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 به نام خدا

 نوشته:ابراهیم خردکیش

e.kheradkish@gmail.com 

09155096145 

 رياضیات و رياضیدانان اسالمي

اندوزي ارزش فراواني قائل شده است. اسالم با إقرأ )بخوان( شروع شده، دين مبين اسالم براي علم

كند نه كريم )إقرأ و باشد حضرت پروردگار خود را اكرم خطاب ميبعالوه اين كه وقتي سخن از علم مي

برد )دقت كنيد( و در جايي ديگر به نوشتن متذكر صفت تفضيلي بر وزن )افعل( بكار ميربك االكرم( و 

 كند )ن و القلم و ما يسطرون(.شود و به قلم و ارزش آن سوگند ياد ميمي

توان برشمرد. در در بين علوم به رياضيات در اين دين آسماني توجه خاصي شده كه موارد زير را مي

صمت و وحي علوم رياضي ستوده شده. حق سبحانه در چندين جاي قرآن كريم، خود رواياتي از اهل بيت ع

ان اهلل سريع (. »36انعام/«)و هو اسرع الحاسبين»را به علم شريف حساب وصف فرموده 

( و آيات 74)انبياء/« و ان كان مثقال حبه من خردل اتينابها و كفي بنا حاسبين(. »911عمران/آل«)الحساب

هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل »ب به فرا گرفتن عدد و حساب فرموده: ديگر در ترغي

و جعلنا الليل و النهار ايتين فمحونا آيه الليل و جعلنا »( و نيز فرموده: 3)يونس/« لتعلموا عدد السنين و الحساب

« حساب و كل شيء فصلناه تفصيالآيه النهار مبصرهً لتبتغوا فضالً من ربكم و لتعلموا عدد السنين و ال

 (.92)أسري/

پارسي، در « اندازه»اصوالً عالم بر اساس حساب و هندسه آفريده شده است. الزم به ذكر است واژه 

 تعريب شده است، يعني هندسه همان اندازه است.« هندسه»تازي به كلمه 

السالم( مام رضا)عليهالحجج ا( جناب كليني، حضرت ثامن929، ص9در كتاب شريف اصول كافي )ج

داني قدر چيست؟ گفت: فرمايد: فتعلم ما القدر؟ قلت ال، قال هي الهندسه. آيا ميعبدالرحمن ميبنبه يونس

 نه. گفت: قدر به معني هندسه است.
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وسلم( اوقات ظهرين را بر مبناي امارت طبيعي از روي والهعليهاهللدر علم مثلثات رسول اكرم)صلي

مسجد مدينه به طرز بديعي معين فرموده است كه هم براي عامه مردم در تعيين اوقات ظهرين سايه ديوار 

دستوري سهل التناول بوده باشد و هم براي مثل ابوالوفا بوزجاني رياضيدان بزرگ اسالم، الگوي استنباط 

 شكل ظلي گردد و هم مالك تقدير ظل.

نامند. و نيز خط ظل را به لغت فرانسه ا قاطع ميدانشمندان رياضي متأخر خط ظل را مماس و قطر ظل ر

و تمام آن را كوسكانت  (Sec)و قطر ظل را سكانت  (Cotg)و تمام آن را كوتانژانت  (tg)تانژانت 

(Cosec) گويند. از تبديل ظل به مماس اوالً و از تغيير دادن غربيها كلمه ظل را به واژه تانژانت مي(tg) 

ظل و مسائل آن را از غرب بدانند و حال آن كه معلوم شده است كه اصل مسائل  ثانياً، موجب شده است كه

رياضي ظل از مسجد مدينه بيرون آمده و بدست ابوالوفا رسيد و از وي به همه جهان منتشر گشت يعني عمل 

اع ظل شده الگوي رهنمون استنباط و اختر ديوار مسجد مدينه،در بناي  وسلم(والهعليهاهللپيغمبر خاتم)صلي

كه فصل چهاردهم آن در خصوص مثلثات است  –سر تام ليتل هيث  –[ و در كتاب تاريخ رياضيات 9است.]

 اثري از مثلثات غير كروي ديده نمي شود 

السالم( نيز مشهور است كه جريان تقسيم شترهاي موروثي توسط حضرت اميرالمؤمنين امام علي)عليه

ان آن مسأله را تعميم داده و به فرمولهاي جالبي رسيده و آن را به امريكا البته اخيراً هم دانشمندي رياضيد

ارسال داشته كه موجب شگفتي آنان شده بود و بنده شخصاً به دفتر كار اين بزرگوار رفتم و از نزديك شاهد 

 مسائل و فرمولها بودم و سخنان وي را نيز نيوشيدم )در دانشكده علوم رياضي مشهد مقدس(.

ني)ره( اين فقيه بزرگ طالب علوم ديني را به تحصيل رياضيات و هندسه تحريض شهيد ثا

 [2نمايد.]مي

اند: براي رسيدن به معرفت حقايق اشياء فكر را بايد به علوم رياضي حكما و فالسفه بزرگ گفته

ر به دانستن قواعد نمايند. مثالً در مسأله ك  ورزش داد و فقهاي اسالم در اكثر ابواب فقه از رياضي استفاده مي

هندسي نياز دارند تا مساحت ظروف را براي معرفت مقدار ك ر تحصيل كنند چنان كه عالمه شيخ بهايي در 
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به تفصيل در به دست آوردن مساحت ظروف مطابق اصول هندسي « الحبل المتين»كتاب فقهي خود به نام 

 بحث كرده است.

ج مبرم دارد. عالمه حلي بسياري از مسائل فقهي فقيه در بحث ارث به معرفت موازين حساب احتيا

 مسائل وصايا را به قواعد جبر و مقابله حل كرده است.كتاب قواعد را كه يكي از متون فقهي شيعه است مثالً 

زاده كتب رياضي از قبيل خالصه الحساب شيخ بهايي و فارسي هيأت قوشچي، و شرح چغميني قاضي

مساكن ثاوذوسيوس، و ا كَرِماناالئوس در مثلثات كروي، و شرح خفري بر رومي و اصول اقليدس، ا كَرِ و 

تذكره در هيأت خواجه طوسي و مناظر ابن هيثم به تنقيح ابوالحسن فارسي و زيجات الغ بيكي و محمد شاهي 

و بهادري و بيست باب خواجه در اصطرالب و هفتاد باب شيخ بهايي يعني رساله حاتميه در اسطرالب و عمل 

ربع مجيب، و كره متحركه اوطولوقس، و عمل به كره قسطابن لوقا كه شصت و پنج باب در معرفت مسائل  به

ضروري روزانه در هيأت و نجوم است و مجسطي بطلميوس به تحرير خواجه، از جمله كتب درسي 

بود كه در هاي رياضي است، يكي از آداب و رسوم پسنديده علماي پيشين اين هاي علميه ما در رشتهحوزه

 زدند. مثالً خواستند مثالي بزنند بسيار به مسائل رياضي مثال ميهر فني بخصوص در علوم عقلي، هر گاه مي

مولي عبداهلل يزدي در حاشيه بر تهذيب منطق تفتازاني كه از كتب منطقي دوره دوم محصلين حوزوي است 

 [ رجوع كرد(9توان به مرجع]كرده است.)ميدر بيان اجزاي علوم چند قضيه هندسي را به عنوان مثال نقل 

 توان به مطلب زير استناد نمود:از داليل اهميت رياضيات نزد خداوند متعال مي

گير گشت. مردمان به سوي خدا زاريدند و از يكي از پيامبران در بالد يونان همه« وبا»در زمان افالطون 

و وحي فرستاد كه اگر اينان مذبح مكعب شكلي را كه اسرائيل سبب آن را جويا گشتند. پس خداوند بر ابني

. تثليث زاويه[ وبا از آنان 6. تضعيف مكعب 2. تربيع دايره 9دارند مضاعف گردانند ]سه مسأله الينحل قديم: 

السالم( برخيزد. پس مذبحي ديگر ساختند و بر آن پيشين افزودند وبا بيش گشت. دوباره سوي پيامبر)عليه

اند. بلكه مذبحي او جويا گشتند. خداوند به او وحي فرستاد كه اينان مذبح را مضاعف ننمودهشدند و سبب از 

 اند و اين تضعيف مكعب نيست.ديگر به آن افزوده
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جوييد. شما از حكمت بيزاريد و از هندسه دوري مي»در اينجا به افالطون پناه بردند، او به آنان گفت: 

آنگاه به اصحاب «رمود، چرا؟ علوم حكميه نزد خداوند ارزش بسزايي دارد.از اين رو خداوند شما را عقوبت ف

ايد و خود گفت اگر توانيد دو خط ميان دو خط به نسبت واحده استخراج كنيد به تضعيف مكعب دست يافته

 جز اين راهي نداريد.

از بدگويي آنان اين عمل را فرا گرفتند و تضعيف مكعب را بجاي آوردند وبا از آنان برخاست پس 

 [6نسبت به هندسه و ديگر علوم نظري دست برداشتند.]

 

 شیخ بهايي و طرح چند مسأله 

 بينم كه مشحون است از نام رياضيدانان غربي و ساير بالد، با نگرم و ميوقتي به كتابهاي رياضي مي

اند، كالّ هرگز چنين تهرياضيدانان اسالمي هيچ نقشي در پيشبرد رياضي نداش انديشم كه آيا حقيقتاًخود مي

هاي رياضيات توسط رياضيدانان اسالمي بنا نهاده شده است ولي معلوم نيست، سنگ بناي خيلي از رشته

 نيست كه چرا آنان كان لم يكن شيئاً مذكورند.

 شود.پژوهان مسلمان آشكار ميبا مقدمه باال رسالت رياضي

( 9369-156)شيخ بهايي( است. او در سالهاي ) يكي از هزاران رياضيدان مسلمان بهاءالدين عاملي

كتاب به فارسي و عربي به رشته تحرير درآورده كه كتاب خالصه الحساب وي شهرت جهاني  88زيسته و مي

دارد. كتاب مذكور كتابي است درسي در رياضيات كه حدود دويست سال در ايران و تركيه و هندوستان از 

ميالدي  9143ده و بارها به زيور طبع آراسته شده است. اخيراً هم در سال اي برخوردار بوالعادهشهرت فوق

كتابي با عنوان رياضيات بهاءالدين عاملي در حلب به چاپ رسيده است بر خالصه الحساب شرحهاي متعدد 

 اند.به زبانهاي فارسي و عربي نوشته

رجمه آلماني كتاب شهرت شيخ بهايي بين مورخان رياضي از آن جهت است كه متن عربي و ت

در برلين و ترجمه فرانسوي آن  (Nesselmann)ميالدي توسط نسلمان  9876خالصه الحساب در سال 
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در فرانسه منتشر شد و در آن موقع كه هنوز دانشمندان مغرب زمين از آثار  9873توسط اريستيدمار در سال 

 [7ا شدند.]مهم رياضي دوره اسالمي چندان اطالعي نداشتند با اين كتاب آشن

هايي نيز شده است منجمله سوتر گفته در اثر رياضي شيخ بهايي پيشرفت انصافيدر مورد شيخ بي

شيخ با آن همه اشتغال در فقه و اصول و  باشد ثانياً سخن وي مالك قضاوت نميشود؛ اوالعلمي ديده نمي

صرف و نحو )كه كتاب صمديه وي  حديث و كالم و رجال و تفسير و رياضيات و حساب و فلسفه و عرفان و

شود( و بالغت و منطق و هيئت نجوم و اسطرالب و عبادات و رياضات هاي علميه تدريس ميهنوز در حوزه

شرعيه، ختومات و اذكار و اوراد مأثوره و تفكرات و تعقالت و خلسات ممتد و تدريس و تربيت شاگردان و 

ابه و رسيدگي به احوال مردم و درماندگان و پيگيري امور گاه اقامه جماعت و ارشاد و منبر و وعظ و خط

مسلمين و درگيريهاي شديد فكري و همچنين با اشتغال به علوم غريبه و تبحر در آنها و مشكالت معيشتي باز 

به نوشتن اين حجم زياد از تأليفات و مكتوبات توفيق يافته و با توجه به مطالب معروض اين اثر به نوبه خود 

است و اين ترهات و سخنان لغو و بيهوده از كسي صادر شده كه تصوير درستي از فعاليتهاي يك  شاهكار

 تواند داشته باشد.عالم روحاني رباني نمي

ظاهراً شيخ بهايي مؤلف كتاب حساب ديگري موسوم به بحرالحساب نيز بوده است كه متأسفانه 

 .اي از اين كتاب گرانسنگ تا كنون يافت نشده استنسخه

درگذشت و بدن مطهر او را در بارگاه و آستان ملك پاسبان امام  9369وي سرانجام در سال 

 السالم( دفن نمودند.رضا)عليه

 هايي از كتاب:اكنون گوشه

توانند به متن مندان ميكنيم. عالقهبه دليل عدم تطويل متن از آوردن متن عربي خودداري مي توجه:

 جعه نمايند.اصلي كتاب خالصه الحساب مرا

 لطيفه رياضي
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در تعداد « 63»توان از ضرب ايام ماه يعني عدد ]ترجمه متن اصلي[: مخرج مشترك كسور تسعه را مي

است يا حاصل ضرب « 4»در ايام هفته كه « 633»باشد و ضرب حاصل ضرب آنها يعني « 92»ماهها كه 

 نه گانه:كسور كه در آن حرف ]ع[ وجود دارد بدست آورد مخرج مشترك كسرهايي 

توان از دو طريق لطيف و بديع شود را ميمي« 2523»[ كه عدد 2/9، 6/9، 7/9، 5/9، 3/9، 4/9، 1/8،9/9، 93/9]

 ديگري استخراج كرد:

كنيم باشد ضرب مي 92ها كه باشد در تعداد برج 63آنكه تعداد روزهاي ماه را كه  به بيان ديگر:

باشد ضرب نموده، حاصل، مخرج مشترك كسور نه گانه  4ه كه را در ايام هفت 633سپس حاصل يعني 

 شود:مي

آنكه از كسور تسعه آنچه را كه در اسم آن حرف عين وجود دارد در نظر گرفته در  به بيان ديگر:

( است كه حاصلضرب 93/9(، عشر)3/9(، تسع)4/9(، سبع)7/9كنيم و آن چهار كسر، ربع )يكديگر ضرب مي

 شود.مي« 2523»

 ن عربي[ وَ س ئِلَ اَمير المؤمِنينَ عَلَيهِ السَّالم عَن ذلِكَ فَقال إضرِب أيام ا سب وعِكَ في أيّام سَنَتِك.]مت

السالم( در مورد مخارج كسور نه گانه سؤال شد ]ترجمه فارسي[: از حضرت اميرالمؤمنين علي)عليه

 ات را در ايام سال ضرب كن.حضرت فرمودند: ايام هفته

عليه( در حين خطبه خواندن اهللجواد در شرح اين عبارت فرموده حضرت امير)سالم مرحوم فاضل

بودند كه مورد سؤال واقع شدند از اينكه آن كدام عددي است كه مخرج مشترك مجموع كسور تسعه را 

 كند كهداشته باشد و نيز شاهزاده فرهاد ميرزا در كتاب كنزالحساب از كتاب زهرالربيع جزايري نقل مي

السالم( از اقلّ عددي كه مجموع كسور ابيطالب)عليهبنحضرت عليشخص يهودي از جناب امام المتقين 

آوري؟ يهودي قبول كرد. تسعه را داشته باشد، سؤال كرد. حضرت فرمودند: هر گاه بگويم، ايمان مي

( است ضرب كن و آن شخص يهودي بشرف اسالم 92×63=633حضرت فرمودند: ايام هفته را در ايام سال )

 [5مشرف شد.]



 
 

8 

 

آنكه قسمتي ديگر از كتاب خالصه الحساب را مورد كنكاش قرار دهيم توضيح يك مطلب قبل از 

شدند كه زمينه قابل توجه است. در آثار رياضي اسالمي برخي از اصطالحات همچون نمادهايي استعمال مي

صل جبر بدان دانان مسلمان در كتابهاي جبر و مقابله خود ]ااند. رياضيرا براي وضع جبر عالمتي فراهم كرده

اي را با تغيير عالمت از يك طرف تساوي معادله به طرف ديگر منتقل كرد و اصل توان جملهمعني بود كه مي

را به جاي مجهول به « شيء»توان دو مقدار برابر را از دو طرف معادله حذف كرد[. كلمه مقابله يعني آنكه مي

مي به زبان اسپانيايي انجام گرفت، لغت شيء را با همان بردند. چون اولين ترجمه كتابهاي رياضي اسالكار مي

جانشين آن گرديد. روش امرزوي جبر،  Xاختيار كردند كه بعدها خالصه شد و  (Xel)تلفظ به صورت 

رياضيدان فرانسوي و نقطه عطف آن بدست رياضيدانان مسلمان -روش عالمتي است كه واضع آن ويت

 شكل گرفت.

 مسأله:

اند بنحوي كه مقدار پنج ذرع از آن در بيرون آب است. سپس آنرا وضي قرار دادهاي را در حنيزه

كنيم تا انتهاي آن كه در عمق حوض است تكان نخورد فقط بدنه و مقداري كه از آب خارج طوري مايل مي

اي كه )نقطهواقع شده تمايل پيدا كند تا اينكه سرنيزه با سطح آب مالقات كند. بعد وقتي فاصله بين مطلع نيزه 

ذرع بود حاال شما معين كنيد  93نيزه از آنجا بيرون شده( و نقطه مالقات سر آن با سطح آب را اندازه گرفتيم 

 مجموع طول نيزه چقدر است؟

 متن برهان به زبان رياضي قديم:

 فَبالجَبر تَفر ض  الغائب في الماء شيئاً )الخ(

« +شيء5»باشد( پس طول نيزه  X)زيرآب( شيء باشد )يعني شود مقدار غائب از طريق جبر فرض مي ترجمه:

اي الزاويهشود و بديهي است وقتي نيزه را به كيفيتي كه گفته شد در آب مايل كرديم نيز، وتر مثلث قائممي

زرع است و ضلع ديگرش به مقدار غائب از نيزه است پس مربع طول نيزه « 93»شود كه يك ضلع آن مي

 شيء 93بعالوه  بعالوه مال 25مساوي است با  
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 ([5شيء+(×)5(، )شيء+25 +شيء  93])مال+  

 شيء(×+شيء93×93بعالوه مربع شيء ) 93مساوي است با مربع 

 بعالوه مال) طبق شكل عروس، شكل چهل و هفتم اشكال التأسيس( 93يعني 

شيء  93ماند قي ميو بعد از اينكه از طرفين دستگاه جبري مشتركات )مفهوم مقابله( را حذف نموديم با

 شود. مي« 92 2/9»باشد مقدار غائب از نيزه است پس طول نيزه« 4 2/9»و خارج قسمت كه  45مساوي با 

 توان نوشت:به زبان رياضي امروزي چنين مي

 الزاويه مساويست با مجموع مربعچون مربع هر وتر در مثلث قائم

 دو ضلع ديگر پس داريم:

 2+102=x2(x+5) 
 x=7/5  10x=75  +100)2+10x+25=x2(x 

 5/4+5=5/92پس طول نيزه نيز برابر است با: 

البته براي بدست آوردن مطلوب در اين مسئله و نظائرش راههاي ديگري نيز وجود دارد كه با ذكر 

 اتمام كتاب موفق فرمايد. ادلّه در كتاب بحرالحساب ذكر شده كه خداي تعالي ما را براي

 ]پايان گفتار شيخ بهايي در اين مسأله[

 در همين مسأله يكي از طرقي كه در آنجا ذكر شد، قاعده حساب خطائين است، به صورت زير:

 95 طول نيزه در فرض اول

 95×95=225 مربع نيزه 

 95-5=93 طول يك ضلع

 93×93=933 مربع يك ضلع

 93×93=933 مربع ضلع ديگر

 233=933+933 

 225-233=25 خطاء اول
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 23 طول نيزه در فرض دوم

 23×23=733 مربع نيزه

 23-5=95 طول يك ضلع

 95×95=225 مربع يك ضلع

 93×93=933 مربع ضلع ديگر

 625=225+933 

 733-625=45 خطاء دوم

 95×45=9925 محفوظ اول

 23×25=533 محفوظ دوم

 9925-533=325 تفاضل محفوظين

 45-25=53 تفاضل خطائين

 325÷53 92 2/9=5/92 طول نيزه

مطلب را به حساب خطائين ختم نموديم و اكنون متن و ترجمه مطلب مذكور از كتاب گرانسنگ 

 خالصه الحساب شيخ بهايي رحمه اهلل:

 في استخراج المجهوالت لحساب الخطائين

ق فهو تفرض المجهول ما شئت و تسميه المفروض االول و تتصرف فيه بحسب السؤال فان طاب

 المطلوب و ان اخطأ بزياده او نقصان فهو الخطاء االول. ثم تفرض آخر و هوالمفروض الثاني.

 فان اخطأ حصل الخطأ الثاني

ثم اضرب المفروض االول في الخطأ الثاني و سمه المحفوظ االول و المفروض الثاني في الخطأ االول 

صين فاقسم الفضل بين المحفوظين علي افضل بين و هو المحفوظ الثاني فان كان الخطأ ان زائدين او ناق

 الخطائين.
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 فان أختلفا فمجموع المحفوظين علي مجموع الخطاين ليخرج المجهول.

مسأله : ولو قيل اي عدد زيد عليه ربعه و علي الحاصل ثالثه أخماسه و نقص من المجتمع خمسه دراهم 

مانيه فثلثه زائده و خارج قسمه مجموع المحفوظين عاد الي االول فلو فرضته اربعه اخطات بواحد ناقص او ث

 علي مجموع الخطائين خمسه و هو المطلوب.

 ترجمه و توضيح:

 بدست آوردن مجهوالت بتوسط حساب خطائين

خواهد فرض كند و اسمش را مفروض اول بگذار و بحسب سؤال عدد مجهول را هر چه دلت مي

ايم و اگر جهول مطابق درآمد مطلوب را بدست آوردهكننده در آن تصرف كن پس اگر مفروض با مسؤال

غلط از آب درآمد به بيشتر از آنچه در سؤال است يا كمتر نام اين حاصل غلط را خطاء اول بگذار سپس 

مجهول را عدد ديگري فرض كن و آن را مفروض ثاني )دوم( بگذار. پس اگر باز بخطا رفت مقدار زيادي يا 

ذار. سپس مفروض اول را در خطاء ثاني ضرب كن و حاصلضرب را محفوظ نقضان را خطاء دوم اسم بگ

اسم اول بگذار و حاصلضرب مفروض دوم در خطاء اول را محفوظ دوم بخوان اگر هر دو خطا بيشتر يا كمتر 

از مطلوب بودند مقدار زيادي بين محفوظ اول و دوم را بدست بياور و حاصل را بر مقدار تفاضل بين خطاء 

وم تقسيم كن ولي اگر خطاء اول و دوم از نظر كمي و زيادي مختلف بودند مثل اينكه اولي كمتر و اول و د

 ها را بر مجموع دو خطا تقسيم كن. خارج قسمت عدد مطلوبست.دومي بيشتر يا بالعكس بود مجموع محفوظ

خمس آن را اگر گفته شود كدام عدد است وقتي بر آن ربعش را اضافه كنيم و بر حاصل سه  مسأله:

 گردد.درهم كسر كنيم به اولش برمي 5جمع كنيم و از مجموع 

فرض كنيم يك عدد ناقص )يعني كمتر از مطلوب( بدست آمده كه اين خطا اول  7اگر آن را  جواب:

فرض نماييم، سه عدد زائد درآمده )يعني بيشتر از مطلوب( كه خطا دوم است و خارج  8است و اگر آن را 

 شود كه مطلوب ما است.مي 5فوظين بر مجموع خطائين قسمت مجموع مح
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 7 مفروض اول

 7÷7=9 ربع مفروض

 9+7=5 مفروض با ربع

 5÷5=9 خمس حاصلجمع

 9×6=6 سه خمس مجموع

 8=5+6 

 8-5=6 خطا اول

 8 مفروض دوم

 8÷7=2 ربع مفروض

 2+8=93 مفروض با ربع

 93÷5=2 خمس مجموع

 2×6=3 سه خمس مجموع

 93=3+93 

 93-5=99 خطا دوم

 7×6=92 محفوظ اول

 8×9=8 محفوظ دوم

 92+8=23 مجموع محفوظين

 6+9=7 مجموع خطائين

 23÷7=5 عدد مطلوب

 [(5)رجوع شود به مرجع ]
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 دين –رياضیات  –علم  

سؤال اين است كه آيا دين از علم جداست و صرفاً يك سري مسائل تعبدي است و آيا علم نيز صرفاً 

شود و متعاقب آن كند و در يك سري تئوري، نظريه، قانون و قضيه خالصه ميياز مسائل تجربي صحبت م

بايد علوم ديني از علوم غيرديني متمايز شود و با چنين فرض تمايز بايد فقط به دنبال علوم ديني بود و از علوم 

 غير ديني و از علوم روز غافل شد؟

شريت )كه عيال ا... هستند( خدمت كرد و از آن و اما پاسخ اينكه: هر علمي كه بتوان در سايه آن به ب

در راستاي اهداف عاليه توحيدي استفاده نمود مقدس است و اين خود دليل نقضي است براي جدايي دو علم 

و بدنبال آن دين و علم چون به انسان سرعت مي دهد و دين جهت  چرا كه اگر بعضي از علوم را بدليل 

باشد، از ميدان بدر كنيم، دليلي منطقي در جواب اين لهي نياز به اين علمها نمياينكه: در قبال معارف و علوم ا

فرمايند: علم را بياموزيد ولو اينكه در چين وسلم( اسالم نداريم كه ميوالهعليهاهللحديث از نبي اكرم)صلي

وسلم( والهعليهاهلليدادند كه پيامبر)صلباشد. سؤال اين است كه آيا در چين معارف يا فقه اسالمي درس مي

فرمايند: خورشيد و ماه را مسخر شما قرار داديم چنين دستوري دادند و اينكه در قرآن مجيد خداوند متعال مي

توانيد از جو زمين خارج شويد مگر به نيروي فراوان كه در اين خود تشويق و شما نمي اي ديگر كه:يا در آيه

يلي براي خروج از جو كه با تفحص در قرآن مجيد آياتي در اين ترغيبي است براي ساختن آالت و وسا

 خورد.خصوص فراوان به چشم مي

باشد اين است كه در بين تمام علوم، علم مطلب اساسي كه مقدمه فوق تمهيدي براي بيان آن مي

اليَعلَم  يا مَن»فرمايند: السالم( مياي را داراست. حضرت علي)عليهكنندهرياضيات درخشش خاص و خيره

داند و حضرت يعني اي خدايي كه جذر عدد اصم را جز تو كسي نمي« جَذرَاألصم االّ ه و
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آيا دين « هَل الدين االّ الحساب»فرمايد: در يك مناظره مي ديالرشالسالم( خطاب به هارونجعفر)عليهبنموسي

 چيزي جز رياضي است؟)تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل(

اسرائيل را دچار بال م و رفعت رياضي است كه خداوند متعال به خاطر آن قومي از اقوام بنيهمين مقا 

 كند كه بيشتر از اين بدان اشاره گرديد.كرده و بر آنها عذاب نازل مي

تأليف فيلسوف بزرگ صدرالمتألهين مالصدرا همو كه « كسر اصنام الجاهليه»اين مطلب در كتاب 

ن و انيشتين بعد چهارم يعني زمان را عنوان نموده و سخن از حركت جوهري به ميان سالها قبل از فيزيكدانا

گويد: اين خود دليلي است كه علوم حكميه و رياضيات نزد خداوند ارزش به سزايي دارد آورده ، چنين مي

حيدي توان گفت كه مثال براي جواب خيلي از مسائل تواما به راستي اگر كسي كنجكاو باشد به جرأت مي

انداز بوده است كه با چه تواند در رياضيات جستجوكند اين سؤال همواره در ذهن من طنينخويش را مي

توان گفت خداوند با اعطاي صفات خود به حضرت توجيهي كه مورد قبول رياضيدانان و متفكرين باشد مي

 بدين شرح است: آيدشود و جوابي كه به نظر ميالسالم( برايش نقصاني حاصل نميامير)عليه

XXxمجموعه نامتناهي  ,0 دانيم كه اند. در اين صورت ميمفروض}{ 0xX   نيز نامتناهي

بريم ولي به چيستي آن [ كه در آن به وجود زنجير ماكسيمال پي مي3هاوسدورف] [ اصل ماكسيمال3است]

كند كه هيچ كس را به ذات او حق را براي انسان تداعي ميخير! اين مطلب وجود ذات اليتناهي حضرت 

شود كه چنين موجودي هست كه داند ولي اثبات ميراهي نيست. به عبارت ديگر چيستي آنرا كسي نمي

بالذات است. راستي كسي كه در رياضيات بضاعت اومزجاه است اينگونه از آن مشعوف الوجود قائمواجب

ا از اين خوان گسترده برچيند حساب ديگران چگونه است اشخاصي مانند عالمه هتواند بهرهشود و ميمي

زاده آملي )حفظه ا...( او كه عمري در علوم عقلي و نقلي غور نموده است. كسي كه كتابي راجع به حسن

اي در رساله اي پيرامون فنون رياضي،و يا كتب: رساله تكثير دايره، رساله« اي در ظلرساله»تانژانت دارد با نام 

هاي رياضي، تصحيح و تعليق شرح چغميني، تصحيح و تعليق مطالب رياضي، دروس هيئت و ديگر رشته

 گنجد.تحرير اصول اقليدس، تصحيح و تعليق تحرير اكرثاوذوسيوس و كتب ديگر كه در اين مقوله نمي
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 باز گرديم به ابتداي سخن:

شد و شاهد اين ادعا سخنان استاد ارجمندم كه علم تواند در خدمت اهداف عاليه باآري رياضيات مي

باشد كه هاي جبر ميزاده مقدم)حفظه ا...( در يكي از كالسجبر را از ايشان آموختم جناب آقاي دكتر رجب

ها روزي ايشان فرمودند: در دوره هشت سال دفاع مقدس ما از مسئولين خواستيم كه با توجه به مبحث ميدان

ها و رمزهايي بسازيم كه دشمن نتواند آنرا بشكند اينجا بود كه حقير هاي متناهي كدعلي الخصوص ميدان

 «.الشهداءمداد العلماء افضل من دماء»كردم زير لب زمزمه مي

*** 

 

 

 

 


