائم الزاویه، منفرج الزاویه و حاد الزاویه را تعریف سپس، او بر
دهد ها را شرح میالظاهره، فخر رازی چندضلعی در اصل دوم اصول (329: 2392)فخر رازی،  .کندمی

کند و اشکال پنج شکل مربع، مربع عریف میاساس مقیاس تساوی یا توازی اضالع تها را برو آن
، «معین»مستطیل، متوازی االضالع، لوزی و ذوزنقه را ترسیم نموده است. او برای شکل لوزی لغت 

 .کار برده استرا به« مجنح»برای ذوزنقه اصطالح ، و «الشبیه بالمعین»برای متوازی االضالع کلمۀ 
گذاری شده است. این نام« ها که در دایره افتدندر خطا»اصل سوم به نام  (373: 2392)فخر رازی، 

پردازد و محیط، قطر، قوس، وتر، سهم های داخل دایره میها و قطاعاصل به دایرۀ محیطی و مصنف
را « جیب مستوی»و « جیب معکوس»الح طکند. فخر رازی دو اصداخل دایره و قطاع را تشریح می

 برابر در نیمی از مساحت دایره و در یک سمت قطر است:  کند که درحقیقت مساحت قطاعتعریف می
ای را از آن ... اگر آن خط بر مرکز محیط گذر نکند، بلکه دایره را به دو قسم مختلف کند، هر پاره»    

قدر از آن که میان قوس و وتر بود آن را سهم گویند و محیط، قوسی خوانند و آن خط را وتر خوانند و آن
قدر از وتر که میان طرف قوس و میان سهم بود، آن را جیب مستوی گویند گویند و آن جیب معکوس هم

 (0( )تصویر 372: 2392)فخر رازی،  «... .
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 2223322شمارۀ نسخۀ -: اصل سوم و شکل دایرۀ محاط آن از نسخۀ جامع العلوم در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی3تصویر 

 
 المشکلهب( اصول 

ین اصول، به نحوۀ محاسبۀ مساحت اشکال هندسی پرداخته است که پایۀ علم مساحی فخر رازی، در ا
 کند: است. در اصل اول، قاعدۀ عمومی تعیین مساحت مثلث را چنین بیان می

چون عمود مثلث در نیمه قاعدۀ او ضرب کنیم، آنچه از آن حاصل آمد مساحت آن مثلث است، لیکن »
)فخر « گرددظر حاجت آید، زیرا کیفیت عمل آن در مثلثات نمیدر استخراج مقدار عمود به دقت ن

 (372: 2392رازی، 
ضرب قاعده در ارتفاع که این بیان همان فرمول عمومی مساحت مثلث است که برابر نصف حاصل

 است: 

2

a b
Area
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: مقدار تقریبی کندمیفخر رازی فرمولی تجربی نیز برای تعیین مساحت مثلث متساوی االضالع بیان 
آید. سپس از فرمول دست میبه« نصف مقدار یک ضلع از عدد یکجذر تفریق مجذور »اساس فاع برارت

شرح زیر یین ارتفاع در این روش تجربی بهشود. بیان ریاضی تععمومی تعیین مساحت استفاده می
 است: 

2

2

2

a
h a

 
  

  
مراه با ذکر الساقین و مختلف االضالع را هفخر رازی در دو اصل بعدی نحوۀ محاسبۀ مثلث متساوی 

اندازۀ سهمی )جیب( در شود که شدۀ فخر رازی نتیجه میمثال و عدد تبیین نموده است. از اصول مطرح
تر دایره باشد، جیب هم کوچکتر از نیمبه اندازۀ کمان حاصل از وتر است و اگر کمان کوچکدایرۀ بسته

 یا تقسیم کرده است.اساس زواها را نیز در این فصل برزی مثلثاز شعاع است. فخر را
 

 ج( االمتحانات
شامل سوأل و  «االمتحانات»که در ابتدای این بخش ذکر شد، فخر رازی بخشی تحت عنوان طورهمان

کند العلوم ذکر می های کتاب جامعهای مشخص در ارتباط با مبحث همان باب در تمامی بابجواب
ؤال را مطرح ر این بخش، فخر رازی سه سونهم نیز به همین ترتیب است. دکه قسمت سوم باب سی

را بالفاصله تشریح کرده است. امتحان اول و دوم، سؤال در ارتباط با تعریف منشور و کند و جواب آنمی
 مکعب است:

امتحان اول، سؤال: منشور چیست؟ جواب: شکلی باشد که سه سطح مربع یا مستطیل گرد او درآمده 
 را مربع معین بود وآن مستطیل شبیه معین باشد.دوم از زیر باشد که آن از باال وباشند، و دو مثلث یکی 

امتحان دوم، سؤال: مکعب چیست؟ جواب: جسمی بود که شش مربع از شش جهت گرد او درآمده 
 (372: 2392)فخر رازی،  .باشد و او را بدین نام از برای آن خوانند که کعبه بر این شکل بود

سؤال در بخش جایگاه مساحی در علوم پردازد که شرح این ۀ مساحت میسؤال سوم درحقیقت به فلسف
شود. در آن مانند پی برده میتوجه ویژۀ فخر رازی به اشکال مثلثقه ذکر شد. با بررسی این باب، بهدقی

های دوران، معمواًل برای تعیین مساحت اشکال چندضلعی بر روی زمین، قطعات زمین را به مثلث
این  (232: 2306تمیمی،  )ابومنصور .گردیدها محاسبه میکردند و مساحت مثلثمی مختلف تقسیم
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یک از متکلمان و مفسران به اندازۀ فخر رازی به سازد که هیچالعلوم این نکته را آشکار میباب از جامع
 علم مساحی و هندسه عالقه نشان نداده است. 

 ت است:در بخش امتحان اول درحقیقت بیان تبدیل تناسبا

 
 ها در صورت است:امتحان دوم تفصیل نسبتو 

 
 

 گیرینتیجه
ها و قرون رسد و در این قرنبه اوج خود میاز لحاظ علمی تمدن اسالم در قرن چهارم و پنجم هجری 

به نقش و جایگاه توجهخورد که باچشم مینگر به مجموعۀ علوم بهنگرشی کل بعد، دانشمندان حکیم، با
را مجزا از )در عین کثرت هریک از علوم(، آن گرای علمیبینی وحدتلوم در این جهانهریک از ع

های اسالمی در طول تاریخ در منطقۀ آسیای به مرکزیت حکومتتوجهبا دانستند.منظومۀ حکمت نمی
و شمال  النهرینویژه در بینغربی و شمال آفریقا، علوم دقیقه متأثر از ریاضیات، هندسه و نجوم رایج، به

ان نهضت ترجمه، خود، نشانگر های آثار اقلیدس و کتب نجوم در دورآفریقا بوده است. تعدد ترجمه
های نگاری، مساحی و محاسبات زمینیابی دقیق قبله، تقویمبه این علوم برای اموری چون جهتتوجه

قیقه همچون محمد بن . عالمان بزرگی در علوم داستتعیین حدود اراضی و غیره  کشاورزی برای خراج،
 033-320هیثم )موسی خوارزمی در ریاضیات، فرزندان موسی بن شاکر در مکانیک و ریاضیات، ابن

های هایی از رشد دانشمندان بزرگ این علوم در سرزمیندان، نمونهم( منجم و فیزیک 2303-972ق/
 اند.اسالمی بوده

محاسبات )تعیین خراج و غیره( و ادوات مکانیکی  که مشاهده شد، در دورۀ اسالمی با افزایش نقشچنان
ها و غیره( در زندگی روزمرۀ مردمان نیاز به علوم دقیقه افزایش یافت. این علوم درحقیقت ها، آسیاب)تراز

های دورۀ علومی هستند که ریاضیات، فیزیک و هندسه در اصول آن نقش اساسی دارد. در دانشنامه
از علوم دقیقه شمرده شده است و این علم نقش مهمی در تعیین حدود و  برداریاسالمی مساحی و نقشه

اساس سطح زیر کشت داشته است. این علم همچنین در ، محاسبۀ میزان مالیات و خراج برثغور اراضی
رفته است. محمد الکرجی در ادوات مساحی کار میها بهسازی و آبادانی شهرو راه نجوم، جغرافیا
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شود. برداری و مساحی مشابه آن انجام میهایی بدیع دارد که امروزه در عملیات نقشهاختراعات و روش
امام فخر الدین محمد رازی، متکلم و فیلسوف قرن ششم هجری، در اثر خود به نام جامع العلوم، که 

وده عنوان علم یاد نموده و اصول آن را تشریح نمدانشنامۀ علوم کاربردی آن دوران است، از مساحی به
بندی زوایای ها، امر مثلثاست. امام فخر رازی در باب علم المساحه، ضمن تشریح انواع مثلث

ها و کند که در مساحی امروزه نیز کاربرد دارد. سپس او به وترها را مطرح میناهمگون چندضلعی
به شد، توجه که مشاهدهکند. چنانمیها را تشریح ها پرداخته و با رسم اشکال دقیق نسبت آنکمان

های اشکال مختلف مثلث و محاسبات آن از نکات برجستۀ این بخش اثر فخر رازی است. وی روش
دهد که کاربردهای کاماًل عملی داشته است. پرداختن فخر بدیع تجربی را نیز در محاسبات ارائه می

 ی، بسیار قابل توجه است . بندها و مثلثبر محاسبات مثلثتکیهویژه مساحی، بابه علوم دقیقه بهرازی 
 

 کتابنامه
 ، تهران: سروش.علم در اسالم(. 2377) آرام، احمد

 .03و  39، ش فرهنگ نشریۀ «های نااقلیدسیخیام و هندسه(. »2313) آقایانی چاووشی، جعفر
 ، تهران: انتشارات اسالمیه.نفائس الفنون فی عرایس العیون(. 2312آملی، شمس الدین محمد )

. ترجمۀ االیضاح عن اصول صناعه المساح(. 2306تمیمی،عبدالقاهر بن طاهر بن محمد ) ابومنصور
 ابوالفتوح منتجب الدین محمود اصفهانی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 ، تهران: امیرکبیر.تاریخ کشاورزی و دامپروری در ایران(. 2360الفتی، هادی )
 .تاریخ علم «علی سینابو الرئیساقلیدس تا شیخ سیر هندسۀ اقلیدسی از(. »2313انوار، عبدالله )

 ، تصحیح محمد روشن، تهران: سروش.تاریخنامۀ طبری(. 2313بلعمی، ابوعلی محمد بن )
 ، تهران: طرح نو.فخر رازی(. 2360دادبه، اصغر )

 ، ترجمۀ محمود جعفری دهقی، تهران: ققنوس.ایرانیان در بابل هخامنشی(. 2392داندایف، محمد )
 ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.یواقیت العلوم و دراری النجوم(. 2302پژوه، محمد )دانش

 ، تهران: دانشگاه تهران.00 ج، نامهلغت(. 2362دهخدا، علی اکبر )
 ، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.بردارینقشه(. 2360ذوالفقاری، محمود )

 .  230، ش پیام یونسکو مجلۀ «دسه و جبری اسالم، محل تالقی هندنیا(. »2371راشد، رشدی )
 .66-60، 22 ، شتاریخ علم مجلۀ  «های کرجیتراز(. »2316المحسین )رحیمی، غ
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تهران:  «های زیرسطحیه در فن استخراج آبترازهای کرجی، رسال(. »2319رحیمی، غالمحسین )
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.

 ، بیروت: دارالمدار االسالمیه.طبقات الشافعیه کبری(. 2312سبکی، تاج ادین )
، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: بنیاد فرهنگ 2، ج تاریخ طبری(. 2372طبری، محمد بن جریر ) 

 ایران.
 ، جلد دوم، تهران: راه رشد.فرهنگ عمید(. 2319عمید، حسن )

 تهران: علمی و فرهنگی. ،نامهقابوس(. 2313عنصر المعالی، کیکاووس بن اسکندر )
، ترجمۀ حسین خدیو جم، تهران: علمی و احصاء العلوم(. 2370فارابی، ابونصر محمد بن محمد )

 فرهنگی.
 ، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.جامع العلوم(. 2392فخر رازی، محمد بن عمر )

 .33ش ، هنر «تطور معماری مساجد در ایران(. »2360نژاد، منصور )فالح
 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تاریخ الحکما(. 2391بن یوسف )قفطی، علی 

 الله مرعشی نجفی.، قم : کتابخانۀ حضرت آیتتاریخ قم(. 2312قمی، حسن بن محمد )
زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی، ، 22، ج دایرة المعارف بزرگ اسالمی(. 2312کرامتی، یونس )
 المعارف بزرگ اسالمی.ةتهران: بنیاد دایر

، ترجمۀ حسین خدیو های پنهانیاستخراج آب(. 2302کرجی، ابوبکر محمد بن الحسن الحاسب )
 جم، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

  «المی و انعکاس علوم دقیقه در آنبندی دانش در ایران دورۀ اسطبقه(. »2399فر، امید )مسعودی
 .  262-222ن، بهار و تابستا ،مدیریت دانش اسالمی

 تهران: ادنا. ،0، چ 2ج  ، فرهنگ معین(. 2312معین، محمد )
 ، تهران: سنایی.نامۀ مینوی(. 2320مینوی، مجتبی )
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