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  رضا رسهنگی یادی از

  پژوهشگر نقوش هندسی در ه اسالمی

 ١بهروز ذبیحیان
  

  ها سالدکتر رضا سرهنگی در پی 
ً
بعد  نارسایی قلبی و نهایتا

یض قلب در اول   ۱۱( ۲۰۱۶ ۀژوئیاز یک عمل جراحی تعو
سالگی درگذشت. او استاد ریاضی  ۶۴) در سن ۱۳۹۵تیر 

وافر او  ۀدانشگاه تاوسون در ایالت مریلند امریکا بود. عالق
 شناسانه بین ریاضی و ییبه آموزش ریاضی و ارتباطات زیبا

یکی از هنر اسالمی به عموم مردم  خصوص به هنر و
  های فعالیت علمی او بود.  جنبه نیتر مهم

ریاضیات  ۀمدرک دکتری در رشت ۱۹۹۴او در سال 
کنترل  ۀنظری ۀکاربردی را از دانشگاه ایالتی ویشیتا در زمین

مشغول به کار در دانشگاه  ۲۰۰۱دریافت کرد و از سال 
مبانی  تاب درسیلف کؤعالی آموزش ریاضیات در دانشگاه تاوسون و م ۀیس دورئتاوسون شد. او ر

 ۀشمار ٢نکسوس شبکۀ ۀمجلبود. دکتر رضا سرهنگی دو دوره سردبیر مهمان  نهندسه برای معلما
( ۲۰۱۲در سال  ۱۴)۲( بود. رضا  »ت و معماری ایرانیاریاضی«با عنوان  ۲۰۱۶در سال  ۱۸)۱و 

آثار هنری با لیف کرده بود و أتمبانی هندسه در هنر و معماری اسالمی  ۀنگی مقاالتی در زمینسره
گذاشته است. اما شاید بتوان  یجا بهایرانی از خود -خصوص کاشیکاری اسالمی و به الهام از هنر

ها، همایشی ساالنه است که  همایش پلدانست.  ٣»ها همایش پل«مانده از او را  جا به کارترین  ممه
را  ها آنبین  پیوندهای هنر، موسیقی، ریاضی و  در زمینه کنندگان شرکتهمکاری و تبادل نظر  ۀزمین
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ها را  همایش پل ۀاولین دور ،خود دستی در موسیقی و تئاتر داشت. دکتر سرهنگی که کند یمفراهم 
سال گذشته،  ۱۹در دانشگاه ساوت وسترن کالج در امریکا برگزار کرد. در طول  ۱۹۹۸ یها سالدر 

جنوبی، مجارستان، هلند و غیره برگزار شد  ۀاسپانیا، کرورهای مختلف از جمله این همایش در کش
نار این ن هنر و ریاضیات را از اقصی نقاط جهان گرد هم آورد. هر سال در کاو توانست دوستدار

اه آثار هنری گند، نمایشکن میعرضه خود را  هنر و علوم مقاالتگران همایش چند روزه که پژوهش
الب آثار هنری اعم از ق ارتباط بین ریاضیات و هنر را در گانکنند شرکتکه در آن  شود یمبرگزار 

یس آن بود، یکی ئسس و رؤکه دکتر سرهنگی م ،این همایش. کنند یمسازی و نقاشی عرضه  سمهمج
یات است. در کنار بسترها برای ارتباط هنرمندان و محققان علوم مرتبط با ریاض نیتر موفقاز 

و  ها دانشگاهاست در  تر کوچک مراتب بههمایش دیگری را که  ،آن برگزارکنندگانها،  همایش پل
 مندان عالقهو هدف آن آشنا کردن  ١»موزاییک«. نام این همایش کنند یمامریکا برگزار  یها دانشکده

  بین ریاضیات، علم، هنر، صنعت و فرهنگ است.  پیوندجوان و دانشجویان با 
دکتر رضا سرهنگی با بعضی متون تاریخی و نسخ خطی هندسه و ریاضیات دوران اسالمی هم 

، کرد یمآموزش ریاضی فعالیت  ۀنیزم درنبود و بیشتر  دان خیتارآشنایی داشت. او هرچند 
 ابعضی آثار ابو بارۀهای مختصری در پژوهش

ً
 لوفا بوزجانی انجام داده بود. در این بین مخصوصا

داری گهنملی در پاریس  ۀکه در کتابخان فی تداخل االشکال متشابه او المتوافقهالۀ رسخطی  ۀنسخ
در این  ها گرهترسیم  یها دستورالعملتوجه او را جلب کرده بود. او چند اثر هنری با الهام از  شود یم

که دکتر  را» سردبیر ۀمقدم«ی از یها قسمت ۀترجم ،گذاشت. در زیر یجا بهخطی، از خود  ۀنسخ
  د:خوانی نوشته بود می ۱۴)۲( ۀشمار نکسوس شبکۀ ۀمجلسرهنگی برای 

دانشی الزم برای اندیشــیدن و  عنوان بهاز دوران گذشته، ایرانیان ریاضیات را 
هندسی مدور در معمــاری، بــه  یها فرم. استفاده از اند دانستهمسائل عملی 

در دوران خالفــت . کننــد یمــو فکــری هندســه اشــاره  یکیزیففرا یها جنبه
عباســیان در بغــداد (مرکــز فرهنگــی و علمــی جهــان اســالم در آن زمــان) 
ریاضیات در کنار مکاتب فلسفی اسکندرانی و ایرانی در مرکز توجه بود. این 

 یشــدفکری، هنــر و معمــاری اســالمی را  ۀدو شاخ
ً
قــرار داد.  ریتــأثمــورد  دا

علــوم، الهیــات و مطالعــات فلســفی،  برای گندیشاپور مرکز علمی ساسانی
اســالمی بودنــد. بــا  دورۀ، همراه با مکتب اسکندریه، منــابع دانــش پزشکی

 ۀسسؤیک م عنوان بهدر دوران عباسیان در بغداد  ها»بیت الحکمه« یانداز راه
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ن توانســتند امنابع ایرانــی و یونــانی، محققــ ۀعلمی و همچنین جنبش ترجم
را در اقصی نقاط جهان اسالم  دانش دوران قبل از خود را بازنگاری کنند و آن

صــابئین  یشناســ ستارهبسط دهند. در اوایل حکومت عباسیان، ریاضیات و 
شــد.  ها گسترش دانش ریاضی و کاربردهــای آن در بســیاری از زمینــه أمنش

وســط ریاضــیدان اقلیــدس ت اصــولکتــاب  ۀتوان به ترجمــ مثال می عنوان به
دورۀ  ۀاشاره کرد. این ترجمه در قرون اولیــ یو بنو موس ه، ثابت بن قرصابئی
تا اینکه در  بود ن ایرانی و اسالمیامحقق ۀمورد استفادگسترده  طور به یاسالم
مرجــع اثــر  نیتــر مهم ،از آنطوســی  نیرالدینصــ حریرت هجری مهشتقرن 

  . شد ریاضی
گــران و هنرمنــدان  ریاضیات به صنعت ۀانتقال و اشاع عاملریاضیدانان 

سان ابزار کار معماران و مهند ،عملی ۀهندس ۀنیزم در ها آن یها رسالهبودند. 
هندسی را بــرای  های شکلدانش کار با  ،عملی ۀها بود. هندسدر ساخت بنا

ای از  ساده شــده صورتها،  رسالهاین معماران و صنعتگران به ارمغان آورد. 
نظری در قالب عملی برای استفاده در جهان واقعی بودند. یکی  ۀهندسآثار 

فیمــا یحتــاج الیــه الصــانع مــن مانده از این دست کتــاب  جا بههای  از مثال
) دانشــمند، ق۳۸۸-۳۲۸اثر ابوالوفــا محمــد بوزجــانی ( االعمال الهندسه

ریاضیدان و منجم ایرانی است که بیشتر عمر خــود را در دوران عباســیان در 
 د گذراند. بغدا

 ۀهای این رسال به یکی از نسخه ای از مؤلف ناشناخته پیوست شده رساله
نقوش هندسی در طول  ۀدر زمین ها پژوهشبوزجانی تصویری کلی از میزان 

فی تداخل با عنوان پیوست این در . کند هجری عرضه میم هفتم تا پنجقرون 
نوشته  هجریم ششر قرن قوی د احتمال بهکه  االشکال المتشابهه او المتوافقه

د. بیهقــی شــو گره هندسی مختلف به خواننــده عرضــه می ۱۱۰شده است، 
 ومظفــر اســفزاری (نــویس ایرانــی از  نامه یزندگ)، مورخ و ق۵۶۵ـ ۴۹۰(

دانــش هندســه «)، ریاضیدان و مــنجم نقــل کــرده اســت کــه ق۵۱۵حدود 
بیهقی در نقــل  .»ای است که معماران و بّنایان باید از آن پیروی کنند شالوده

کند که بر اساس میزان دانش  قولی دیگر در مورد سلسله مراتبی صحبت می
معمــار بــا دانــش «کنــد:  را اجرا مــی که طرح اواست معمار و بّنایی  ۀهندس

دان نظری است و بّنای آجرکــار در انتهــای  خود بعد از هندسه ۀعملی هندس
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 ۀارتباطی بین مرحل . بدین ترتیب ریاضیات و هندسه،»سلسله مراتب است
 
ً
کــرد.  های مفهومی و متعالی برقرار می عملی ساخت بناها و پنداشت کامال

ریاضیات نه تنها به عنوان ابزاری فکری برای حل مسائل انتزاعی ریاضــیات 
 ۀابزار روزمر همچنین بود، بلکه در قلمرو عرفان هم نفوذ کرده بود. ریاضیات

  و اشیاء بود.  هاها، ابزارمهندسان و صنعتگران برای ساخت بنا

سال، در یک  گردد. در آن برمیمیالدی  ۲۰۰۶آشنایی من با دکتر رضا سرهنگی به سال  ۀسابق
هلند شرکت کردم. در  یدن کشوردر دانشگاه ل »نقوش هندسی در هنر اسالمی«کارگاه علمی به نام 

هنر و  ۀهنرمند و معمار مشهور که کارهایش بر پای ١به نام جی بانر ها سخنرانآنجا از یکی از 
نقوش ها در  بروز آنو  ٢تقارن مسطح ۀگان ۱۷ یها گروهدر مورد  یسؤالمعماری اسالمی است 

سفارش کرد تا با رضا سرهنگی که از  سیدم. بعد از یک راهنمایی مختصر،هندسی اسالمی پر
های علمی این مسئله را از او جویا شوم. با اولین تماس از  جنبه ودوستان وی است تماس بگیرم 
های بعد  پرداخت. در سال ام و اشتیاق تمام به راهنمایی ییرو گشادهطریق پست الکترونیکی، او با 

م آشنا شوها، توانستم با هنرمندان و پژوهشگران متعددی  همایش پل ره ازبا شرکت در چند دو ،از آن
بیاموزم. یکی از  مربوط به هندسه در نقوش اسالمی مطالب بسیاری های مختلف و در زمینه

و خوش برخوردی با آشنا و غیر آشنا بود. او همواره  ییرو خوشترین خلقیات دکتر سرهنگی بارز
ارتباط بین  ۀهنرمندان و دانشجویان جوان را به پژوهش و فعالیت بیشتر در زمین کرد یمسعی 

ای تشویق کند. بارها دیده بودم در طول همایش با  رشته یاضیات و هنر و مطالعات بینر
پرداخت،  می نظر تبادلآشنایی نداشت، با صمیمیت به صحبت و  ها آنکه با  یکنندگان شرکت

های ریاضیات  او به نشان دادن زیبایی ۀانداز بی ۀشناختند. عالق ها می ویی همدیگر را سالگ که چنان
  و محبتش همیشه در یاد ما خواهد ماند.  یدوست نوع چنینهمبه دیگران و آموزش به عموم و 

  روحش شاد.
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