
ریـاضیــات و 
مســـــئله

۶

︋﹢ز︗ا﹡ی

ابوالوفا محمد بوزجانی
خرداد ماه ســال 319

جهان گشود. وي تا سن 20

(ســال 377

هندسی دست زد که تا امروز از این حیث شهرت جهانی دارد. در 

1

 ( 1

 .(3

بنابراین، تمام شکل ها (چندضلعی ها) در یک دایره محاط نیستند. 
2. یک چندضلعی را منتظم گوییم، هرگاه دو شــرط زیر را توأماً 

ب) تمام زاویه ها هم اندازه باشند. 
لوزي چهار ضلع هم اندازه، اما زاویه هاي غیریکسان دارد و مستطیل 
چهار زاویۀ هم اندازه، اما ضلع هاي غیریکسان دارد. از این رو، لوزي 
و مستطیل چهارضلعی منتظم نیستند. مربع، چهارضلعی منتظم و 

مثلث متساوي االضالع، سه ضلعی منتظم نام دارند. 
: تمام چندضلعی هاي منتظم، محاطی هستند. 

3. هرگاه از مرکز دایره به وتر عمودي رســم کنیم، آن عمود، هم 
وتر و هم کمان را نصف می کند. (شکل 4)

� �OH AB AH HB AM MB⊥ → = و=

در این نوشته می خواهیم به کمک دایرة محیطی و بدون استفاده 
از نقاله، با طرز رســم چندین nضلعی منتظم آشنا شویم که البته 

طرف نظر خواهیم کرد. 
 ً تذکر:

دقیق) به کمک فقط پرگار و خط کش وجود ندارد. 

ب) تمام زاویه ها هم اندازه باشند. 
لوزي چهار ضلع هم اندازه، اما زاویه هاي غیریکسان دارد و مستطیل 
چهار زاویۀ هم اندازه، اما ضلع هاي غیریکسان دارد. از این رو، لوزي 
و مستطیل چهارضلعی منتظم نیستند. مربع، چهارضلعی منتظم و 

. هرگاه از مرکز دایره به وتر عمودي رســم کنیم، آن عمود، هم 

مثلث متساوي االضالع، سه ضلعی منتظم نام دارند. 

. هرگاه از مرکز دایره به وتر عمودي رســم کنیم، آن عمود، هم 
وتر و هم کمان را نصف می کند. (شکل 

در این نوشته می خواهیم به کمک دایرة محیطی و بدون استفاده 
ضلعی منتظم آشنا شویم که البته 
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۱ رسم چهارضلعی منتظم (مربع) 
BD و AC در دایرة شکل 5، قطرهاي عمود برهم
چهارضلعی ABCD همان مربع مورد نظر است. 

۲  رسم هشت ضلعی منتظم 
در شــکل 5، از مرکز دایره عمودهایی بر اضالع CD، BC، AB و 
DA رســم می کنیم تا به ترتیــب کمان ها را در نقاط P، N، M و 
Q قطع کنند (شکل 6). AMBNCPDQ هشت ضلعی مورد نظر 

است. 

تذکر: به روش فوق می توان 16ضلعی منتظم، 32ضلعی منتظم و 
n) را رسم کرد.  ≥ به طور کلی 2n ضلعی منتظم (2

۳ رسم شش ضلعی منتظم
دایره اي به مرکز O و به شعاع R رسم می کنیم. (شکل 7) سپس 
دایره اي به همان شــعاع و به مرکز A روي دایره رســم می کنیم 
تــا دایرة قبلــی را در B و F قطع کند. امتداد AO، FO و BO به 
 ABCDEF .قطع می کند E و D ،C ترتیب دایره را در نقطه هاي

شش ضلعی منتظم مورد نظر است. 

 تمریـــن: به کمک شــش ضلعی منتظم، روش رسم مثلث 
متســاوي االضالع (ســه ضلعی منتظم) و دوازده ضلعی منتظم را 

توضیح دهید. 
۴ رسم پنج ضلعی منتظم

 O رســم می کنیم (شکل 8). از MN و به قطر O دایره اي به مرکز
عمودي بر MN خارج می کنیم تا دایره را در B قطع کند و وسط 

OM را F می نامیم. 

دایره اي به مرکز F و به شعاع FB رسم می کنیم تا قطر MN را در 

(9 T
BT

 C و A BT و به شعاع 

BT) و به همان شعاع C و 
 .(10 D و E

۵ رسم هفت ضلعى منتظم
رسم هفت ضلعى منتظم یکى از چهار مسئلۀ مشهور دنیاى قدیم 
است و ثابت مى شود که براى رســم دقیق آن به ابزارهایى عالوه 
بر پرگار و خط کش نیاز داریم. در اینجا روشــى را مطرح مى کنیم 
که بــا تقریب خوبى (و نه به تحقیق) مى توان هفت ضلعى منتظم 

را رسم کرد. 
ابتدا قطر MN را رســم مى کنیم (شــکل 11). سپس دایره اى به 
مرکز M و به همان شــعاع رســم مى کنیم تا دایــرة اولیه را در 
 T را MN با قطر KL قطع کند. نقطۀ تالقــى L و K نقطه هــاي

مى نامیم. 

دهانۀ پرگار را به اندازة LT باز مى کنیم. کمانى به آن شــعاع و به 
مرکز نقطۀ دلخواه A ازدایره رسم مى کنیم تا دایره را در نقطه هاي 
B و G قطع کند (شــکل 12). قوس AB یا AG با تقریب خوبى 
 ABCDEFG برابر با یک هفتم دایره اســت. با تکرار همین عمل

یک هفت ضلعى منتظم (با تقریب) خواهد بود. 

تذکر: در شمارة بعد در مورد ساخت همین چندضلعى ها به کمک 
«گره زدن کاغذ»، صحبت خواهیم کرد. 
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