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دوم متوسطۀ ریاضی درسی کتاب های علمی تاریخ مطالب دربارۀ
عصارزادگان نرگس و سراجی پیام

چکیده
دانشمندان ناکامی  یا توفیق در مؤثر عناصر و علم کاشفان روش و راه نشانگر علم تاریخ مطالعۀ
اختیار در که جامعه فرهنگ مکتوب سند به عنوان درسی کتاب های در می رود انتظار است.
مطالعۀ شود. اشاره علمی موضوعات کشف و تکامل روندهای به می گیرد، قرار دانش آموزان
باشد. داشته ریاضی آموزش کیفیت بهبود در به سزایی نقش می تواند به ویژه، ریاضیات تاریخ
عنوان با نونگاشت ریاضی درسی کتاب های متن به افزوده شده حاشیه های نوشته، این در
اشتباهات از شماری و گرفته قرار انتقادی بررسی مورد تاریخی، اشاره های شامل «خواندنی»،

است. شده ارائه آنها اصالح برای پیشنهادهایی و مطرح بخش ها، این در مشهود

مقدمه .١
بلکه بپیوندند، آنها به تا می کند تشویق را دیگران و می کند ادا را شایستگان حق که است جالب لحاظ این از نه تنها علم تاریخ
(الیب نیتس) می دهد. پرورش را کردن کشف هنر همۀ کاشفان کار روش با آشنایی

برای را موضوع ریاضیات، جمله از علمی، رشتۀ هر مباحث و مفهوم ها پیدایش روند از آگاهی
تاریخ می گویند می کند. کمک یادگیری بازده افزایش به امر این و می کند جذاب تر و ملموس تر آن فراگیرندۀ
این از می کند. عرضه خواننده به داربست ها شدنِ برچیده از پیش بشری دانش ساختمان از تصویری علم،
موضوع های در پژوهش به پشتکار و حرارت و شور با را دانشمندان عواملی چه که برد پی می توان طریق

علم. تاریخ ریاضی، تاریخ ریاضی؛ درسی کتاب کلیدی. کلمات و عبارات
راهنمایی های به خاطر تهران، دانشگاه علم تاریخ پژوهشکدۀ استاد کرامتی، یونس دکتر آقای جناب از می دانیم الزم خود بر

نماییم. قدردانی و تشکر بی دریغ شان
ایران) ریاضی (انجمن ١۴٠٠ ©

٧٩
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نادرست «تصوری می کند. جذاب تر و معنی دارتر را علمی مطالعۀ آگاهی، همین و است کرده ترغیب علمی
جاذبه های با ناآشنایی و ریاضیات تاریخ به پرداختن فلسفۀ به بی توجهی دارد. وجود ریاضیات تاریخ دربارۀ
را تاریخچه به اشاره ریاضی، درسی کتاب های جمله از نوشته ها برخی در تا است شده موجب ریاضیات
حساب به ریاضی دشوار و خشک مباحث تلطیف برای مناسبی چاشنی و خواندنی تفریح، زنگ همچون

[٢] کرد.» پرهیز به کلی باید آن تاریخ و ریاضی علم دربارۀ نادرست تلقی این از آورند.
مهم ترین آموزشی، دیدگاه های و مسائل بر عالوه ریاضی درسی کتاب های متن که دارد وجود باور این
بسیاری در ریاضیات تاریخ به پرداختن این رو از می دهد. انعکاس را جامعه اجتماعی و فرهنگی ارزش های
نویسندگان از بسیاری توجه مورد و دارد ویژه ای اهمیت دانشگاه، یا دبیرستان سطح در درسی کتاب های از
متن، حاشیۀ در و شده توجه امر این به اندکی متوسطه دورۀ نونگاشت ریاضی کتاب های در است. بوده
بخش های بررسی است. شده افزوده دیگر علوم با موضوع پیوند نیز و ریاضیات تاریخ دربارۀ مطالبی
دست چندم منابع از مطالب این کارناشناسانۀ و شتاب زده بسیار گزینش از درسی، کتاب های تاریخی
بسیاری یادکردِ به بی توجهی و بی اساس و نادرست مطالب یادکردِ می توان چنان که می کند حکایت نامعتبر
در می توان را بخش ها این محتوای کلی به طور آورد. به شمار بخش ها این غالب ویژگی را مهم نکات از
از غیرتخصصی و مغلوط ٢-ترجمۀ فارسی؛ ویکیپدیای از مستقیم ١-نقل قول کرد: طبقه بندی دسته سه
روزنامه های در چاپ شده یا اینترنتی غلط و بی ارزش مطالب از مستقیم ٣-نقل قول انگلیسی؛ ویکیپدیای

علم. تاریخ حوزۀ به ناآشنا و غیرمتخصص افراد توسط گردآوری شده و عمومی
اصیل علمی پژوهش های قواعد به آموزش، مهم الگوی و سند به عنوان درسی کتاب در است شایسته
پژوهش، اصول به پایبندی برای همچنین شوند. برگزیده اصلی و معتبر منابع از مطالب و شود توجه
و کتاب ها علم، تاریخ حوزۀ در خوشبختانه شوند. ذکر کامل به طور استفاده مورد منابع که است ضروری
تاریخ متخصصان و استادان با هم اندیشی با و است یافته انتشار پژوهشگران توسط ارزشمندی مقاله های

دارد. وجود مخاطب خورِ در افزوده ای تهیۀ و منابع این از بهره برداری امکان علم،

کار. مفرمای ناکاردیده به روزگار، شود ضایع که نخواهی

تاریخ بخش در دوم متوسطۀ دورۀ ریاضی درسی کتاب های در موجود اشکاالت از شماری به مقاله، این در
گسسته، ریاضیات ،٣ و ٢ و ١ ریاضی ،٢ و ١ حسابان ،٣ و ٢ و ١ هندسه کتاب های می شود. اشاره علم
و بررسی ١٣٩٨ سال چاپ حرفه ای) و (فنی ٢ ریاضی و احتمال و آمار ،٣ و ٢ و ١ آمار و ریاضی
و جدید «ریاضیات «پزشکی»؛ معماری»؛ و «هندسه نجوم»؛ و مثلثات «حساب، حوزه های در توضیحاتی

است. شده عرضه دیگر» موارد
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نجوم و حساب مثلثات، تاریخ به مربوط توضیحات .٢
می خوانیم: ١ ریاضی کتاب متن در

است، شده داده کمان ها برخی وترهای طول آن، در و رسیده ما به که جدولی کهن ترین ...»
جدول این تنظیم بتوان شاید و است میالدی، دوم سدۀ اخترشناس هیپارک، به متعلق
اخترشناسان و ریاضیدانان کارهای همۀ دانست. مثلثات پیدایش راه در گام نخستین را
خوارزمی نرسیدند. مثلثات اصلی مفهوم های به هرگز و گرفت انجام هندسه درون یونانی
گام هایی ایرانی ریاضیدانان همۀ او، از پس و کرد تنظیم را سینوسی جدول های نخستین
جدول مروزی برداشتند. مثلثاتی مفهوم های گسترش و جدول ها این تکمیل جهت در
برای را تانژانت مفهوم بار، نخستین و کرد تنظیم درجه ٣٠ به درجه ٣٠ تقریباً را سینوس ها
ابوالوفا و بیرونی ابوریحان به وسیلۀ تالش ها جدیدترین کرد. تعریف اخترشناسی نیازهای
دانشمندان کارهای جمع بندی با طوسی نصیرالدین خواجه سرانجام و گرفت انجام بوزجانی
جمشید طوسی، از بعد نوشت. را مثلثات مستقل کتاب نخستین خود، از پیش ایرانی
راهی توانست بود، کرده پیدا درجه سه معادلۀ حل برای که زیبا روشی از استفاده با کاشانی
بعدی پیشرفت کند. پیدا دلخواه دقت هر با یک درجه، کمان سینوس محاسبۀ برای را

[١۶] گرفت.» انجام غربی اروپای در و میالدی پانزدهم سدۀ از مثلثات دانش

.۴۶ ص ،١ ریاضی .١ شکل

می خوانیم: ١ ریاضی کتاب ۴۶ صفحۀ در
کشف را مثلثاتی نسبت و دایره ای شعاع کسینوس، سینوس، جدول که دانشمندی «اولین
به عنوان ... است. خراسانی بوزجانی عباس بن اسماعیل بن یحیی محمدبن ابوالوفا کرد،
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در که بوزجانی با ماه گرفتگی همزمانِ رصد برای بود، خوارزم در ابوریحان وقتی مثال،
با می گرفت، انجام مختلف نقطۀ دو در که را رصد دو نتیجۀ تا گذاشتند قرار بود، بغداد
«مقدمات مثل یونانی) و (ایرانی پیشینیان آثار از بسیاری بر ابوالوفا کنند. مقایسه هم
تفسیر غیره و بطلمیوس «مجسطی» دیوفانت، «جبر» خوارزمی، مقابله» و «جبر اقلیدس»،
سوم در او دارد. مثلثات و هندسه در بسیاری نوآوری های و ابتکارات نیز خود نوشت.

[١۶] درگذشت.» بغداد در (ه.ق.) ٣٨٨ رجب
متعددی غلط های که است مثلثات١» «پیدایش نام با گزارشی از زیادی بخش رونوشت ۴١ صفحۀ متن
فرانسوی تلفظ هیپارک و است هیپارخوس٢ ،۴١ صفحۀ متن در بحث مورد یونانی ریاضیدان نام دارد.
منابع از استفاده لزوم است. می زیسته میالدی» دوم «قرن نه و میالد» از پیش دوم «قرن در او است. آن

می شود. پدیدار اینجا معتبر
که کرد» تنظیم ٣٠درجه به درجه ٣٠ تقریباً را سینوس ها جدول «مروزی است: شده گفته ادامه در
ندارد. نیاز چندانی تالش به و است ساده ٩٠◦ و ۶٠◦ و ٣٠◦ زوایای سینوس محاسبۀ چون نیست، درست
مثال، برای می دهد. نشان مثلثاتی نسبت های محاسبۀ در را مسلمان ریاضیدان پنج کار دقت زیر، جدول
و سینوس توابع برای جدولی خود زیج در ه.ق.) ٢٢٩) میالدی ٨۵٠ سال حدود در مروزی حاسب حبش
هندی کتاب های طریق از مثلثات در آنچه بودند. صحیح شصتگانی رقم سه تا آن نتایج و کرد تهیه تانژانت

[٣] از برگرفته .٢ شکل
منالئوس، قضیۀ و آن به مربوط جداول و وتر تابع بود. یونانی آثار با متفاوت رسید، مسلمانان به دست
موردی، و ساده هرچند مختلفی؛ روش های هندی، ریاضیات و نجوم در اما بود یونانیان مثلثاتی ابزار تنها
آثار در را خود جای به تدریج توابع این داشت. وجود کروی هندسۀ و مسطحه هندسۀ مسائل حل برای
در را (سینوس) جیب تابع که است اسالم جهان در منجم نخستین خوارزمی کرد. باز مسلمانان نجومی

.https://www.magiran.com/article/1097571 ،١٣٨۵ خردادماه ٢٠ در شرق روزنامۀ ٧٧٩ شمارۀ ١
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تقریباً مجموعه ای آن، در که است اثری نخستین مروزی، حاسب حبش زیج اما کرد محاسبه جدول قالب
کسینوس، سینوس، توابع همان یا معکوس ظل و ظل معکوس، جیب جیب، نظیر مثلثاتی توابع از کامل
سینوس، مثلثاتی تابع های حاسب حبش .[٢٧] است شده جدول بندی و توصیف کتانژانت و تانژانت
می برده به کار خود محاسبات در را آنها کامل مهارت با و می شناخته را کتانژانت و تانژانت کسینوس،
را کتانژانت و تانژانت تابع دو بار نخستین برای خود زیج در بوزجانی، از پیش حاسب، حبش .[٩] است
که است کسی نخستین بوزجانی است. داده ترتیب آنها برای نیز جدول هایی و برده به کار مستقل به صورت

.[۴] است کرده تعریف امروزی رایج شکل به را کتانژانت و تانژانت کسینوس، سینوس، مثلثاتی توابع
است: آمده ۴١ صفحۀ در است. تناقض در آمده ۴١ صفحۀ در آنچه با ۴۶ صفحۀ متن جملۀ اولین
«اولین است: آمده ۴۶ صفحۀ در که حالی در کرد» تنظیم را سینوسی جدول های نخستین «خوارزمی
بوزجانی ابوالوفا کرد، کشف را مثلثاتی نسبت و دایره ای شعاع کسینوس، سینوس، جدول که دانشمندی

است. نامفهوم عبارتی که است شده معرفی نیز دایره ای» «شعاع کاشف نخستین بوزجانی بود.»
هر در که مثلثاتی تابع شش از اسالمی دورۀ منجمان که درمی یابیم طوسی نصیرالدین آثار بررسی از
به هجری چهارم سدۀ از همچنین داشتند. آگاهی هستند، امروز مثلثاتی تابع های از ثابتی مضرب های مورد،
شدند. خبر با تانژانت و کسینوس سینوس، تعریف در R = ١ دادنِ قرار امکان از ابوالوفا، کار اثر در بعد،
محمد .[٣] است کرده محاسبه را نوین مثلثاتی تابع های که دانست کسی اولین را ابوالوفا می توان پس
مسلمان دانشمندان زبردست ترین از یکی سوم) سدۀ اول نیمۀ و دوم سدۀ دوم (نیمۀ خوارزمی موسی بن
و الجمع المقابله، و الجبر وی آثار از است. بوده جبر علم بنیانگذار وی بود. خود عصر عالم بزرگترین و
در (سینوس) جیب اصطالح که است اسالمی دورۀ در کتاب نخستین خوارزمی زیج است. زیج و التفریق
وارد مجریطی توسط (تانژانت) ظل اصطالح که می دهند احتمال ریاضی مورخان برخی ولی است آمده آن
نجوم دربارۀ طوالنی مقدمه ای و مثلثاتی جدول های شامل زیج این هرحال، به باشد. شده خوارزمی تذهیب
است. بوزجانی بر مقدّم او کار لذا و می زیسته بوزجانی از قبل قرن دو حدود خوارزمی .[٩] است نظری

نخستین خود، از پیش ایرانی دانشمندان کارهای جمع بندی با طوسی نصیرالدین خواجه سرانجام ...»
القناع کشف کتاب مثلثات، مستقل کتاب نخستین از منظور احتماال نوشت». را مثلثات مستقل کتاب
تاریخ لحاظ از و است مثلثات دربارۀ طوسی مهم تألیف های از یکی که است القطاع شکل اسرار عن

است. توجه جالب ریاضیات
باستانی (=شهر خوارزم در ابوریحان و بغداد در ابوالوفا توسط ماه گرفت یک مشترک رصد به متن، در
زمانی اختالف محاسبۀ کار، این از هدف شود. اشاره کار این از هدف به بی آنکه است شده اشاره کاث)
از پس است. نزدیک بسیار امروزی محاسبۀ به بوزجانی محاسبۀ و بوده شهر دو این جغرافیایی طول و
این میان جغرافیایی طول اختالف بودند، آورده به دست ابوالوفا و خود که نتایجی مقایسۀ با بیرونی رصد،
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قرار چنان بوزجانی محمد بن محمد ابوالوفا «با می گوید: باره این در بیرونی .[١١] کرد حساب را شهر دو
٣٨٧ سال در این و کنیم رصد را ماه گرفتگی (=کاث) خوارزم [شهر] در من و بغداد در او که بودم گذاشته

[۵] گرفت.» صورت ه.ق.
مثلثات برای سینوس ها قانون کشف مانند بوزجانی مهم کارهای از بسیاری به متن این در متأسفانه
محاسبۀ و کسکانت و سکانت مثلثاتی نسبت های معرفی منفی، اعداد از استفاده در قدم ها اولین کروی،
برای به سادگی آن مطالب که بوزجانی ارزشمند کتاب های از یکی است. نشده اشاره ای نیم درجه جیب
می توانست و است شده ترجمه فارسی به ایرانی» «هندسۀ عنوان با است، استفاده قابل هم دانش آموزان

.[۴] شوند تشویق آن مطالعۀ به آموزان دانش تا گیرد قرار اشاره مورد
جستجوی یک با است. آمده مثلثات تاریخ دربارۀ دیگر خواندنی یک ریاضی٢ کتاب ٨۵ صفحۀ در
این متن می رود گمان برمی خوریم. گزینش شده متن اصل منبع به انگلیسی، و فارسی ویکیپدیای در ساده
این در است. مثلثات١» «تاریخ عنوان با ویکیپدیا انگلیسی مقالۀ شتاب زدۀ تلخیص و برگردان قسمت

است: آمده متن
بسزایی سهم که بودند افرادی اولین مسلمان ریاضیدانان مثلث بندی، روش موضوع «در
او بود. میالدی یازدهم قرن اوایل در بیرونی ابوریحان آنها جملۀ از داشتند؛ آن توسعۀ در
مختلف مکان های بین فاصلۀ محاسبۀ و زمین کرۀ اندازه گیری برای را مثلث بندی روش

کرد.» معرفی
روش بیرونی که است زمین» کرۀ محیط و «شعاع محاسبۀ زمین»، کرۀ «اندازه گیری از منظور اینجا مسلماً
می شد. پرداخته آن به جزئیات با و روشن به صورت داشت جا و [٣] برد به کار آن برای را هوشمندانه ای
واژۀ معادل مثلث بندی شود. تعریف باید ابتدا و نیست آشنا مخاطب برای «مثلث بندی» روش طرفی، از
از مثلث هایی تشکیل با نقطه، یک مکان تعیین فرآیند به هندسه، و مثلثات در و است triangulation
مجهول زاویه های یا ضلع می توان مثلث، از معلوماتی داشتن با که می شود گفته معلوم، نقطه ای به نقطه آن
به کار طوالنی فواصل محاسبۀ برای روش این آورد. به دست مثلثاتی روابط از استفاده با را مثلث دیگرِ

می شود. استفاده ... و نقشه برداری در نیز امروزه و است می رفته
جدول های به کارگیری با خیام عمر میالدی، یازدهم قرن اواخر «در است: آمده متن این ادامۀ در
از خود، نوآورانۀ روش با درجه سه معادالت حل در خیام می دانیم کرد». حل را درجه سه معادالت مثلثاتی

است: شده گفته سپس مثلثاتی. جداول نه و است برده بهره مخروطی مقاطع
به عنوان را مثلثات که بود فردی اولین طوسی نصیرالدین خواجه میالدی، سیزدهم قرن «در
مثلثات به بود، ستاره شناس یک که وی درآورد. نگارش به خود کتاب در ریاضی سبک

نمود.» ارائه شاخه این در را قوانینی و کرد ویژه ای توجه کروی
١The History of Trigonometry



٨۵ ریاضی درسی کتاب های در علم ٨۵تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم ٨۵تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم تاریخ

که درآوردند مدون موضوعی به صورت را مثلثات مسلمان، ریاضیدانان چیست؟ ریاضی سبک از منظور
و سینوس ها قانون نظیر متنوعی قدرتمند نتیجه های و مثلثاتی تابع شش کامل مجموعۀ بر نظری لحاظ از

است: آمده ادامه در .[٣] بود استوار مهم، مثلثاتی اتحادهای برخی

حل موضوع در را جدیدی قوانین کاشانی، جمشید غیاث الدین میالدی پانزدهم قرن «در
تا را مثلثاتی توابع جدول در سینوس مقادیر همچنین وی کرد. مطرح مثلث بندی و مثلث
رقم ١۶ تا را پی عدد او کرد. محاسبه ٩٠◦ ،. . . ،٣◦ ،٢◦ ،١◦ زوایای برای اعشار رقم ٨

نمود.» ارائه اعشار

قوانین کرد؟ مطرح مثلث بندی و مثلث حل موضوع در را جدید قوانین کدام کاشانی که است این سؤال
بودند. کرده مطرح کاشانی از پیش ... و طوسی نصیرالدین و بوزجانی را مثلث حل به مربوط مثلثاتی
محاسبه آن نهم رقم تا شصتگانی دستگاه در را درجه دو قوس روبه روی وتر جیب، و وتر رسالۀ در کاشانی
حاصل و کنیم تقسیم ۶٠ به را مذکور مقدار اگر کرد. معرفی درجه یک جیب به عنوان را آن نصف و
رقم هفده که می آید به دست اعشاری رقم ٢٢ با درجه یک سینوس بنویسیم، دهگانی شمار دستگاه در را
واضع را کاشانی اروپایی، متون برخی .[٨] است موافق یک درجه سینوس واقعی مقدار با آن اعشاری
در را قانون این کاشانی از پیش دیگری مسلمان ریاضیدانان که می دانیم اما دانسته اند کسینوس ها قانون
مقایسۀ و درک در مخاطب به می تواند میالدی، کنار در قمری سال های یادکردِ همچنین آورده اند. خود آثار

رساند. یاری زمان درستِ
بسط ضرایب بین رابطه ای چه خیام:... «مثلث است: شده پرسیده ١ ریاضی کتاب ۶٨ صفحۀ در
به الحساب علم فی الباهر در (۵٧٠ حدود در (؟- سموئل دارد؟» وجود خیام مثلث سطرهای و اتحادها
می کند یاد است مشهور نیوتن دوجمله ای بسط به امروزه که دستوری از (۴٢٠ حدود در (؟- کرجی از نقل
از شد. مشهور پاسکال مثلث به بعدها که می دهد تشکیل مثلثی جدولی بسط، ضرایب یافتن برای و
سال های در می گردد. باز (۵٢۶− ۴٣٩) خیام از پیش قرن یک از بیش به مثلث این کشف سابقۀ این رو
«مثلث را آن است، کرده طرح را مثلث این بار نخستین برای خیام آنکه گمان به نویسندگان برخی اخیر،
حتی پاسکال از پیش که حالی در می نامند پاسکال مثلث را آن اروپاییان .[١٢] می نامند خیام-پاسکال»
نیز میالدی) ١۴٨١ و ه.ق. ٨٨۶ از پس (درگذشته کوبنانی ابواسحاق چون اسالمی دورۀ دیگر ریاضیدانان

کرده اند. ثبت را جدول این خود، آثار در



عصارزادگان نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٨۶ نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٨۶ نرکس و سراجی پیام ٨۶

[١٢] از برگرفته فی الجبر الباهر دست نویس از ،١٢ توان تا جمله ای دو بسط ضرایب جدول

پزشکی تاریخ به مربوط توضیحات .٣
می خوانیم: ٢ ریاضی کتاب ۶٠ صفحۀ در

کتاب در ایرانی، برجستۀ مورخ و طبیب همدانی، فضل اله رشیدالدین پیش «قرن ها
توضیح و کرده اشاره انگشت اثر طریق از افراد شناسایی در چینی ها رسم به جامع التواریخ
یکسان کامال نفری دو هیچ انگشت اثر که می دهد نشان تجربیات و ‘شواهد که بود داده
می کردند.» استفاده اسناد کردن مهر برای انگشت اثر از نیز ایران در زمان، آن در نیست’.

مطلب این از که نیست کسی اولین فضل اله رشیدالدین «خواجه است: آمده ایران پزشکی تاریخ کتاب در
است. شده نوشته میالدی ٨۵١ سال در سلیمان١ نام به تاجری توسط بار اولین موضوع این می برد؛ اسم
در .[١] است آورده کاغذ روی و کرده درک را موضوع اهمیت که است دانشمندی اولین او گفت می توان
که گشته محقق و معلوم تجربه به که است آن انگشت خط معنی «و است: آمده باره این در جامع التواریخ
و نهند او انگشتان میان در کاغذ آن دهند، باز حجتی را یکی که هرگاه است؛ متفاوت مردم انگشتان بند
بند نشان های با شود منکر وقتی اگر تا کشند او انگشت های بند موضع بر خط نشان به حجت آن ظهر بر
همدانی فضل اله رشیدالدین بنابراین [٢٨] «.... نتواند انکار باشد، راست چون و کنند مقابله او انگشت

انگشت. اثر نه است کرده یاد انگشت بند از
سال (در را هند و چین از خود سفر خاطرات که بود رهنامه نویسی سیراف، بندر اهالی از و ایرانی بازرگان سیرافی، سلیمان ١
شادروان آورد. در تحریر رشتۀ به عربی زبان به شد، مشهور الهند و الصین اخبار به بعدها که مجموعه ای در ه.ق.) ٢٣٧/١٨۵١

است. کرده منتشر الهند» و الصین اخبار یا التواریخ «سلسلة عنوان با و ترجمه فارسی به را کتاب این قره چانلو حسین



٨٧ ریاضی درسی کتاب های در علم ٨٧تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم ٨٧تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم تاریخ

آمده چین در ستد و داد و معامالت باب در الهند و الصین اخبار یا التواریخ سلسلة فارسی ترجمۀ در
می نویسد را خود بدهی نیز بدهکار می نویسد، را خود طلب باشد، داشته طلبی دیگری از یکی «هرگاه است:
می زند).» (مهر می کند نشان دار را آن می زند، نوشته اش بر سبابه و وسطی انگشت دو با که عالمتی با و

[٧]

معماری و هندسه تاریخ به مربوط توضیحات .۴
می خوانیم: ۵٠ صفحۀ ،١ هندسه کتاب در

مربع با برابر آنها از دوتا مربع های مجموع که می گویند عدد سه به فیثاغورسی «اعداد
اعداد .a٢ = b٢+c٢ هرگاه گویند فیثاغورسی را c و a ،b اعداد عبارتی به باشد؛ سومی
می دهند. تشکیل را (راست گوشه) قائم الزاویه  مثلث یک ضلع های اندازه های فیثاغورسی
قضیۀ شناخت از پیش بناها ساخت در جهان نقاط برخی در که است داده نشان بررسی ها

[٢۴] است.» می شده استفاده فیثاغورسی اعداد ویژگی از فیثاغورس

۵٠ ص. ،١ هندسه .٣ شکل

مبتنی آنها طراحی می گوید که دارد وجود مصر اهرام از تعدادی طراحی در رفته به کار هندسۀ دربارۀ فرضیه ای
فیثاغورسی سه تایی بی نهایت که می دانیم است. بوده ۵ و ۴ و ٣ نسبت های با قائم الزاویه مثلث یک بر
مربوط ۵ و ۴ و ٣ خاص سه تایی به فقط شده مطرح مصر اهرام با ارتباط در که فرضیه ای و دارد وجود
ذکر از و اشاره اعداد این به مشخص به طور باید لذا ندارد. فیثاغورسی سه تایی های سایر به ربطی و است
فرضیه این برای اثباتی معتقدند نویسندگان از برخی البته می شد. پرهیز فیثاغورسی» «اعداد کلی عبارت

.[٣٣] ندارد وجود



عصارزادگان نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٨٨ نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٨٨ نرکس و سراجی پیام ٨٨

شده ذکر ١ به Φ با برابر قائم الزاویه مثلث در ضلع به وتر نسبت چپ، سمت تصویر در که است جالب
چه نیست معلوم که است ((√۵ + ٢/(١) طالیی نسبت یا Φ عدد به مربوط تصویر این واقع در و است
مصر در جیزه هرم ساخت در Φ عدد کاربرد دربارۀ نیز بسیاری مقاالت دارد. فیثاغورسی سه تایی به ربطی
آگاهی نه و زیبایی شناختی حس اساس بر را π و Φ عدد کاربرد پژوهشگران، از بسیاری که دارد وجود

.[٣٣] می دانند صحیح پیشین،
این در می توانست که دارد وجود باستان ریاضیات در فیثاغورسی سه تایی مورد در مهم مطلب دو
است سه تایی ها این از بزرگی فهرست شامل که ٣٢٢ پلیمپتن بابلی لوح نخست شود: اشاره آنها به قسمت
روی بر ۵ و ۴ و ٣ واحدهای که طناب تکه یک از باستان مصر و بابل در معماران که نکته این دوم، و
هندسۀ آموزش آغاز به توجه با همچنین می کردند. استفاده ٩٠◦ زاویۀ تولید برای بود، شده مشخص آن
معرفی برای مناسبی فرصت ،... و تالس قضیۀ مانند قضیه هایی و استدالل به مربوط مباحث و اقلیدسی
دورۀ در که مسلمانی دانشمندان علمی کار روش به اشاره همچنین دارد. وجود زمینه این در یونانی ها تالش

باشد. سودمند می توانست داشته اند، اقلیدس اصول شرح و ترجمه برای تالش هایی اسالمی
می خوانیم: ،١ حسابان کتاب ١٩ صفحۀ در

١٩ ص. ١ حسابان .۴ شکل



٨٩ ریاضی درسی کتاب های در علم ٨٩تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم ٨٩تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم تاریخ

کوچکتر بخش به بزرگتر بخش نسبت که می آید پدید طالیی نسبت هنگامی ریاضیات «در
طول است: چنین آن هندسی تعبیر باشد. بزرگتر بخش به بخش دو مجموع نسبت برابر

باشد.» طولش از کمتر واحد یک آن عرض که واحد مساحت به مستطیلی
عرض به طول نسبت باشد، بیشتر عرض از واحد یک طول واحد، مساحت به مستطیلی در اگر اینکه
جالب نکته یا قضیه یک تنها بلکه دانست، طالیی نسبت هندسی» «تعبیر نمی توان را می شود طالیی عدد
این و می شود ظاهر طالیی نسبت آن، در که نیست ریاضیات در مسئله ای تنها این ضمن، در است. توجه
«مصریان است: آمده متن ادامۀ در می آید. پدید نیز دیگر ریاضی ساختارهای بسیاری تحلیل در نسبت،
یک در است جالب کرده اند.» استفاده اهرام ساخت در را آن و بوده  اند آگاه نسبت این از قبل، سال ها
اعداد از مصریان که است شده گفته شد، اشاره آن به مقاله همین در که ١ هندسه کتاب در خواندنی مطلب
شده اند! ساخته مبنایی چه بر اهرام این باألخره نیست معلوم کرده اند. استفاده اهرام ساخت در فیثاغورسی
مثل متن هایی در نداریم. مدرکی هیچ بوده اند» آگاه طالیی نسبت از «مصریان که ادعا این برای واقع، در
که است فرضیه یک فقط این و ندارد وجود طالیی عدد دربارۀ چیزی مسکو پاپیروس یا ریند پاپیروس
وجود دربارۀ ادعایی نیز متن این آخر در است. شده رعایت طالیی نسبت اهرام، از بعضی ساخت در
ارتفاع به تهران آزادی برج ساخت «در است: شده مطرح دیگر آثار برخی و آزادی برج در طالیی نسبت
در هخامنشی دورۀ از بیستون کتیبۀ است. شده رعایت زیادی حد تا طالیی نسبت متر، ۴٢ عرض و ۶٢

است.» نزدیک طالیی عدد به متر، ٣ عرض و ۵ طول به کرمانشاه،
امانت، حسین مهندس می شود. رد طالیی نسبت از استفاده فرضیۀ اطمینان، با آزادی برج مورد در
با مفصل گفتگویی شامل و شده تهیه بنا این ساخت تاریخچه دربارۀ که مستندی در آزادی، برج معمار
مربع چهار بر را طراحی شروع می گوید بلکه نمی کند، طالیی عدد از استفاده به اشاره ای هیچ است١، ایشان
یافته ادامه (ب) شکل به صورت طراحی آن، اساس بر و داده قرار باشند، گرفته قرار (آ) شکل به صورت که

است:

ب شکل آ شکل

است. دستیابی قابل آپارات سایت طریق از مستند فیلم ١این
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ادعاهایی سایر طالیی. نسبت نه است ٢
٣ برج، عرض به ارتفاع نسبت معمار، طراحی نحوۀ به توجه با پس

همگی ... و ابن سینا مقبرۀ بم، ارگ با طالیی نسبت ارتباط مانند است آمده متن این ادامۀ در که هم
هستند. نادرست زیاد، احتمال به و ضعیف ادعاهایی

می خوانیم: ١ حسابان کتاب آغاز در
شکل) پله ای مخروطی (گنبد اورجین سبک به مخروطی گنبدی دارای آرامگاه این ...»

می دهند». حسابی دنبالۀ یک تشکیل پله ها روی کنگره های که است

١ حسابان آغاز نبی، دانیال مقبرۀ .۵ شکل

نبی دانیال آرامگاه گنبد شکل .۶ شکل

الیه هر که گرفته شکل متعددی الیه های گرفتن قرار از نبی دانیال آرامگاه گنبد باال، تصویر مطابق
منتظم چندضلعی کنیم، نگاه باال از چنانچه و است منحنی اضالع با منتظم ضلعی ١۶ یا ١۴ یک به صورت
همۀ در پله ها تعداد که است روشن پس است. شده محاط پایینی الیۀ منتظم چندضلعی در الیه هر به مربوط



٩١ ریاضی درسی کتاب های در علم ٩١تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم ٩١تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم تاریخ

گنبد این ساختار در که ریاضی نظم واقع، در نمی دهد. حسابی دنبالۀ یک تشکیل و است مساوی طبقات
طبقات در موجود چندضلعی های ضلع طول با و حسابی دنبالۀ نه است مربوط هندسی دنبالۀ به دارد، وجود
است، شده محاط پایینی الیۀ منتظم چندضلعی در الیه هر منتظم چندضلعی های چون دارد. پیوند مختلف
چندضلعی های ضلع طول نتیجه در و دارد وجود متوالی چندضلعی های همۀ بین واحدی تشابه نسبت پس

می دهند. نزولی هندسی دنبالۀ یک تشکیل الیه ها

.١٩ ص ،٢ آمار و ریاضی .٧ شکل

می خوانیم: متن این در است. آمده بهایی شیخ دربارۀ مطلبی ٢ آمار و ریاضی کتاب ١٩ صفحۀ در
اصفهان شاه مسجد قبلۀ سمت تعیین اصفهان شهر به بخشیدن رونق در بهایی شیخ خدمات مهم ترین «از
شهر کهن در آیا دارد؟! اصفهان شهر «رونق» به ربطی چه قبله سمت تعیین نیست مشخص اوال است١.»
یا عباسی» جامع «مسجد مسجد، این نام ثانیاً است؟! نبوده معلوم قبله سمت آن، از پیش تا اصفهان
پس و است) شده ساخت به شروع کبیر عباس شاه فرمان به هجری ١٠٢٠ در (که [٢٢] است شاه» «مسجد
منارجنبان «طراحی است: آمده متن ادامۀ در یافت. نام تغییر امام» «مسجد به اسالمی، انقالب پیروزی از
ه.ق.) ٨ (حدود ایلخانی دورۀ بناهای از منارجنبان می شود.» داده نسبت او به برجاست، پا نیز هم اکنون که

است. شده انتخاب فارسی ویکیپدیای از خواندنی این مطالب است ١گفتنی



عصارزادگان نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٩٢ نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٩٢ نرکس و سراجی پیام ٩٢

این «طراحی» نمی توان پس است. شده ساخته بهایی شیخ زمان از قبل قرن دو از بیش این و [٢٩] است
داد! نسبت بهایی شیخ به را بنا

می خوانیم: ٩ صفحۀ ،٢ هندسه کتاب در
کاربردهای دیرباز از باروها و برج ها و قلعه ها دفاعی، استحکامات ساخت در «هندسه
می گوید هم پیرامونی قضیۀ به موسوم هندسه در بنیادی قضیۀ یک است. داشته بسیاری
است. مساحت بیشترین دارای دایره ثابت، محیط با بسته هندسی شکل های همۀ بین در
فلک االفالک قلعۀ دارد. بسیاری اهمیت قلعه ها دایره ای شکل طراحی در موضوع این
گویایی نمونۀ است، مانده جای به خرم آباد شهر در ساسانیان دورۀ از که (شاپورخواست)

است.» کاربردها همین از

.٩ ص. ،٢ هندسه .٨ شکل



٩٣ ریاضی درسی کتاب های در علم ٩٣تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم ٩٣تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم تاریخ

نمی شود متوجه خواننده و نیست مشخص چندان «هم پیرامونی» قضیۀ با قلعه دایره ای شکل معماری ارتباط
است بوده این هدف اگر ساخته اند. دایره ای به صورت را قلعه برج های که دارد این به ارتباطی چه قضیه این
و هستند دایره ای به صورت برج ها فقط چرا شود، داده پوشش مساحت بیشترین مصالح، کمترین با که
هم پیرامونی قضیۀ با ارتباطی برج ها، بودنِ دایره ای می رسد نظر به است؟! مستطیل به شکل مرکزی قسمت
در مستقر سربازان راحت و کامل اشراف و سازه کاربریِ هدف بلکه باشد، نداشته مصالح در صرفه جویی و

است. بوده تیراندازی برای جهت ها همۀ به برج

.۴۶ ص حرفه ای، و فنی ٢ ریاضی .٩ شکل

می خوانیم: حرفه ای و فنی ٢ ریاضی کتاب در
با آنها بود. کرده سفر تبریز شهر به خانواده اش همراه به تابستان تعطیالت ایام در «صدرا
روز هر بودند، کرده دریافت شهر گردشگری ایستگاه از که راهنما دفترچۀ یک از استفاده
رفته کبود مسجد بازدید برای روز آن می کردند. دیدن موزه یک یا تاریخی مکان یک از
پدرش به او بود. شده آن زیبایی محو و خیره مسجد سقف به مدت تمام صدرا بودند.
در معماران آیا کنند. ایجاد دقت این با را گنبد انحنای توانسته اند چگونه معماران گفت:
که گفت او به پدرش داشته اند؟! اطالع معماری این به مربوط ریاضیات از قدیم زمان
دبیرش برای را موضوع این صدرا وقتی بپرسد. ریاضی اش دبیر از را سؤال این است بهتر
هستند ریاضی در منحنی ها نوع ساده ترین از منحنی ها این گفت ریاضی دبیر کرد، تعریف
f(x) = x٢ نمودار منحنی ها، این از نمونه ای می شوند. نامیده دوم درجۀ منحنی های که

است.»



عصارزادگان نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٩۴ نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٩۴ نرکس و سراجی پیام ٩۴

ختم نقطه یک به قسمت باالترین در یعنی هستند، تیز» «نوک که گنبدهایی و طاق ها منحنی رسم برای
کمک با منحنی ها این آنها همۀ در و است شده ذکر معماری کتاب های در گوناگونی روش های می شوند،
کتاب مهم تاریخی مدرک یک باشند. سهمی یک نمی توانند بنابراین می شوند. رسم دایره از کمان هایی
می دهد ارائه طاق ها منحنی ترسیم برای رسم روش چندین آن، در که است کاشانی جمشید مفتاح الحساب
برگرفته طاق منحنی ترسیم از نمونه یک زیر، شکل در می شوند. انجام پرگار و خط کش کمک با همگی که

قسمتی: تند-ده شاخ بزی قوس رسم طریقۀ می شود: مشاهده [۶] از

.[۶] از برگرفته طاق منحنی ترسیم .١٠ شکل

می شود؛ تقسیم مساوی قسمت ده به (الف-ب) خط یعنی نظر مورد دهانۀ (١)
می یابد؛ امتداد و شده وارد «د» میانی نقطۀ بر عمود خطی (٢)

میانی خط تا می کنیم رسم قوس «م» نقطۀ از دهانه ٣
١٠ طول شعاع با و دهانه) ٣

١٠) ج مرکز به (٣)
نماید؛ قطع ص نقطۀ در را

می گردد؛ خارج عمود خطی ب نقطۀ از (۴)
را ب اخراجی خط در ل نقطۀ تا می یابد امتداد طرف دو از و شده وصل ص نقطۀ به ج نقطۀ (۵)

نماید؛ قطع
باشد؛ می ٢ قوس مرکز ل نقطۀ و ١ قوس مرکز ج نقطۀ (۶)

می گردد. رسم اول نیمۀ ترتیب همان به نیز قوس دیگر نیمۀ (٧)



٩۵ ریاضی درسی کتاب های در علم ٩۵تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم ٩۵تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم تاریخ

دیگر موارد و جدید ریاضیات به مربوط توضیحات .۵
این است». بیشتر دیگر مقدار هر از که است مقداری «بی نهایت می خوانیم: ٢ حسابان کتاب در
مقدار یک بی نهایت اگر می شود: منجر کس پاراد یک به و نیست دقیق بی نهایت، مفهوم برای توصیف
شبیه وضعیت (این باشد! بیشتر هم خودش از باید بی نهایت پس است، بیشتر دیگر مقدار هر از و است
تعداد پس باشد، مجموعه ها همۀ مجموعۀ V اگر است: مجموعه ها همۀ مجموعۀ مورد در کانتور١ پارادوکس
بخشی به اینجا در می شود پیشنهاد .[٣٢] خودش!) جمله از است بیشتر دیگر مجموعۀ هر از آن اعضای

بی نهایت. مفهوم ص ،٢ حسابان .١١ شکل

یونان در ارشمیدس کارهای از دارد وجود ریاضیات در بی نهایت مفهوم دربارۀ که گسترده ای تاریخچۀ از
و بی نهایت مفهوم دربارۀ کانتور کارهای الیب نیتس، و نیوتن آثار در بی نهایت کوچک ها تا گرفته باستان

شود. اشاره دیگر، موارد
می خوانیم: ۵٠ صفحه ٢ حسابان کتاب در

نیوتن توسط میالدی ١٣۶۶ سال در بار نخستین آن، امروزیِ به شکل مشتق مفهوم ...»
«.... آمد پدید یکدیگر از مستقل الیب نیتس، توسط او از بعد سال چند فاصلۀ به و

مفهوم کشف سال دارد: وجود کوچک اشتباه یک فقط است، شده انتخاب بجا و خوب متن این مطالب
.[٣١] ١٣۶۶ نه است میالدی ١۶۶۶ نیوتن توسط انتگرال و مشتق

است. آمده ناتمامیت قضیۀ و گودل کورت دربارۀ خواندنی یک ١٣ صفحۀ ، آمار٢ و ریاضی کتاب در
است: آمده متن آغاز در

تبدیل به ویژه منطق، زمینۀ در که است اتریشی برجستۀ ریاضیدان یک گودِل «کورت
«.... داد انجام بسیاری تالش های ریاضی نماد به عبارات

١Cantor’s Paradox



عصارزادگان نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٩۶ نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٩۶ نرکس و سراجی پیام ٩۶

.۵٠ ص ،٢ حسابان .١٢ شکل
که است نمادها از دنباله ای «عبارت» معموال است. نشده داده توضیح «نماد» و «عبارت» تفاوت اوال
ندارد. مشخصی معنای «نماد»، به «عبارت» تبدیل نتیجه در و گرفته اند قرار هم سر پشت درستی به صورت
متن ادامۀ در که (همان طور باشد اول اعداد با ریاضی فرمول های کدگذاری در گودل کار نگارنده، منظور اگر
برد به کار ناتمامیت قضیه های اثبات در گودل که بود ساده تدبیر یک تنها این که گفت باید می کند)، اشاره هم
روش های به چندانی ربط روش، این همچنین نمی شود. شناخته گودل اصلی ابداعات جزو هیچ وجه به و
از است). آمده امروزی بارکدهای با آن ارتباط مورد در متن در آنچه (برخالف ندارد امروزی کدگذاری
«تصمیم ناپذیر١» گزاره های رد، قابل نه و باشند اثبات قابل نه نظریه) یک (در که را گزاره هایی طرفی،

ندارد. خاصی کاربرد ریاضی منطق ادبیات در «تعمیم ناپذیر» واژۀ اصوال .[٣٠] «تعمیم ناپذیر» نه گویند

.٧۴ ص ،٣ آمار و ریاضی .١٣ شکل
١undecidable



٩٧ ریاضی درسی کتاب های در علم ٩٧تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم ٩٧تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم تاریخ

است: آمده زنون کس پاراد مورد در مطلبی ٧۴ صفحۀ ،٣ آمار و ریاضی کتاب در
کالس: خروجی درِ به رسیدن «زمان

T = t+
t

٢ +
t

۴ + · · ·

بی شمار مجموع از T پس نمی شوند، صفر هیچ گاه t, t٢ ,
t

۴ , . . . دنبالۀ جمله های چون و
سال هزار دو از بیش بود! خواهد بی نهایت نیز T مقدار این رو از است؛ شده تشکیل جمله
ایجاد به ریاضی در مسئله این حل شود. داده قطعی پاسخ تناقض این به تا بود نیاز زمان
درس، این ادامۀ در که انجامید آنها‘ مجموع محاسبۀ و هندسی ’سری های به نام شاخه ای
و می شود حل نیز شما نگرانی مفاهیم، این با کرد. خواهیم بیان را آن مفاهیم از برخی

رسید.» خواهید کالستان خروجی درِ به چرا که درمی یابید
شود» داده قطعی پاسخ تناقض این به که بود الزم زمان سال هزار دو از «بیش که است آمده کتاب متن در
حل برای دقیق نتایجی ... کُشی، او دنبال به و ١٨١٢ سال در گاوس که است آمده پاورقی در سپس و
زنون زمان در که مشکلی است، شده اشاره به درستی هم کتاب متن در که همان طور یافتند. مسئله این
شود بی نهایت باید مثبت جمله های با نامتناهی سری هر مقدار می کردند تصور که بود این داشت وجود
روش و سری این بودن همگرا از و شود بی نهایت باید t + t

٢ +
t

۴ + . . . مقدار خاص، حالت در و
ارشمیدس شد. حل (١٩ (قرن گاوس زمان از زودتر خیلی مشکل این ولی نبودند. آگاه آن مقدار محاسبۀ
کشف را نامتناهی هندسی دنبالۀ یک مجموع حد فرمول که بود کسی نخستین میالد، از قبل سوم قرن در
روش این ارشمیدس خودِ البته کند. تحلیل را زنون کس پاراد آن، کمک با که داشت را امکان این و کرد
است. نمانده به جا زنون کس پاراد دربارۀ او از نوشته ای و کرد استفاده سهمی زیر مساحت محاسبۀ برای را
فرمول این .[٣١] می داند باستان یونان دورۀ در «حد» مفهوم برای دقیق تعریفی نبود را امر این دلیل بویر١
به کمک می توانستند به سادگی و بود شناخته شده هم (... و الیب نیتس (نیوتن، حسابان پیشگامان برای
قرن در که کُشی و گاوس به کار این انتساب نتیجه در دهند. توضیح را الک پشت به آشیل رسیدن آن،
حسابان مفاهیم برای دقیقی منطقی مبنای ١٩ قرن ریاضیدانان واقع در نیست. درست می زیستند، ١٩
١٨ و ١٧ قرن های رویکرد در را بی دقتی ها برخی که کردند فراهم انتگرال) و نامتناهی های سری (مشتق،

می کرد. برطرف مفاهیم، این به
است: آمده ٢ ریاضی کتاب ٩۵ صفحۀ در

تخمین را باستانی اثر یک عمر طول چگونه شناسان باستان که اندیشیده اید حال به تا «آیا
«.... عمر می توان ،١۴ کربن سال یابی روش از استفاده با می زنند؟

١Boyer



عصارزادگان نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٩٨ نرکس و سراجی پیام عصارزادگان٩٨ نرکس و سراجی پیام ٩٨

کربن روش کمک با باستانی اشیای عمر تعیین مسئلۀ و هخامنشی دورۀ سنگ نوشته های قدمت اینجا در
کربن روش با سنگ نوشته ها این قدمت که می شود ایجاد خواننده ذهن در تصور این و آمده اند هم کنار در ١۴
زمانی که دارد کاربرد اشیایی قدمت تعیین برای تنها ١۴ کربن روش که حالی در است، گرفته صورت ١۴
کاربردی سنگ مانند اشیایی مورد در و (... و استخوان چوب، (مانند بوده اند زنده موجود یک از جزئی
١۴ کربن روش با آن قدمت تعیین موضوع به اشاره و دایناسور یک تصویر از استفاده اینجا در ندارد.

باشد. سودمند می توانست
می خوانیم: کتاب همین ١٠۵ صفحۀ در

به صوت آن شدت نسبتِ ده) (درپایۀ لگاریتم از است عبارت صوت یک شدت تراز ...»
«.β = logI٠ I ... می دهند نشان β با را صوت شدت تراز مبنا، صوتِ شدت

به صورت درست دستور است: نادرست شده، ارائه صوت شدت تراز محاسبۀ برای اینجا در که دستوری
است: آمده کتاب همین ١١١ صفحۀ در است. β = log١٠ (I/I٠)

محاسبات کردن ساده در آن کاربرد و است ریاضی ابداعات مهم ترین از یکی لگاریتم «ابداع
می شود.» تبدیل تفریق به تقسیم عمل و جمع به ضرب عمل لگاریتم، با است.

آن از استفاده سپس و نپر توسط آن ابداع زمان در لگاریتم تاریخی کاربرد که می شد اشاره باید اینجا در
رایانه، و حساب ماشین بودن اختیار در با امروزه و بوده محاسبات کردن ساده دیگر، منجمان و کپلر توسط
آن بنیادین نقش دارد، لگاریتم تابع امروزه که اهمیتی ندارد. محاسبات ساده سازی در نقشی لگاریتم دیگر

است. ... و مهندسی فیزیک، ریاضیات، قوانین و دستور ها از بسیاری بیان در
است: شده ذکر نیز لگاریتم تاریخی کاربرد دربارۀ الپالس از نقل قولی اینجا در

قابل است ابزاری لگاریتم است: گفته لگاریتم دربارۀ فرانسوی بزرگ دانشمند «الپالس
دو را اخترشناسان عمر می یابد، کاهش روز چند به ماه چند کار آن، به کمک که ستایش
بیزار ریاضی جدانشدنی و طوالنی عبارات از و می گذرد کوچک خطاهای از و می کند برابر

است.»
محاسبات ساده سازی در لگاریتم اصلی کاربرد که می کند ایجاد خواننده برای را تصور این مطلب این مجدداً

ندارد. کاربردی چنین دیگر لگاریتم که شود ذکر بود الزم و است
است: آمده نیز ٩۶ صفحۀ ای، حرفه و فنی ٢ ریاضی کتاب در

است ریاضیات از موضوع کدام می داند کسی چه گفت: کالس به ورود با دبیر «امروز
به گفت: همچنین او است؟ کرده برابر چند را اخترشناسان عمر طول الپالس گفتۀ به که
بازرگانان، دریانوردان، عمر طول بلکه اخترشناسان، عمر طول نه تنها موضوع این من نظر
کرده برابر چند را زمین کرۀ انسان های همۀ و زمین شناسان و ریاضیدانان شیمیدانان،



٩٩ ریاضی درسی کتاب های در علم ٩٩تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم ٩٩تاریخ ریاضی درسی کتاب های در علم تاریخ

چه این که بودند کنجکاو همه و بود شده هنرجویان تعجب موجب سؤال این طرح است.
می شود.» عمر طول افزایش موجب که است ریاضی از موضوعی

به لحاظ ضمناً است. وارد شد، ذکر ٢ ریاضی کتاب در لگاریتم مورد در که ایرادی همان مطلب این به
فیزیک شاخه های از دیگر برخی و نجوم در فقط طوالنی محاسبات ساده سازی برای لگاریتم تاریخی،
چنین زمین»! کره روی انسان های «همۀ و «زمین شناسان» «بازرگانان»، «دریانوردان»، و است رفته به کار

نداشته اند. لگاریتم از استفاده ای
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