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  رشدی راشد و تاریخ ریاضیات

  ١حسین معصوم همدان

دکارت و قـرون «ای با عنوان  گردهمایی
بخشی از مراسمی بـود کـه در » وسطی

سال  به مناسبت پانصدمین ۱۹۹۶سال 
تولد دکارت در فرانسه برگزارشد. محـل 
سخنرانی در سالن اصلی سوربون بود و 

ــوان  ــا عن ــد، ب ــخنرانی راش ــام«س و  خی
که در آن برای نخستین بـار بـر » دکارت

وجــود پیونــدی میــان خیــام و دکــارت 
کید می شد، حرف تازٔه این گردهمایی  تأ

موضـــوع ایـــن  ٢آمـــد. بـــه شـــمار می
او  ۀهندسـکتـاب  ویژه آنچـه در قی بود از کار جبری خیام و دکـارت، بـهسخنرانی، که تحلیلی تطبی

ر را نامحتمـل نمی
ّ
ر احتمالی دکارت از خیام نبود. راشد این تأث

ّ
دانـد، زیـرا در  آمده، بحث در بارٔه تأث

ها را یکـی از  خیام در پاریس موجود بوده است و یکی از این نسخه جبرهایی از  زمان دکارت نسخه
دوستان دکارت، ریاضیدان هلندی خولیوس، با خود از خاورمیانه به پاریس آورده بوده است. با این 

نـه  هندسهخواست نشان دهد این بود که کار دکارت در کتاب  حال، آنچه راشد در این سخنرانی می
فرانسوی مثل ویت و پیروان او است، نه دنبالٔه کار جبردانان ایتالیایی است و نـه  دنبالٔه کار جبردانان

تواند تحول عظیمـی را  نویس در محدودٔه کار این سه گروه بماند، نمی جبردانان آلمانی، و اگر تاریخ
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اول خیـام و  ۀدکارت پدید آورده است بفهمد. برای فهم کار دکارت، بایـد در وهلـۀ هندسکه کتاب 
    الدین طوسی را شناخت. رفش

از این دو ریاضیدان، خیام دست کم یک قرن و نیم بود که در اروپـا شـناخته شـده بـود. از حـق 
خیام را در کتابخانٔه ملی  جبر ۀمورخ آلمانی ریاضیات بود که نسخ ١نگذریم، نخستین بار فرانتز ووپکه

خان علم نشان داده بود. بعدها مرحـوم پاریس کشف کرده و با انتشار آن اهمیت این کتاب را به مور
جبری دیگـری را  ۀرسال ۀغالمحسین مصاحب تنها نسخ

حکیم عمر خیام بعنوان عالم از خیام پیدا کرد و در کتاب 
منتشر کرد. اما با همٔه اهمیتی که ایـن دو رسـاله بـه  جبر

لحاظ محتوای خود داشتند، مورخان عموما بر این اعتقاد 
بستی بوده است: از یـک سـو  وچٔه بنبودند که راه خیام ک

رفت که هیچ کس در عالم اسالم این راه را ادامه  گمان می
نداده و از سوی دیگر، چون هیچ دلیلی بر ترجمـه شـدن 

 و هنوز در دست نیست ـ آثار خیام به التینی در دست نبود
اعتقاد رایج این بود کـه آثـار جبـری خیـام تـأثیری بـر  ـ

  نداشته است.تحوالت بعدی ریاضیات 
الدین طوسی چیز دیگر اسـت. پـیش از  داستان شرف

او را تحلیل و منتشـر  المعادالتآنکه رشدی راشد کتاب 
نه در اروپا و نه در عالم اسالم. چنانکه راشد گفته اسـت،  ؛شناخت او را نمیاین اثر کند، هیچ کس 

پیش از او بسیاری از مورخان علم دورٔه اسالمی نسخٔه این کتاب را در کتابخانٔه بریتانیا دیده بودند، اما 
، به صورتی که به دست ما المعادالتاند. کتاب  کسی به اهمیت آن پی نبرده بود. شاید هم حق داشته

تحریر اصلی طوسی نیست، بلکه کسی دیگر آن را از روی کتاب طوسی فراهم آورده و رسیده است، 
در این میان همٔه جدولهای این کتاب را حذف کرده است. البته آنچه باقی مانده شیر بی یـال و دم و 

خصوص برای فهم این متن الزم بوده اسـت کـه همـٔه  اشکم نیست، ولی متنی است بسیار دشوار. به
  .که راشد در ویرایش خود کرده است آن از نو بازسازی شود. این کاری استجدولهای 

الدین طوسی نشان داد که خیام ریاضیدان، بر خالف اعتقـاد رایـج،  کشف و بررسی کتاب شرف
این قدرها هم در وطن خویش غریب نبوده است. طوسی نه تنها کار خیام را ادامـه داده، بلکـه بـاب 

ای بـه آنـالیز بـه معنـای جدیـد آن نزدیـک  جدیدی هم در جبر گشوده است که این علم را تا انـدازه
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الدین  های معادلٔه درجٔه سوم شـرف کند. در واقع راشد نشان داده است که تحقیق در وجود ریشه می
سـوم اسـت.  ۀای درج کند که همان مشتق چندجملهرد رفتار تابعی دیگر را بررسی دا طوسی را وامی

قـرن مورخان ریاضیات تا آن زمان نشانی این گونـه بررسـیها را در آثـار ِفرمـا، ریاضـیدان فرانسـوی 
داد که همین بررسی، البته در حالتی خـاص، پـیش از فرمـا  دادند؛ اکنون راشد نشان می هفدهم، می
  الدین طوسی وجود داشته است. در کار شرف

هدف راشد از این پژوهشها ایـن نیسـت کـه نشـان 
اند و بـه نـام  دهد که غربیهای غارتگر علم ما را دزدیده

این صورت مطرح  اند. کسانی که مسئله را به خود کرده
کنند و نـه  راشد، نه خدمتی به علم می ۀکنند، به گفت می

توان افزود که این کسان هـیچ خـدمتی  به عینیت. و می
خواهد نشان  کنند. او حتی نمی هم به فرهنگ خود نمی

دهد که فرما از طوسـی، یـا دکـارت از خیـام، چیـزی 
 یمستقاقتباس کرده یا 

ً
او از او متأثر شده است. هدف  ما

کنم که ایـن نکتـه را  چیز دیگری است. و من سعی می
  ای توضیح بدهم. با نقل خاطره

آمدیم، راشد رو بـه مـن  خیام و دکارت، وقتی از سوربون بیرون می ۀبعد از سخنرانی راشد در بار
دانید، بیست سال پیش حتی بردن نام خیام در کنار دکـارت زیـر ایـن سـقف کـار  می«کرد و گفت: 

گفت سقف بسیارنقش تاالر سوربون بود که فضای سیاسی و فرهنگـی  سقفی که او می». ودآسانی نب
ــه را تــداعی می ــدهم فرانس ــرن هف ــ ق ــد. گفت ــی او و  ۀکن ــین بخشــی از سرگذشــت شخص او همچن

آورد. امـا  دشواریهایی را که در شروع کارش در زمینٔه تاریخ علوم اسالمی داشته است به یاد من مـی
کرد، و آن دشواری غلبه بر پیشداوریهایی است کـه در  مهمتری هم اشاره می ۀبه نکت گذشته از این او

   مورد ماهیت و جایگاه علم دوران اسالمی وجود دارد.
ای نیست. مورخان فلسفه اکنـون قبـول دارنـد کـه  موضوع تازه» دکارت و قرون وسطی«موضوع 

یحی قـرون وسـطی دارد. همچنـین دکارت در بنیادهای فلسفٔه خـود دیـن سـنگینی بـه فلسـفٔه مسـ
پیوندهایی هم که میان این فلسفه و فلسفٔه اسالمی هست اکنون روشـن شـده اسـت. بـا ایـن حـال، 

ابن رشد در مقدمٔه  ١ای نبوده است. بیش از یک قرن پیش، ارنست رنان بازیابی این پیوندها کار ساده
ای در حوزٔه فکر و فلسـفه نیفتـاده   نوشته بود که در سراسر قرون وسطی هیچ اتفاق تازه و ابن رشدیان

                                                    
1. Ernest Renan 
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توان گفت که کـار بخـش مهمـی از  کرد، اما می است. رنان در واقع نظر رایج زمان خود را بازگو می
ای  تاریخنگاری فکر و فلسفه در قرون وسطی، در یک قرن گذشته این بوده است که نادرستی افسـانه

های  را که در نوشتٔه رنان بازگو شده است نشان دهد. حتی در حوزٔه علم هـم، سـخن گفـتن از ریشـه
لیزه مـایر، و  قرون وسطایی علم جدید دیگر خـرق عـادت نیسـت. مورخـانی چـون پیـر دوئـم، آنـه

اند که برخی از تحوالت فلسفی و علمی قرون وسـطی دسـت کـم شـرط  الکساندر کویره نشان داده
ی پیدایش علمی بوده است که در قرون هفدهم و هجدهم ظاهر شده است؛ علمی کـه آن را الزم برا
  خوانیم. می» علم کالسیک«اکنون 

با این حال، نقش علم اسالمی در پیدایش علم کالسیک مـدتها نادیـده گرفتـه شـده اسـت. پیـر 
ر پیـدایش علـم دوئم، که بیشتر عمر خود را به اثبات سهم علم و فلسـفٔه قـرون وسـطای مسـیحی د

یـورش اعـراب بـر علـم «گویـد عبـارت  جدید گذرانده بود، وقتی از علم دوران اسـالمی سـخن می
برد. او تنها کسی نیست که چنین تصوری دارد: بیشـتر مورخـان علـم، چنانکـه  را به کار می» یونانی

ز میـراث علـم کنند کـه بخشـی ا ای نگاه می راشد نوشته است، به تاریخ علم در اسالم به چشم موزه
یونانی در آن حفظ شده است و نقش تمدن اسـالمی را در حفـظ ایـن میـراث و انتقـال آن بـه اروپـا 

  کنند. خالصه می
این تصور باعث شده است که پژوهشهای غربیان در تاریخ علم اسالمی، با همٔه سهمی که 

 در بازشناسی و معرفی این علم داشته است، 
ً
ی انتقال علم یونـانی، یافتن راهها ۀبه انگیز عمدتا

پس از دوران قرون وسطی، به اروپا انجام گیرد. عوامل دیگری هـم در ایـن وضـع دخیـل بـوده 
اند نه متخصص  شناس بوده اند خاور است. بسیاری از کسانی که به تاریخ علم اسالمی پرداخته

جوی شباهتها نـه تاریخ علم، و بنا بر این بیشتر هّم خود را مصروف یافتن راههای انتقال، جست
از طریق بررسی محتوای علمی بلکه از راه پژوهشهای زبـانی، و کشـف راههـای تـأثیر و نفـوذ 

اند. این پژوهشـها، بـه همـان  گیریهای تاریخی کرده های علمی در یکدیگر از طریق پی اندیشه
که  هایی از تاریخ علم دوران اسالمی کمک کرده است باعث شده است اندازه که به کشف جنبه

ویژه که بسیاری از این خاورشناسان کار خود را نـوعی  وجوه دیگری از آن نادیده گرفته شود. به
خود دیگر ارزشـی ندارنـد.  خودی اند که به کرده هایی تلقی می باستانشناسی و کاوش در اندیشه

علم و فکر اند که این دوران چیزی که در جنب  بسیاری از ایشان به همان گفتٔه رنان اعتقاد داشته
اند که آن  کرده یونانی و مدرن درخور توجه باشد پدید نیاورده است، و خیلی که باشد، گمان می

مقدار از علم دوران باستان و قرون وسطی، و از جمله علم دوران اسالمی، که هنوز ارزشی دارد 
ه کـار کودکِی علم اسـت و بـ آموزیم؛ محصول دوران دبیرستان میهمان چیزهایی است که در 

  آید.  کودکان می
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ای گفته است، از فلسفه به تاریخ و فلسفٔه علم روی آورده  رشدی راشد، چنانکه خود در مصاحبه
است و در این میان به تحصیل جدی ریاضیات پرداخته است. وی در ابتدا قصد نداشته است که بـه 

او پدید آمده، و لـزوم حـل ایـن ای دیگر برای  تاریخ علم در اسالم بپردازد، بلکه مسائلی که درحوزه
مسائل، او را به تحقیق در این زمینه کشانده اسـت. ایـن سـیر آموزشـی و کـاری در میـان مورخـان 

شناسـی  شناسی یـا اسالم مانند است. وی کار خود را از بخشهای شرق معاصر علم دورۀ اسالمی بی
ار اوست، خیلی دیر بـه فکـر شروع نکرده است و با اینکه تصحیح انتقادی متون قسمت مهمی از ک

ای از متـون بـوده اسـت کـه  این کار افتاده است و آن نیز در وهلٔه اول به قصد فراهم آوردن مجموعه
چند زبان زنده و کالسیک تسلط دارد متـونی  هبا اینکه ب وی گاه او در کار تحقیق باشد. مرجع و تکیه

کند، مگر آنگاه که یک نکت ای نمی غهالل کند از نکات زبانی و تتبعات فقه را که تصحیح می زبـانی  ۀآ
  دهد یاری کند. تر شدن مفهومی که آن واژه انتقال می یا بحث در سیر تاریخی یک واژه به روشن

شـود و  در حوزٔه اصلی کار رشدی راشد، یعنی در تاریخ ریاضیات، مشکل دیگری هم اضافه می
» نتـایج«وردهای یک دوران را تنها بـر اسـاس آن این است که بسیاری از مورخان عادت دارند دستا

جدید ریاضی که در آن دوره به دست آمده است بسـنجند. البتـه نتـایج در تـاریخ ریاضـیات بسـیار 
مهمند، اما اگر تنها بر اساس نتایجی که یک ریاضیدان به دست آورده است داوری کنیم، و به نحـؤه 

هش خود به کار برده اسـت و سـنتی کـه بـدان تعلـق به دست آمدن آنها، زبانی که ریاضیدان در پژو
  داشته یا بنیان نهاده است، توجه نکنیم ممکن است، در ارزیابی اهمیت کار او به خطا برویم.

 چنین خطایی پیش از راشد 
ً
در ارزیابی اهمیت کار جبری خوارزمی رایج بـود. محققـان بـه  مثال

گرفتند که این نتـایج بـه  حق، نتیجه می ردند و، بهک نتایجی که خوارزمی به دست آورده بود، نگاه می
رسد. اگـر  شود، نمی دیوفانت اسکندرانی دیده میکتاب الحساب المثل در  هیچ وجه به پای آنچه فی

  ـ به کتاب جبر خوارزمی فقط به لحاظ نتایج آن
ً
دادن دسـتور حـل معادلـٔه به اعتبار بـه دسـت  مثال

آید که ریاضیدانان بابلی چندین قرن پـیش  کرار مطالبی به نظر مینگاه کنیم، این کتاب ت ـ درجٔه دوم
ماند این است ببیند خوارزمی از  دانستند، و بنا بر این تنها چیزی که برای محقق باقی می از میالد می

چه طریقی به این مطالب دسترس داشته و یا ترجمٔه کتاب او به زبان التینی در قرن دوازدهم میالدی 
  بر تحول جبر اروپایی داشته است. چه تأثیری 

راشد شاید نخستین کسی باشد که نوآوری اصلی خوارزمی را دریافته است. این نوآوری در واقع 
تأسیس علمی است مستقل از حساب و هندسه؛ علمی با موضوع خاص خـود و بـا واژگـان خـاص 

معـادالت ظـاهر  های گویـد، و بـه صـورت ریشـه خود. موجوداتی که ایـن علـم از آنهـا سـخن می
شوند، نه موجودات حسابی (عدد) اند و نه موجودات هندسی (مقادیر)؛ اما، بـر حسـب مـورد،  می
نتولـوژی  می

ُ
شناسـی]  [هستانتوانند عدد یا مقدار باشند. وجود این موجودات جدید را درون یـک ا
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توجیه کـرد؟ اگـر توان  چگونه میداند  می ریو مقادریاضی که موجودات ریاضی را منحصر در اعداد 
ُنک

ُ
مـایگی ظـاهری نتـایج او تـا  مسئله را به این صورت نگاه کنیم، دشواری کار خوارزمی را، کـه ت

یـــابیم.  حــدودی بـــه ســـبب آن اســـت، درمی
ــع می ــالف او در واق ــوارزمی و اخ ــه  خ ــد ب بای

دادنـد: چگونـه  پرسشهایی از این نوع پاسـخ می
توان ایـن علـم جدیـد را توجیـه کـرد؟ بـرای  می

رستی نتایج این علم چه تضمینی وجـود دارد؟ د
ــه هندســه در آن  ــارچوب ریاضــیاتی ک در چه

چشـمی چه الگوی علم برهانی است، به جبر به 
  توان نگاه کرد؟ می

 جستجوی پاسخ این پرسشها 
ً
نگاه ما را  طبعا

کند. به جای آنکـه  از گذشته به آینده معطوف می
ببینیم که دنبال یافتن منابع خوارزمی برویم، باید 

ریاضیدانان بعدی با دستاوردهای خوارزمی چـه 
اند. آیا راهی که او گشوده به جـایی رسـیده  کرده

  است و اگر رسیده است به کجا؟
راشد که اکنون در نوع خود کتابی کالسیک اسـت و بـه چنـدین زبـان میان حساب و جبر کتاب 

 جبردهد که کتاب  ر این کتاب نشان میدهد. راشد د ترجمه شده، به پرسشهایی از این نوع پاسخ می
است. از این دو سنت یکی بـه حـل   خوارزمی، به رغم ظاهر حقیرش، دست کم منشأ دو سنت شده

پـردازد. سـنت اول کسـانی چـون  ایها می معادالت جبری اهتمام دارد و دیگری به حساب چندجمله
رز سـنت دّوم کرجـی و سـموأل انـد. شود و افراد با الدین طوسی را شامل می ابوکامل و خیام و شرف

اند، اما دستاوردهای آنها را، بـه لحـاظ مفهـومی،  این دو سنت با یکدیگر تالقی و بر هم تأثیر داشته
توان از هم جدا کرد. از این دو، سنت دوم، به رغم تحقیقات راهگشای فرانتـز ووپکـه، تـا کنـون  می

 مغفول واقع شده بود و 
ً
گفـت منظـورش  ر در جهـان اسـالم سـخن میهر کس از تاریخ جبـ معموال

چنـد صورت گسسته و از طریـق آثـار تنهـا نظریٔه معادالت بود. حتی تاریخ این بخش از جبر نیز به 
های  شد. راشد نشان داده است که چگونه پیدایش علـم جبـر بـر شـاخه ریاضیدان خاص بررسی می

دیوفانت متـأثر شـده  کتاب الحساب ۀدیگر ریاضی هم تأثیر گذاشته است؛ چگونه این علم از ترجم
نـام گرفتـه، بـر تعبیـر  کتاب الجبرو در عین حال، قرائت جبری کتاب دیوفانت، که در ترجمٔه عربی 

عنوان کتــاب جبــر  جبردانــان دوران اســالمی از ایــن کتــاب تــأثیر گذاشــته اســت: ایشــان بــه آن بــه
  اند.  داده جای می اند و نه کتاب حساب و این کتاب را در سنت جبری نگریسته می
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شود. منظـور راشـد از ایـن واژه  های راشد در بارٔه تاریخ علم بسیار تکرار می واژٔه سنت در نوشته

خواهد برخی از ابهامهـایی  سنتی نیست که در مقابل تجدد قرار گیرد، بلکه وی با کاربرد این واژه می

 حوزٔه تاریخ علم پیدا شده است بزدایـد.دست کم در  ـ تقابل میان سنت و تجدد ـ را که از این تقابل

کند که منظور خود را از آن با  دهد، سعی می هرچند راشد در بارٔه معنای این واژه چندان توضیح نمی

مثالهایی روشن کند (یکی از این مثالها را در مورد جبر دیدیم). برخـی از خصوصـیات یـک سـنت 

جود مسائل مشترک، راه حلهای مشترک برای مسائل، توان از خالل این مثالها دریافت: و علمی را می

  و زبان مشترک.

تقید به این مفهوم سبب شده است که راشد، بر خالف بسیاری از مورخان که تنها به یک مؤلف، 
جدید در کـار یـک » کشف«پردازند، و گاه از یافتن یک  و گاه حتی به بخشی از کار یک مؤلف، می

هـای  کنند، دوره ارزشی آن می  نین چیزی در کار او نبینند حکم به بیشوند و اگر چ زده می مؤلف ذوق

نویسـی  تـوان گفـت کـه تاریخ زمانی طوالنی و مؤلفان بسیار را موضـوع کـار خـود قـرار دهـد. می

ما کتابی که بتـوان  میان حساب و جبر درازمدت ریاضیات اسالمی با راشد آغاز شده است. پیش از

فهم. البته کسانی چـون  های عامه ای نوشته اسالمی نامید نداشتیم، جز پاره آن را تاریخ جبر در دوران
ووپکه بخشهایی از این تاریخ را بررسی کرده بودند، اما چون موضوع کار ایشان یکی دو ریاضـیدان 

شد که تاریخ ریاضیات دوران اسالمی تاریخ چند نابغٔه منفـرد  بود، از این کارها این تصور ایجاد می

اشد در آثار خود این تاریخ را به صـورت جریـانی پیوسـته، کـه ریاضـیدانان بسـیاری در آن است. ر

کند. همٔه این ریاضیدانان یک منزلت ندارند، اما کار همٔه آنهـا در تکـوین  اند، عرضه می سهیم بوده

د را سنت مؤثر بوده است. بدین طریق است که حتی ریاضیدانان مرتبٔه دوم این دوران نیز جایگاه خو

  کنند. پیدا می

خواهد ثابت کند که دکارت از خیام متأثر  به داستان خیام و دکارت بازگردیم. گفتیم که راشد نمی

خواهد نشان دهد این است که دکارت ادامٔه سنتی است که خیام بنیان نهـاده  شده است، آنچه او می
دانـد.  دکـارت می هندسهٔ فهم کتاب است. به این اعتبار است که او فهم آثار خیام را شرط الزم برای 

د که از مطالعٔه آثار خود کنن به این معنی که این آثار نکاتی را در مورد تحول فکری دکارت روشن می

اند بـه دسـت  شـده ای که تا کنون اسـالف بالفصـل او محسـوب می  یا ریاضیدانان اروپایی دکارت،

بنیان نهاده شـده بـه او یـا  خیامی که به دست آید. به عبارت دیگر، تاریخ بخشی از هندسٔه جبر نمی

یابـد. در ایـن سـنت،  شود بلکه تا نیمٔه قرن هفدهم ادامه می  الدین طوسی ختم نمی جانشینش شرف

گیرند امـا  نسبت دکارت با خیام مانند نسبت خیام با خوارزمی است: هر دو چیزی از سلف خود می

  مانند. هیچ یک در محدودٔه آن نمی



 

 

١٧ 

شد
ر

 ی
ار
و ت

د 
اش
ر

یر خی
ض
ا
ی

ت
ا

 

نتهای علمـی، و بــه نحــو بررسـی ســ 
دهد که  خاص سنتهای ریاضی، اجازه می

نحؤه پیدایش مفاهیم جدید را دنبال کنیم. 
آمـاده  و این مفاهیم نه به صورت حاضـر

 بلکه 
ً
به شکلی نـامنتظر، در جریـان  غالبا

حل مسائلی که یک سنت خاص بـا آنهـا 
گریبــان اســت، و بــا اســتفاده از  و  دسـت

گیـرد،  بـه کـار میابزارهایی که آن سـنت 
المثل در جریان حسابی  آیند. فی پدید می

کردن جبر، که راشد مطـرح کـرده اسـت، 
آیــد کــه از آن جملــه  روشــهایی پدیــد می

ایها بـه قیـاس بـا  است ساختن چندجمله
. بدین طریق اسـت کـه بـا دهیاعداد ده

چهار عمـل  ،استفاده از روشهای حسابی
ایها و نیـــز  اصـــلی بـــر روی چندجملـــه

 ۀایها نتیجـ شوند. اما این تعمیم اعمال حسـابی بـه چندجملـه ای تعریف می گیری از چندجملهجذر
  نامنتظری هم دارد و آن ظهور اعداد منفی است که نظیری در حساب ندارند. 

ای است، برخی دیگر از سـنتهای ریاضـی کـه در جهـان  کلی تازه اگر جبر دوران اسالمی چیز به
اند باقی  شه در گذشته دارند هرچند در حد آنچه از سنت گذشته به ارث بردهاند ری اسالم توسعه یافته

، که تا کنون پنج جلد از آن در کوچکها از قرن نهم تا یازدهم  ریاضیات بینهایتاند. مجموعٔه  نمانده
، تاریخ چندین مبحث مرتبط با هـم را در طـول بـیش از است بیش از چهار هزار صفحه منتشر شده

کند. یکی از این مباحث، محاسبٔه سطح و حجم اشکالی است که با خطوط خمیده  ن میسه قرن بیا
یا سطح غیر مستوی محاط شده باشند. این مبحث، که راشد گـاهی آن را ریاضـیات نوارشمیدسـی 

نامد، آثار ریاضیدانانی چون بنوموسی، ثابت بن قره، ابراهیم بـن سـنان، کـوهی، و ابـن هیـثم را  می
دهد که چگونه ریاضیدانان این دوران، بر پایٔه شناختی بالنسبه جزئـی  راشد نشان می شود. شامل می

از آثار ارشمیدس، این بخش از ریاضیات را توسعه دادند و به نتایجی دست یافتند که برخی از آنهـا 
  نظیری در ریاضیات یونانی نداشت.

بخشهایی از  ،مقاطع مخروطی ۀبه دلیل پیوند میان مبحث محاسبٔه سطح و حجم اشکال با نظری
این مجموعه به این مبحـث اختصـاص دارد. در دوران اسـالمی، اسـتفاده از مقـاطع مخروطـی بـه 
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صورت تنها وسیلٔه مجـاز بـرای حـل برخـی از 
و از جملـه دو مسـئلٔه کهـن  ـ مسـائل هندسـی

درآمد. بسیاری از  ـ تثلیث زاویه و تربیع مکعب
موضوع نوشته رساالتی که در این دوران در این 

ویـرایش و  کوچکها  ریاضیات بینهایتشده در 
منتشر شده است. از سوی دیگـر، مسـائلی کـه 
ــع  ــاطع دو مقط ــٔه تق ــافتن نقط ــه ی ــا ب ــل آنه ح

شـود مسـائلی هسـتند کـه  مخروطی منجـر می
وقتی به زبان جبری ترجمه شـوند یـک معادلـٔه 

آید. به ایـن طریـق کـار  درجٔه سوم به دست می
که  ـ ل این گونه مسائلـی که در حدانان هـهندس

 ،کوشـیدند می ـ شوند خوانده می مسائل مجسم
  خورد. با کار جبردانانی چون خیام گره می

بدین ترتیب، اجزای کار رشدی راشد با هـم 
های گوناگون ریاضـیات دوران اسـالمی  یابند و ارتباط میان آنها ارتباطی را که میان شاخه ارتباط می

. بخشی از آثار رشدی راشد که به تاریخ ریاضـیات دوران اسـالمی اختصـاص دهد هست نشان می
کند. هرچنـد ایـن ریاضـیات، بـه دلیـل  دارد جایگاه این ریاضیات را در ریاضیات جهانی تثبیت می

ای که در آن تولید شده به تمدن اسالمی تعلق دارد، و هرچند بیشتر آن به زبان عربـی  فضای فرهنگی
کاهـد. ریاضـیات دوران  ین دو قید تمدنی و زبانی چیزی از جهانی بـودن آن نمی، ااست نوشته شده

اسالمی نه ریاضیات یک تمدن خاص است، نه ریاضیات یک قوم خاص و نه ریاضیات یـک زبـان 
خاص. تاریخ ریاضیات اسالمی بخشی جدانشدنی از تاریخ ریاضیات به معنای کلی کلمـه اسـت. 

  توان آموخت.  از آثار راشد میکه این یکی از نکات مهمی است 
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